
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ สุจรติ   รองประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ประนอม จันทรโณทยั   กรรมการที่ปรึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชต ิ   กรรมการที่ปรึกษา 
5. ดร.ปรินทร์ จิระภัทรศลิป    กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ (ประธานฝ่าย) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธดิา พิมพ์วิชัย   กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ 
7. อาจารย์ ดร.พัชร ดนัยสวัสดิ ์    กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ 
8. อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบญุ    กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ 

9. อาจารย์ ดร.กันตภณ สรุะประสิทธ์ิ   กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ 

10. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศรีสนไชย    กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ 
11. อาจารย์ ดร.วรุฒ ศิริวุฒ ิ    กรรมการ/ฝ่ายสารสนเทศ (ประธานฝ่าย) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลขิิตตระการ  กรรมการ/ฝ่ายสารสนเทศ 

13. ดร.อาทิตย์ พลโยธา     กรรมการ/ฝ่ายสารสนเทศ 
14. นางสาวสุนทรี โออินทร ์    กรรมการ/ฝ่ายสารสนเทศ 

15. อาจารย์ ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ ์   กรรมการ/ฝ่ายลงทะเบียน (ประธานฝ่าย) 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย จิรฏัฐิติกุล   กรรมการ/ฝ่ายลงทะเบียน 
17. อาจารย์ ดร.ณัฐวดี นันตรตัน ์    กรรมการ/ฝ่ายลงทะเบียน 

18. นางสาวฐิติมา พ่ึงนา     กรรมการ/ฝ่ายลงทะเบียน 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตัน์มณี ชนะบุญ   กรรมการ/ฝ่ายประชาสมัพันธ์ (ประธานฝ่าย) 
20. ดร.ธีระพงค์ สีสมุทร ์     กรรมการ/ฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
21. นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมกลุ    กรรมการ/เหรญัญิก (ประธานฝ่าย) 
22. นางสาวฤดี รอดรุ่งเรือง     กรรมการ/เหรญัญิก 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส ทองเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

24. นางสาวมัณนาน มามะ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 

บทน า 

 สถานการณ์ของโลกเป็นไปอย่างที่ Sir David Attenborough ได้กล่าวไว้ใน World Economic Forum 2019 ที่เมือง

ดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ว่ายุค Holocene เมื่อราว 12,000 ปีที่ผ่านมา ที่มีสภาพภูมิอากาศที่มั่นคง ท าให้มนุษย์สร้างความศิวิไลซ์ 

สร้างความเชื่อมโยงถึงกันในเชิงการค้า แต่มนุษย์ท าลายสมดุลธรรมชาติอย่างมหาศาล และท าให้ท่าน Sir D. A. เปรียบเปรยว่า “The 

Garden of Eden is no more”  ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ยุค Anthropocene ยุคที่มนุษย์ยิ่งเป็นใหญ่ การต้อนรับน้องใหม่จากการเข้าสู่

ยุคนี้ค่อนข้างสาหัส เมื่ออนุภาคไวรัสที่ช่ือว่า CORONA สายพันธุ์ COVID 19 ได้แสดงปรากฏการณ์เหมือนเมื่อหลายพันล้านปีมาก่อน 

ไวรัสเข้ามา drive สิ่งมีชีวิตผ่านกระบวนการ mutation ซึ่งเป็นเรื่องราวของการก าเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องที่

น่าสนใจติดตามด้วยความรู้พื้นฐานที่มีของนักวิจัยตลอดจนผู้สนใจแต่ละคนแล้วมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน น่าจะได้โจทย์วิจัยและ

แนวทางไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมก็มีทางเป็นไปได้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้มีด าริให้ มีการจัดการ

ประชุมประจ าปีความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ New Normal ในช่ือการประชุมว่า “การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (Biodiversity 

Conservation and Utilization in the New Normal Pathway Conference: Taxonomy and Systematics in 

Thailand) (TST New Normal)” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564 จึงได้สื่อสารถึงสมาชิก และเครือข่าย TST และได้รับการ

ตอบรับจากผู้ลงทะเบียนถึงราว 500 กว่าคน การประชุมครั้งนี้จะมีรูปแบบการน าเสนองานวิจัยทั้งจากนักวิจัยรับเชิญที่ก าลังมีบทบาท

ส าคัญของไทยคือ ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ ที่จะมาปูพื้นเรื่องของไวรัสโดยเฉพาะ COVID 19 ที่ก าลังใช้กระบวนการทาง

วิวัฒนาการให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้มีโอกาสปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 

 จะเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากภาวะคุกคามที่ร้ายแรงจากเชื้อโรค เราได้พบว่าสถานการณ์ท าให้เกิดโอกาสกับอีก

หลายชีวิตได้มีการด าเนินชีวิตสู่สมดุลธรรมชาติอีกครั้ง เรื่องเหล่านี้จะมีการบรรยายของนักวิจัยไปสู่เรื่องราวที่เป็นความช านาญของ

นักวิจัย นักอนุกรมวิธาน ที่น ามาเสนอและหารือกันในวงกว้างถือว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันท่ีสุดมากกว่า 50 เรื่องจากมากกว่า 30 สถาบัน มี

รายช่ือนักวิจัยที่ร่วมท างานมากกว่า 200 คน นอกจากนั้นในการประชุมวันที่สาม 23 พฤษภาคม จะมีการเสวนาเพื่อดูสถานภาพจาก

การวิเคราะห์หลายองศา ที่ท าให้มูลค่าของนักอนุกรมวิธานของไทยมี visibility และเพื่อใช้ในการน าเสนอให้ทางผู้ก าหนดนโยบายได้

เห็นของจริง ที่จะท าให้การวิจัยเชิงบูรณาการมีผลทางปฏิบัติจริง การประชุม TST New Normal ครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายในวิกฤติที่

เกิดขึ้นที่กระผมเช่ือว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้ไปแล้ว จะเกิดการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกันของนักวิจัยทั้ง

ประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดอาชีพนักวิจัย อาชีพนักอนุกรมวิธาน และเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

 

ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญหา 

ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลศิ 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564
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ตารางการประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่:  
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 

(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 
Biodiversity Conservation and Utilization Conference at New Normal Pathway:  

Taxonomy and Systematics in Thailand (TST) 
(Center of Excellence on Biodiversity) 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 

เวลา หัวข้อ หน้า 
08:30-09:00 พิธีเปิด กล่าวรายงานและช้ีแจงวัตถุประสงค์ประชุมวิชาการการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกตใิหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาตคิส์ในประเทศไทย 
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 

ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชวีภาพ และภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

09:00-10:00 บรรยายพิเศษ 
พลวัตแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ: สถานการณ์ COVID 19 และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ของมนุษยชาติ 
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
1 

10:00-11:00 บรรยายพิเศษ 
จากอนุกรมวิธานหอยทาก สู่งานวจิัยเชิงลึกทางชีวโมเลกลุ สิทธิบัตร ธุรกิจ ไปสู่แบรนด์แห่งชาต ิ
ศ. ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 

ภาควิชาชวีเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ. ดร.กฤษณะ เนียมมณี 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 
ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
3 

 
  



ii 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 
  ห้องย่อยที่ 1 กลุ่มจุลินทรีย์ 
ด าเนินการโดย:  ศ. ดร.สายสมร ล ายอง ศ. ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 

ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา หัวข้อ หน้า 
11:00-11:30 M-01 ความหลากหลายของแบคทีเรียบรเิวณรากท่ีส่งเสริมการเจรญิของพืชในพื้นที่ปนเปื้อน

แคดเมียม
วสวัตติ ์เลิศศิววิญญู, อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์ และ ฐิตินันท์ ส าราญวานิช* 

21 

11:30-12:00 M-02 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาศัยอยูร่่วมกับไรน้ านางฟ้าไทย (Branchinella
thailandensis) และไรน้ านางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae)

ศรัณยา พีระเกยีรตขิจร* และ ธชันนท์ ศิณโส 

23 

12:00-12:30 M-03 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียจากถ้ าเขาหินปูนในประเทศไทยเพื่อผลิตไฟโคบลิิ
โปรตีน

กฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์, สุทธวรรณ สุพรรณ และ วันทนีย์ เขตต์กรณ์* 

25 

12:30-13:15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:15-14:00 บรรยายพิเศษ 

การส ารวจไมโครไบโอมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ทะเลและดิน) และการแปลผลเพื่อ
ประโยชน ์
รศ. ดร.นราพร สมบูรณ์นะ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนว่ยปฏบิัติการวิจยัไมโครไบโอม 
เพื่อโพรไบโอติกส์ในอาหารและเครื่องส าอาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 

14:00-14:30 M-04 ความหลากหลายทางชีวภาพของดิสโคไลเคนครัสโตสรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิมพ์พิศา พระภูจ านงค์*, กวินนาถ บวัเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรตัน์ และ วสนัต์ เพิงสูงเนิน 

27 

14:30-15:00 M-05 ไลเคนวงศ์ฟิสเซยีบริเวณปา่ชายเลน จังหวัดประจวบครีีขันธแ์ละจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
สัญญา มีสมิ*, สุภัทรา โพธิ์แกว, พิมพา นิรงคบุตร, พิมพิศา พระภูจ านงค์, ณัฐนันท์ รอดสา,
วสันต เพิงสูงเนิน และ กวินนาถ บัวเรอืง

29 

15:00-15:30 M-06 ความหลากหลายของไลเคนบนต้นอ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.)
รอบพื้นที่มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรต ิจังหวัดแพร่

ขจรศักดิ์ วงศช์ีวรัตน์*, กวินนาถ บวัเรือง, วสันต์ เพิงสูงเนิน, สัญญา มีสมิ, จุฑามาศ พระภูจ านงค์  
และ สภุัทรา โพธิ์แก้ว 

31 

15:30-16:00 M-07 ไลเคนสกลุไพรีนลูา (Pyrenula) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครพนมและจังหวดัแพร่

สุภัทรา โพธิ์แก้ว*, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, พมิพา นิรงค์บตุร, เวชศาสตร ์พลเยีย่ม, กวินนาถ บัวเรือง 
และ ขจรศักดิ์ วงศช์ีวรัตน์ 

33 

16:00-16:30 M-08 ราเอนโดไฟต์ท่ีอาศยัอยู่ในรากของกล้วยไม้รองเท้านารีในภาคใต้ของประเทศไทย
พรสวรรค์ สุทธินนท์, คณิณ รุ่งวัฒนา, เฉลิมพล สุวรรณภักดี, วินันท์ดา หิมะมาน และ ปยิังกูล เหลืองเจริญกิจ* 

35 

16:30-17:00 M-09 ความหลากหลายของไลเคนครัสโตสทีส่ร้างแอโพทีเซยีรูปลายเส้น (lirellate apothecia) ใน
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม

วสันต์ เพิงสูงเนิน*, สุทตัตรา ศิริงามรมัย์, พชร มงคลสขุ และ กวินนาถ บัวเรือง 

37 



iii 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 
  ห้องย่อยที่ 2 กลุ่มพืช 
ด าเนินการโดย: รศ. ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 

ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เวลา หัวข้อ หน้า 
11:00-11:30 B-01 ต าแหน่งทางสายวิวัฒนาการของพืชชนิดใหม่สกุลกระพี้จั่น (วงศ์ถั่ว: เผ่า Millettieae) จาก

ล าดับเบสดเีอ็นเอบรเิวณ Internal Transcribed Spacer (ITS)
สไว มัฐผา 

39 

11:30-12:00 B-02 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย
พลอยภัสสร ถิรจติโต, เบญญาวัธน์ ก้องนาวา*, อชิรญา มานิตกุล, ปวณีา ไตรเพิ่ม
และ จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

41 

12:00-12:30 B-03 การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลสะค้าน (Piper L.) วงศ์พริกไทย (Piperaceae) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

Deuanta kongxaisavath*, ประศาสตร์ เกื้อมณ ีและ เฉลิมพล สุวรรณภกัดี 

43 

12:30-13:15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:15-14:00 บรรยายพิเศษ 

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกท่ีพบในประเทศไทยในทศวรรษท่ีผ่านมา 
ดร.พงษ์ศักด์ิ พลเสนา 

ส านักวิจยัการอนุรักษ์ปา่ไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

11 

14:00-14:30 B-04 การทบทวนสถานะของ Colura siamensis Jovet-Ast ด้วยข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและ
โมเลกุล

จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ* 

45 

14:30-15:00 B-05 พืชสกุลเข็มพญาอินทร์และสกุลใกลเ้คียง (วงศ์เหงือกปลาหมอ; เผ่าย่อยต้อยติ่ง)
ในประเทศไทย

พรชัย กลดัวงษ์* และ ประนอม จันทรโณทัย 

47 

15:00-15:30 B-06 การงอกของเมล็ดตาปูชุดปี พ.ศ. 2563
เบญจา วันทองสุข* และ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

49 

15:30-16:00 B-07 หลักฐานทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกลุที่แสดงความแตกต่างภายในประชากร
ของพืชสกุลหนาดดอย (วงศ์ทานตะวัน) ในประเทศไทย

สิริยากร สขุเจรญิ* และ พิมพ์วด ีพรพงศ์รุ่งเรือง 

51 

16:00-16:30 B-08 เรณูวิทยาของพืชวงศ์พิกุลในประเทศไทย
พงศกร คุณาสิทธิ์* และ ประนอม จันทรโณทัย

53 

16:30-17:15 บรรยายพิเศษ 
Botanical Collections and the 'New Normal' 
Dr. David A. Simpson 

Royal Botanic Gardens, Kew, the United Kingdom 

13 



iv 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 
  ห้องย่อยที่ 3 กลุ่มสัตว์ 
ด าเนินการโดย: รศ. ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ รศ. ดร.จิรศักดิ์ สุจริต ผศ. ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย 

ภาควิชาสัตววิทยา  ภาควิชาชวีวิทยา ภาควิชาชวีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เวลา หัวข้อ หน้า 
11:00-11:30 Z-01 ความแปรผันของลักษณะโครงสร้างระดับจลุภาคในปะการัง Porites lutea จากอ่าวไทย

สิทธิพร เพ็งสกุล*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สทุธาชีพ, วัลยา กลิ่นทอง, ละอองดาว จงรักษ์ 
และ ศิริลักษณ์ รองประโคน

61 

11:30-12:00 Z-02 การสร้างรังของแอมฟิพอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวาก
ทะเลในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

อโณทัย สุขล้อม, ปิยงักูล เหลืองเจริญกิจ, ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, พัชร ดนัยสวัสดิ ์และ กรอร วงษ์ก าแหง* 

63 

12:00-12:30 Z-03 การติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ าจืดในจังหวัดพิษณโุลก
จิรนันท์ อาจไพรินทร์*, อับดุลฮากัม ดมูีแด, ชนกานต ์สืบกระแส, อัญชลี ฐานวิสัย และ อภิชาต ิวิทยต์ะ

65 

12:30-13:15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:15-14:00 บรรยายพิเศษ 

การปรับปรุงสถานะทางอนุกรมวิธานของหอยกาบน้ าจืดวงศ์ Unionidae ในประเทศไทย 
ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกลุ 

ห้องปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์และนิเวศวิทยาโมเลกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 

14:00-14:30 Z-04 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของตัวอ่อนพยาธิปอดหนูและหอยโฮสตต์ัวกลาง Lissachatina
fulica ในประเทศไทย

อับดุลฮากัม ดูมีแด*, ชนกานต์ สบืกระแส, จิรนันท์ อาจไพรินทร์, อัญชล ีฐานวิสัย และ อภชิาติ วิทย์ตะ 

67 

14:30-15:00 Z-05 การจ าแนกไสเ้ดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema และ Heterorhabditis ในประเทศไทย
และประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคมุลูกน้ ายุงลายบ้าน

ชนกานต์ สบืกระแส*, จิรนันท์ อาจไพรินทร์, อับดุลฮากัม ดูมแีด, พชิามญช ์จันธุ, ปรมาภรณ ์ม่วงปัทม์, 
อัญชลี ฐานวิสยั และ อภชิาต ิวิทย์ตะ 

69 

15:00-15:30 Z-06 ความหลากชนิดของหอยกระสวยจิ๋วและหอยทากจิ๋วปากแตรในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย

ศศิชา เตชะมา, อรจิรา แสนกมล, นพดล วบิูลพืช, ปิยาพร หมื่นฤทธิ์, ชนากานต์ ข าทบัทิม, สิรลิักษณ์ บุอ่อน, 
กรอร วงษ์ก าแหง, กิตติ ตันเมืองปัก และ พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วัฒนา* 

71 

15:30-16:00 Z-07 รายงานแรกของหอยทะเลจิ๋วสมัยโฮโลซีนจากตะกอนดินเหนยีวกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคกลางของประเทศไทย

ฉัตรเฉลิม เกษเวชสรุิยา* และ พงษ์รตัน์ ด ารงโรจน์วัฒนา 

73 

16:00-16:30 Z-08 ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหอยทากบกเฉพาะถิ่นสกลุ Aenigmatoconcha
ในประเทศไทย

อาทิตย์ พลโยธา*, จิรศักดิ ์สุจริต, ปิโยรส ทองเกดิ และ สมศักดิ ์ปญัหา 

75 

16:30-17:00 Z-09 สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปรินทร์ จิระภัทรศิลป*, ปิโยรส ทองเกิด, เอกชัย จิรัฏฐติิกุล, Thor-Seng Liew, อาทิตย ์พลโยธา,
จิรศักดิ์ สุจริต และ สมศักดิ ์ปญัหา

77 



v 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 
 ห้องย่อยที่ 4 กลุ่มพืช และกลุม่ระบบนิเวศ การจัดการและการใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด าเนินการโดย: ผศ. ดร.กนกอร เรืองสว่าง ผศ. ดร.บุญช่วง บุญสุข 

ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยพะเยา 

เวลา หัวข้อ หน้า 
09:00-09:45 บรรยายพิเศษ 

วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล: จ าเป็นหรือไม่ในงานซิสเทมาทิกส ์
ผศ. ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์ 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

14 

09:45-10:15 B-09 การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง

ยุทธนา บรรจง*, ธีระชาติ ลีป้ระเสริฐ และ เฉลิมพล สวุรรณภักด ี

55 

10:15-10:45 B-10 ความหลากหลายของสาหรา่ยสีน้ าตาลสกุล Lobophora ในแนวปะการัง
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

อนิรุจน์ กล่อมจิตร*, ธรรมศักดิ์ ยมีิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, Christophe Vieira และ ชยัณรงค์ เรืองทอง 

57 

10:45-11:15 B-11 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์พชืสกุลว่านหัวสืบ (Disporum Salisb.) วงศ์ Liliacaeae s.l.
ในประเทศไทย และความส าคัญทางอนุกรมวิธาน

อนุวัตร สาระพันธ์*, วรดลย์ แจ่มจ ารญู และ เฉลิมพล สุวรรณภักด ี

59 

11:15-11:45 E-01 การบูรณาการภาพถ่ายจากโดรนขับร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลเพื่อการประเมิน
ระบบนิเวศหญ้าทะเล

Milica Stankovic*, จันทร์มณี ปัญญาไว และ อัญชนา ประเทพ 

103 

11:45-12:15 E-02 ผลความซับซ้อนของหญ้าทะเลต่อความหลากหลายของปลาที่อาศัย
ปิยะลาภ ตันติประภาส* และ อัญชนา ประเทพ

105 

12:15-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 



vi 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 
 ห้องย่อยที่ 5 กลุ่มระบบนิเวศ การจัดการและการใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด าเนินการโดย: ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย ศ. ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ ์

ภาควิชาชวีวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลา หัวข้อ หน้า 
13:00-13:45 บรรยายพิเศษ 

ความหลากหลายทางฟีโนไทป์ของลักษณะราก: เครื่องมือเพื่อการปรบัปรุงผลผลติทางการเกษตร
และคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ จอห์นส์ แสงวิไล 

ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 

13:45-14:15 E-03 การพัฒนาระบบเซลลเ์พื่อตรวจวัดฤทธ์ิเชิงเอสโทรเจนของสารสกัดพืชผา่นการตรวจวัด
ความสามารถในการจบักับตัวรับเอสโทรเจนชนิดแอลฟาและเบตา

สินีนาฏ ศิร ิ

107 

14:15-14:45 E-04 การใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธ์ุท้องถิ่นในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
(Spodoptera frugiperda (J.E. Smith))

วันดี วัฒนชัยยิ่งเจรญิ*, Ongpo Lepcha, ธิดารัตน์ ใหม่ท า, อภิชาต ิวิทยต์ะ, 
อัญชลี ฐานวิสยั และ เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

109 

14:45-15:15 E-05 การใช้ถิ่นอาศัยย่อยของตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus saiyok และ C. tigroides ในระบบนเิวศ
เขาหินปูน ภาคตะวันตกของประเทศไทย

อัครชัย อักษรเนียม*, Yik Hei-Sung และ อัญชลี เอาผล 

111 

15:15-15:45 E-06 การส ารวจปญัหาสุขภาพทีม่ักพบบ่อยของงูในที่เลี้ยง
ปณิธิ ละอองบัว*, ทักษะ เวสารัชชพงศ์, ธนพงษ์ ตวัน และ ลาวณัย ์จันทร์โฮม

113 

15:45-16:15 E-07 ผลของโปรตีนองค์ประกอบในพิษงูเขียวหางไหม้ตาโตต่อการท างานของเซลล์โมโนไซท์
ศิรวิทย์ สิตปรชีา, ลาวัณย์ จันทร์โฮม, อรวรรณ แซ่โค้ว, อรภัค เรี่ยมทอง, จรุพีร น้อยพรหม,
ทักษะ เวสารชัชพงศ์, ปณิธ ิละอองบัว และ สุพชีา คุ้มเกตุ*

115 



vii 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 
 ห้องย่อยที่ 6 กลุ่มระบบนิเวศ การจัดการและการใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด าเนินการโดย: รศ. ดร.สุชนา ชวนชิย ์ อ. ดร.กรอร วงษ์ก าแหง ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาควิชาสัตววิทยา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เวลา หัวข้อ หน้า 
09:00-09:45 บรรยายพิเศษ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์หญ้าทะเลในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ 

สถานวิจยัความเป็นเลิศความหลากหลายทาชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

9 

09:45-10:15 E-08 การประเมินนเิวศบริการและภัยคุกคามของแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย เครื่องมือเบื้องต้น
เพื่อจัดอันดับความส าคญัพื้นท่ีเพื่อการจัดการ

รัชณีย ์แก้วศรขีาว*, ทิพามาศ อุปน้อย และ อัญชนา ประเทพ 

117 

10:15-10:45 E-09 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องสถานภาพ งานวิจยั และช่องว่างงานวิจัยของ
พะยูนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จันทร์มณี ปัญญาไว* และ อัญชนา ประเทพ 

119 

10:45-11:15 E-10 การเปรียบเทียบองค์ประกอบและความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังบริเวณแนวปะการังใน
เขตพื้นราบและเขตลาดชัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทยฝั่งตะวนัตก

เจริญมี แชม่ช้อย*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สทุธาชีพ, ชยัณรงค์ เรืองทอง, อริย์รัช วงศ์ณัทปรานนต์, 
พลอยไพลิน รังษีธรรมปญัญา และ ภาณุวัฒน์ ด าภูผา 

121 

11:15-11:45 E-11 กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบริเวณแหล่งด าน้ าแห่งใหม่ท่ีกองหินอันซีนในจังหวัดระยอง
วัลยา กลิ่นทอง*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, สภุาวดี ฮะมะณี, วิภาวรรณ อุ่นคงทอง,
สิริรัตน์ ใจหาญ และ ศภุกานต ์เผ่าด้วง

123 

11:45-12:15 E-12 ประชาคมสัตว์หนา้ดินขนาดใหญ่บริเวณกิจกรรมมนุษย์ที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา
ธนพรรณ จอมบดินทร์* และ เอกนรินทร์ รอดเจรญิ

125 

12:15-12:45 E-13 การเปลี่ยนแปลงสังคมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพื้นทะเล 25 ปี หลังจากการระบาดของหอย
กะพงเทศ Mytilopsis sallei ในคลองพะวง ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา

กริ่งผกา วังกุลางกูร*, ลตุฟี หะยีวาจ ิและ เอกนรินทร์ รอดเจรญิ 

127 

12:45-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 



viii 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 
 ห้องย่อยที่ 7 กลุ่มระบบนิเวศ การจัดการและการใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด าเนินการโดย:รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว รศ. ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร สาขาวิชาอารกัขาพืช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

เวลา หัวข้อ หน้า 
13:30-14:00 E-14 ความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวในล าธารต้นน้ า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ณัฐกันต์ ขันยม* และ บญุเสฐียร บญุสูง

129 

14:00-14:30 E-15 ความหลากชนิดและโครงสร้างชุมชนของแมลงน้ าในล าธารหนิปูน อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด
แก้วภวิกา รัตนจันทร์*, นฤมล แสงประดับ และ ทศพล แซ่ตัง้ กีฏพชิญกุล

131 

14:30-15:00 E-16 ความหลากหลากของปลวกตามแนวการเปลี่ยนแปลงระหว่างขอบป่ากับด้านในป่าของป่าผลดั
ใบ จังหวัดน่าน

กษิดิศ ริสอน*, ชัชวาล ใจซื่อกุล และ มารุต เฟื่องอาวรณ์ 

133 

15:00-15:30 E-17 ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อกลางคืนตามการแบ่งช้ันตามแนวดิ่งและการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในป่าดิบช้ืนของประเทศไทย

รณรต ทวีศรี*, เอกชัย จริัฏฐิติกุล, Alyssa B. Stewart และ Akihiro Nakamura 

135 

15:30-16:00 E-18 การศึกษาเบื้องต้นองค์ประกอบชนิดของผึ้งถ่ายเรณตูามระดบัความสูงในอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์

ธีรเดช ศรีมณยีานนท์*, Alyssa B. Stewart และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ ์

137 

16:00-16:30 E-19 การเปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงในอันดับ Hymenoptera ระหว่างช้ันเรือนยอด
และช้ันใต้เรือนยอดของป่าดิบชื้นที่แปลงวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

พรรุจี ยงศิริ*, เอกชัย จิรัฏฐติิกุล, Alyssa B. Stewart และ Akihiro Nakamura 

139 



ix 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 
  ห้องย่อยที่ 8 กลุ่มสัตว์ 
ด าเนินการโดย: ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง รศ. ดร.นฤมล แสงประดับ 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลา หัวข้อ หน้า 
09:00-09:45 บรรยายพิเศษ 

การประเมินคณุภาพน้ าทางชีวภาพแหล่งน้ าจืดในประเทศไทย: สถานภาพและแนวทางการวจิัยใน
วิถีปกติใหม่ 
รศ. ดร.บุญเสฐียร บุญสูง 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

17 

09:45-10:15 Z-10 อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการส าหรับการค้นหาสปีชีส์ซ่อนเร้นในแมลงชีปะขาว
(Ephemeroptera; Ephemerelloidea)

ชลกรานต ์อวยจินดา*, Michel Sartori และ บุญเสฐียร บุญสงู 

79 

10:15-10:45 Z-11 ซิสเทมาติกส์ของแมลงชีปะขาวเข็ม (วงศ์ Baetidae อันดับ Ephemeroptera) จากภาคใต้
และภาคตะวันตกของประเทศไทย

ชนาพร สุทธินันท์*, Jean-Luc Gattolliat และ บญุเสฐียร บญุสูง 

81 

10:45-11:15 Z-12 การศึกษาทบทวนในผึ้งช่างไม้ขนาดเล็กสกุลย่อย Xanthoceratina Vecht, 1952 ใน
ประเทศไทย และสณัฐานวิทยาของภาวะศีรษะโต

ภากร นลินรชตกัญจน์* และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ 

83 

11:15-11:45 Z-13 อนุกรมวิธานของกุ้งแคระสกุล Caridina ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าแมก่ลอง ประเทศไทย
วริศรา มโนนัย*, วรุฒ ศิริวุฒิ และ เอกชัย จิรฏัฐิติกุล

85 

11:45-12:15 Z-14 การตรวจพบไวรัส Phlebovirus ในเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus s.l.) ในประเทศ
ไทย

ภควดี รักษ์ทอง, วริศรา แก่นการ, วันวิภา หนูมา, พัตราภรณ์ แจ้งเขว้า, วดพีร รัตนานุพงศ์ และ อรุณี 
อหันทริก* 

87 

12:15-12:45 Z-15 ภาวะการมสีองเพศในตัวเดยีวของแมงมุม Damarchus ที่ยังไม่ได้รับการบรรยายชื่อ
(Mygalomorphae: Bemmeridae) จากจังหวัดกาญจนบรุี

ชวกร ขุนเศรษฐ์*, วรัตถ ์ศิวายพราหมณ์, ประพันธ ์ไตรยสทุธิ์ และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ ์

89 

12:45-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 



x 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 
  ห้องย่อยที่ 9 กลุ่มสัตว์ 
ด าเนินการโดย: ผศ. ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน อ. ดร.พัชร ดนัยสวัสด์ิ ดร. พรเพ็ญ จันทสิทธิ์ 

สาขาวิชาชีววิทยา  ภาควิชาสัตววิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เวลา หัวข้อ หน้า 
13:30-14:15 บรรยายพิเศษ 

การอนุรักษ์ค้างคาวในยุคปกติใหม:่ ท าไมอนุกรมวิธานจึงส าคัญยิ่งกว่าท่ีผ่านมา 
ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาตวิิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

19 

14:15-14:45 Z-16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการวัดแบบดั้งเดมิและการวดัแบบดิจิทลัทางสณัฐาน
วิทยาใน Siganus javus และ Chelonodon patoca

อภิสรา ชาวเวยีง* และ เจนจิต คูด ารงสวัสดิ์ 

91 

14:45-15:15 Z-17 การแสดงความหลากหลายทางรูปร่างของปลาโดยใช้กราฟิกและการจ าลอง
ภัทรพล พรหมนันท์*, ณัฐวัฒน์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ และ เจนจิต คูด ารงสวัสดิ์

93 

15:15-15:45 Z-18 สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus pulchellus complex
ในประเทศไทย

กอขวัญ เติมประยูร*, อรรถพล รุจิราวรรณ และ อัญชลี เอาผล 

95 

15:45-16:15 Z-19 วิวัฒนาการและซสิเทแมติกส์ของไดโนเสาร์กินเนื้อวงศ์สไปโนซอริเด (Dinosaruria:
Theropoda) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อดุลย์ สมาธ ิ

97 

16:15-16:45 Z-20 กระดูกไดโนเสารเ์ทอโรพอดชิ้นใหม่ ยุคครีเตเชียสตอนต้นจากจังหวัดขอนแก่นและ
ซิสเทแมติกส์ของไดโนเสารเ์ทอโรพอดในประเทศไทย

กฤษณุพงศ์ พันทานนท์*, อดุลย์ สมาธิ และ สุรเวช สุธีธร 

99 

16:45-17:15 Z-21 ฟอสซิลช่วงปลายสมัยไพลสโตซีนตอนกลางของถ้ าวิมานนาคนิทร์เผยความหลากหลายในอดีต
และรูปแบบของกลุ่มสตัว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดใหญ่ในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กันตภณ สรุะประสิทธิ์*, Jean-Jacques Jaeger, เยาวลักษณ ์ชยัมณ ีและ จิรศักดิ์ สุจริต 

101 



xi 

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 
 เวลา 

09:00-11:30 เสวนา 
นักอนุกรมวิธาน: เราจะสร้าง Visibility มูลค่าเพิ่มและสร้างความเปน็ผู้น าในภูมภิาคได้อย่างไร? 
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 

ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชวีภาพ และภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ. ดร.สายสมร ล ายอง 
ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฐฐิติกลุ 
ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ. ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ 
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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The dynamics of biodiversity: Covid-19 situation and 

adaptation for the survival of humanity 
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โรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่เกิดจากไวรัส SARS-CoV-2 มีจุดก าเนิดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในต้นเดือน
ธันวาคม 2019 จากผู้ป่วยปอดบวมเป็นกลุ่มก้อน ผู้ป่วยรายแรกน่าจะเกิดก่อนในราวเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 2019 โรคนี้
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ธรรมชาติของโรคมีทั้งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ มีอาการน้อย อาการมากจนถึงเสียชีวิต อัตราการ
เสียชีวิตของทั่วโลกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 การระบาดได้กระจายไปทั่วโลก (pandemic) มีผู้ป่วยมากกว่า 157 ล้านคน และ
เสียชีวิตมากกว่า 3.3 ล้านคน (10 พ.ค. 2564) ส าหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกในวันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นหญิงท่องเที่ยว
ชาวจีนมาจากเมืองอู่ฮั่น ต่อมาเกิดการระบาดใหญ่ระลอกแรกในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยมีต้นต่อจากสถานบันเทิงและสนาม
มวย ท าให้มีมาตรการในการควบคุมอย่างมาก โรคสามารถสงบลงได้ และมาระบาดในรอบ 2 ในกลางเดือนธันวาคมที่ตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาคร และการระบาดระลอก 3 เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานบันเทิงในปลายเดือนมีนาคม จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็น
จ านวนมากกว่า 84,000 ราย และเสียชีวิต 399 ราย (9 พ.ค. 2564) 

ไวรัสก่อโรคเป็นอาร์เอ็นเอไวรัสที่มีขนาดใหญ่ มีพันธุกรรมประมาณ 30,000 bp และมีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว จึงมี
การศึกษาทางด้านพันธุกรรมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของการระบาดของโรค ในปัจจุบันมีการถอดรหัสพันธุกรรมไปแล้วมากกว่า 
1.2 ล้านสายพันธุ์ (9 พ.ค. 2564) ส าหรับประเทศไทย ได้มีการถอดรหัสพันธุกรรมแล้วมากกว่า 1 ,000 ตัวอย่าง ศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ท าการศึกษาทางด้านพันธุกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
การระบาดในระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน เพื่อจ าแนกสายพันธุ์และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย 

การแบ่งระบบของสายพันธุ์แบ่งแยกออกเป็น 2 ระบบคือระบบ A, B, C และมีตัวเลขก ากับซึ่งสามารถจ าแนกได้มากมาย
และอย่างละเอียดส าหรับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจโดยเฉพาะ และการแบ่งแบบง่าย ๆ ก็จะจัดกลุ่มตามการเปลี่ยนแปลงของ
กรดอะมิโนบนสไปรท์โปรตีน โดยจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ S (serine) และสายพันธุ์ L (leucine) ต่อมาเมื่อมี
การระบาดนอกประเทศจีนสายพันธุ์ L แพร่กระจายได้เร็วกว่า ได้แบ่งแยกออกเป็นอีก 2 สายพันธุ์คือสายพันธุ์ V (valine) และ  
G (glycine) สายพันธุ์ G แพร่กระจายได้ง่าย จึงพบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ G ทั่วโลกในเวลาต่อมา และสายพันธุ์ G ก็แตกลูกหลาน
เป็นสายพันธ์ุ GR (Arginine) และ GH (Histidine) สายพันธ์ุ GR ที่ระบาดในประเทศอังกฤษหรือท่ีเรียกว่าสายพันธ์ุอังกฤษ (B.1.1.7) 
วิวัฒนาการให้ติดต่อแพร่กระจายโรคได้ง่ายขึ้นอีก สายพันธุ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนที่ต าแหน่ง 501 ไปเป็น Tyrosine หรือ
เรียกสายพันธุ์นี้ว่า GRY และมีแนวโน้มที่จะพบทั่วโลกในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน ,  
9 พ.ค. 2564) การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของไวรัสก็เพื่อความอยู่รอดของไวรัสท าให้แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น และเข้ามาแทนท่ีสาย
พันธุ ์ที่พบในอดีต นอกจากนี้หลังจากท่ีมีการใช้วัคซีนหรือระบบภูมิต้านทาน ไวรัสเองก็จะพยายามหลบหลีกระบบภูมิต้านทานด้วย
การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมโดยเฉพาะในส่วนที่สร้าง Spike โปรตีนที่จะจับกับระบบภูมิต้านทานของเรา โดยเฉพาะในต าแหน่งที่ 
484, E484K/Q เพื่อให้ประสิทธิภาพของภูมิต้านทานหรือวัคซีนลดลง การพัฒนาวัคซีนในอนาคตโดยเฉพาะการกระตุ้นจ าเป็น
จะต้องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ตามการกลายพันธุ์ของไวรัสซึ่งจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

การระบาดในประเทศไทยในระลอกแรกจะเป็นสายพันธุ์ท่ีมาจากประเทศจีนคือสายพันธุ์ S และเมื่อมาระบาดในประเทศ
ไทยจะมีลักษณะจ าเพาะที่พบในประเทศไทยเท่านั้นหรือที่เรียกว่าสายพันธุ์ T (A829T) ต่อมาสายพันธุ์นี้ได้หายไปด้วยมาตรการใน
การควบคุมที่เข้มแข็ง และการระบาดในระลอก 2 เป็นสายพันธ์ุที่มาจากประเทศพม่าหรือที่เรียกว่า GH และการระบาดในรอบท่ี 3 
เป็นสายพันธุ์น าเข้ามาจากประเทศเขมร คือสายพันธุ์อังกฤษที่มีการแพร่กระจายได้ง่าย GRY หรือ B.1.1.7 นั่นเอง การระบาดของ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นสายพันธุ์อังกฤษ จากการตรวจของศูนย์ฯ จ านวนทั้งสิ้น 556 ตัวอย่าง พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษถึง  
96 เปอร์เซ็นต์ 
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โรคโควิด 19 ได้มีการระบาดอย่างรวดเร็วและยากที่จะก าจัดไวรัสตัวนี้ให้หมดไป มีความสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพ 
ร่างกาย เศรษฐกิจ สังคม ท่ัวโลก ดังจะเห็นได้จากการด ารงชีวิตด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่ ไวรัสนี้
ปัจจุบันยังไม่มียารักษาจ าเพาะ การรักษาจะยืมยาจากการรักษาโรคอื่นมาใช้ และด้วยกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติโรคนี้ตั้งใจที่จะท าให้
เกิดโรคในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุมากกว่าเป็นในเด็กและเด็กเล็ก เพราะต้องการลดอายุขัยที่มนุษย์พยายามพัฒนาหาทางให้มนุษย์มีชีวิต
ยืนยาวขึ้น และการที่จะเอาชนะการระบาดของโรคนี้ได้ก็ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดกับประชากรทั่วไปด้วยวัคซีน หรือที่เรียกว่า
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือฝูง (herd) ให้ได้ ในขณะเดียวกันไวรัสก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันที่มนุษย์พยายาม
สร้างขึ้น และจะต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้มากขึ้น ด้วยกฎเกณฑ์ดังกล่าว ไวรัสนี้น่าจะมีจุดสมดุลที่ลดความรุนแรงของโรคลง 
โดยเฉพาะการติดเช้ือในเด็กมีอาการน้อยและสร้างภูมิต้านทานขึ้น เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่อาการก็จะน้อยลง และจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น
โรคทางเดินหายใจตัวหนึ่งเหมือนกับโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสเป็นจ านวนมาก 

ในการบรรยายครั้งนี้ จะมีการบรรยายทั้งในเรื่องที่มาของโรค ความรุนแรงของโรค การระบาด ลักษณะสายพันธุ์ 
ที่แพร่กระจายทั่วโลก การควบคุมและดูแลรักษาป้องกัน รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน ผลดีผลเสียของวัคซีนที่จะใช้อยู่  
ในปัจจุบันนี ้
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From snail taxonomy to the deep molecular research, 
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Taxonomic and systematic research in Thailand up to 2021 has confirmed the diversity of snails to be 
almost 700 species. Moreover, the study and exploration of land snail biology has revealed that the secreted 
mucus from the mantle tissues, which contains compounds that have enabled them to survive and reproduce 
in a terrestrial environmental for more than 200 My, contains skincare properties. Extraction of the mucus and 
analysis at a molecular level for human skincare bioactive components has led to the development of a business 
sector. 

Analyses of the biological properties of the mucus from various snail species have confirmed their anti-
bacterial, antioxidant, anti-inflammatory, and anti-pigment properties. Thus, snail mucus has potential skin 
benefits for reducing acne, wrinkles, dark spots, and inflammation. In accord with the fact that tropical (Thai) 
snails potentially confront higher levels of pathogenic fungi and bacteria, as well as more intense UV radiation, 
than those in cold countries, the mucus from Thai snails appears to be more biologically active with a 30-fold 
higher level of active compounds than those currently sold in the market. The innovation of mucus extraction 
from mantle tissues of these Thai snail species to give the best quality product, has now been patented. 

This research has been brought to commercialization through establishing a company to produce and 
sell skincare cosmetics under the SNAIL8 brand, which received a Thailand Board of Investment (BOI) recognition 
with a revenue of more than 150 million baht. Moreover, for extending the research on the utilization of snail 
mucus, there is currently a development in mixing different bioactive compounds, which include snail mucus 
from more than 10 snail species and flower extracts to provide moisture and antioxidant benefits. This formula 
is currently filed as aุpatentุapplicationุunderุtheุnameุ“Aromantin”.ุInุaddition,ุsnailุmucusุhasุbeenุmixedุ
with various herbs and vitamins in a suitable ratio to provide a high-efficient anti-pollution treatment for skin,  
as this is a major impact on skin all over the world. The new compound has also been submitted for a patent 
underุtheุformulaุnameุ“Antipollutionุcomplex”ุandุlicensedุforุproductionุtoุaุcompanyุunder the brand 
nameุ“Delphini”,ุasุaุnewุserumุforุnourishingุandุprotectingุtheุskinุdamagesุfromุpollutions. 

The next research phase will emphasize the development of a new formula for snail mucus ingredients 
in order to solve the problems of rash, acne, and skin inflammation, and skin diseases associated with prolonged 
wearing of masks (such as COVID-19 measures), as these serve as a reservoir of organic substances, enzymes, 
bacteria, and other microbes that come from the saliva and the breath. The research team is determined  
to bring these research results to a sustainable reliable business based upon effective research from land snail 
taxonomic works to national brand skincare products. 

 

งานวิจัยอนุกรมวิธานและซิสเทแมติกส์ของหอยทากบกในประเทศไทยจนถึงปี ค.ศ. 2021 ยืนยันแล้วว่ามีความ
หลากหลายของสปีชีส์ถึงเกือบ 700 สปีชีส์ ยิ่งกว่านั้นการศึกษาและค้นพบทางด้านชีววิทยาของหอยทากพบว่าเมือกหอยทากที่หลั่ง
จากเนื้อเยื่อแมนเทิลมีสมบัติในเรื่องการดูแลผิวพรรณให้กับหอยได้สืบทอดเผ่าพันธุ์ และลักษณะที่สมบูรณ์ของร่างกายมามากกว่า 
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200 ล้านปี และการสกัดสารภายใต้เมือกแมนเทิลในระดับโมเลกุลมาทดลองเรื่องการดูแลความงามในผิวพรรณมนุษย์ได้ผลส าเร็จที่
น าไปสู่ภาคธุรกิจอย่างโดดเด่น 

จากการวิเคราะห์สมบัติทางชีวภาพของเมือกหอยทากได้ยืนยันฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ
และลดการสร้างเม็ดสีของหอยแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ท าให้เมือกหอยทากเป็นสารบ ารุงผิวจากธรรมชาติที่ช่วยลดสิว  
ลดเลือนริ้วรอย ลดจุดด่างด า และลดการอักเสบของผิว นอกจากน้ีความโดดเด่นและแตกต่างของเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็น
ประเทศเขตร้อน ต้องเผชิญเช้ือโรค ราและแบคทีเรีย รวมถึงความเข้มข้นของรังสียูวีสูงกว่าประเทศเขตหนาว ข้อมูลการวิจัย  
จึงปรากฏชัดเจนว่าเมือกหอยทากไทยมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์สูงกว่าเมือกที่ขายอยู่ในตลาดทั่วไปถึง 30 เท่า และด้วย
นวัตกรรมสกัดเมือกจากเนื้อเยื่อแมนเทิล เมือกส่วนที่ดีท่ีสุดพร้อมกับมีเทคโนโลยีการกรองที่ได้ยื่นจดสิทธิบัตรไปแล้ว 

คณะนักวิจัยได้น าผลการวิจัยเชิงลึกไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้จัดตั้งบริษัทผลิตและจ าหน่ายเครื่องส าอาง
บ ารุงผิวภายใต้แบรนด์ SNAIL8 ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และมียอดจ าหน่ายไปแล้วกว่า 150 ล้านบาท เพื่อต่อยอดงานวิจัยการ
ใช้ประโยชน์จากเมือกหอยทากยังได้มีการพัฒนาส่วนผสมที่มีสารออกฤทธิ์ซึ่งประกอบด้วยเมือกหอยทากไทยกว่า 10 สายพันธุ์  
กับสารสกัดจากดอกไม้ที่มีฤทธิ์เพิ่มความชุ่มช้ืนและต้านอนุมูลอิสระสูง และได้ยื่นจดสิทธิบัตรไปภายใต้ช่ือ Aromantin รวมทั้งน า
เมือกหอยทากมาพัฒนาเป็นส่วนผสมใหม่ร่วมกับสมุนไพรและวิตามินในสัดส่วนที่เหมาะสม จนเกิดเป็นองค์ประกอบร่วมที่มี
ประสิทธิภาพในการต่อต้านกลไกการท าร้ายผิวจากมลภาวะซึ่งก าลังเป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศในโลก และได้จดสิทธิบัตรเป็น
สูตรที่มีช่ือว่า Antipollution complex โดยมีบริษัทเอกชน ได้ขอรับการถ่ายทอดไปผลิตเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ Delphini ซึ่งได้
เปิดตัวเซรั่มบ ารุงผิวสูตรต้านมลภาวะไปแล้ว  

งานวิจัยต่อยอดในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นการพัฒนาสูตรองค์ประกอบเมือกหอยทากที่จะช่วยแก้ปัญหาผิว โดยเฉพาะผดผื่น 
สิว การอักเสบของผิวและโรคผิวหนังที่เกิดจากการสวมหน้ากากอนามัยที่เป็นแหล่งสะสมของสารอินทรีย์ เอนไซม์ แบคทีเรียและ
จุลินทรีย์ต่าง ๆ ท่ีมากับน้ าลายและลมหายใจ ซึ่งถือเป็นแหล่งมลพิษใหม่ส าหรับผิวหน้าที่มาพร้อมกับโควิด-19 ด้วยความเช่ือมั่นใน
ธุรกิจคุณภาพที่มีฐานวิจัยรองรับและผู้ใช้เห็นผลจริง ทีมวิจัยจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะน างานวิจัยไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน จากงานวิจัยอนุกรมวิธานหอยทากสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เป็นแบรนด์แห่งชาติ 

 

 

Keywords: National brand | Patent | Skin care | Snail mucus | Taxonomy 
ค าส าคัญ: แบรนด์แห่งชาติ | สิทธิบัตร | การดูแลบ ารุงผิว | เมือกหอยทาก | อนุกรมวิธาน 
 

  
 

คุณสมบัติบ ารุงผิวของผลติภณัฑ์จากเมือกหอยทากภายใต้แบรนด์แห่งชาติ 
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Exploring into Thailand environmental microbiomes  

(marine and soil) and their beneficial interpretations  
การส ารวจไมโครไบโอมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ทะเลและดิน)  

และการแปลผลเพื่อประโยชน์ 

Naraporn Somboonna1,2*, Ratmanee Chanabun3, Lampet Wongsaroj2, Alisa Wilantho4,  
Sissades Tongsima4 and Somsak Panha5,6 

นราพร สมบูรณน์ะ1,2*, รัตน์มณ ีชนะบุญ3, ล้ าเพชร วงศาโรจน์2, อลิษา วิลันโท4,  
ศิษเฎศ ทองสิมา4 และ สมศักดิ ์ปัญหา5,6 

1Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
2Microbiome Research Unit for Probiotics in Food and Cosmetics, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 

3Faculty of Agriculture Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon 47000, Thailand 
4National Biobank of Thailand, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Pathum Thani 12120, Thailand 

5Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
6Centre of Excellence on Biodiversity, Ministry of Higher Education Science Research and Innovation, Faculty of Science, Chulalongkorn 

University, Bangkok 10330, Thailand 
1ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

2หน่วยปฏิบัติการวจิัยไมโครไบโอมเพื่อโพรไบโอติกส์ในอาหารและเครือ่งส าอาง จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
3คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร 47000  

4ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิจ.ปทุมธานี 12120  
5ภาควิชาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330  

6ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 
 *Email: Naraporn.S@chula.ac.th  

   

Microorganisms are ubiquitous and their functions are crucial to the Earth environments. Since global 
ocean microbiome projects have begun, microbiome has become one of the most crucial research areas to 
investigate how diverse microbial communities contribute to the global ecosystems. With the advanced next 
generation sequencing, bioinformatics and big data processing, microbiome data can be applied for prediction 
and renovation strategy purposes, such as environmental parameter and bacterial community predictions. 
As an agricultural-based country, these developments of machine leanings in Thailand microbiome research 
especially aquatic and soil ecosystems will be important to increase the impact of our microbiome research in 
both regional and global scales. Therefore, we are trying to develop Thailand environmental (marine and soil) 
microbiome big data and machine learning procedures to predict important environmental impacts (e.g. climate 
change) using aquatic and terrestrial microbiome data in Thailand. 

Environmental renovation by microorganisms serves a sustainable choice of environmental treatments. 
Bacteria are keys to the aquatic and soil nutrient recyclings, decomposing of organic matters and fixation of 
inorganic to organic usable forms of nutrients, as well as photosynthesis and production of secondary 
metabolites such as antibiotics against invading pathogens. For examples, coral bacteria holobiont is defined as 
the symbiotic bacteria community with corals to heighten the coral resistance to coral bleaching, global warming 
and infectious disease. In addition, we are creating a central database reference for Thailand Environmental 
Microbiome database (thaimicrobiome.org) to support sharing of microbiome data and knowledges nationally 
and internationally to promote academic collaboration and public interest. Together, we hope our research 
outcomes provide a starting collaboration point for the national microbiome database, education resources for 
other scientists, and interactive prediction and environmental simulation programs to support environmental 
scientists and authorities for decision in microbial renovation strategies to save damaging marine and soil 
resources of Thailand. 

 

Keynote M-1 
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จุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปและมีหน้าที่ส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของโลก นับตั้งแต่มีการเริ่มโครงการไมโครไบโอมในมหาสมุทร  
ทั่วโลก ไมโครไบโอมได้กลายเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ส าคัญที่สุดเพื่อตรวจสอบจุลินทรีย์ที่หลากหลายมีส่วนช่วยในระบบนิเวศของโลก
อย่างไร ด้วยวิวัฒนาการของการวิเคราะห์ล าดับเบสขั้นสูง ชีวสารสนเทศ และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ท าให้ข้อมูลไมโคร
ไบโอมสามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่นการคาดการณ์ของพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม
และชุมชนแบคทีเรีย  ในฐานะประเทศเกษตรกรรมการพัฒนาเพื่อขบวนการการวิเคราะห์ดังกล่าวส าหรบัไมโครไบโอมในระบบนเิวศ
ในน้ าและดินจึงมีความส าคัญในการเพิ่มผลกระทบของผลวิจัยไมโครไบโอมสู่ประโยชน์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นเราจึง
พยายามพัฒนาข้อมูลไมโครไบโอมขนาดใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม (ในทะเลและดิน) ของประเทศไทยและกระบวนการช่วยท านาย
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ (เช่น ภาวะโลกร้อน) โดยใช้ข้อมูลไมโครไบโอมในน้ าและดินในประเทศไทย 

การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยจุลินทรีย์เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนของการบ าบัดสิ่งแวดล้อม แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญใน
ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของธรรมชาติ ตั้งแต่การรีไซเคิลสารอาหารในน้ าและในดิน การย่อยสลายสารอินทรีย์ การตรึง  
อนินทรีย์ให้อยู่ในรูปของสารอาหารอินทรีย์ ตลอดจนการสังเคราะห์แสง และการผลิตสารทุติยภูมิ อาทิ ยาปฏิชีวนะเพื่อต่อต้าน  
เช้ือโรคที่บุกรุกระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง มีบทบาทช่วยเพิ่มความต้านทานของปะการังต่อ
ภาวะฟอกขาว (จากเหตุการณ์โลกร้อน) และโรคติดเช้ือ นอกจากนี้เราก าลังรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับไมโครไบโอม
ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (thaimicrobiome.org) เราหวังว่าผลการวิจัยของเราจะเป็นจุดเริ่มตน้ของการท างานร่วมกันส าหรบั
ฐานข้อมูลไมโครไบโอมแห่งชาติ แหล่งข้อมูลการศึกษาส าหรับนักวิทยาศาสตร์ และโปรแกรมการคาดการณ์และวางแผนจัดการ
สภาพแวดล้อมจากทรัพยากรจุลินทรีย์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารหลักและดินที่เป็นพื้นที่เพาะปลูก  
ประเทศไทย 

 

 

Keywords: Bacteria | Diversity | Environment | Fungi | Microbiome | Small eukaryotes 
ค าส าคัญ: แบคทีเรีย | ความหลากหลาย | สิ่งแวดล้อม | รา | ไมโครไบโอม | สิ่งมีชีวิตยูคาริโอตขนาดเล็ก 
 

 
 

การสร้างระบบการวิเคราะหไ์มโครไบโอมแบบ automatic pipeline 
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Phenotypic variation of root traits: a tool for improving crop 

production and environmental quality 
ความหลากหลายทางฟีโนไทป์ของลักษณะราก: เคร่ืองมือเพ่ือการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร

และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

Patompong Johns Saengwilai 
ปฐมพงษ์ จอห์นส์ แสงวไิล 

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand 
ภาควิชาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 Email: Patompong.sae@mahidol.edu  

   

Phenotypic variation of root traitsุinfluencesุplant’sุuptakeุofุsoilุresources.ุOverุtheุlastุdecade,ุtheุ
advancement of genomic and phenomic technologies have uncovered novel root traits and their genetic 
controls making root traits a feasible tool for plant breeding and improvement programs. Here we highlight 
technologies and significant findings from root research of economic crops in Thailand. Together with our 
colleaguesุweุdevelopedุaุrootุphenotypingุapproachุ‘shovelomics’ุforุriceุandุcassavaุplantsุgrownุinุtheุ
fields. Additionally, an automatic high throughput software named Digital imaging of Root Traits (DIRT) was 
developed for cassava root phenotyping. With these tools we investigated phenotypic variation of root traits 
from rice and cassava in Thai germplasms. Series of experiments have been carried out in optimal and 
suboptimal growth conditions including drought and heavy metal contaminated environments. In general,  
we found that plants in Thai germplasms possess considerable variation in root traits. Depending on plant 
species, traits such as root growth angle and root number were found to associate with drought tolerance and 
the ability to enhance or reduce heavy metal uptake. We suggest that phenotypic variation of root traits is  
a promising tool for improving crop production and environmental quality. 

 

ความหลากหลายทางฟีโนไทป์ของรากมีผลต่อการดูดซึมทรัพยากรในดินของพืช ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทางด้านจีโนมและฟีโนม ท าให้เราได้ค้นพบลักษณะรากใหม่และการควบคุมทางพันธุกรรมของลักษณะนั้น  ๆ และ
ลักษณะรากเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเทคโนโลยีและการ
ค้นพบท่ีส าคัญจากการวิจัยรากของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย ผลงานจากการพัฒนาร่วมกับนักวิจัยหลายกลุ่มท าให้สามารถพัฒนา
วิธีวิเคราะห์ฟีโนไทป์ของรากที่เรียกว่า “เชฟเวลโลมิกซ์” ส าหรับต้นข้าวและมันส าปะหลังที่ปลูกในแปลงทดลอง นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยยังพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพอัตโนมัติที่ช่ือว่า Digital imaging of Root Traits (DIRT) ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับการ
วิเคราะห์ลักษณะรากมันส าปะหลัง การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ท าให้คณะผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความหลากหลายทางฟีโนไทป์ของ
ลักษณะรากข้าวและมันส าปะหลังในชุดพันธุกรรมไทย โดยได้ท าการทดลองในสภาพการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
เช่น สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและการปนเปื้อนโลหะหนัก โดยทั่วไปคณะผู้วิจัยพบว่าพืชในเช้ือพันธุกรรมไทยมีความหลากหลาย
ทางฟีโนไทป์ของลักษณะรากมาก ลักษณะรากต่าง ๆ เช่น องศาการเจริญของรากและจ านวนราก มีความสัมพันธ์กับความทนทาน
ต่อสภาพแห้งแล้งและความสามารถในการเพิ่มหรือลดการดูดซึมโลหะหนัก คณะผู้วิจัยเสนอว่าความหลากหลายทางฟีโนไทป์ของ
ลักษณะรากนั้นเป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้ในการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได ้

 

 

Keywords: Cassava | DIRT | Rice | Roots | Shovelomics 
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ลักษณะรากท่ีเหมาะสมในการดูดซับน้ า แร่ธาตุ และโลหะหนักชนิดต่าง ๆ จากดิน 
   

 
  

Back to contents  



Biodiversity Conservation and Utilization in the New Normal Pathway Conference:  
Taxonomy and Systematics in Thailand (TST New Normal) 
21st-23rd May 2021  

 

9 

Seagrass Biodiversity and Conservation in Thailand: 

Past, Present and the Future 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์หญ้าทะเลในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

Anchana Prathep*, Milica Stankovic, Piyalap Tuntiprapas, Ratchanee Keawsrikhaw, 
Ekkalak Rattanachot and Janmanee Panyawai 

อัญชนา ประเทพ*, Milica Stankovic, ปิยะลาภ ตันตปิระภาส, เอกลักษณ์ รัตนโชติ และ จันทร์มณี ปัญญาไว 
Seaweed and Seagrass Research Unit, Excellence Center for Biodiversity of Peninsular Thailand, Division of Biological Science,  

Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkhla 90110, Thailand 
หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล สถานวจิยัความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย สาขาวทิยาศาสตรช์ีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110 
 *Email: anchana.p@psu.ac.th  

   

Seagrasses are marine flowering plants that occur along coastlines, forming large meadows, which 
provide nursery, shelter and food for marine life. Thailand is situated in a seagrass hotspot biodiversity, providing 
a great opportunity for research, especially those who do love the sea. Throughout these years (~ 20 years), we, 
at the beginning, focused on biology and ecology of some common species, such as Enhalus acoroides, 
Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata and Halophila ovalis; we discovered an additional new record of 
seagrass in Thailand, Halophila major. We then began to learn some new technologies such as drone and remote 
sensing which allow us to work in a larger spatial scale; and even allow us to understand the history of the sites.  
We further focused on seagrass roles as an ecosystem engineering and their ecosystem services through leaf 
and root complexity. We believe in conservation efforts; and this might be a way forward, which an example at 
Koh ThaRai, Nakhon Si Thammarat. We understand that not only local livelihoods and dugongs depend on 
healthy seagrass meadows but our passions on seagrass research as well, a good feel when you first see dugong 
after all these years. There is still a long road ahead and indeed so far we are still having a great fun exploring 
this seagrass world. 

 

หญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกที่เจริญตามแนวชายฝั่งทะเล ขึ้นเป็นผืนหญ้าขนาดใหญ่ ท าหน้าที่เป็นแหล่งอนุบาล หลบภัย 
และเป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตในทะเล ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของหญ้าทะเลที่สูงมากของ
โลก ซึ่งเป็นโอกาสดีส าหรับการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่รักทะเล ตลอดหลายปีที่ผ่านมา (~ 20 ปี) การศึกษาวิจัยใน
ช่วงแรกนั้นมุ่งเน้นชีววิทยาและนิเวศวิทยาในหญ้าคาทะเล Enhalus acoroides หญ้าชะเงาเต่า Thalassia hemprichii หญ้า 
ชะเงาใบมน Cymodocea rotundata และหญ้าใบมะกรูด Halophila ovalis ทั้งนี้ได้รายงานหญ้าทะเลชนิดที่พบเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นคือ หญ้าใบมะกรูดยักษ์ Halophila major จากนั้นได้น าเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นโดรนและการส ารวจ
ระยะไกล เข้ามาใช้ในการศึกษาหญ้าทะเลท าให้สามารถท างานในเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ และยังช่วยให้เข้าใจอดีตของพื้นที่แหล่ง
หญ้าทะเลที่ท าการศึกษาได้อีกด้วย นอกจากนี้เรายังศึกษาบทบาทของหญ้าทะเลในฐานะวิศวกรระบบนิเวศและนิเวศบริการของ
หญ้าทะเลผ่านความซับซ้อนของใบและรากหญ้าทะเล เราเช่ือว่าการอนุรักษ์หญ้าทะเลจะช่วยท าให้สถานภาพของหญ้าทะเลดีขึ้น 
จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกาะท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หญ้าทะเลไม่เพียงแต่มีส าคัญส าหรับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นหรือ
พะยูนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพวกเราที่มีความรักในการท าวิจัยหญ้าทะเลอีกด้วย ซึ่งบอกได้จากความรู้สึกเมื่อเราได้เห็นพะยูนเป็น  
ครั้งแรก การศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์หญ้าทะเลยังคงต้องท าการศึกษากันอีกหลากหลายมิติ  
และมาจนถึงวันน้ีพวกเราก็ยังสนุกกับการศึกษาวิจัยหญ้าทะเล 
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งานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์หญ้าทะเลในประเทศไทย 
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New plant species discovered from Thailand in the past decade 

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา 

Phongsak Phonsena 
พงษ์ศักดิ์ พลเสนา 

Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 61 Phahon Yothin Road, 
Bangkok 10900, Thailand 

ส านักวิจัยการอนุรกัษ์ป่าไม้และพนัธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 Email: phongphonsena@yahoo.com  

   

Thailand is a country having high biodiversity, especially the vascular plants which can be estimated by 
approximately 11,000 species. Thai and foreign botanists, particularly the botanists in the Flora of Thailand 
Project have continuously discovered new plant species and published them in academic journals. According 
to publications of new plant species data from both national and international journals of botany in the past 
decade (2011-2020), the result reveals that 489 new species of 94 genera and 79 families were published 
discovering from Thailand. The greatest number of species were Gesneriaceae (71 species), Zingiberaceae  
(64 species), and Apocynaceae (37 species). Of 489 new species were published in 40 journals (four Thai journals 
and 36 foreign journals). The top three journals of publications are Thai Forest Bulletin (Botany) (118 species), 
Phytotaxa (76 species), and Gardens' Bulletin Singapore (49 species). The first author's name belongs to 296 Thai 
researchers and 193 foreign researchers. 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงซึ่งคาดว่ามีจ านวนประมาณ 
11,000 ชนิด จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้โดยนักวิจัยชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักวิจัยในโครงการพรรณ
พฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand Project) ได้ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกและส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง จากการรวบรวมข้อมูลพืชชนิดใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางพฤกษศาสตร์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2563) พบว่ามีพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกและพบในประเทศไทยจ านวน 489 ชนิด จาก 
 94 สกุล 79 วงศ์ วงศ์ที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ วงศ์ Gesneriaceae 71 ชนิด วงศ์ Zingiberaceae 64 ชนิด วงศ์ 
Apocynaceae 37 ชนิด ตีพิมพ์ในวารสาร 40 วารสาร เป็นวารสารของไทย 4 วารสาร วารสารต่างประเทศ 36 วารสาร ลงตีพิมพ์
มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ Thai Forest Bulletin (Botany) 118 ชนิด Phytotaxa 76 ชนิด Gardens’ุBulletin Singapore  
49 ชนิด ช่ือผู้ตั้งช่ือคนแรกที่เป็นนักวิจัยชาวไทย 296 ชนิด ช่ือผู้ตั้งช่ือคนแรกที่เป็นนักวิจัยชาวต่างประเทศ 193 ชนิด 
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ตัวอย่างพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก (A) จิกไทย [Barringtonia thailandica Thammar., Pornp. & Chantar.] (B) เสลาหัวหมด 
[Lagerstroemia huamotensis W.J.de Wilde & Duyfjes] (C) แตงภูลังกา [Sinobaijiania frondosa W.J.de Wilde & 

Duyfjes] และ (D) กระถินบึงกาฬ [Xyris buengkanensis Phonsena & Chantar.] 
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Botanical collections and the 'New Normal' 
 

David A. Simpson 
Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AE U.K. 

 Email: D.Simpson@kew.org  

   

The Covid-19 pandemic has had profound effects on the world and very few places have escaped 
without any problem. As a result, botanical gardens and research institutes now face a wide range of serious 
challenges and uncertainties, including loss of income through reduced visitor numbers, cancelled research 
projects, cancellation of travel and fieldwork, and loss physical access to botanical and horticultural collections. 
The post-pandemic 'New Normal' may mean reduced travel and access to collections for the foreseeable future. 
It is even possible that some institutes will face complete closure. However, the botanical community should 
turn these challenges into opportunities, for example focusing on how plants are vital in climate change 
mitigation, by increasing priority on species discovery, classification and documentation, habitat conservation, 
and on digitising collections and data. In European and American institutes in particular, there is an opportunity 
to increase awareness of the history of botanical collections, their original purpose and placing them in a modern 
context. 

 

 

Keywords: Botanical collections | Covid-19 | Plants 
 

  
 

Botanical collections at the Royal Botanic Gardens, Kew, UK 
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Molecular phylogenetics: Do we really need it for systematics? 

วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล: จ าเป็นหรือไม่ในงานซิสเทมาทิกส์ 

Ekaphan Kraichak 
เอกพันธ์ ไกรจักร์ 

Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 Email: ekaphan.k@ku.th  

   

Molecular phylogenetics have become an important and standard tool in biological systematics. Many 
systematists now believe that they need to include some forms of molecular phylogenetics into their studies 
in order to publish in a respectable international journal. This talk will explore the data from recent publications 
in various systematics journals to gain some insights into the need of having a molecular phylogeny into  
a systematics study. The examples of research questions that require a phylogeny, such as species delimitation 
and macroevolution, will be discussed. We will also address the advances and shortfalls of the current molecular 
phylogenetics in systematics tasks. It is my contention that molecular phylogenies are useful in my cases, but 
they are not a substitution of a careful and experienced taxonomic work. Molecular data will not provide  
theุ“correct”ุanswerุforุanyุdifficultุtaskุinุsystematicsุwithoutุtheุotherุevidenceุsurroundingุourุorganisms. 

 

วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล (molecular phylogenetics) ได้กลายมาเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ส าคัญในงานด้าน 
ซิสเทมาทิกส์เชิงชีววิทยา นักซิสเทมาทิกส์หลายท่านเชื่อว่า ถ้าต้องการจะตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติให้ได้นั้น ต้องมีการน า
วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาให้ได้ ในการบรรยายนี้เราจะตรวจสอบข้อมูลจากผลงานตีพิมพ์ด้าน
ซิสเทมาทิกส์ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อพิสูจน์ว่าความเช่ือที่ว่าจะต้องมีวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลเพื่อการตีพิมพ์นั้นเป็นจริงหรือไม่ 
โดยจะมีการยกตัวอย่างค าถามวิจัยที่จ าเป็นจะต้องใช้วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลในการตอบ เช่น การระบุขอบเขตของชนิด 
(species delimitation) และวิวัฒนาการระดับมหภาค (macroevolution) อีกทั้งจะได้อภิปรายถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่อง
ของเทคนิคทางวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลในงานด้านซิสเทมาทิกส์ในปัจจุบัน ใจความหลักของการบรรยายครั้งนี้ต้องการสื่อให้
เห็นว่า วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในหลายกรณี แต่ไม่สามารถทดแทนงานทางด้านอนุกรมวิธาน
ที่อาศัยความละเอียดลออและความเชี่ยวชาญไปได้ วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลนั้นไม่สามารถให้ “ค าตอบท่ีถูกต้อง” ให้กับงาน
ด้านซิสเทมาทิกส์ได้เลย หากปราศจากหลักฐานด้านอื่น ๆ ที่อยู่รายล้อมสิ่งมีชีวิตที่เราศึกษามาประกอบกัน 

 

 

Keywords: Integrative taxonomy | Molecular systematics | Phylogenetics | Species delimitation 
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Updated taxonomic status of the freshwater bivalves  

family Unionidae in Thailand 
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Freshwater mussels in the family Unionidae are exceptionally diverse in the Indotropical region, 
accounting for approximately 30% of all described species worldwide. Recently, a number of systematics studies 
have dramatically increased the body of knowledge in taxonomy and systematics of freshwater mussels in 
Southeast Asia. However, the taxonomic revision of all extant taxa in the region is still far from being completed. 
In this report, the current taxonomic status of Unionidae in Thailand is updated. Based on the intregrative 
approach of the combining between classical conchological characteristics and multi-locus phylogenetic 
analyses, a total number of Thai unionids is sofar 64 species in 21 genera. Within this list, several new genera 
and a dozen of new species were recently discovered over the last decade. Some remarkable genera are, for 
examples, Scabiellus, Sundadontina, and Thaiconcha. In addition, several newly discovered species are highly 
endemic to one river basin, such as Yaukthwa paiensis from Pai River, Lens rolfbrandti from Huai Luang River, 
Monodontina mekongi from Pong River, and Hyriopsis panhai from Chaopraya RIver. This extraordinary species 
richness thus highlights the importance of Thailand as an evolutionary and diversification hotspot of Unionidae 
in the world. However, unionid bivalves are currently suffering from anthropogenic activities (i.e. water pollution, 
habitat destruction and modifications) that have caused severe reductions in the wild population. Therefore, 
comprehensive field surveys using basic knowledge based on an accurate identification are urgently needed in 
order to evaluate their conservation status, estimate their distribution range, monitor their population size, and 
establish a long-term population monitoring program in the future. 

 

หอยกาบน้ าจืดในวงศ์ Unionidae มีความหลากหลายมากเป็นพิเศษในภูมิภาคอินโดทรอปิคัล โดยคิดเป็นประมาณ 30% 
ของสปีชีส์ที่ได้รับการบรรยายชนิดจากทั่วโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษาทางซิสเตมาติกส์จ านวนมากได้เพิ่มองค์ความรู้ด้าน
อนุกรมวิธานและซิสเตมาติกส์ของหอยกาบน้ าจืดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการทบทวนสถานะทาง
อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ าจืดทั้งหมดในภูมิภาคนี้ยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ รายงานฉบับนี้ได้ปรับปรุงสถานะทางอนุกรมวิธานของ
หอยกาบน้ าจืดวงศ์ Unionidae ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน จากการศึกษาอนุกรมวิธานเชิงบูรณาการโดยผสมผสานระหว่าง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยแบบดั้งเดิมและการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการจากหลากหลายยีนพบหอย
กาบน้ าจืดวงศ์ Unionidae ในประเทศไทยมีจ านวนทั้งหมด 64 ชนิด ใน 21 สกุล ในจ านวนนี้เป็นการค้นพบสกุลและชนิดใหมห่ลาย
สิบชนิดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตัวอย่างสกุลที่มีความโดดเด่น เช่น Scabiellus Sundadontina และ Thaiconcha นอกจากนี้
หอยน้ าจืดที่ค้นพบใหม่หลายชนิดเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น พบเพียงในบางลุ่มแม่น้ า เช่น Yaukthwa paiensis พบในแม่น้ าปาย 
Lens rolfbrandti พบในแม่น้ าห้วยหลวง Monodontina mekongi พบในแม่น้ าพอง และ Hyriopsis panhai พบในแม่น้ า
เจ้าพระยา ความหลากหลายของสายพันธุ์หอยกาบน้ าจืดนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของประเทศไทยในฐานะแหล่งวิวัฒนาการ
และแหล่งแพร่กระจายของหอยกาบน้ าจืด Unionidae ของโลก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหอยกาบน้ าจืด Unionidae ได้ถูกคุกคาม
อย่างหนักจากกิจกรรมของมนุษย์ (เช่น มลพิษทางน้ า การท าลายที่อยู่อาศัย และการดัดแปลงที่อยู่อาศัย) ซึ่งท าให้ประชากรใน
ธรรมชาติมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส ารวจภาคสนามที่ครอบคลุมโดยใช้ความรู้พื้นฐานของการจัดจ าแนกที่ถูกต้อง  
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จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อท าการประเมินสถานะการอนุรักษ์ ประเมินขอบเขตการกระจาย เฝ้าติดตามขนาดประชากรและ
จัดท าโครงการติดตามประชากรในระยะยาวต่อไปในอนาคต 
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Bioassessment of freshwater ecosystems in Thailand: status and 

future research in the new normal pathway  

การประเมินคุณภาพน้ าทางชีวภาพแหล่งน้ าจืดในประเทศไทย:  
สถานภาพและแนวทางการวิจัยในวิถีปกติใหม่ 

Boonsatien Boonsoong 
บุญเสฐียร บุญสูง 
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Freshwater ecosystems are threatened and degraded to a variety of anthropogenic activities. 
Inappropriate land use practices, pollutants, loss of habitat, climate change, invasive species, overexploitation, 
and overpopulation have fragmented aquatic biodiversity and can upset the ecological integrity. Sustainable 
management of freshwater ecosystems is one target for the Sustainable Development Goals (SDGs) of many 
countries. 

Most national standards for assessment of water quality include physical and chemical indicators 
relevant to specific pollutants and stressors. However, biological communities reflect not only current conditions 
of aquatic resources but also change in conditions over time and impacts from multiple stressors. Bioassessments 
are widely used in other countries to monitor water conditions and health of ecosystems. The selection of 
bioindicators will depend on the freshwater ecosystem type as well as the types of pressures being exerted on 
the ecosystem. Bioindicators include macrophytes, phytoplankton, zooplankton, periphyton, macroinvertebrate, 
and fish assemblages. Freshwater invertebrates have been the indicator organisms most widely used in water 
quality assessment of both lentic and lotic ecosystems. Rapid bioassessment using the macroinvertebrate 
assemblage has been the optimal protocols among the basin in Thailand. Studies on taxonomy and ecology of 
macroinvertebrate are increasing in recent years. 

Due to the outbreak of coronavirus (COVID-19), creating a new normal way of life and limitation in 
research working. Technology and online media are key roles in science communication. Challenging research 
topics based on the accumulated and background data should be considered such as fauna database 
management, data analysis, application, digital key and online atlas, etc. In addition, toxicity test, bioassay and 
biomarker in laboratory are supported in bioassessment programs. However, field and biosurvey data are needed 
for freshwater ecosystems studies. Thus, freshwater fauna diversity and ecological requirements data could be 
used as tools to evaluate environmental impacts on water resources and drive future research for biodiversity 
conservation management strategies. 

 

ระบบนิเวศแหล่งน้ าจืดอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสื่อมโทรมมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมต่าง  ๆ ของมนุษย์ การใช้พื้นที่ 
ไม่เหมาะสม มลพิษ การสูญเสียถิ่นท่ีอยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น การใช้ทรัพยากรเกินขีดจ ากัด 
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของน้ าจืดและความสมดุลของระบบนิเวศ การจัดการระบบนิเวศน้ าจืด
อย่างยั่งยืนเป็นหน่ึงในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนส าหรับหลายประเทศ 

การตรวจสอบคุณภาพน้ าของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเน้นที่การตรวจสอบคุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมีเป็นหลัก
เพื่อระบุการปนเปื้อน อย่างไรก็ตามการตรวจวัดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ านั้นไม่เพียงแต่สะท้อนสภาพของทรัพยากรในแหล่ง
น้ าตอนน้ัน ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาและผลจากการปนเปื้อนมลพิษลงสู่แหล่งน้ าอีกด้วย การประเมินคุณภาพ
น้ าทางชีวภาพมีการน ามาใช้ติดตามคุณภาพน้ าและระบบนิเวศ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหลายประเทศทั่วโลก  
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การเลือกใช้ตัวช้ีวัดชีวภาพจะขึ้นอยู่กับประเภทของระบบนิเวศน้ าจืดและการปนเปื้อนในระบบนิเวศ ตัวช้ีวัดชีวภาพที่นิยมน ามาใช้ 
ได้แก่  พืชน้ า แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ เพอริไฟตอน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่และปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ า
จืดขนาดใหญ่เป็นกลุ่มสัตว์ที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพกลุ่มหนึ่งในการใช้ประเมินคุณภาพน้ านิ่งและน้ าไหล  การประเมิน
คุณภาพน้ าทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เป็นวิ ธีการที่มีการศึกษาต่อเนื่องในลุ่มน้ าต่าง ๆ ของไทย 
การศึกษาข้อมูลด้านอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่มีมากขึ้น 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดวิถีปกติใหม่ภายใต้ข้อจ ากัดการ
วิจัยที่ต้องด าเนินต่อไป เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์จึงมีบทบาทในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โจทย์วิจัยภายใต้ข้อมูลเดิม
และข้อมูลพื้นฐานควรได้รับการพิจารณา เช่น การจัดการฐานข้อมูลสัตว์ การวิเคราะห์ข้อมูล แอพพลิเคช่ัน รูปวิธานออนไลน์  
เป็นต้น นอกจากน้ีงานวิจัยการทดสอบความเป็นพิษ การทดสอบตัวช้ีวัดชีวภาพในห้องปฏิบัติการยังเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมนิ
ทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามข้อมูลภาคสนามยังคงมีความส าคัญในการศึกษาระบบนิเวศน้ าจืด ดังนั้นข้อมูลความหลากหลายและ
นิเวศวิทยาของสัตว์น้ าจืดสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ า และผลักดันการวิจัยใน
อนาคตส าหรับเป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดการด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 
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กรอบแนวทางการจัดการระบบนเิวศแหล่งน้ าจืดระดับประเทศ (ดัดแปลงจาก UN Environment, 2017) 
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Bat conservation in the age of new normal: why taxonomy is 

needed more than ever?  

การอนุรักษ์ค้างคาวในยุคปกติใหม่: ท าไมอนุกรมวธิานจึงส าคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมา 
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Current pandemic of SARS-CoV-2, as many other recent emerging zoonotic diseases, although yet 
scientifically confirmed, likely to have bat origin. Unlike human, wildlife or livestock that viruses can cause severe 
illness, bats even tested positive for viruses, they seem to have immune system that keep them from falling 
sick. This may because of their long coevolution through time. The spillover to human can be happened through 
either direct exposure to infected bats or through intermediate animal hosts – which is still unknown, but most 
of time bats are the first to blame. This makes the poor reputation of bats in public perception even worse, and 
in consequence, making promoting bat conservation very much harder. To encounter this, bat biologists around 
the world have come together as a working group to educate public the benefit of having bats in our 
environment rather than fear of bats that leads to culling and persecution of bats. Fear and killing of bats, 
together with current loss of natural habitats of bat, may accelerate the extinction rate. Nevertheless, among 
all the education efforts, basic information of bat species based on accurate taxonomy is crucial for preventing 
future spillover of bat-borne viruses. Besides the more field research and surveillance in bat-virus ecology 
needed, research on host bat population distribution, pathogen transmission dynamics, pathogenesis and 
immunology of bat, and host community interactions are all essential. Mapping or species distribution modelling 
based on museum collection and reliable reports of records as well will greatly enhance the prediction of 
potential areas and severity of the spillover. These all require information of species identification that solely 
rely on fundamental, although often neglected, vital science of taxonomy. 

 
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน รวมถึงการระบาดของไวรัสก่อนหน้าน้ีที่แม้ว่ายังไม่หลักฐานช้ีชัดถึงต้นตอ

ที่มาที่ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่เช่ือว่าไวรัสน่าจะมีต้นตอมาจากค้างคาวเป็นแหล่งรังโรค ตรงข้ามกับมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ทั้งสัตว์เลี้ยง
และสัตว์ป่าที่เมื่อติดเช้ือแล้วท าให้มีอาการป่วยอย่างรุนแรง แต่ค้างคาวที่ถึงแม้ตรวจพบว่ามีเชื้อกลับไม่มีอาการป่วย ซึ่งคาดว่าเป็น
ผลจากการที่ท้ังค้างคาวและไวรัสได้มีวิวฒนาการร่วมกันมาอย่างยาวนาน การระบาดของเชื้อในมนุษย์สามารถเกิดจากทั้งการสัมผัส
เช้ือโดยตรงจากค้างคาวหรือผ่านโฮสต์ตัวกลางที่เป็นสัตว์อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันแม้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ค้างคาวก็เป็นผู้รับบทผู้ ร้าย
ไปเรียบร้อยแล้วในการรับรู้ของสาธารณชน ท าให้ค้างคาวที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีนักอยู่แล้วนั้นยิ่งเลวร้ายลงไปอีก ส่งผลให้การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ค้างคาวยิ่งยากขึ้นไปอีก นักวิจัยค้างคาวทั่วโลกได้รวมกลุ่มกันเพื่อตอบสนองวิกฤตภาพลักษณ์ของค้างคาวโดย
ร่วมกันให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่เราได้จากการมีค้างคาวเป็นสวนหนึ่งของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมรอบตัว แทนท่ีจะรู้สึก
เกลียดกลัวและไล่ฆ่าค้างคาวออกไป ซึ่งเมื่อรวมกับปัญหาการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ของค้างคาวมากยิ่งข้ึน ซึ่งความพยายามในการให้ความรู้ที่ถูกต้องต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งองค์ความรู้ที่ใช้เป็นแนวทางป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต้องอยู่บนพื้นฐานของอนุกรมวิธานค้างคาวท่ีถูกต้อง เป็นที่แน่นอนว่าหลังจากน้ีงานวิจัย
ทั้งความชุมของเช้ือไวรัส นิเวศวิทยาของไวรัสกับค้างคาว ต้องมีการด าเนินต่ออย่างเข้มข้น รวมไปถึงการศึกษาการกระจายของ
ประชากรค้างคาว พลวัตรการแพร่กระจายของเช้ือ พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาในค้างคาว และปฏิสัมพันธ์ของค้างคาวชนิดต่าง 
ๆ ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นข้อมูลการกระจายของค้างคาวแต่ละชนิดจากข้อมูลตัวอย่างอิงในพิพิธภัณฑ์ก็จะ
สามารถช่วยพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงและระดับความรุนแรงของการระบาด และสามารถเตรียมแผนการับมือล่วงหน้าได้ ซึ่งทั้งหมดล้วน
แล้วแต่ต้องการข้อมูลของแต่ละชนิดที่เริ่มต้นจากงานพ้ืนฐานอย่างอนุกรมวิธานแต่บ่อยครั้งกลับถูกละเลยไม่ให้ความส าคัญเท่าใดนัก 
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โคโลนีของค้างคาวถ้ าหลายชนิด เช่น ค้างคาวมงกุฎเทาแดง ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น ค้างคาวปีกพับใหญ่ ค้างคาวหูหนูตีน
เล็กเขี้ยวสั้น ที่เกาะนอนรวมกัน เรายังขาดองค์ความรู้ทั้งนิเวศวิทยา ประชากร การกระจาย และปฏิสมัพันธ์ระหว่างชนิด 
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Diversity of plant growth promoting rhizobacteria from 

cadmium contaminated area 
ความหลากหลายของแบคทีเรียบริเวณรากที่ส่งเสริมการเจริญของพืชในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม 
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Metal contamination is a major problem in many regions of the world especially developing countries 
where environment and health issues are concerned. Phytoremediation or the use of plants for metal removal 
has been proved as one of the environmental-friendly, cost-saving and effective methods for cleaning 
contaminated soil and water. However, plant growth in contaminated areas have been profoundly affected by 
the metal toxicity. Plants have been shown to have short roots and stunted growth once grown in metal 
contaminated soil. To improve plant biomass, several studies have reported co-cultivation plants with plant 
growth promoting bacteria (PGPB). A large numbers of soil bacteria enhance plant growth by producing auxin, 
dissolving essential nutrients, while plants secrete organic substances for bacteria in return. Our study aims to 
isolate plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) from plants in cadmium and zinc contaminated area in 
Mae Sod District, Tak Province. From 28 soil samples collected, we were able to isolate 262 different bacterial 
colonies in which 218 isolates (83%) were able to grow on agar containing 20 ppm cadmium. In addition, there 
were 83 isolates (32%) that could produce siderophore for iron dissolving and 19 isolates (7%) could dissolve 
phosphate compounds. Ten colonies with highest activities were identified using 16S rDNA. Example of identified 
bacteria included Enterobacter mori, Klebsiella huaxiensis, Pseudomonas alloputida, Pantoea cypripedii and 
Pantoea dispersa. In addition to screening method, bacterial community of 5 rhizosphere soil samples and 
2 controls were also analyzed using 16S rDNA gene throughput sequencing. The results showed that bacteria in 
phylum Acidobacteria, Actinobacteria and Firmicute were largely present in Cd-contaminated soil. Bacterial phyla 
detected from metagenomic analysis were consistent with the screening method 

 

ปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชากรในหลายพื้นท่ี 
โลหะหนักปริมาณสูงที่สะสมอยู่ในดินส่งผลโดยตรงต่อพืชและจุลินทรีย์ พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญในพื้นท่ีปนเปื้อนโลหะหนักได้ 
พื้นที่ปนเปื้อนที่โล่งเตียนปราศจากพืชปกคลุมเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของสารพิษเข้าสู่แหล่งน้ า การส่งเสริมให้มีการปลูก
พืชที่ไม่ใช่พืชอาหารเพื่อปกคลุมผิวดินจึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนที่จ าเป็นและเร่งด่วน อย่างไรก็ตามพิษของโลหะ
หนักมักส่งผลยับยั้งการเจริญของพืชและจุลินทรีย์ในดิน พืชที่สามารถเจริญในพื้นที่ปนเปื้อนจึงต้องพัฒนากลไกในการก าจัดพิษของ
โลหะหนักหรืออาศัยจุลินทรีย์ที่เจริญภายในดินในการลดพิษเหล่านี้ โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ที่
สามารถต้านทานพิษของโลหะหนักโดยมุ่งเน้นไปที่จุลินทรีย์ที่เจริญบริเวณราก จากการเก็บตัวอย่างดินบริเวณรากของพืชใน  
อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้วิจัยได้คัดแยกแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกันจ านวน 262 ไอโซเลตจากดินตัวอย่าง และพบว่า
แบคทีเรีย 218 ไอโซเลต (83%) สามารถเจริญในอาหารที่มีแคดเมียมเข้มข้น 20 ppm ได้ และมีแบคทีเรีย 83 ไอโซเลต (32%)  
ที่สามารถเปลี่ยนเหล็กให้อยู่ในรูปสารละลายที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ และแบคทีเรีย 19 ไอโซเลต (7%) ที่สามารถเปลี่ยน
สารประกอบฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ จากผลการอ่านล าดับดีเอ็นเอ 16S ของแบคทีเรีย 10 ตัวอย่าง พบว่าเป็น 
Enterobacter mori, Klebsiella huaxiensis, Pseudomonas alloputida, Pantoea cypripedii แ ล ะ  Pantoea dispersa 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ส่งตัวอย่างดินบริเวณราก 5 ตัวอย่างและดินควบคุม 2 ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ชุมชนแบคทีเรียด้วยวิธี 16S rDNA 
gene throughput sequencing พบแบคที เรียในไฟลัม Acidobacteria, Actinobacteria และ Firmicute ในดินปนเปื้อน

M-01 
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แคดเมียมมากที่สุด ซึ่งผลการทดลองเบื้องต้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เมทาจีโนมิกส์และ
การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 

 

 

Keywords: Auxin (IAA) | Cadmium (Cd) | Plant-growth promoting rhizobacteria (PGPR) | Phosphate solubilization | 
Siderophore 

ค าส าคัญ: ออกซิน | แคดเมียม | แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช | ความสามารถในการละลายฟอสเฟต | Siderophore 
 

 
 

ความหลากหลายของแบคทีเรียทีส่่งเสริมการเจรญิเตบิโตของพืชในพ้ืนท่ีปนเปื้อนแคดเมียมและสังกะสี (ซ้าย) การคัดเลือกแบคทีเรีย
และ (ขวา) การศึกษาชุมชนแบคทีเรียด้วยเทคนิค metagenomic sequencing 
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A preliminary study of symbiotic bacteria in Branchinella 

thailandensis and Streptocephalus sirindhornae 
การศึกษาเบือ้งต้นเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับไรน้ านางฟ้าไทย (Branchinella 

thailandensis) และไรน้ านางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae) 

Saranya Peerakietkhajorn1,2* and Thachanon Sinso1 
ศรัณยา พีระเกียรติขจร1,2* และ ธัชนนท์ ศิณโส1 
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Fairy shrimp is a freshwater crustacean which is found in both temporary and permanent freshwaters. 
Currently, aquaculture of fairy shrimp as a live food is popular in Thailand. Moreover, microbiota is a factor 
influencing growth and reproduction of various aquatic animals. Hence, we aim to investigate bacterial 
compositions in Branchinella thailandensis and Streptocephalus sirindhornae. Both fairy shrimps were cultured 
and used for total DNA isolation. The V3-V4 region of 16S rRNA gene was amplified and sequenced using Illumina 
Miseq. All data were analyzed by Illumina 16S Metagenomics (version 1.0.1) workflow in Base Space-Illumina. 
Each read was blasted against the Illumina-curated version of the Greengenes database to determine the 
operational taxonomic units (OTUs) which corresponded to the 16S rRNA gene sequence. The results showed 
that Shannon-Weiner diversity index of bacterial compositions in B. thailandensis and S. sirindhornae were 2.135 
and 3.122, respectively. The evenness and richness (genus-level) of bacterial compositions in S. sirindhornae 
were 0.364 and 354 genera, respectively. The most dominant bacterium found in B. thailandensis was Nevskia. 
Methyloversatilis, Azohydromonas, Chondromyces, Leptothrix, Paucibacter, Prosthecobacter, Zoogloea, 
Variovorax and Hydrocarboniphaga were also found in B. thailandensis. In S. sirindhornae, the evenness and 
richness (genus-level) of bacterial compositions were 0.521 and 400 genera, respectively. Azohydromonas was 
the most dominant bacterium. Moreover, Emticicia, Asticcacaulis, Leptothrix, Nevskia, Novoshingobium, 
Hymenobacter, Paucibacter, Comamonas and Dechloromonas were found in S. sirindhornae. Proportions of 
bacteria were specific to each species of fairy shrimps. These results will be useful for further experiments in 
aquaculture and ecological studies related to symbiotic interaction. 

 

ไรน้ านางฟ้าเป็นสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าจืด พบกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในแหล่งน้ าจืดช่ัวคราวและถาวร 
ในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) และไรน้ านางฟ้าสิรินธร  (Streptocephalus 
sirindhornae) เพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับปลาสวยงามและเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย นอกจากน้ีจุลินทรีย์ประจ าถิ่นยังเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ าหลายชนิด  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
แบคทีเรียที่พบในไรน้ านางฟ้าไทยและไรน้ านางฟ้าสิรินธร โดยการเลี้ยงไรน้ านางฟ้าทั้งสองชนิดเพื่อน ามาสกัดดีเอ็นเอ จากนั้นเพิ่ม
ปริมาณยีน 16S rRNA บริเวณ V3-V4 และหาล าดับเบสโดยใช้เครื่อง Illumina Miseq ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดถูกวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Illumina 16S Metagenomics (version 1.0.1) ใน Base Space-Illumina และน าไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล 
Greengenes เพื่อวิเคราะห์ operational taxonomic units (OTU) จากล าดับเบสของยีน 16S rRNA ของตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า Shannon-Weiner diversity index ของแบคทีเรียที่พบในไรน้ านางฟ้าไทยและไรน้ านางฟ้าสิรินธรเท่ากับ 2.135 และ 
3.122 ตามล าดับ ความสม่ าเสมอและความมากชนิด (ระดับสกุล) ของแบคทีเรียที่พบในไรน้ านางฟ้าไทยมีค่าเท่ากับ 0.364 และ 
354 สกุลตามล าดับ โดยแบคทีเรียที่พบมากที่สุดใรไรน้ านางฟ้าไทยคือ แบคทีเรียสกุล Nevskia และยังพบ Methyloversatilis, 
Azohydromonas, Chondromyces, Leptothrix, Paucibacter, Prosthecobacter, Zoogloea, Variovorax แ ล ะ 
Hydrocarboniphaga ส่วนค่าความสม่ าเสมอและความมากชนิด (ระดับสกุล) ของแบคทีเรียที่พบในไรน้ านางฟ้าสิรินธรเท่ากับ 
0.521 และ 400 สกุล ตามล าดับ โดยแบคทีเรียที่พบมากที่สุดคือ แบคทีเรียสกุล Azohydromonas นอกจากนี้ยังพบ Emticicia, 
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Asticcacaulis, Leptothrix, Nevskia, Novoshingobium, Hymenobacter, Paucibacter, Comamonas แ ล ะ 
Dechloromonas ซึ่งอัตราส่วนของแบคทีเรียที่พบในไรน้ านางฟ้าจะมีความจ าเพาะต่อชนิดของไรน้ านางฟ้า ดังนั้นผลการศึกษานี้
เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาในอนาคตทีเ่กีย่วกบัดา้นการเพาะเลีย้งและการศกึษาทางนิเวศวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์
แบบการอยู่ร่วมกนั 

 

 

Keywords: Bacteria | Branchinella thailandensis | Fairy shrimp | Streptocephalus sirindhornae 
ค าส าคัญ: แบคทีเรีย | ไรน้ านางฟ้าไทย | ไรน้ านางฟ้า | ไรน้ านางฟ้าสิรินธร 
 

 
 

สัดส่วนของแบคทีเรียที่พบใน (A) ไรน้ านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) และ (B) ไรน้ านางฟ้าสิรินธร 
(Streptocephalus sirindhornae) 
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Cyanobacterial biodiversity from karst cave in Thailand for 

phycobiliprotein production 
ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียจากถ้ าเขาหินปูนในประเทศไทยเพ่ือผลิตไฟโคบิลิโปรตีน 

Kittakorn Limrujiwat, Sutthawan Supan and Wanthanee Khetkorn* 
กฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์, สุทธวรรณ สุพรรณ และ วันทนีย์ เขตต์กรณ์* 

Division of Biology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT),  
Pathumthani 12110, Thailand 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110 
 *Email: wanthanee_k@rmutt.ac.th  

   

Phycobiliproteins are light-harvesting protein complexes located on cyanobacteria's thylakoid 
membranes, which can absorb light and transfer energy to the photosystem. Nowadays, phycobiliproteins are 
high-value natural products from cyanobacteria. They have attracted attention for their potential use in different 
industries, such as pharmaceuticals, feed and cosmetics. Thailand has karst cave areas spreading around the 
country, which is considered a specific extreme environment in having low natural light and high humidity. The 
karst cave area's main components contain calcium carbonate and compounds of phosphorus and nitrogen 
resulting from the excrement of animals. Therefore, karst caves are interesting areas to study the biodiversity of 
cyanobacteria. This research focuses on the screening of cyanobacteria from the karst cave in Thailand for the 
production of phycobiliproteins. The samples used in this study derived from twenty-three karst caves in 
Thailand. The 86 isolated cyanobacteria were cultured in BG11 medium and classified into 12 genera base on 
the morphology identification, such as Anabaena sp., Chroococcus spp., Chroococcidiopsis sp., Hapalosiphon 
sp., Leptolyngbya spp., Mustigochadus sp., Nostoc spp., Oscillatoria spp., Phormidesmis spp., Scytonema spp. 
and Synechococcus sp. All species could produce phycobiliproteins. Seven species showed higher 
phycobiliprotein content than 400 mg/g protein. Therefore, these seven species have been further analyzed for 
the types of phycobiliprotein and purity index. DNA sequences of the partial 16S rDNA gene were amplified and 
analyzed using bioinformatic tools for phylogenic tree analysis. This work could help study cyanobacterial 
biodiversity in karst cave in Thailand to find the new cyanobacterial strains capable of producing potential 
secondary metabolites for further application. 

 

ไฟโคบิลิโปรตีนเป็นโปรตีนเชิงซ้อนส าหรับเก็บเกี่ยวแสงพบได้บนเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ของไซยาโนแบคทีเรียซึ่งสามารถดูด
ซับแสงและถ่ายโอนพลังงานไปยังระบบการสังเคราะห์ด้วยแสงของเซลล์ได้ ปัจจุบันมีการรายงานว่าไฟโคบิลิโปรตีนที่ได้จาก  
ไซยาโนแบคทีเรียจัดเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง ซึ่งได้รับความสนใจในการน าไปใช้ประโยชน์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยา อาหารสัตว์และเครื่องส าอาง เป็นต้น ประเทศไทยมีพื้นที่ถ้ าเขาหินปูนกระจายอยู่เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
สภาพแวดล้อมของถ้ าเขาหินปูนถูกพบว่ามีลักษณะที่จ าเพาะและเป็นสภาวะวิกฤต คือ มีปริมาณแสงธรรมชาติน้อยและมีความชื้น
สูง มีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลักและบางพื้นที่มีปริมาณสารประกอบฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสูง
เนื่องจากมูลของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ า ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ถ้ าเขาหินปูนเป็นพื้นท่ีที่น่าสนใจในการศึกษาความหลากหลายของไซยาโน
แบคทีเรีย โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียจากถ้ าเขาหินปูนในประเทศไทยเพื่อผลิตไฟโคบิลิ
โปรตีน โดยการส ารวจและเก็บตัวอย่างมาจากถ้ าเขาหินปูนทั้งหมด 23 ถ้ า จากนั้นน าเซลล์ตัวอย่างมาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 
BG11 เพื่อคัดแยกและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา พบว่าสามารถคัดแยกสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรียได้ทั้งหมด 86 สายพันธุ์ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  12 ส กุ ล  ไ ด้ แ ก่  Anabaena sp., Chroococcus spp., Chroococcidiopsis sp., Hapalosiphon sp., 
Leptolyngbya spp., Mustigochadus sp., Nostoc spp., Oscillatoria spp., Phormidesmis spp., Scytonema spp. และ 
Synecchococcus sp. จากการศึกษาความสามารถในการผลิตสารกลุ่มไฟโคบิลิโปรตีนพบว่าไซยาโนแบคทีเรียที่คัดแยกได้สามารถ
ผลิตไฟโคบิลิโปรตีนได้ และพบว่ามี 7 ชนิดที่สามารถผลิตไฟโคบิลิโปรตีนได้สูงมากกว่า 400 มิลลิกรัมต่อกรัมโปรตีน ดังนั้น 
ทั้ง 7 ชนิดถูกน าไปศึกษาชนิดของไฟโคบิลิโปรตีนและความบริสทุธ์ิที่ได้ ตลอดจนการวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอของยีน 16S rDNA เพื่อ
ระบุชนิดของไซยาโนแบคทีเรียด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ในการศึกษาสายสัมพันธ์เชิง
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วิวัฒนาการของไซยาโนแบคทีเรียที่ได้ จากผลการศึกษานี้สามารถช่วยท าให้ทราบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโน
แบคทีเรียในพ้ืนท่ีถ้ าเขาหินปูนของประเทศไทยและค้นพบไซยาโนแบคทีเรียใหม่ที่สามารถผลิตสารทุติยภูมิที่มีศักยภาพส าหรับการ
น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 

Keywords: Cyanobacteria | Identification | Karst cave | Phycobiliprotein  
ค าส าคัญ: ไซยาโนแบคทีเรีย | การระบุชนิด | ถ้ าเขาหินปูน | ไฟโคบิลิโปรตีน  

 

 

(A-C) ลักษณะโคโลนีของไซยาโนแบคทีเรียที่เจริญบริเวณผนังถ้ าเขาหินปูนและเซลล์ไซยาโนแบคทีเรยีภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง (D) Chroococcus sp. (E) Scytonema sp. และ (F) Mastigocladus sp. (scale bar = 20 µm) 
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Biodiversity of crustose discolichen from Ramkhamhaeng 

University Regional Campus in Honor of His Majesty the King, 

Nakhon Si Thammarat Province 
ความหลากหลายทางชีวภาพของดิสโคไลเคนครัสโตสรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Discolichens are referred to as crustose lichens with round disc or convex or concave cup-shape like 
apothecia and normally raised on thallus. Two types of apothecia were found. One is the lecideine apothecia 
which lacks algae in the rim of the disc. Another type of apothecia, in which the margin of an apothecium can 
be concolorous, is called lecanorine and this type has algae incorporated with the rim. Ascospores are colourless 
and produced within the ascus. Ascospores could be diverse in shape and type such as oval, ellipsoid, filiform 
or bacilliform shape with simple, septate and muriform of ascospore type. The objective of this research was to 
study the biodiversity of crustose discolichen around the area at Ramkhamhaeng University Regional Campus in 
Honor of His Majesty the King, Nakhon Si Thammarat Province. A total of one hundred and eighty-five specimens 
were collected from October 2018 to March 2019 from sixty phorophytes in community forest, beach forest, 
mangrove forest and fruit gardens at Chawang, Pak Phanang, Thungsong, Lansaka, Prom Khiri, Pra Prom, Ron 
Piboon and Tha Sala Districts. All specimens were classified and identified by morphological, anatomical and 
chemical structures into nine families, ten genera and twenty species. Lecanora achroa was a common species 
followed by Malmidea aurigera and Coenogonium pineti. Calophyllum inophyllum was the phorophyte housing 
the most diverse of the discolichen followed by Avicennia marina and Areca catechu. Three species, Caloplaca 
sp., Clauzadea sp. and Malmidea sp. are expected to be new species. 

 

ดิสโคไลเคนเป็นไลเคนแบบครัสโตสที่เจรญิติดแน่นกับที่เกาะอาศัย มีแอโพทีเซียเป็นรูปกลมคล้ายจานหรือถ้วยนูนหรือเว้า
และยกตัวขึ้นเหนือแทลลัส ดิสโคไลเคนมีรูปแบบของแอโพทีเซียสองแบบ แบบท่ีหนึ่งคือแบบเลซิดิอีนท่ีไม่พบเซลล์สาหร่ายตรงส่วน 
ขอบ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งขอบของแอโพทีเซียมีสีเดียวกับแทลลัสเรียกว่าเลคานอรีนและพบเซลล์สาหร่ายที่ขอบ แอสโคสปอร์ไม่มีสี 
และผลิตอยู่ภายในถุงหุ้มสปอร์ โดยแอสโคสปอร์มีรูปร่างและรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น รูปกลมมน รูปไข่ รูปเข็ม หรือรูปท่อน แบบ
ไม่มีผนังกั้นและแบบมีผนังกั้นตามขวางและแบบแบ่งผนังกั้นตามขวางและตามยาว การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของดิสโคไลเคนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการ
เก็บตัวอย่างจ านวน 195 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 บนพืชอิงอาศัย 60 ชนิดในป่าชุมชน ป่าชายหาด 
ป่าชายเลน และสวนผลไม้ในพื้นที่อ าเภอฉวาง ปากพนัง ทุ่งสง ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ และอ าเภอท่าศาลา ตัวอย่างที่ได้
น ามาจัดจ าแนกและระบุชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคและโครงสร้างทางเคมีของสารในไลเคน พบทั้งสิ้น 9 วงศ์ 
10 สกุลและ 20 ชนิด โดย Lecanora achroa พบได้ทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือ Malmidea aurigera และ Coenogonium 
pineti ตามล าดับ และต้นกระทิง (Calophyllum inophyllum) มีจ านวนชนิดของไลเคนที่ด ารงอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ต้นแสมขาว (Avicennia marina) และต้นหมาก (Areca catechu) ไลเคนท่ีพบอีกสามชนิด ได้แก่ Caloplaca sp., Clauzadea 
sp. และ Malmidea sp. คาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ 
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ไลเคนชนิด Lecanora achroa (ก) แทลลัสและแอโพทีเซยีุ(scale bar = 1 mm)  
(ข) แอโพทีเซียผ่าตามขวาง (scale bar = 100 µm) (ค) แอสโคสปอร์ (scale bar = 10 µm) 
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Lichens family Physciaceae in mangrove forest at  

Prachuap Khiri Khan and Phetchaburi Provinces, Thailand 
ไลเคนวงศ์ฟิสเซียบริเวณป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย 

Sanya Meesim1*, Supattara Phokaeo2, Phimpha Nirongbut2, Phimpisa Phraphuchamnong2,  
Nuttanun Rodsa1, Vasun Poengsungnoen2 and Kawinnat Buaruang2 

สัญญา มีสิม1*, สุภัทรา โพธิ์แกว2, พิมพา นิรงคบุตร2, พิมพิศา พระภูจ านงค์2, ณัฐนันท์ รอดสา1, วสันต เพิงสูงเนิน2  
และ กวินนาถ บัวเรือง2 

1Scientific Instruments Centre, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand 
2Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240, Thailand 
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The lichens in family Physciaceae are characterized by thick wall and dark-brown color of  
1-3 transeptate ascospore within cylindrical bitunicate ascus. They may produce lecideine or lecanorine 
apothecium with foliose and crustose thallus type They are generally found in areas with strong intensity of 
light and good aeration. The objective of this study is to explore the taxonomy of this family, the specimens of 
which were collected from barks and rocks at Prachuap Khiri Khan and Phetchaburi Provinces in March 2019. 
One hundred and eighteen specimens were taxonomically classified on the basis of anatomical and 
morphological characters. Chemical constituent substances were detected using spot test and thin layer 
chromatography. They were identified into 5 genera and 10 species as Buellia curatellae Malme., Dirinaria 
applanata (Fee) D.D. Awasthi., D. confluens (Fr.) D.D. Awasthi., Dirinaria papillulifera (Nyl.) D.D. Awasthi., D. picta 
(Sw.) Clem. & Schear., Physcia integrata Nyl., Ph. tribacoides Nyl., Ph. undulata Moberg., Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. 
and Sculptolumina japonica (Tuck.) Marbach. Plant species housing the most diverse lichens are Excoecaria 
agallocha L. (8 species), Rhizophora apiculata Blume (7) and Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou. (4). The 
common lichen species found were D. picta and Py. cocoes. This study on taxonomy, diversity and distribution 
along with sample preservation of lichens are necessary in creating a lichen database of Ramkhamhaeng Lichen 
Museum. 

 

ไลเคนวงศ์ฟิสเซียมีสปอร์สีน้ าตาลถึงด า แบ่งเซลล์ตามขวาง 1-3 เซลล์ ผนังหนา ถุงแอสโคสปอร์มีสองผนัง สร้าง 
แอโพทีเซียที่ขอบไม่มีสาหร่ายและขอบมีสาหร่าย สร้างแทลลัสแบบแผ่นใบและแบบฝุ่นผง พบในบริเวณที่มีแสงแดดจ้าและอากาศ
ถ่ายเทได้ดี จากการศึกษาที่รวบรวมจากเปลือกไม้และบนหินในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด
เพชรบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 เมื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายวิภาค สัณฐานวิทยาและส่วนประกอบทางเคมีด้วยวิธีสปอตเทส 
(spot test) และรงคเลขผิวบาง (thin layer chromatography, TLC) จากจ านวนตัวอย่าง 118 ตัวอย่าง สามารถระบุชนิดของ 
ไลเคนได้ 10 ชนิดจาก 5 สกุล ประกอบด้วย Buellia curatellae Malme., Dirinaria applanata (Fee) D.D. Awasthi.,  
D. confluens (Fr.) D.D. Awasthi., D. papillulifera (Nyl.) D.D. Awasthi, D. picta (Sw.) Clem. & Schear., Physcia 
integrata Nyl., Ph. tribacoides Nyl., Ph. undulata Moberg., Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. และ Sculptolumina japonica 
(Tuck.) Marbach. โดยพบไลเคนบนต้นตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha L.) มากที่สุด 8 ชนิด รองลงมาคือต้นโกงกางใบเล็ก 
(Rhizophora apiculata Blume) 7 ชนิด และต้นโปรงขาว (Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou.) 4 ชนิด โดยชนิดไลเคนที่
พบมากสุด คือ D. picta และ Py. cocoes การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย การแพร่กระจายและการเก็บรักษาตัวอย่าง 
ไลเคนมีความจ าเป็นในการจัดท าเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยที่พิพิธภัณฑ์ไลเคนรามค าแหง 
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(A) (B) 

  
(C) (D)  

 

ไลเคน (A) Dirinaria picta และ (B) Pyxine cocoes ที่พบบนพืชป่าชายเลน (C) ต้นตาตุม่ทะเล Excoecaria agallocha และ 
(D) ต้นโกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata 

ที่มา (C, D) พันธุ์ไม้ป่าชายเลนของประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
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Diversity of lichen on Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 

around Ramkhamhaeng University Regional Campus in 

Honour of His Majesty the King, Phrae Province 
ความหลากหลายของไลเคนบนต้นอ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.)  

รอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 

Kajonsak Vongshewarat*, Kawinnat Buaruang, Vasun Poengsungnoen, Sanya Meesim,  
Chutamas Praphuchamnong and Supattara Phokaeo 
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Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240, Thailand 
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A survey and lichen collections on Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. were launched in five study 
sites in dry dipterocarp forest at Phrae Regional Campuses in Honour of His Majesty the King of Ramkhamhaeng 
University during November 2017 to April 2018. All 210 specimens were collected and examined with stereo 
microscope and light microscope. Secondary metabolites were characterized by spot test and thin layer 
chromatography. The result showed that 42 species within 24 genera were found namely Anisomeridium, 
Arthonia, Bacidia, Campylothelium, Chapsa, Chrysothrix, Collema, Cryptothecia, Dirinaria, Dyplolabia, Glyphis, 
Hyperphyscia, Lecanora, Letrouitia, Marcelaria, Opegrapha, Parmotrema, Pertusaria, Phaeographis, Physcia, 
Pyrenula, Pyxine, Thalloloma and Trypethelium. Lecanora helva and Marcelaria benguelensis were common 
lichen species. In addition, Thalloloma sp. was unidentified species and was expected to be new to science. Our 
results indicated that L. coromandelica was a favorable substrate for epiphytic lichens in dry dipterocarp 
forest. 

 

การส ารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคนบนต้นอ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) จ านวน 5 พื้นที่
ศึกษา ในป่าเต็งรังรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 
ถึงเดือนเมษายน 2561 ได้ตัวอย่างทั้งหมด 210 ตัวอย่าง ผู้วิจัยน าตัวอย่างมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและกล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง และตรวจหาสารทุติยภูมิด้วยวิธีหยดสี (spot test) และรงคเลขผิวบาง (thin layer chromatography) สามารถ
ระบุได้ 42 ชนิดจาก 24 สกุล ได้แก่ Anisomeridium, Arthonia, Bacidia, Campylothelium, Chapsa, Chrysothrix, Collema, 
Cryptothecia, Dirinaria, Dyplolabia, Glyphis, Hyperphyscia, Lecanora, Letrouitia, Marcelaria, Opegrapha, 
Parmotrema, Pertusaria, Phaeographis, Physcia, Pyrenula, Pyxine, Thalloloma และ Trypethelium โดยไลเคนชนิด 
Lecanora helva และ Marcelaria benguelensis เป็นไลเคนชนิดเด่นที่พบได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังพบไลเคน Thalloloma sp.  
ซึ่งไม่สามารถระบุชนิดได้ และคาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าต้นอ้อยช้างเป็นหนึ่งในพืชป่าเต็งรังที่เหมาะสม
ต่อการเป็นท่ีเกาะอาศัยของไลเคน 
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ไลเคนชนิดเด่นที่พบในพ้ืนท่ีศึกษา (A) Marcelaria benguelensis และ (B) Lecanora helva 
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Lichen genus Pyrenula in Ramkhamhaeng University 

Regional Campus in Honour of His Majesty the King, 

Nakhonphanom and Phrae Provinces 
ไลเคนสกุลไพรีนูลา (Pyrenula) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครพนมและจังหวัดแพร่ 

Supattara Phokaeo*, Sumrit Senglek, Phimpha Nirongbut, Wetchasart Polyiam,  
Kawinnat Buaruang and Kajonsak Vongshewarat 
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The crustose lichens genus Pyrenula produce sexual reproductive structure called perithecia, which 
comprised of grey to brown ascospores. A survey of two forest types, dry dipterocarp forest and dry evergreen 
forest around 31 study sites at Nakhon Phanom and Phrae Regional Campuses in Honour of His Majesty the King 
of Ramkhamhaeng University during October 2010 to October 2018 yielded a total of 213 specimens. Lichen 
specimens were identified based on morphological and anatomical characters, such as thallus, color, 
pseudocyphellae, grey to brown ascospores with 3 transeptate, orange oil droplets inside the spore and together 
with chemical composition from the spot test. These specimens were identified into 9 species including Pyrenula 
anomala, P. aspistea, P. atropurpurea, P. castanea, P. immissa, P. laetior, P. mastophorhiza, P. subglabrata and 
P. thailandica. The common species found on two forest types were P. anomala, P. immissa and  
P. atropurpurea. 

 

ไลเคนสกุลไพรีนูลา (Pyrenula) ซึ่งเป็นครัสโตสไลเคนที่มีการสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์แบบมีเพศที่เรียกว่าเพอริทีเซีย 
(perithecia) และภายในบรรจุสปอร์สีเทาถึงสีน้ าตาล จากการส ารวจและรวบรวมตัวอย่างทั้งหมดจากป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง  
31 บริเวณรอบพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนมและจังหวัดแพร่ ระหว่าง เดือน
ตุลาคม 2553 ถึงเมษายน 2560 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) รวบรวมได้  
213 ตัวอย่าง และใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาค เช่น ลักษณะของแทลลัส สี แทลลัสสร้างสูโดซายฟิลเล และสปอร์สเีทา
ถึงสีน้ าตาลที่มีผนังก้ันตามขวาง (septate) สามผนัง และหยดน้ ามันสีส้มภายในสปอร์ รวมถึงการตรวจสอบทางเคมีด้วยวิธีการหยดสี 
(spot test) ระบุชนิดของไลเคนได้ 9 ชนิด ประกอบด้วย Pyrenula anomala, P. aspistea, P. atropurpurea, P. castanea, 
P. immissa, P. laetior, P. mastophorhiza, P. subglabrata และ P. thailandica โดยไลเคนที่พบแพร่กระจายไดท้ั่วไปและพบ
ได้ในป่าท้ังสองแบบ คือ P. anomala, P. aspistea และ P. atropurpurea 
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ไลเคนสกลุ Pyrenula บริเวณรอบพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดนครพนมและจังหวัดแพร่ (A) Pyrenula castanea และ (B) Pyrenula immissa 
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Fungal endophytes inhabiting in root of lady's slipper orchid 

in southern Thailand 
ราเอนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ในรากของกล้วยไม้รองเทา้นารีในภาคใต้ของประเทศไทย 
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Theุ lady’sุ slipperุ orchidุ (Paphiopedilum spp.) under natural conditions requires fungal symbiosis, 
especially in early stages of seedling development. For orchid propagation and conservation, fungal endophyte 
isolations are fundamental stages for mycorrhizal studies. Here, fungal endophytes were isolated from the root 
of three endemic orchids from Southern Thailand; Paphiopedilum niveum, P. exul and P. godefroyae. Fungal 
identification was based on morphological and genetic data. The results showed that the fungal hypha colonized 
in root cells and formed coiled structures, i.e. peloton, in the cortex layer. Seven fungal endophytes belonging 
to four different taxa including Tulasnella sp., Fusarium solani, Phomopsis sp. and Daldinia eschscholtzii were 
obtained from three orchid species. Tulasnella is the most common fungal endophyte, forming root associations 
in selected three terrestrial orchids. Furthermore, these fungal endophytes can be applied for rehabilitation of 
the threatened orchid species in their natural habitats. 

 

ในธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารี (Paphiopedilum spp.) ต้องการราอิงอาศัยในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในระยะต้นกล้า 
การคัดแยกราเอนโดไฟต์ถือเป็นข้ันตอนพื้นฐานส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์เชิงไมคอร์ไรซาระหว่างรากกล้วยไม้กับราเอนโดไฟต์ 
เพื่อการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์กล้วยไม้ งานวิจัยนี้คัดแยกราเอนโดไฟต์จากรากกล้วยไม้รองเท้านารีถิ่นเดียวจากภาคใต้ของ
ประเทศไทย ได้แก่ รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) รองเท้านารีเหลืองกระบี่ (P. exul) และรองเท้านารีเหลือง
ตรัง (P. godefroyae) การจ าแนกรานั้นอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยาและข้อมูลทางพันธุกรรม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเส้นใยรา
มักรวมกลุ่มกันเป็นขดเส้นใย (peloton) ในบริเวณเนื้อเยื้อช้ันคอร์เทกซ์ของรากกล้วยไม้ งานวิจัยนี้สามารถแยกราเอนโดไฟต์จาก
รองเท้านารีได้ 7 ไอโซเลท ซึ่งระบุได้เป็น 4 แทกซา คือ Tulasnella sp., Fusarium solani, Phomopsis sp. และ Daldinia 
eschscholtzii โดยที่ Tulasnella เป็นราเอนโดไฟต์ที่พบได้ทั่วไปในรากกล้วยไม้ทั้งสามชนิดที่ศึกษา ราเอนโดไฟต์ที่แยกได้จาก
งานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการฟื้นฟูชนิดพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่ถูกคุกคามในพ้ืนที่ถ่ินกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ
ได้ในอนาคต 
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ราเอนโดไฟต์ในรากของกล้วยไมร้องเท้านารี 
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 The diversity of crustose lichen with lirellate apothecia in 

mangrove forest, Samut Songkhram Province 
ความหลากหลายของไลเคนครัสโตสที่สร้างแอโพทีเซียรูปลายเส้น (lirellate apothecia)  

ในป่าชายเลนจังหวัดสมทุรสงคราม 
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Lichens are symbiotic association of a mycobiont (fungi) and photobiont (green algae or cyanobacteria). 
This study aims to explore the diversity of crustose lichen with lirellate apothecia in mangrove forest of Samut 
Songkhram Province. Three hundred and nine specimens were collected from barks of mangrove phorophytes 
during 30 June – 1 July 2020 and identified based on morphological, anatomical and chemical characters. 
A total of 21 species belonging to 5 genera viz. Arthonia, Diorygma, Dimidiographa Enterographa and Graphis, 
under 4 families viz. Arthoniaceae, Graphidaceae, Roccellaceae and Roccellographaceae, were found. Based on 
collected and investigated specimens, Arthonia cf. catenatula, Enterographa pallidella, Dimidiographa 
graphidiza were common species. In contrast, Enterographa divergens and Diorygma junghuhnii were rarely 
observed in this study. Among the mangrove trees, Rhizophora apiculata supports the highest number of  
18 species of lichens, followed by Rhizophora mucronata and Excoecaria agallocha with 7 and 3 species, 
respectively. 

 

ไลเคนคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอาศัยอยู่ร่วมกันของราและสาหร่ายสีเขียวหรือไซยาโนแบคทีเรีย การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความหลากหลายของไลเคนกลุ่มครัสโตส (crustose) ที่สร้างแอโพทีเซียรูปลายเส้น (lirellate apothecia) 
ในป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างจ านวน 309 ตัวอย่างจากเปลือกต้นไม้ในป่าชายเลน
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 น ามาระบุชนิดโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสารเคมี  
พบไลเคนทั้งหมด 21 ชนิดใน 5 สกุล ได้แก่ Arthonia, Diorygma, Dimidiographa Enterographa และ Graphis จาก 4 วงศ์ 
คือ Arthoniaceae, Graphidaceae, Roccellaceae และ Roccellographaceae จากจ านวนตัวอย่างที่เก็บน ามาศึกษาพบว่า 
Arthonia cf. catenatula Enterographa pallidella และ Dimidiographa graphidiza เป็นไลเคนชนิดที่พบได้บ่อย ในขณะที่ 
Enterographa divergens และ Diorygma junghuhnii เป็นไลเคนชนิดหายาก ในจ านวนพืชป่าชายเลนท้ังหมดที่ได้ท าการศึกษา 
พบไลเคนเกาะอาศัยบนต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) สูงสุด 18 ชนิด รองลงมาคือโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora 
mucronata) และตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) พบ 7 และ 3 ชนิด ตามล าดับ 
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ไลเคนท่ีพบได้บ่อยในป่าชายเลนจงัหวัดสมุทรสงคราม (ก) Dimidiographa graphidiza และ (ข) Enterographa pallidella 
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 Phylogenetic placement of two new species of the genus 

Millettia (Fabaceae: Millettieae) based on Internal 

Transcribed Spacer (ITS) DNA sequence data 
ต าแหน่งทางสายวิวัฒนาการของพืชชนิดใหม่สกุลกระพ้ีจ่ัน (วงศ์ถั่ว: เผ่า Millettieae) จากล าดับ

เบสดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed Spacer (ITS) 
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Millettia, a papilionaceous genus belonging to the tribe Millettieae, family Fabaceae or Leguminosae, 
comprises ca. 45 genera and over 900 species distribute in pantropical and subtropical regions. The genus is 
regarded as non-monophyletic. Over a century, various authors have attempted to elucidate the circumscription 
of the genus as a narrow sense but it remains unresolved. This study aims to test the phylogenetic position of 
two unknown species of Millettia. The nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer region sequences were 
used to generate the phylogenetic tree of these species which were recently discovered in Thailand. To test 
the phylogenetic placement, some Millettia species and its related genera within the tribe Millettieae were 
sampled. The molecular analyses indicate that two unknown taxa are nested in the core Millettia clade but fall 
into different subclades. Millettia sp. 1 discovered from Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima forms a 
strongly supported subclade that includes Millettia erythrocalyx and M. pachyloba whilst Millettia sp.  
2 discovered from Pha Sorn Kaew, Phetchabun, is a sister clade to a genus Fordia p.p. As a result, this molecular 
study suggests in justifying and placing these two taxa tentatively in the genus Millettia and will be described 
as new in further study. The important morphological characters of the putative new species support the broad 
circumscription of the genus Millettia such as imparipinnate leaves, pseudoracemes or pseudopanicles with 
distinct brachyblasts, and dehiscent and unwinged pods. 

 

พืชสกุลกระพี้จั่นจัดอยู่ในเผ่า Millettieae วงศ์ถั่ว มีประมาณ 45 สกุล มากกว่า 900 ชนิด กระจายพันธุ์ในเขตร้อนและ
กึ่งร้อนช้ืน พืชสกุลกระพี้จั่นถือว่าไม่ใช่วงศ์วานเดี่ยว เป็นระยะเวลามากกว่าศตวรรษที่นักพฤกษศาสตร์หลายท่านได้พยายามนิยาม
ลักษณะสกุลให้แคบลงแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได ้การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบต าแหน่งสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชสกลุ
กระพี้จั่นที่ไม่ทราบชนิด โดยน าล าดับเบสดีเอ็นเอบริเวณ internal transcribed spacer จากนิวเคลียสมาใช้เพื่อสร้างสายสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการของพืชสองชนิดนี้ที่พบในประเทศไทยและเพื่อทดสอบต าแหน่งในสายวิวัฒนาการ โดยน าสกุลกระพี้จั่นบางชนิดและ
สกุลใกล้เคียงในเผ่า Millettieae วิเคราะห์ร่วมด้วย การวิเคราะห์ด้านชีวโมเลกุลพบว่าพืชไม่ทราบชนิดสองชนิดนี้อยู่ในเคลด core 
Millettia แต่แยกคนละซับเคลด Millettia sp. 1 พบที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในซับเคลดที่มี 
Millettia erythrocalyx และ M. pachyloba รวมอยู่ด้วย ในขณะที่ Millettia sp. 2 พบจากผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์  
มีความใกล้ชิดกับสกุล Fordia p.p. การศึกษาชีวโมเลกุลนี้ท าให้ผู้วิจัยตัดสินว่าพืชทั้งสองชนิดจัดอยู่ในสกุลกระพี้จั่นและจะบรรยาย
เป็นชนิดใหม่ในการศึกษาครั้งต่อไป ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ส าคัญที่สนับสนุนว่าเป็นสกุลกระพี้จั่น เช่น ใบประกอบแบบขนนกช้ัน
เดียวปลายคี่ ช่อดอกแบบกระจะเทียมหรือแยกแขนงเทียมกับมี brachyblasts ชัดเจน และผลแก่แล้วแตกและไม่มีปีก 
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(A) ช่อดอกของ Millettia sp. 1 ที่พบจากเขาใหญ่ และ (B) ช่อดอกของ Millettia sp. 2 ที่พบจากผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ ์
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A preliminary study on anatomy of leaves of Erycibe Roxb.  
in Thailand 

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย 
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The genus Erycibe, tribe Erycibeae, belonging to the morning-glory family (Convolvulaceae), has small 
scented flowers and is mostly distributed over tropical Asia. Eleven species of Erycibe have been reported in 
Thailand. Some species of Erycibe have been used as medicinal plants, such as arthritis-treated medicine from 
E. schmidtii. Owing to the morphological similarity within some species, the anatomical features could facilitate 
species identification. Thus, this study aims to investigate leaf anatomy in transverse section of nine species, 
including: E. albida, E. citriniflora, E. cochinchinensis, E. coriacea, E. elliptilimba, E. expansa, E. griffithii,  
E. stapfiana, and E. subspicata using paraffin method, and study under light microscopy. There are some useful 
discriminative anatomical characters used for species identification: midrib outline, arrangement of vascular 
bundle in the midvein, number of epidermal layers, a pattern of adaxial and abaxial sclerenchyma arrangement, 
and leaf margin flat or revolute. A key to the species based on leaf anatomy data is provided. 

 
พืชสกุลกาติด (Erycibe Roxb.) จัดอยู่ในเผ่า Erycibeae วงศ์ผักบุ้ง (Convolvulaceae) มีดอกขนาดเล็กมีกลิ่นหอม  

ส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ในทวีปเอเชียแถบเขตร้อน ในประเทศไทยมีการรายงานพืชสกุลนี้จ านวน 11 ชนิด พืชบางชนิดใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ได้ เช่น E. schmidtii ใช้รักษาอาการเจ็บบริเวณข้อต่อ เนื่องจากพืชบางชนิดในสกุลกาติดมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่คล้ายคลึงกัน ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์จึงอาจช่วยให้ระบุชนิดได้ชัดเจนข้ึน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ตามขวางของใบพืชสกุลกาติด จ านวน 9 ชนิด ประกอบด้วยกาติดขาว (E. albida) ช้างสารสับมัน  
(E. citriniflora) เถาสีผึ้ง (E. cochinchinensis) ข้าวสาร (E. coriacea) หนาวเดือนห้า (E. elliptilimba) ลิ้นเสือ (E. expansa) 
แซะวัน (E. griffithii) กาติด (E. stapfiana) และหนาวเดือนห้า (E. subspicata) ด้วยการตัดตามขวางโดยใช้กรรมวิธีพาราฟิน และ
ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ใบที่สามารถใช้ระบุชนิดได้ คือ รูปร่างเส้นกลางใบ  
การจัดเรียงของมัดท่อล าเลียงที่เส้นกลางใบ จ านวนช้ันของเซลล์ในเนื้อเยื่อช้ันผิว รูปแบบการจัดเรียงของเนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา
บริเวณด้านใกล้แกนและไกลแกน และลักษณะขอบใบราบเรียบหรือม้วนลง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาใช้ในการสร้างรูปวิธาน
ระบุชนิดพืชสกุลกาติดในประเทศไทยได้ 
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กาติดขาว (Erycibe albida) ที่พบในประเทศไทย (A–B) โครงสร้างดอก และ (C–E) ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรบ์ริเวณ
ภาคตัดขวางของใบ; (C) ขอบใบ (D) เนื้อใบ และ (E) เส้นกลางใบ 
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Taxonomic studies on the genus Piper L. (Piperaceae)  
in Lao People’s Democratic Republic  

การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลสะค้าน (Piper L.) วงศ์พริกไทย (Piperaceae)  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Deuanta Kongxaisavath*, Prasart Kermanee and Chalermpol Suwanphakdee 
Deuanta Kongxaisavath*, ประศาสตร์ เกื้อมณี และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี 
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 *Email: deuanta.k@ku.th  

   

The taxonomic studies of the genus Piper L. (Piperaceae) in Laos were undertaken during 2019-2020. 
The taxonomic revision was based on field survey, herbarium specimens, academic publications and online 
database. Totally, thirty species and two varieties are enumerated namely, Piper betle, P. boehmeriifolium var. 
boehmeriifolium, P. boehmeriifolium var. glabricaule, P. chantaranothaii, P. doiphukaense, P. griffithii,  
P. harmandii, P. kurzii, P. laetispicum, P. laosanum, P. leptostachyum, P. lonchites, P. longum, P. massiei,  
P. nigrum, P. peepuloides, P. polysyphonum, P. retrofractum, P. ribesioides, P. sarmentosum, P. sintenense,  
P. suipigua, P. sylvaticum, P. thomsonii, P. thorelii, P. umbellatum, P. wallichii, P. species 1, P. species 2,  
P. species 3 and P. species 4. Nine species are newly recorded for Laos including P. chantaranothaii,  
P. doiphukaense, P. griffithii, P. kurzii, P. laetispicum, P. lonchites, P. peepuloides, P. suipigua and P. retrofractum 
and two species, P. nigrum and P. retrofractum, were introduced for cultivation. Four unknown species might 
be new to science. Morphological characters which are informative for taxonomic identification are habit, 
inflorescence, floral bract, infructescence and fruit. This information is useful for botanical knowledge and 
related science, which is going to be important information for the future. 

 
ผู้วิจัยศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลสะค้าน (Piper L.) วงศ์พริกไทย  (Piperaceae) ในประเทศลาวระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2562-2563 โดยศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานจากการส ารวจและเก็บตัวอย่างจากภาคสนาม  ตัวอย่างพรรณไม้แห้งใน
พิพิธภัณฑ์พืช เอกสารอ้างอิง สิ่งพิมพ์ด้านอนุกรมวิธานพืช และฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่ามี 30 ชนิดและ 2 พันธุ์ ได้แก่ Piper 
betle, P. boehmeriifolium var. boehmeriifolium, P. boehmeriifolium var. glabricaule, P. chantaranothaii,  
P. doiphukaense, P. griffithii, P. harmandii, P. kurzii, P. laetispicum, P. laosanum, P. leptostachyum, P. lonchites, 
P. longum, P. massiei, P. nigrum, P. peepuloides, P. polysyphonum, P. retrofractum, P. ribesioides,  
P. sarmentosum, P. sintenense, P. suipigua, P. sylvaticum, P. thomsonii, P. thorelii, P. umbellatum, P. wallichii, 
P. species 1, P. species 2, P. species 3 และ P. species 4 เป็นชนิดที่รายงานการพบใหม่ในประเทศลาว 9 ชนิด คือ  
P. chantaranothaii, P. doiphukaense, P. griffithii, P. kurzii, P. laetispicum, P. lonchites, P. peepuloides, P. suipigua 
และ P. retrofractum มีการน าเข้ามาปลูก 2 ชนิด คือ P. nigrum และ P. retrofractum และอีก 4 ชนิดไม่สามารถระบุชนิดได้ 
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพืชชนิดใหม่ในลาว จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถสนับสนุนการระบุชนิดได้ โดยใช้ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา เช่น ลักษณะวิสัย ช่อดอก ใบประดับ ช่อผลและผล ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ส าหรับความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลส าคัญต่อไปในอนาคต 
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สกุล Piper หรือสกลุสะค้านที่พบในประเทศลาว (A) ช่อผลพริกไทย หรือ Piper nigrum และ (B) ช่อผล Piper ribesioides 
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 Revisiting the taxonomic status of Colura siamensis  
Jovet-Ast with morphological and molecular evidence 

การทบทวนสถานะของ Colura siamensis Jovet-Ast ด้วยข้อมูลทางสณัฐานวิทยาและโมเลกุล 

Jiroat Sangrattanaprasert 
จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ 

Department of Biology and Health Science, Mahidol Wittayanusorn School, Nakhon Pathom 73170, Thailand 
สาขาวิชาชีววิทยาและวทิยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 73170 

 Email: jiroat.san@mwit.ac.th  

   

The genus Colura (Dumort.) Dumort., with approximately 82 species, is mainly distributed in tropical 
and subtropical regions, especially in the Malesian region. As part of a revisionary study of leafy liverwort genus 
Colura in Thailand, C. siamensis Jovet-Ast, previously known from Khao Yai National Park, Thailand, is closely 
similar to C. corniantha Jovet-Ast, a species reported from South Vietnam. Both species share several 
morphological characters, including crest lobule sac, teeth dorsal margin of leaves, and inflated perianth keel. 
Furthermore, phylogenetic analyses of three marker datasets (rbcL, trnL-trnF, and ITS1-5.8S-ITS2) of Colura in 
Southeast Asia showed that each of C. siamensis and C. corniantha was resolved as polyphyletic, but together 
they form a monophyletic group with a strong supported value. Moreover, the distributions of these species are 
overlapping in South Vietnam, South Cambodia, East and Peninsular Thailand. Thus, morphological and 
molecular phylogenetic analyses, and distribution range suggested that C. siamensis should be treated as  
a synonym of C. corniantha. 

 

ลิเวอร์เวิร์ตสกุล Colura (Dumort.) Dumort. มีสมาชิกประมาณ 82 ชนิด พบกระจายพันธ์ุอยู่ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภูมิภาคมาเลเซียน จากการศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตคล้ายใบสกุลนี้ในประเทศไทย พบว่า C. siamensis 
Jovet-Ast ซึ่งพบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ C. corniantha Jovet-Ast ที่รายงานพบในเวียดนามตอนใต้ 
โดยลิเวอร์เวิร์ตทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกันหลายประการ ได้แก่ การมียอดสันท่ีปลายถุงโลบูล การมีซี่ฟันที่ขอบ
ใบ และสันของเพอริแอนท์พอง นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ทางวิวัฒนาการชาติพันธุ์ด้วยข้อมูลดีเอ็นเอสามบริเวณ (rbcL, trnL-
trnF, and ITS1-5.8S-ITS2) ของสกุล Colura ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าพืชแต่ละชนิดมีสายวิวัฒนาการจากจุดก าเนิดหลาย
จุด แต่หากวิเคราะห์ร่วมกันจะมีวิวัฒนาการจากจุดร่วมเดียวกันที่ได้รับการสนับสนุนจากค่าการวิเคราะห์ที่สูง นอกจากนี้ลิเวอร์เวิร์ต
ทั้งสองชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ซ้อนทับกัน โดยพบกระจายพันธ์ุตั้งแต่เวียดนามใต้ กัมพูชาใต้ ภาคตะวันออกของไทย ตลอดถึง
คาบสมุทรของไทย ดังนั้น ด้วยข้อมูลทางสัณฐานวิทยา วิวัฒนาการชาติพันธุ์ และเขตการกระจายพันธุ์นี้ จึงสนับสนุนว่า  
C. siamensis ควรเป็นช่ือพ้องของ C. corniantha 
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ลิเวอร์เวริ์ตชนิด Colura siamensis และ Colura corniantha (A-C) C. siamensis; (A) ใบมีถุง (saccate leaf) (B) ใบไม่มีถุง 
(non-saccate leaf) (C) เพอริแอนท์กับสปอโรไฟต์ (D-G) C. corniantha; (D) ใบมีถุง (saccate leaf) (E) ใบไม่มีถุง (non-

saccate leaf) (F) เพอริแอนท์มียอดสันท่ีปลายถุง (วงกลม) กับสปอโรไฟต์ (G) ยอดสันท่ีปลายถุงของใบมีถุง และ (H) ลักษณะการ
เจริญเติบโตบนใบ (epiphyllous) ของ Colura siamensis 

   

  

Back to contents  



Biodiversity Conservation and Utilization in the New Normal Pathway Conference:  
Taxonomy and Systematics in Thailand (TST New Normal) 
21st-23rd May 2021  

 

47 

 The blue sage genus and related genera (Acanthaceae; 

Ruelliinae) in Thailand 
พืชสกุลเข็มพญาอินทร์และสกุลใกล้เคียง (วงศ์เหงือกปลาหมอ; เผ่าย่อยตอ้ยติ่ง) ในประเทศไทย 

Pornchai Kladwong* and Pranom Chantaranothai 
พรชัย กลัดวงษ*์ และ ประนอม จันทรโณทัย 

Department of Biology, Center of Excellence on Biodiversity (BDC) and Applied Taxonomic Research Center (ATRC), Faculty of Science,  
Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 

สาขาวิชาชีววิทยา ศนูย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์อนกุรมวิธานประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแกน่ 40002 
 *Email: kladwong@gmail.com  

   

A taxonomic account of the genera Diceratotheca, Dyschoriste, Eranthemum, Phaulopsis and Sanchezia 
in Thailand is presented. One species each in Diceratotheca, Phaulopsis and Sanchezia are enumerated, two in 
Dyschoriste, and six species and one unknown taxon in Eranthemum. Five species are newly recorded for 
Thailand. Eranthemum obovatum is reduced to a synonym under E. tetragonum. The lectotypification of nine 
names is designated. The description of genera and species is presented, including keys to the genera and the 
species. The detail of distribution, ecology and conservation status will be discussed. 

 

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุล Diceratotheca, Dyschoriste, Eranthemum, Phaulopsis และ Sanchezia ใน
ประเทศไทย พบพืชสกุล Diceratotheca, Phaulopsis และ Sanchezia จ านวนสกุลละ 1 ชนิด พืชสกุล Dyschoriste จ านวน  
2 ชนิด พืชสกุล Eranthemum จ านวน 6 ชนิด มีพืชที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 1 แทกซอน และรายงานชนิดพืชครั้งแรกในประเทศ
ไทยจ านวน 5 ชนิด นอกจากนี้ได้จัดให้ E. obovatum เป็นช่ือพ้องของพืช E. tetragonum และได้ระบุตัวอย่างเพื่อเลือกเป็น
ตัวอย่างต้นแบบให้แก่พืชจ านวน 9 รายชื่อ ได้บรรยายลักษณะสกุลและชนิด และสร้างรูปวิธานระบุสกุลและชนิด พร้อมทั้งอภิปราย
การกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา และสถานะทางการอนุรักษ์ของพืช 
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พืชกลุ่มนี้พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่ (A) หญ้าสามชั้น (Dy. nagchana) (B) จ้าห้อม (E. tetragonum) (C) น้ าหมอกบ่อวาย 
(P. dorsiflora) และ (D) กนกลายไทย (S. oblonga) ซึ่งพืชชนิดสดุท้ายนี้เป็นพืชที่น าเข้ามาและนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ 

ในประเทศไทย 
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 Seed germination of Eriocaulon zollingerianum Körn. from 

seed lot 2020 
การงอกของเมล็ดตาปูชุดปี พ.ศ. 2563 
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Seed germination of Eriocaulon zollingerianum Körn., the common species of Eriocaulaceae in Thailand 
was examined. Seeds were collected in November 2020. The viability using 0.1% 2, 3, 5-triphenyl tetrazolium 
chloride (TTC) was performed. Fourteen pretreatments (100 seeds in each treatment) before seed germination 
test at 25±2 °C in two conditions, the light 8 hr./day and the dark, were investigated. The results showed that 
TTC could not be used for seed viability tests in the species. The seeds immersed in 0.2% KNO3 at 6 hours 
before soaking in distilled water in the light for 60 days revealed the highest germination rate (43%). 

 

ผู้วิจัยศึกษาการงอกของเมล็ดตาปู (Eriocaulon zollingerianum Körn.) ซึ่งเป็นพืชวงศ์มณีเทวา (Eriocaulaceae) ที่
พบได้ทั่วไปในประเทศไทย เก็บเมล็ดในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2563 ทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดด้วย 0.1% 2,3,5 ไตรฟีนิล- 
เตตระโซเลียมคลอไรด์ (TTC) แล้วเตรียมเมล็ด 14 วิธี วิธีละ 100 เมล็ด ก่อนน าไปทดสอบการงอกท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส  
2 สภาวะ (ภายใต้แสงเป็นเวลา 8 ช่ัวโมงต่อวัน และภายใต้ความมืด) พบว่า TTC ไม่สามารถใช้ทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดตาปูได้ 
และการเตรียมเมล็ดโดยแช่ใน 0.2% KNO3 เป็นเวลา 6 ช่ัวโมงก่อนน าไปแช่น้ ากลั่นภายใต้แสงเป็นเวลา 60 วัน ท าให้เมล็ดมีอัตรา
การงอกสูงท่ีสุด (43%) 

 

 

Keywords: Eriocaulaceae | Eriocaulon L. | Seed viability | Factors of seed germination 
ค าส าคัญ: วงศ์มณีเทวา | สกุลมณีเทวา | ความมีชีวิตของเมล็ด | ปัจจัยในการงอก 
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ลักษณะการแตกยอดของเมลด็ตาปู (Eriocaulon zollingerianum Körn.) 
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 Morphological and molecular evidence reveal 

differentiation within population of Laggera species 

(Asteraceae) in Thailand 
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Laggera is a genus of Asteraceae. Two species were found in Thailand, including L. alata and L. crispata. 
Both species differ mainly in stem wing characters. Laggera alata has the entire wings whereas L. crispata has 
the deeply incised wings with various patterns. Based on stem wing patterns, L. crispata was separated into six 
different morphological types which defined as Types A, B, C, D, E and F. In order to clarify the taxonomic status 
of these groups, the intensive comparative morphological study and molecular study using SCoT markers were 
performed. The results based on morphology revealed that the Laggera species in Thailand could be classified 
into three groups including Group I: population of L. alata, Group II: population of L. crispata Types A - D and 
Group III: population of L. crispata Types E and F. The results from the SCoT markers analysis for 67 individuals 
of Laggera species showed that the L. crispata populations has a higher genetic diversity (NA = 1.92, NE = 1.54, 
H = 0.31 and I = 0.46) than L. alata populations (NA = 1.29, NE = 1.24, H = 0.13 and I = 0.18). Nearly 69% and 
67% of total genetic variation occurred between groups of L. alata (GST = 0.69) and L. crispata (GST = 0.67), 
respectively. Furthermore, results of cluster analysis based on UPGMA and PCoA revealed three major groups 
of population that supported the group classified based on morphological characters. However, the population 
structure analysis found that all individuals were divided into only two groups ( K = 2) . Group I consisted of  
L. crispata populations Types E and F, except 67-CRIS-CR-F and 47-CRIS-MHS-F that were separated in Group II 
with the populations of L. alata, L. crispata Types A - D. This study indicated that L. crispata Types E and F 
differed from the other types by some morphological characters, and clearly separated by the cluster and 
population structure analyses. However, as they shared a large number of morphological characters with the 
typical L. crispata population and have some characters intermixed between L. alata and L. crispata. Thus, this 
population might be classified into the variety rank under the species of L. crispata or they might be the hybrid 
of the two species. To confirm this status, more information is still required. 

 

พืชสกุลหนาดดอย (Laggera) จัดอยู่ในวงศ์ Asteraceae ในประเทศไทยมีรายงานพบ 2 ชนิด ได้แก่ หนาดวัว (L. alata) 
และหนาดดอย (L. crispata) พืชทั้งสองชนิดต่างกันที่ลักษณะของปีกที่ล าต้น โดยประชากรของ L. alata มีปีกเรียบทั้งหมด 
ในขณะที่ประชากรของ L. crispata มีปีกหยักหลายรูปแบบ จากการพิจารณาลักษณะของปีกสามารถแบ่งกลุ่มของหนาดดอย
ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยก าหนดเป็นรูปแบบ A, B, C, D, E และ F และเพื่อตรวจสอบยืนยันสถานะทางอนุกรมวิธานของพืชทั้ง 6 กลุ่ม
นี้จึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด และศึกษาโดยอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลสก็อต (SCoT) ผล
การศึกษาพบว่าจากลักษณะสัณฐานวิทยาสามารถแบ่งประชากรของพืชสกุลหนาดดอยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ 
ประชากรของ L. alata กลุ่มที่ 2 คือ ประชากรของ L. crispata รูปแบบ A - D และกลุ่มที่ 3 คือ ประชากรของ L. crispata 
รูปแบบ E และ F จากการศึกษาโดยอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลสก็อตในพืชสกุลหนาดดอย 67 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มประชากรของ  
L. crispata มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (NA = 1.92, NE = 1.54, H = 0.31 และ I = 0.46) สูงกว่าประชากรของ L. alata 
(NA = 1.29, NE = 1.24, H = 0.13 และ I = 0.18) โดย 69% และ 67% ของความผันแปรเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มตัวอย่างของ  
L. alata (GST = 0.69) และ L. crispata (GST = 0.67) ตามล าดับ จากการวิเคราะห์จัดกลุ่มโดยวิธี UPGMA และ PCoA แสดงให้
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เห็นว่าประชากรตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกับการจัดกลุ่มโดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยา อย่างไรก็ตามจากการ
วิเคราะห์โครงสร้างประชากร พบว่าประชากรตัวอย่างแบ่งเป็นเพียง 2 กลุ่ม (K = 2) โดยกลุ่มแรก ได้แก่ ตัวอย่างประชากรของ  
L. crispata รูปแบบ E และ F ยกเว้นตัวอย่าง 67-CRIS-CR-F และ 47-CRIS-MHS-F ที่แยกไปอยู่ในกลุ่มที่สองพร้อมกับตัวอย่าง
ประชากรของ L. alata, L. crispata รูปแบบ A - D การศึกษาช้ีให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรของ L. crispata รูปแบบ E และ 
F มีความแตกต่างจากประชากรกลุ่มอื่น ๆ ทั้งจากสัณฐานวิทยาและจากการวิเคราะห์จัดกลุ่มและโครงสร้างประชากร อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ยังมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาหลายลักษณะร่วมกันกับประชากรส่วนใหญ่ของ L. crispata และยังมีบาง
ลักษณะที่ผสมกันระหว่าง L. alata และ L. crispata ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะจ าแนกประชากรกลุ่มนี้ให้อยู่ในระดับพันธุ์ (variety) 
ของ L. crispata ได้ หรืออาจเป็นลูกผสมระหว่างพืชสองชนิด ซึ่งยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อการยืนยันสถานะนี้ 

 

 

Keywords: Cluster analysis | Genetic diversity | Start Codon Targeted (SCoT) marker | Taxonomic status  
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์จัดกลุ่ม | ความหลากหลายทางพันธุกรรม | เครื่องหมายโมเลกุลสก็อต (SCoT) | สถานะทางอนุกรมวิธาน  
 

 
 

พืชสกุลหนาดดอย (Laggera) ในประเทศไทย (A) L. alata (B) L. crispata Type A (C) L. crispata Type B  
(D) L. crispata Type C (E) L. crispata Type D (F) L. crispata Type E และ (G) L. crispata Type F 
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 Palynology of the sapotaceous species in Thailand 
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Pongsakorn Kunasit* and Pranom Chantaranothai 
พงศกร คุณาสิทธิ์* และ ประนอม จันทรโณทัย 

Department of Biology and Applied Taxonomic Research Center (ATRC), Faculty of Science, Khon Kaen University, 
Khon Kaen 40002, Thailand 

สาขาวิชาชีววิทยาและศูนย์อนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ.ขอนแก่น 40002 
 *Email: pongku@kkumail.com  

   

The pollen morphology of the family Sapotaceae in Thailand was examined using the acetolysis method 
to determine its taxonomic significance. Pollen of 39 taxa belonging to 32 species was investigated by means of 
light microscope, scanning electron microscope and numerical analysis using principal component analysis (PCA) 
based on 13 pollen characters. Pollen grains were found to be monads, isopolar, colporate, small- to large-sized 
and variable shape, aperture numbers, long or short colpi, and exine thickness. It is shown that the pollen grain 
provides characters that are taxonomically useful in the classification of Thai Sapotaceae. Based on pollen 
morphology, it supports that Pouteria grandifolia, P. obovata and P. stellibacca do not belong to the genus 
Pouteria and should be transferred to genus Planchonella because their pollens are different from Pouteria 
campechiana. 

 

ผู้วิจัยศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์พิกุลในประเทศไทยเพื่อประเมินความส าคัญทางอนุกรมวิธานดว้ยวิธีอะซิโทไลซสิ 
จ านวน 39 แทกซาใน 32 ชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และวิเคราะห์สัณฐาน
วิทยาเชิงตัวเลขด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) จากลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูจ านวน 13 ลักษณะ เรณูมีลักษณะเป็น
เม็ดเดี่ยว มีขั้วแบบสมมาตร มีช่องเปิดแบบร่องทับรู มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และมีรูปร่าง จ านวนช่องเปิด ความยาวของช่องเปิด 
รูปร่างของช่องเปิดแบบรู และความหนาของผนังแตกต่างกัน การศึกษานี้พบว่าเรณูมีคุณค่าทางอนุกรมวิธานในการจ าแนกพืชวงศ์
พิกุลในประเทศไทย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเรณูสนับสนุนการย้ายพืชชนิด Pouteria grandifolia, P. obovata และ  
P. stellibacca จากสกุล Pouteria ไปอยู่ในสกุล Planchonella ซึ่งมีสัณฐานวิทยาเรณูที่แตกต่างจาก Pouteria campechiana 

 

 

Keywords: Acetolysis | Classification | Phenetics | Pollen morphology | Sapotaceae 
ค าส าคัญ: อะซิโทไลซิส | การจัดจ าแนก | เฟนิติกส์ | สัณฐานวิทยาเรณู | พืชวงศ์พิกุล 
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(A) ลักษณะช่อดอกของ Madhuca krabiensis (B-D) เรณูพืชวงศ์พิกุลบางชนิด (scale bar = 20 µm); (B) Pouteria obovata, 
equatorial view (C) Pouteria campechiana, equatorial view และ (D) Palaquium sumatranum, polar view 
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Chemotaxonomy of the genus Piper L. in Thailand by thin 

layer chromatography 
การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง 
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The genus Piper L. has many members and the morphological characters are very similar. The species 
identification of this genus is difficult because the reproductive organs are minute and the flower is without 
perianth. Sectional classification was provided to support the species identification, that consists of 
morphologies, infructescence and bract types. Chemical data is interesting because it should be useful for the 
sectional classification. Chemotaxonomy of the genus Piper in Thailand was studied using thin layer 
chromatography (TLC). Separated samples of stems and leaves from 51 taxa were investigated. Hexane, ethyl 
acetate and ethanol were used as solvents. White light, UV wavelength 254 nm, UV wavelength 366 nm and 
anisaldehyde reagent were detected. The profile data from number, Rf values and colours of spots were 
analysed using cluster analysis and principal component analysis (PCA) in R program. The data of stems can be 
divided into six groups with 84% coefficient of similarity. However, the data of leaves can be classified into seven 
groups with 75% coefficient of similarity. Besides, the dendrogram of stems and leaves resulted in six clusters 
with 81% coefficient of similarity. The results from cluster analysis and PCA do not support sectional 
classification. Nevertheless, this finding revealed that the chemical profiles could support the species 
classification, and some species showed specific pattern. 

 

พืชในสกุลพริกไทยมีสมาชิกจ านวนมากและมีสัณฐานวิทยาท่ีคล้ายกัน การตรวจระบุชนิดของพืชสกุลนี้ท าได้ยากเนื่องจาก
อวัยวะสืบพันธุ์ที่มีขนาดเล็กมาก ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก การจ าแนกออกเป็นหมู่ (section) จึงถูกน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจระบุชนิด โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ช่อผล และใบประดับ ซึ่งข้อมูลทางเคมีมีความน่าสนใจน่าจะน ามาช่วยในการ
สนับสนุนการจ าแนกระดับหมู่ได้ ผู้วิจัยจึงศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง (thin 
layer chromatography; TLC) โดยแยกศึกษาล าต้นและใบของพืชในสกุลพริกไทยจ านวน 51 แทกซา สกัดด้วยเฮกเซน  
เอทิลอะซิเตท และเอทานอล ตรวจสอบภายใต้แสงปกติ แสงอัลตราไวโอเล็ตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร แล้ว
ทดสอบด้วยแอนิซอลดีไฮด์รีเอเจนต์ น าข้อมูลของจ านวน ต าแหน่ง และสีของสปอตมาวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) 
และวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (principal component analysis; PCA) โดยใช้โปรแกรม R พบว่าข้อมูลของล าต้นสามารถแบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเหมือน 84 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ข้อมูลของใบสามารถแบ่งตัวอย่างออกเป็น 7 กลุ่ม โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือน 75 เปอร์เซ็นต์ และเดนโดรแกรมของส่วนล าต้นและใบ สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ความเหมือน 81 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มและองค์ประกอบร่วมไม่สนับสนุนการจ าแนกในระดับหมู่  
แต่มีพืชหลายชนิดแสดงลักษณะของโครมาโทแกรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสนับสนุนการจ าแนกพืชบางชนิดได้ 
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แผ่น TLC ส่วนล าต้นของสารสกัดจากเอทานอลของพืชสกุลพริกไทย 10 ชนิด (A) หลังทดสอบด้วยแอนิซอลดีไฮดร์ีเอเจนต์ และ 
(B) เดนโดรแกรมจากการวิเคราะห์การจัดกลุ่มของส่วนล าต้นและใบ 
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Diversity of the brown algal genus Lobophora in coral reef 

areas in the western Gulf of Thailand 
ความหลากหลายของสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Lobophora 

ในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
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A brown algal genus Lobophora J. Agardh commonly occurs in tropical and subtropical seas and is 
commonly associated with coral reefs. They have small thalli and relatively simple morphology on both erect 
and prostrate and are important ecological components of coral communities. There are five accepted species 
in 2011 based on morphological criteria, then nine species were accepted taxonomically using molecular 
phylogenetic perspective in 2012. A more detailed perspective of the species richness and distribution 
of Lobophora has been obtained in recent years. Currently, a total of 54 species are accepted in the AlgaeBase. 
Up to now, there has been only one study reported on the diversity of Lobophora in the Andaman Sea using 
both morphology and molecular data, whereas the Gulf of Thailand was poorly investigated. Therefore, this 
study aimed to observe the Lobophora species richness in coral reefs in the Western Gulf of Thailand. 
The Lobophora spp. specimens were collected from 15 sites of coral reefs at Mu Ko Chumphon, Mu Ko Ang 
Thong, islands in Prachuap Kiri Khan and Samui Island, the Western Gulf of Thailand. The Lobophora specimens 
were identified using both morphological and anatomical studies, and molecular analysis with the cytochrome 
c oxidase 3 (COX3) genes. The results revealed that a total of five species were found in these areas (Lobophora 
astrolabeae, Lobophora sp. 1, Lobophora sp. 2, Lobophora sp. 3, Lobophora sp. 4). Lobophora astrolabeae 
had two subspecies. Lobophora sp. 1, Lobophora sp. 2, Lobophora sp. 3 and Lobophora sp. 4 are expected to 
be new species. However, further molecular analysis with psbA and rbcL genes are needed to confirm these 
putative new species. 

 

สาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Lobophora J. Agardh โดยทั่วไปแพร่กระจายในทะเลเขตร้อนและกึ่งเขตรอ้น และส่วนมากพบใน
บริเวณแนวปะการัง สาหร่ายสกุลนี้มีแทลลัสขนาดเล็กและสัณฐานวิทยาท่ีเรียบง่ายและเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในแนวปะการัง ใน
ปี พ.ศ. 2554 สาหร่ายสกุลนี้มีเพียง 5 ชนิดที่ยอมรับทางอนุกรมวิธานโดยใช้เกณฑ์ของสัณฐานวิทยาในการจัดจ าแนกชนิด ต่อมาได้
มีการใช้ข้อมูลทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลมาช่วยในการจัดจ าแนกจึงสามารถจ าแนกได้เป็น 9 ชนิดในปี พ.ศ. 2555 และเมื่อไม่กี่ปี
ที่ผ่านมาข้อมูลทางความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่าย Lobophora ได้มีการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปัจจุบันพบว่ามีสาหร่าย Lobophora 54 ชนิดที่ยอมรับทางอนุกรมวิธานแล้วซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล AlgaeBase ที่ผ่านมาในประเทศ
ไทยมีการส ารวจสาหร่ายสกุลนี้เพียงฝั่งอันดามันเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและสายวิวัฒนาการระดับโมเลกุล ในขณะที่
บริเวณอ่าวไทยยังไม่มีการส ารวจ ด้วยเหตุนี้งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความหลากหลายของสาหร่ายสกุล Lobophora 
บริเวณแนวปะการังในอ่าวไทยฝั่งตะวันตก โดยเก็บตัวอย่างสาหร่าย Lobophora จากบริเวณแนวปะการังทั้งสิ้น 15 สถานีศึกษาที่
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หมู่เกาะชุมพร หมู่เกาะอ่างทอง กลุ่มเกาะในประจวบคีรีขันธ์ และเกาะสมุย ตัวอย่างสาหร่ายที่ได้น ามาจัดจ าแนกด้วยเกณฑ์ทาง
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์และวิวัฒนาการระดับโมเลกุลโดยใช้ยีน cytochrome c oxidase 3 (COX3) จากการศึกษาพบว่า
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษาพบสาหร่ายสกุล Lobophora จ านวน 5 ชนิด คือ Lobophora astrolabeae, Lobophora sp. 1, Lobophora 
sp. 2, Lobophora sp. 3, Lobophora sp. 4 ซึ่งสาหร่าย L. astrolabeae พบว่ามี 2 สปีชีส์ย่อย และสาหร่าย Lobophora sp. 1, 
Lobophora sp. 2, Lobophora sp. 3 และ Lobophora sp. 4 คาดว่าจะเป็นสาหร่ายชนิดใหม่ อย่างไรก็ตามยังจ าเป็นต้องศึกษา
สายวิวัฒนาการระดับโมเลกุลด้วยยีน psbA และ rbcL เพิ่มเติมเพื่อยืนยันการเป็นสาหร่ายชนิดใหม่ 

 

 

Keywords: Distribution | Phylogeny | Seaweed | Taxonomy 
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ภาพใต้น้ าสาหร่ายสกุล Lobophora (A) L. astrolabeae (subspecies 1) (B) L. astrolabeae (subspecies 2) (C) 
Lobophora sp. 1 (D) Lobophora sp. 2 (E) Lobophora sp. 3 และ (F) Lobophora sp. 4 
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The anatomical characters of Disporum Salisb. (Liliaceae s.l.) 

in Thailand and their taxonomic significance 
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์พืชสกุลว่านหัวสืบ (Disporum Salisb.) วงศ์ Liliacaeae s.l.  

ในประเทศไทยและความส าคัญทางอนุกรมวิธาน 
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Disporum Salisb. is a small genus of Liliaceae s.l. in Thailand. Two species were reported as D. 
calcaratum D. Don and D. cantoniense ( Lour.)  Merr. which have purple tepals. During taxonomic revision of 
Polygonateae s.l. in Thailand, specimens with white tepals were collected from northern Thailand. Based on 
some morphological characters, they are similar to D. calcaratum and D. cantoniense. Therefore, the anatomical 
characters will support species identification. The paraffin techniques and peelings method were applied for 
anatomical study. The results showed that the stem of all three species is rounded to rectangular with wings 
except that D. calcaratum is without wings. Disporum sp. accumulates tannin in cortex but D. calcaratum and 
D. cantoniense are without tannin. The papillae occur in epidermal cells and vascular bundles scatter in the 
cortex of petioles. The hypostomata are of anomocytic type and midrib are V to U shapes. The margins are 
straight except that D. cantoniense are recurve. The shape of stem, number of wings, tannin accumulation and 
margin can be used as a tool to species identification. 

 

พืชสกุลว่านหัวสืบ (Disporum Salisb.) เป็นสกุลเล็ก ๆ ของวงศ์ลิลี่ ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานจ านวน 2 ชนิด คือ ว่าน
หัวสืบ (D. calcaratum D. Don) และทิวลิปดอย (D. cantoniense (Lour.) Merr.) ซึ่งท้ังสองชนิดมีกลีบรวมสีม่วง จากการส ารวจ
เพิ่มเติมเก็บพืชสกุลว่านหัวสืบ Disporum sp. พบชนิดที่มีมีกลีบรวมสีขาวในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะสัณฐานวิทยา
บางประการคล้ายคลึงกับ D. calcaratum และ D. cantoniense ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษากายวิภาคศาสตรเ์พื่อสนับสนุนการระบชุนดิ 
โดยกรรมวิธีพาราฟินและลอกผิวใบ ผลจากการศึกษาพบว่าล าต้นของทั้ง 3 ชนิดมีรูปร่างกลมถึงสี่เหลี่ยมและมีครีบ ยกเว้น  
D. calcaratum ไ ม่ มี ค รี บ  และพบการสะสมแทนนิน ใน ช้ันคอร์ เ ทกซ์ ของ  Disporum sp. แต่  D. calcaratum และ  
D. cantoniense ไม่พบการสะสมแทนนิน พืชสกุลว่านหัวสืบมีปุ่มเล็กในช้ันเนื้อเยื่อผิวของก้านใบ มีมัดท่อล าเลียงกระจายอยู่ในช้ัน
คอร์เทกซ์ ผิวใบด้านล่างพบปากใบแบบอะโนมอไซติก เส้นกลางใบรูปตัววีถึงยู ขอบใบตรง ยกเว้น D. cantoniense มีขอบใบโค้ง
ลง จากผลการศึกษาพบว่าลักษณะรูปร่างของล าต้น จ านวนครีบ การสะสมแทนนิน และลักษณะของขอบใบ  สามารถน ามาใช้
สนับสนุนการระบุชนิดของพืชทั้ง 3 ชนิดของสกุลว่านหัวสืบในประเทศไทยได้ 

 

 

Keywords: Anatomical characters | Liliaceae s.l. | Species identification | Taxonomy  
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พืชสกุล Disporum ในประเทศไทย (A) D. calcaratum (B) D. cantoniense และ (C) Disporum sp. 
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Variation of microskeletal traits in scleractinian coral  
Porites lutea from Gulf of Thailand 
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The scleractinian coral Porites lutea is the most dominant species in the Gulf of Thailand with three 
colour morphs, i.e. brown, green and yellow. However, understanding on microskeletal traits of these three 
colour morphs is limited. We examined skeleton microstructure of three colour morphs of P. lutea from Mu Ko 
Chumphon, the Western Gulf of Thailand. The coral microskeletal structures were investigated by scanning 
electron microscopy (SEM) and sixty-nine morphological variables were analyzed with ImageJ software. The 
results revealed that all colour morphs can be divided into two groups, i.e., 1) the green morph and 2) the 
brown and yellow morphs. The septa length (SL1-SL12) at SL3 and SL7, the septa width (SW1-SW12) at SW5 
and SW12, the septa distance (SD1-SD12) at SD5 and SD12, and the Pali distance (PD1-Pd12) at PD4, PD5 and 
PD9 of the green morph were different from those of the brown and yellow morphs. The P. lutea green morph 
is expected to be a new species or a cryptic species of P. lutea complex in the Gulf of Thailand. We need 
confirmation from a molecular genetic study. 

 

ปะการัง Porites lutea เป็นชนิดเด่นที่สุดในบริเวณอ่าวไทยและมีโคโลนีสีน้ าตาล สีเขียว และสีเหลือง แต่ลักษณะ
โครงสร้างระดับจุลภาคยังไม่มีความชัดเจน ผู้วิจัยศึกษาลักษณะโครงสร้างระดับจุลภาคของปะการัง P. lutea ทั้งสามสีจากบริเวณ
แนวปะการังหมู่เกาะชุมพรในอ่าวไทยฝั่งตะวันตก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และวิเคราะห์ 69 ตัวแปรทาง
สัณฐานวิทยาด้วยโปรแกรม ImageJ ผลการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของปะการังที่มีสีต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) ปะการัง P. lutea สีเขียวและ 2) ปะการัง P. lutea สีน้ าตาลและสีเหลือง โดยพบความยาว septa (SL1-SL12) ต าแหน่ง SL3 
และ SL7 ความกว้าง septa (SW1-SW12) ต าแหน่ง SW5 และ SW12 ระยะห่าง septa (SD1-SD12) ต าแหน่ง SD5 และ SD12 
และระยะห่าง pali (PD1-PD12) ต าแหน่ง PD4, PD5 และ PD9 ในปะการังสีเขียวมีความแตกต่างจากปะการังสีน้ าตาลและสเีหลอืง 
โดยปะการัง P. lutea สีเขียวนั้นอาจเป็นปะการังชนิดใหม่หรือชนิดแฝงของกลุ่มปะการัง P. lutea ที่ซับซ้อนในอ่าวไทย ซึ่งต้อง
ยืนยันด้วยการศึกษาพันธุศาสตร์โมเลกุล 

 

 

Keywords: Gulf of Thailand | Microstructure | Morphology | Porites  
ค าส าคัญ: อ่าวไทย | โครงสรา้งระดับจุลภาค | สณัฐานวิทยา | Porites  
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ปะการัง P. lutea สีน้ าตาล 

 

ปะการัง P. lutea สีเขียว 

 

ปะการัง P. lutea สีเหลือง 

โครงสร้างหินปูนปะการัง P. lutea ที่มีสีตา่งกันในอ่าวไทยที่ไดม้าจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 
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Nest-building in Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) 

from an estuary in Amphawa District, Samut Songkhram 
การสร้างรังของแอมฟิพอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวากทะเล
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The amphipod genus Floresorchestia Bousefield, 1984 is widely distributed in both coastal and 
terrestrial habitats in Indo-Pacific. Commonly, all amphipod members in this genus are well adapted to live on 
land and present their adaptation in both morphological and behaviors. Floresorchestia sp. was found on  
a canal in Amphawa District and was classified as a marsh-hopper. In the lab, the amphipods were reared and 
their nest-building behavior was observed. They commence nest formation by enrolling themselves in a blanket 
of debris directly and the initial nest by dragging in more debris. The diameter of the holes in the nest ranges 
from 3 mm to 10 mm. Inside the nest, there are 5-15 individuals per hole. The door for entering the nest was 
on the top and contained 1-2 doors per hole. The nest-building behavior gains more advantage for living on 
land and may provide further systematic and evolutionary deployment in this amphipod group. 

 

แอมฟิพอดสกุล Floresorchestia Bousefield, 1984 เป็นกลุ่มที่พบการกระจายทั้งบริเวณชายฝั่งและบนบกในเขตอินโด
แปซิฟิค โดยทั่วไปแอมฟิพอดในสกุลนี้มีการปรับตัวขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกและพบการปรับตัวทั้งในแง่ของโครงสร้างและพฤติกรรม 
ผู้วิจัยท าการเก็บตัวอย่าง Floresorchestia sp. จากริมคลองในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร โดยแอมฟิพอดชนิดนี้จัดเป็นกลุ่ม 
marsh-hopper และน าแอมฟิพอดกลับมาเลี้ยงและศึกษาการท ารังในห้องปฏิบัติการ พบว่าแอมฟิพอดเริ่มต้นการท ารังโดยการมุด
ลงไปในระหว่างซากพืชและขยายขนาดของรังด้วยการดึงเอาซากพืชขึ้นมาเพื่อขุดเป็นรู โดยรูมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดตั้งแต่ 3 ถึง 
10 มิลลิเมตร ภายในรูจะพบแอมฟิพอดระหว่าง 5-15 ตัวต่อรู แต่ละรูจะมีช่องเปิดอยู่ด้านบนประมาณ 1-2 ช่องต่อรู พฤติกรรมการ
ท ารังของแอมฟิพอดเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวข้ึนมาอยู่บนบกและอาจเป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา systematics และวิวัฒนาการ
ของแอมฟิพอดในกลุ่มนี้ต่อไป 
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แอมฟิพอดสกุล Floresorchestia จากคลองในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (A) ภาพถ่าย และ (B) ภาพวาด 
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Freshwater snails act as intermediate hosts of several trematodes that cause diseases in humans and 
animals. In Thailand, there are several species of freshwater snails reported to be infected by larval trematodes. 
Thus, the aim of this study was to survey a freshwater snail and its infection with the larval trematodes in 
Phitsanulok province. Snails were collected from 6 localities (rice field and irrigation canal), identified by shell 
morphology, and were then examined for trematode infection using the cercarial shedding method. A total of 
211 snails were classified into 7 families, 7 genera, and 7 species. The most abundant species was Lymnaea sp., 
representing 31.3% of the sample following by Physella sp., Bithynia sp., Pomacea canaliculata, Filopaludina 
matensi, Indiplanorbis exustus and Melanoides tuberculata. Twenty-one out of 211 snails (9.95%) including 
Bithynia sp., Lymnaea sp., I. exustus and M. tuberculata were infected with cercariae, which were categorized 
into 4 types; amphistome, parapleurolophocercous, echinostome, and xiphidiocercaria. Amphistome emerged 
from Bithynia sp. and I. exustus was the most common cercaria recovered, contributing 80.9% of all infections 
in snails. This study provides information on transmission of trematodes in the studied area. It is important to 
control intermediate host snails for limiting trematodes throughout their life cycle. 

 

หอยน้ าจืดจัดเป็นโฮสต์ตัวกลางของพยาธิใบไม้ได้หลายชนิด ซึ่งพยาธิใบไม้เหล่านี้ก่อโรคทั้งในคนและสัตว์ ในประเทศไทย
มีหอยน้ าจืดหลายชนิดที่พบรายงานการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของหอยน้ าจืดและการ
ติดเช้ือตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในหอยน้ าจืดในจังหวัดพิษณุโลก โดยท าการส ารวจและสุ่มเก็บหอยบริเวณพื้นที่นาข้าวและคูคลอง
ทั้งหมด 6 บริเวณในจังหวัดพิษณุโลก จ าแนกชนิดหอยด้วยการศึกษาลักษณะของเปลือกและตรวจสอบการติดพยาธิใบไม้ด้วยวิธี 
shedding หอยที่เก็บได้ทั้งหมด 211 ตัว จัดเป็นหอยฝาเดียว สามารถจ าแนกได้เป็น 7 วงศ์ 7 สกุล และ 7 ชนิด โดยชนิดที่พบได้
มากที่สุดคือ Lymnaea sp. พบได้ 31.3% รองลงมาคือ Physella sp., Bithynia sp., Pomacea canaliculata, Filopaludina 
matensi, Indiplanorbis exustus และ Melanoides tuberculata ตามล าดับ มีหอย 21 ตัวอย่างจากท้ังหมด 211 ตัว (9.95%) 
ได้แก่ Bithynia sp., Lymnaea sp., I. exustus และ M. tuberculata ที่ตรวจพบการติดเช้ือพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย  
ซึ่งสามารถจ าแนกพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียได้เป็น 4 กลุ่ม คือ amphistome, parapleurolophocercous, echinostome, 
และ xiphidiocercaria โดย amphistome เป็นกลุ่มที่พบได้มากที่สุด 80.9% จากหอย Bithynia sp. และ I. exustus การศึกษา
ครั้งนี้แสดงให้เห็นได้ว่ายังมีการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ในพ้ืนที่ท่ีท าการส ารวจ ดังนั้นจึงควรพิจารณาควบคุมหอยโฮสต์ตัวกลาง
เพื่อควบคุมวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ 
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พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียที่พบได้จากหอยในจังหวัดพิษณโุลก (A) Amphistome พบในหอย Bithynia sp.  
(B) Xiphidiocercaria พบในหอย Bithynia sp. (C) Amphistome พบในหอย I. exustus  

(D) Parapleurolophocercous พบในหอย M. tuberculata และ (E) Echinostome พบได้ในหอย Physella sp. 
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Angiostrongyliasis is an infection caused by nematode worms of the genus Angiostrongylus. This parasite 
uses snails as natural intermediate hosts and rats as definitive hosts. Distribution of this worm corresponds to 
the dispersal of its main intermediate host, the giant African land snail Lissachatina fulica. The present study 
describes infection of L. fulica by Angiostrongylus, and provides a genetic outlook based on sequencing of 
specific regions. We collected 343 L. fulica from 22 provinces in six regions of Thailand. Artificial digestion and 
Baermann’s technique were employed to isolate Angiostrongylus larvae. The worm and its intermediate host 
were identified by sequencing with specific nucleotide regions. Lissachatina fulica from Chaiyaphum province 
was infected with A. cantonensis, whereas snails collected from Phrae and Chiang Rai provinces were infected 
with A. malaysiensis. The nuclear ribosomal internal transcribed spacer 2 (ITS2) region and the mitochondrial 
cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene were used for identification of these Angiostrongylus.  
The phylogenetic analysis based on ITS2 sequences revealed distinct differences between A. cantonensis and 
A. malaysiensis. Meanwhile, the COI sequences indicated that A. cantonensis was closely related to the AC10 
haplotype. In addition, we randomly selected specimens of L. fulica to analyze a phylogenetic tree and 
haplotype network based on the 16S rRNA sequence. The phylogenetic tree from 133 sequences in this study 
revealed only one group, closely related only to L. fulica haplotype C which was found in all regions of Thailand, 
indicating only one haplotype C spread in Thailand. In this study a distribution of Angiostrongylus and its land 
snail intermediate host, L. fulica, may be associated with the current geographical distribution of Angiostrongylus. 
Hence, considerable number of people are at risk of angiostrongyliasis. Health education, rigorous food 
inspection and surveillance are all needed to prevent angiostrongyliasis. 

 

โรคพยาธิปอดหนู Angiostrongyliasis เป็นโรคที่เกิดจากการติดเช้ือพยาธิในสกุล Angiostrongylus พยาธิปอดหนูมีหอย
เป็นโฮสต์ตัวกลางและหนูเป็นโฮสต์จ าเพาะในธรรมชาติ การแพร่ระบาดของพยาธิปอดหนูสอดคล้องกับการแพร่กระจายของโฮสต์
ตัวกลาง โดยเฉพาะหอยทากยักษ์แอฟริกา (Lissachatina fulica) การศึกษาในครั้งนี้อธิบายถึงการติดเช้ือและพันธุกรรมของพยาธิ
ปอดหนูและหอย L. fulica โดยเก็บตัวอย่างหอย L. fulica ทั้งหมดจ านวน 343 ตัว จาก 22 จังหวัด ใน 6 ภูมิภาค ของประเทศไทย 
ย่อยเนื้อหอยด้วยน้ าย่อยเทียมและแยกตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิปอดหนู ด้วยวิธี Baermann’s technique แล้วจ าแนกชนิด
พยาธิด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาด้วยการวิเคราะห์ต าแหน่งจ าเพาะของล าดับนิวคลีโอไทด์ จากการศึกษาพบว่าหอย L. fulica จาก
จังหวัดชัยภูมิตรวจพบตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิปอดหนู A. cantonensis นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบพยาธิปอดหนู  
A. malaysiensis จากหอย L. fulica ที่เก็บตัวอย่างจากจังหวัดเชียงรายและแพร่ เมื่อวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของ
พยาธิปอดหนูด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนบริเวณ internal transcribed spacer 2 (ITS2) และบางส่วนของยีน cytochrome 

Z-04 



การประชุมวิชาการการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: 
อนกุรมวิธานและซิสเทมาตคิส์ในประเทศไทย 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 
 

 

68 

c oxidase subunit I (COI)  พบว่าบริ เ วณ ITS2 สามารถใช้จ าแนกชนิดระหว่างพยาธิปอดหนู  A.  cantonensis และ  
A. malaysiensis ขณะที่การวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในยีน COI พบว่าพยาธิปอดหนู A. cantonensis มีสายสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกับพยาธิปอดหนู A. cantonensis รูปแบบพันธุกรรม AC10 นอกจากนี้เมื่อสุ่มตัวอย่างหอย L. fulica เพื่อ
ศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและรูปแบบพันธุกรรมด้วยการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน 16S rRNA พบว่าผล
การวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอย L. fulica จ านวน 133 ตัวอย่าง จากทุก ๆ ภูมิภาค สามารถแบ่งได้เพียงหน่ึงกลุม่ 
ซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกับหอย L. fulica รูปแบบพันธุกรรม C แสดงให้เห็นว่ารูปแบบพันธุกรรม C เป็นรูปแบบ
พันธุกรรมที่มีการแพร่กระจายในหลาย ๆ พ้ืนที่ของประเทศไทย การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของพยาธิปอด
หนูและหอย L. fulica ในประเทศไทย ซึ่งหอย L. fulica เป็นโฮสต์ตัวกลางของพยาธิปอดหนูท่ีสามารถแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์
ได้ จึงส่งผลให้คนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิปอดหนู ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาด้านสุขภาพ การตรวจและเฝ้าระวังอาหาร 
เพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิปอดหนู 

 

 

Keywords: Angiostrongyliasis | Angiostrongylus | Haplotype | Intermediate host | Phylogeny 
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พยาธิปอดหนูท่ีพบในประเทศไทย (A) Angiostrongylus cantonensis และ (B) Angiostrongylus malaysiensis 
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Identification of Steinernema and Heterorhabditis 

nematodes in Thailand and their efficacy to control the 

larvae of Aedes aegypti 
การจ าแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema และ Heterorhabditis ในประเทศไทย  

และประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมลูกน้ ายุงลายบ้าน 

Chanakan Subkrasae1*, Jiranun Ardpairin1, Abdulhakam Dumidae1, Pichamon Janthu1,  
Paramaporn Muangpat1, Aunchalee Thanwisai1,2,3 and Apichat Vitta1,2,3 

ชนกานต์ สบืกระแส1*, จิรนนัท์ อาจไพรินทร1์, อับดุลฮากัม ดูมแีด1, พิชามญช์ จนัธุ1, ปรมาภรณ์ ม่วงปัทม์1,  
อัญชลี ฐานวิสัย1,2,3 และ อภิชาติ วิทย์ตะ1,2,3 

 1Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand 
2Centre of Excellence in Medical Biotechnology (CEMB), Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand 

3Center of Excellence for Biodiversity, Faculty of Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand 65000 
 1ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณโุลก 65000 

2ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณโุลก 65000  

3ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000 
 *Email: chanakansu60@nu.ac.th  

   

Aedes aegypti is the mosquito vector of several arbovirus especially Dengue virus. Currently, Ae. aegypti 
has been reported to resist to chemical insecticides which adversely affect to human, animal and environment. 
Entomopathogenic nematode (EPN) may be an alternative bio-control agent for reducing these problems.  
This study aimed to isolate, identify and analyze phylogeny of EPNs in Thailand and to evaluate their efficacy 
for controlling Ae. aegypti larvae. Soil samples were randomly collected from 12 provinces in Thailand.  
One hundred and eighteen out of 1,100 soil samples were positive for EPNs (10.73% prevalence) as Steinernema 
and Heterorhabditis. Molecular discrimination of these two genera was performed based on sequencing and 
phylogenetic analysis of the 28S rDNA and internal transcribed spacer region. Abundant species of EPN was 
Heterorhabditis indica with minor species of Heterorhabditis sp. SGmg3, H. baujardi, S. surkhetense, S. kushidai, 
S. siamkayai, Steinernema sp. YNd80, Steinernema sp. YNc215, S. guangdongense, and S. huense. Different 
concentrations of the infective juveniles (IJs) of each five selected EPN isolate were used to test their larvicidal 
activity against Ae. aegypti. Steinernema surkhetense (ePYO8.5_TH) showed potential to kill the mosquito larvae 
with the highest mortality rate of 92 ± 3.60% and 88 ± 3.03% when treated with 6,400 IJs in a 24-well plate and 
16,000 IJs in a 6-well plate, respectively. In conclusion, diversity of EPNs is found in the country, and  
S. surkhetense ePYO8.5_TH may be used as biocontrol agent against Ae. aegypti larvae. 

 

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) จัดเป็นยุงพาหะหลักของไวรัสหลายชนิด โดยเฉพาะไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของไข้เลือดออกภายในประเทศไทย ในปัจจุบันมีการรายงานว่ายุงลายบ้านเริ่มดื้อต่อยาฆ่ายุง นอกจากนี้แล้วการใช้
สารเคมีในการก าจัดยุงนั้นส่งผลเสียต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อเป็นตัวควบคุม
ทางชีวภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการลดปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยก จ าแนกชนิด 
และศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงภายในประเทศไทย และการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงที่พบในการควบคุมลูกน้ ายุงลายบ้าน ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเก็บดิน 1,100 ตัวอย่าง จาก 12 จังหวัดของประเทศไทย พบ
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในสกุล Steinernema และ Heterorhabditis เป็นจ านวน 118 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 10.73 จากการ
ระบุชนิดโดยอาศัยการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของ 28S rDNA และ internal transcribed spacer และน ามาศึกษา
สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการพบว่าไส้เดือนฝอยศัตรแูมลงส่วนใหญ่ที่พบคือ Heterorhabditis indica นอกจากน้ียังพบชนิดอื่น ได้แก ่
Heterorhabditis sp.  SGmg3, H.  baujardi, S.  surkhetense, S.  kushidai, S.  siamkayai, Steinernema sp.  YNd80, 
Steinernema sp. YNc215, S. guangdongense, และ S. huense ต่อมาสุ่มเลือกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจ านวน 5 ไอโซเลตโดย
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ใช้ความเข้มข้นของระยะติดต่อที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ ายุงลายบ้าน จากการทดสอบพบว่า
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema surkhetense ไอโซเลต ePYO8.5_TH มีประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ ายุงลายบ้าน โดย
พบอัตราการตายของลูกน้ ายุงลายบ้านสูงถึง 92 ± 3.60% และ 88 ± 3.03 % เมื่อทดสอบโดยใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงระยะตดิตอ่
จ านวน 6,400 ตัว ในไมโครไตเตอร์เพลทชนิด 24 หลุม และ 16 ,000 ตัว ในไมโครไตเตอร์เพลทชนิด 6 หลุม จากผลการศึกษา
ข้างต้นพบว่าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมีความหลากหลายในประเทศไทย และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. surkhetense ePYO8.5_TH 
อาจจะน ามาใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพของลูกน้ ายุงลายบ้านได้ 

 

 

Keywords: Biological control | Diversity | Entomopathogenic nematode | Phylogeny 
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ลูกน้ ายุงลายบ้านท่ีตายจากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (A) Steinernema surkhetense และ (B) Heterorhabditis indica 
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Species diversity of diplommatinid and hypselostomatid 

micro-snails in Eastern Thailand 
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From the terrestrial microsnail family survey, two families Diplommatinidae and Hypselostomatidae are 
reported from the 32 stations of limestone areas in Eastern Thailand. Taxonomic identification was made based 
on shell morphology, radula, and genital system. The result shows that the number of diplommatinid snails 
increased from 1 to 6 species. In the family Hypselostomatidae, one species of Angustopila, three species of 
Aulacospira were added to the list, and 17 species of the genera Gyliotrachela, Anauchen, and Hypselostoma 
are unidentified. All recorded species show high endemism, except Diplommatina crispata khaochamaoensis 
and Aulacospira khaopratun which show a wide range of distribution. The result in this work also presents the 
first report of the genus Hypselostoma in Eastern Thailand. 

 
ผู้ วิ จั ยศึ กษาความหลากชนิดของหอยกระสวยจิ๋ ว วงศ์  Diplommatinidae และหอยทากจิ๋ วปากแตรวงศ์  

Hypselostomatidae โดยท าการส ารวจและเก็บตวัอย่างจากพ้ืนท่ีบริเวณแนวเขาหินปูนในภาคตะวันออกจ านวน 32 สถานี ท าการ
ระบุชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานของเปลือกร่วมกับลักษณะของแรดูลาและกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ ผลการศึกษาพบหอย
กระสวยจิ๋วสกุล Diplommatina เพิ่มขึ้นจาก 1 ชนิด เป็น 6 ชนิด หอยทากจิ๋วปากแตรสกุล Angustopila จ านวน 1 ชนิด สกุล 
Aulacospira เพิ่มขึ้น 3 ชนิด และหอยทากจิ๋วปากแตรสกุล Gyliotrachela, Anauchen และ สกุล Hypselostoma ที่ยังไม่
สามารถระบุชนิดได้รวม 17 ชนิด และหอยทากจิ๋วที่พบเกือบทุกชนิดมีการกระจายที่แคบ ยกเว้นหอยกระสวยจิ๋วเขาชะเมา 
Diplommatina crispata khaochamaoensis และ Aulacospira khaopratun ที่มีการกระจายกว้าง การศึกษาครั้งนี้เป็น
รายงานครั้งแรกของหอยทากจิ๋วสกุล Hypselostoma ในภาคตะวันออก 

 

 

Keywords: Diplommatinidae | Eastern Thailand | Hypselostomatindae | Microsnails 
ค าส าคัญ: หอยกระสวยจิ๋ววงศ์ Diplommatinidae | ภาคตะวันออกของประเทศไทย | หอยปากแตรจิ๋ววงศ์ Hypselostomatindae 
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(A) หอยทากจิ๋วถ้ า Angustopila pallgergelyi Dumgrongrojwattana, Chuenit & Wongkamhaeng, 2021 จากถ้ าเพชรโพธ์ิ
ทอง (ตัวอักษร N) เมื่อเปรียบเทียบกับหอยทากจิ๋วชนิดอื่น ๆ ที่พบในประเทศไทย และ (B) ถิ่นอาศัยในธรรมชาต ิ
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First record of Holocene marine microgastropods from 

Bangkok Clay of Samut Sakorn Province, Central Thailand 
รายงานแรกของหอยทะเลจิ๋วสมัยโฮโลซีนจากตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ จังหวัดสมทุรสาคร  

ภาคกลางของประเทศไทย 

Chatchalerm Ketwetsuriya1* and Pongrat Dumrongrojwattana2 
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1ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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Marine microgastropod remains have been investigated from Bangkok Clay of Amphaeng Sub-district, 
Ban Phaeo District, Samut Sakorn Province, Thailand, where the nearly complete whale’s skeleton (3,380 ± 30 
years old) was found. The specimens were collected from the same sedimentary layer where the Bryde’s whale 
remains were deposited, representing 9 families, 13 genera and 15 species. These microgastropod species belong 
to the family Ringiculidae, Pyramidellidae, Retusidae, Cylichnidae, Mangeliidae, Columbellidae, Zebinidae, 
Orbitestellidae and Vitrinellidae. The microgastropod assemblage is highly dominated by pyramidellids.  
These microgastropods are first recorded from Bangkok Clay of Thailand. Regarding the paleoenvironments, 
comparisons between recent taxa suggest that these microgastropods are a shallow marine fauna. Therefore, 
this discovery has proven that the Amphaeng area, about 12 kilometers inland from the current coastline of the 
northern Gulf of Thailand, was a part of the ancient sea. These results facilitate a better understanding of the 
sea level changes during late Holocene in Thailand. 

 

ซากหอยทะเลจิ๋วจากตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ บริเวณต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ถูกพบในช้ัน
ตะกอนร่วมกับซากกระดูกวาฬโบราณ (อายุประมาณ 3380 ± 30 ปี) ได้ถูกศึกษาเพื่อจัดจ าแนกชนิด หอยทะเลจิ๋วเหล่านี้ถูกเก็บ
รวบรวมมาจากตะกอนที่พบบริเวณโดยรอบซากกระดูกวาฬบรูด้า ผลการศึกษาพบหอยทะเลจิ๋วทั้งหมด 9 วงศ์ 13 สกุล 15 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่  ว ง ศ์  Ringiculidae, Pyramidellidae, Retusidae, Cylichnidae, Mangeliidae, Columbellidae, Zebinidae, 
Orbitestellidae และ Vitrinellidae โดยหอยทะเลจิ๋ววงศ์ Pyramidellidae เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายสูงสุด ซึ่งการศึกษานี้
จัดเป็นรายงานครั้งแรกของหอยทะเลจิ๋วที่พบในตะกอนทะเลโบราณของประเทศไทย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบรรพกาลจาก
การเปรียบเทียบชนิดกับกลุ่มหอยจิ๋วที่พบในปัจจุบัน สามารถระบุได้ว่าพื้นที่นี้มีสภาพแวดล้อมบรรพกาลเป็นบริเวณชายฝั่งทะเล  
น้ าตื้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงสรุปได้ว่าพื้นที่แห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร  
เคยถูกรุกล้ าจากระดับน้ าทะเลโบราณที่สูงขึ้นมาก่อน ผลการศึกษานี้จึงเป็นหลักฐานส าคัญที่บ่งช้ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  
ของระดับน้ าทะเลโบราณสมัยโฮโลซีนตอนปลายในประเทศไทย 

 
 

 

Keywords: Gulf of Thailand | Mollusk | Sea level change | Systematics 
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หอยทะเลจิ๋วสมยัโฮโลซีนตอนปลายที่พบในตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสาคร  
(A, B) Ringicula propinquans (C, D) Zafra atrata และ (E, F) Turbonilla sp. 
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Molecular phylogeny of endemic land snail genus 

Aenigmatoconcha in Thailand 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหอยทากบกเฉพาะถิ่นสกุล Aenigmatoconcha ในประเทศไทย 

Arthit Pholyotha*, Chirasak Sutcharit, Piyoros Tongkerd and Somsak Panha 
อาทิตย์ พลโยธา*, จิรศักดิ์ สุจริต, ปิโยรส ทองเกิด และ สมศักดิ์ ปัญหา 

Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
หน่วยปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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Members of the karst-restricted land snail genus Aenigmatoconcha are recognizably different from other 
helicarionid genera by their (i) shell being milky in colour and with a rather wide umbilicus; (ii) genitalia having 
an epiphallus and flagellum, but no dart apparatus; and (iii) radular teeth having a spatulate shape. Currently, 
only two nominal species have been included in this genus, one from northeastern Thailand and the other from 
southern Thailand. However, the diversity of this genus likely remains unexposed because Thailand contains 
many (unsurveyed) limestone outcrops scattering along from the northern to southern parts. In this study, land 
snail specimens collected from at least 300 localities in Thailand and nearby countries were studied.  
The morphological results revealed that at least four morphotypes were found. Some Aenigmatoconcha species 
had high variations in their shell morphology, leading to their identification as another distinct species. To clarify 
this problem, the mitochondrial COI gene was analyzed using maximum likelihood and Bayesian inferences 
analyses, which confirmed that all four morphology-based species were distinct. However, the phylogenetic 
relationships between Aenigmatoconcha and Chalepotaxis were still unresolved in this study. In addition, 
Aenigmatoconcha could be divided into two groups related to their geographical isolation. The first “A. clivicola” 
group was only found in Loei province, while the second “A. sumonthai” group occurred from the central to 
southern parts along the Tenasserim Ranges. Further information about species characteristics, phylogeny, and 
distribution will be discussed.  

 

หอยทากบกสกุล Aenigmatoconcha สามารถพบได้เฉพาะบริเวณเขาหินปูนเท่านั้น และมีความแตกต่างจากหอยทาก
บกสกุลอื่นในวงศ์เดียวกัน (Helicarionidae) ได้แก่ (1) เปลือกมีสีขาวขุ่นคล้ายสีน้ านมและสะดือค่อนข้างกว้าง (2) อวัยวะสืบพันธุ์มี 
epiphallus และ flagellum แต่ไม่มี dart apparatus และ (3) ซี่ฟันมีลักษณะคล้ายใบพาย หอยทากบกสกุลนี้ในปัจจุบันมีเพียง  
2 ชนิดเท่าน้ัน โดยชนิดแรกพบท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอีกชนิดพบที่ภาคใต้ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีเขาหินปูนที่ยังไม่
ถูกส ารวจจ านวนมากกระจายอยู่ตลอดแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งจากข้อมูลนี้ท าให้มีค าถามเกิดขึ้นว่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของหอย
ทากบกสกุลนี้น่าจะยังมีอยู่อีกมาก ในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาตัวอย่างหอยทากบกจากแหล่งส ารวจมากกว่า 300 แหล่ง ทั้งจากใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผลการศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาพบว่าหอยทากบกสกุล Aenigmatoconcha สามารถจัด
จ าแนกได้อย่างน้อย 4 รูปแบบสัณฐาน มีบางรูปแบบสัณฐานท่ีมีความผันแปรของลักษณะสัณฐานของเปลือกค่อนข้างมาก ซึ่งความ
ผันแปรนี้อาจจะท าให้การระบุเป็นชนิดอื่น ๆ เกิดขึ้นได้  เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้จึงได้ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลล าดับดีเอ็นเอของยีน 
COI บนไมโทคอนเดรีย โดยวิเคราะห์ตามวิธี Maximum likelihood และ Bayesian inferences  ซึ่งผลการศึกษาได้ยืนยันว่าหอย
ทากบกสกุล Aenigmatoconcha ทั้งหมด 4 รูปแบบสัณฐานเป็นชนิดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ระหว่าง Aenigmatoconcha และ Chalepotaxis ไม่ได้ชัดเจนจากการศึกษาและวิเคราะห์ในครั้งนี้ นอกจากนั้นหอยทากบกสกุล 
Aenigmatoconcha สามารถแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม ซึ่ งมีความสอดคล้องกับการแพร่กระจายตามภูมิศาสตร์  กลุ่มแรก  
“กลุ่ม A. clivicola” มีการกระจายอยู่บริเวณจังหวัดเลยเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่สอง “กลุ่ม A. sumonthai” พบกระจายบริเวณภาค
กลางไปจนถึงภาคใต้ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี และส าหรับรายละเอียดของลักษณะสัณฐานของแต่ละชนิด ความสัมพันธ์ของสาย
วิวัฒนาการ และการแพร่กระจายจะมีการอธิบายเพิ่มเติมต่อไป 
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หอยทากบกสกุล Aenigmatoconcha ที่พบเฉพาะบริเวณเขาหินปนูในประเทศไทยเท่าน้ัน 
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Molecular phylogeny of the limacoid snail family Dyakiidae 

in Southeast Asia 
สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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The terrestrial snail family Dyakiidae contains 12 recognized genera that are restricted to Southeast Asia 
and show a distinct geographical distribution pattern. The members of Dyakiidae exhibit both dextral and sinistral 
forms and various shell shapes, ranging from lens-shaped, subglobose to trochiform, and possess different 
degrees of complexity in their amatorial organ gland. This study illustrates the first molecular phylogeny of  
10 of the 12 genera in this family, constructed from two mitochondrial (COI and 16S rDNA) and one nuclear  
(28S rDNA) markers. The results provide a better insight into the origin of Dyakiidae and the evolution of their 
shells and amatorial organ gland structure. All dyakiid genera were retrieved as monophyletic, except for Dyakia, 
which was separated into peninsular Malaysia and Borneo clades. Cladistic analysis showed that all 14 shell, 
radular, and genitalia characters used in this study were homoplastic, in which the similarity in shell shape and 
coiling, and genitalia configuration was probably a result of convergent evolution. The amatorial organ lobes 
without a common duct is retrieved as a plesiomorphic state, whereas the common amatorial organ duct found 
in Dyakia and Quantula is an apomorphic state but retrieved as homoplastic. These results disagree with the 
previous amatorial organ transformation series, in which Pseudoplecta, which lacks an amatorial organ gland, 
was not ancestral to the other genera but exhibited a secondary loss. Mainland Southeast Asia was inferred to 
be the ancestral range of the Dyakiidae, and later the lineages dispersed to and diversified in Borneo and at 
least one lineage dispersed to Bali. The position of the Bornean taxa at the terminal part of the tree is in accord 
with the later accretion of Borneo to Sundaland in the Cretaceous-Cenozoic. 

 

หอยทากบกในวงศ์ Dyakiidae เป็นวงศ์ที่มีการกระจายตัวจ ากัดเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยหอยวงศ์นี้มี
ทั้งสิ้น 12 สกุลและแต่ละสกุลมีรูปแบบการกระจายทางภูมิศาสตร์อย่างจ าเพาะในพื้นที่ สมาชิกของหอยวงศ์นี้มีเปลือกทั้งที่เวียน
ซ้ายและขวา และมีรูปร่างของเปลือกหลากหลายตั้งแต่ทรงแบน ทรงป้อมและทรงเจดีย์เตี้ย นอกจากนี้แต่ละสกุลยังมีความซับซ้อน
ของต่อมศรรักที่แตกต่างกัน งานวิจัยช้ินนี้เป็นครั้งแรกที่แสดงสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยวงศ์นี้ทั้งสิ้น 10 จากทั้งหมด 12 
สกุล วิเคราะห์จากข้อมูลยีนในไมโทคอนเดรียสองต าแหน่ง (COI และ 16S rDNA) และยีนในนิวเคลียสหนึ่งต าแหน่ง (28S rDNA)  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงจุดก าเนิดและวิวัฒนาการของลักษณะเปลือกและโครงสร้างของต่อมศรรัก โดยทุกสกุลเป็นสาย
วิวัฒนาการเดี่ยวยกเว้นหอยสกุล Dyakia ที่แบ่งแยกเป็นสายวิวัฒนาการจากคาบสมุทรมาเลย์และเกาะบอร์เนียว การวิเคราะห์ทาง
คลาดิสติกส์แสดงให้เห็นว่าลักษณะของเปลือกหอย แรดูลา และโครงสร้างสืบพันธุ์ทั้ง 14 ลักษณะเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่
ไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกัน ซึ่งลักษณะเปลือก การเวียนของเปลือก และการจัดเรียงองค์ประกอบของโครงสร้างสืบพันธุ์ที่เหมือนกัน
เกิดจากวิวัฒนาการแบบลู่เข้า ลักษณะของต่อมศรรักที่มีหลายท่อเป็นลักษณะแบบโบราณดั้งเดิม ในขณะที่ต่อมศรรักท่ีมีท่อรวมท่อ
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เดียวเช่นที่พบในหอยทากบกสกุล Dyakia และ Quantula เป็นลักษณะที่วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่แต่เกิดขึ้นหลายครั้งในสาย
วิวัฒนาการ ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวยังขัดแย้งกับสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต่อมศรรักก่อนหน้านี้ โดยสกุล 
Pseudoplecta ที่ไม่มีต่อมศรรักนั้นไม่ได้เป็นสกุลโบราณแต่เกิดจากการสูญเสียโครงสร้างแบบทุติยภูมิ จุดก าเนิดของหอยวงศ์นี้อยู่
ที่ภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเวลาผ่านไปสายวิวัฒนาการได้กระจายตัวและเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น
ในเกาะบอร์เนียว และมีสายวิวัฒนาการอย่างน้อยหนึ่งสายกระจายตัวไปยังเกาะบาหลี ต าแหน่งของชนิดหอยที่มาจากเกาะ
บอร์เนียวที่อยู่ด้านปลายของแผนภูมิต้นไม้ทางวิวัฒนาการนั้นสอดคล้องกับการที่เกาะบอร์เนียวเชื่อมต่อกับแผ่นดินซุนดาแลนด์ใน
ภายหลังในช่วงยุคครีเตเชียส-มหายุคซีโนโซอิก 

 

 

Keywords: Biogeography | Cladistics | Dyakiidae | Homoplasy | Phylogenetics  
ค าส าคัญ: ชีวภูมิศาสตร์ | คลาดิสติกส์ | วงศ์ Dyakiidae | ลักษณะที่เหมือนกันแต่มาจากสายวิวัฒนาการต่างกัน | ไฟโลเจเนติกส์  
 

 
 

แผนภาพต้นไม้ทางวิวัฒนาการของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (scale bar = 1 cm) 
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The superfamily Ephermerelloidea belongs to order Ephemeroptera (mayflies). There were five families 
previously reported in Thailand including Ephemerellidae, Teloganellidae, Teloganodidae, Tricorythidae and 
Vietnamellidae in total of 14 genera and 22 species. However, some genera have been scarcely investigated and 
the classification by only the morphology is ambiguous. Therefore, many genera of ephemerelloidean mayflies 
contain cryptic species. In this research, Ephemerelloidea were investigated in Thailand by using integrative 
taxonomy to identify the cryptic species. The specimens were collected during 2015-2021 and classified in five 
families. In addition, genomic DNA of each morphospecies from each genus was extracted. A fragment of COI 
gene was amplified, sequenced and used to construct Bayesian interference phylogeny. Our result reported 
three new species of Vietnamellidae including Vietnamella maculosa Auychinda, Sartori & Boonsoong, 2020, 
Vietnamella nanensis Auychinda, Sartori & Boonsoong 2020 and an unnamed Vietnamella sp. C. In addition, the 
phylogenetic tree (Bayesian interference) showed several putative species of Dudgeodes, Torleya and 
Teloganopsis. Thus, Ephemerelloidea in Thailand have high species diversity and still have cryptic species that 
were revealed by the combination of morphological and molecular analyses. In further study the putative 
species should be characterized to complete the taxonomic status of Ephemerelloidea mayflies. 

 

วงศ์ใหญ่ Ephemerelloidea จัดอยู่ในอันดับ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) ในประเทศไทยได้มีการรายงานไว้ 5 
วงศ์ ได้แก่ Ephemerllidae, Teloganellidae, Teloganodidae, Tricorythidae และ Vietnamellidae รวม 14 สกุล 22 สปีชีส์ 
อย่างไรก็ตาม ในบางสกุลยังมีข้อมูลทางการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ และยังมีเพียงการจัดจ าแนกโดยอาศัยเฉพาะลักษณะทางสัณฐานซึ่ง
บางครั้งยังมีความคลุมเครือ จึงท าให้ในหลายสกุลของวงศ์ใหญ่ Ephemerelloidea นั้นมีสปีชีส์ซ่อนเร้น (cryptic species) ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาแมลงชีปะขาวในวงศ์ใหญ่ Ephemerelloidea ในประเทศไทยด้วยการใช้อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการ
เพื่อระบุชนิดของสปีชีส์ซ่อนเร้น จากการเก็บตัวตั้งแต่ปี 2015-2021 สามารถเก็บตัวอย่างได้ทั้ง 5 วงศ์ตามที่เคยมีรายงานมาก่อน
หน้านี้ จากนั้นตัวอย่างจะถูกจ าแนกเป็น morphospecies และท าการสกัดดีเอ็นเอ เพิ่มจ านวน COI หาล าดับนิวคลีโอไทด์ และ
น ามาสร้างเป็นแผนภูมิต้นไม้เชิงวิวัฒนาการด้วยวิธี Bayesian interference จากผลการวิเคราะห์สามารถรายงานแมลงชีปะชาว
ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดจากวงศ์ Vietnamellidae ได้แก่ Vietnamella maculosa Auychinda, Sartori & Boonsoong, 2020, 
Vietnamella nanensis Auychinda, Sartori & Boonsoong, 2020 แ ล ะ  Vietnamella sp.  C น อก จ า ก นั้ น  ผ ล ขอ ง 
phylogenetic tree ยังสามารถระบุถึง แมลงชีปะขาวที่คาดว่าจะเป็นชนิดใหม่จากสกุล Dudgeodes, Torleya และ 
Teloganopsis ดังนั้นจากการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงความหลากหลายของแมลงชีปะขาวในวงศ์ใหญ่ Ephemerelloidea ใน
ประเทศไทย และการวิเคราะห์ด้วยอนุกรมวิธานเชิงบูรณาการ สามารถช่วยให้ระบุสปีชีส์ซ่อนเร้นได้ในการศึกษาต่อไป แมลง

Z-10 



การประชุมวิชาการการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: 
อนกุรมวิธานและซิสเทมาตคิส์ในประเทศไทย 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 
 

 

80 

ชีปะขาวที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่ควรได้รับการศึกษาและสามารถบรรยายลักษณะเพื่อเติมเต็มข้อมูลทางอนุกรมวิธานของแมลง
ชีปะขาววงศ์ใหญ่ Ephemerelloidea ในประเทศให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 

 

Keywords: Molecular analysis | Morphology | Phylogeny | Putative species | Vietnamella 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์เชิงโมเลกุล | สัณฐานวิทยา | วิวัฒนาการชาติพันธุ์ | ชนิดใหม่ | Vietnamella 
 

 
 

อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการของแมลงชีปะขาวในไทย (A) แผนภมูิต้นไม้เชิงวิวัฒนาการจากยีน COI ของแมลงชีปะขาวในวงศ์ใหญ่ 
Ephemerelloidea (B) Vietnamella maculosa Auychinda, Michel & Boonsoong, 2020  

และ (C) Vietnamella nanensis Auychinda, Michel & Boonsoong, 2020 
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The small minnow mayfly (Ephemeroptera, Baetidae) is one of the most diverse and widespread groups 
of mayflies, but members of the family have not been well known due to their small body size. In Oriental 
region, this family represents the most diversified mayfly group, in which about 163 species belonging to  
25 genera were reported. In contrast, only 13 species in nine genera were reported from Thailand. Lack of data 
in Thailand leads to the aim of this study in that to identify the family Baetidae in southern and western Thailand 
and characterize the types of aquatic microhabitats for this family. The identification is based on morphological 
characters combined with genetic approach by DNA barcoding technique. Specimens were collected between 
May 2017 to January 2019 from 11 provinces by D-frame net and hand-picking methods. DNA was extracted 
using non-destructive methods, allowing subsequent morphological analysis. The COI (658 bp) gene fragments 
were amplified using the primers LCO1490 and HCO2198. Five hundred and twenty specimens were classified 
into 15 genera; Alainites, Anafroptillum, Baetis, Choprella, Indocloeon, Labiobaetis, Liebebiella, Nigrobaetis, 
Platybaetis, Procerobaetis, Securiops and Tenuibaetis with two new distinct genera placed as Cymbalcloeon 
and an unknown Genus III. This study discovered at least 10 new species from five genera. The most diverse 
genus is Labiobaetis which included three valid species and three putative species based on morphological and 
molecular evidence. The relationship between genera and microhabitat was observed in this study. Riffle area 
in headwater stream represented the most abundant habitat for this family, where 53% of all genera were found 
in this area. The genera Platybaetis and Cymbalcloeon showed adaptations in both morphology and behavior 
to live in their specific habitat. This study served a better understanding about a species diversity and their 
related habitat of the family Baetidae in Thailand. 

 

แมลงชีปะขาวเข็ม (วงศ์ Baetidae) จัดอยู่ในอันดับ Ephemeroptera เป็นแมลงชีปะขาวกลุ่มที่มีความหลากชนิดมาก 
โดยที่ผ่านมามีการรายงานชนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึง 163 ชนิดจาก 25 สกุล แต่มีรายงานจากประเทศไทยเพียง
แค่ 13 ชนิดจาก 6 สกุล ดังนั้นในประเทศไทยยังมีแมลงชีปะขาวเข็มอีกหลายชนิดที่ยังไม่มีการรายงานและยังรอคอยการค้นพบ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาความหลากชนิดและการกระจายตัวของแมลงชีปะขาวเข็มในในภาคใต้และภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย และได้มีการน าเอาเทคนิค DNA barcoding มาใช้ร่วมด้วย รวมถึงได้ท าการจ าแนกถิ่นอาศัยจ าเพาะของแต่สกุล โดย
ท าการเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงมกราคม 2562 ใน 11 จังหวัด ใช้วิธี Kicking โดยเครื่องมือ D-frame net 
และวิธี hand picking จากบริเวณแหล่งอาศัยที่สนใจ หลังจากนั้นน ามาจ าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานร่วมกับการศึกษาใน
เชิงโมเลกุล โดยเทคนิค DNA barcoding ได้ท าการสกัด DNA โดยวิธีที่ไม่ท าลายลักษณะทางสัณฐานวิทยา และได้ท าการเพิ่ม
จ านวนยีน COI (658 ล าดับเบส) โดยใช้ Primer LCO1490 และ HCO2198 จากตัวอย่างทั้งหมด 520 ตัวอย่าง สามารถจ าแนก
ชนิดได้ทั้ งสิ้น 28 ชนิด จาก 15 สกุล ได้แก่  Alainites, Anafroptillum, Baetis, Choprella, Indocloeon, Labiobaetis, 
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Liebebiella, Nigrobaetis, Platybaetis, Procerobaetis, Securiops แ ล ะ  Tenuibaetis ร่ ว ม กั บ ก า รค้ น พบสกุ ล ใหม่  
Cymbalcloeon และสกุลที่ยังไม่สามารถระบุได้ คือ Genus III จากการศึกษาครั้งนี้พบชนิดใหม่อย่างน้อย 10 ชนิดจาก 5 สกุล 
โดยสกุลที่มีความหลากหลายมากท่ีสุดคือ Labiobaetis ที่ประกอบไปด้วยชนิดที่เคยมีการรายงานแล้ว 3 ชนิด และคาดว่าเป็นชนิด
ใหม่ 3 ชนิด จากการใช้ทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการศึกษาชีวโมเลกุล นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ของสกุลกับแหล่ง
อาศัยย่อย โดยบริเวณที่น้ าไหลแรงของล าธารต้นน้ าเป็นแหล่งอาศัยที่พบจ านวนสกุลแมลงชีปะขาวเข็มมากท่ีสุด คิดเป็น 53% ของ
สกุลทั้งหมดที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ และยังพบการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัยในแหล่งอาศัยจ าเพาะ ทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
สัณฐานและพฤติกรรมในสกุล Platybaetis และ Cymbalcloeon ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้เข้าใจถึงความหลากชนิดและ
ความสัมพันธ์กับแหล่งอาศัยของแมลงชีปะขาวเข็มได้ดียิ่งข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

 

 

Keywords: Distribution | DNA barcoding | Mayfly | Microhabitats 
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สกุลของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเขม็ (วงศ์ Baetidae) ที่พบในภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศไทย (A) Tenuibaetis  
(B) Procerobaetis (C) Indocloeon (D) Platybaetis (E) Cymbalcloeon และ (F) Labiobaetis 
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Review of small carpenter bee subgenus Xanthoceratina 

Vecht, 1952 in Thailand: an insight into macrocephaly  
การศึกษาทบทวนในผึ้งช่างไม้ขนาดเล็กสกุลย่อย Xanthoceratina Vecht, 1952  

ในประเทศไทยและสัณฐานวิทยาของภาวะศีรษะโต 

Pakorn Nalinrachatakan* and Natapot Warrit 
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Xanthoceratina Vecht, 1952 is a subgenus assigned to small carpenter bees genus Ceratina (Apidae: 
Xylocopinae: Ceratini), which construct nests in decayed pith of dry branches and stems and are known to 
exhibit plasticity in their social behaviors. Xanthoceratina can be found in Southeast Asia and south India, and 
recognized by its slanted propodeum, a non-punctured area between the compound eye and lateral ocelli, 
smooth preoccipital area without carina, and mostly with orangish metasoma in parts. Females of 
Xanthoceratina were reported to exhibit conspicuous macrocephalic individuals. By comparing to other Ceratina 
subgenera, Xanthoceratina is rarely encountered and collected, therefore, their taxonomy and biology are 
elusive with only seven species recognized worldwide. Here, we thoroughly examined 57 (48♀, 9♂) Thai 
Xanthoceratina specimens deposited in museums and collected from field expeditions to compare with the 
type specimens. The results suggested that two Xanthoceratina species can be identified in Thailand: Ceratina 
(Xanthoceratina) humilior Cockerell, 1916 (31♀, 8♂), and a putative new species (17♀, 1♂), which is distinctly 
large (11.70–17.00 mm) with overall black and limited yellow maculation. Notable variations were also observed 
in C. (X.) humilior specimens disputing previously described diagnostic characteristics for Xanthoceratina species. 
In addition, the head morphology was carefully measured for 19 quantitative parameters, in which 14 were 
transformed using the intertegula distance as weight. The principal component analysis (PCA) and random forest 
classification algorithm were applied to analyze the variations among Thai Xanthoceratina samples. Putative 
macrocephalic females (n = 10), normal females (n = 38), and males (n = 9) were clustered within groups, though 
separated from one another disregarding to their geographical distributions. This finding suggested that 
macrocephaly in Xanthocertina might potentially be a result of differential morphological caste in this putative 
subsocial group of bees. This study provides an essential step to the studies on morphology, evolution, and 
social behavior of the small carpenter bees. 

 

ผึ้งสกุลย่อย Xanthoceratina Vecht, 1952 ถูกจัดอยู่ในสกุล Ceratina (Apidae: Xylocopinae: Ceratini) ซึ่งเป็น
กลุ่มของผึ้งช่างไม้ที่มีขนาดเล็ก (small carpenter bees) มีการสร้างรังในกิ่งไม้แห้ง และมีรูปแบบการด ารงชีวิตที่หลากหลาย ผึ้ง
สกุลย่อย Xanthoceratina นี้มีการกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางใต้ของอินเดีย มีลักษณะเด่นคือส่วน 
propodeum ที่ลาดเอียง มีพื้นที่เรียบระหว่างตาประกอบและตาเดี่ยว ด้านท้ายของส่วนหัวไม่ยกตัวเป็นสัน มักมีล าตัวส่วนท้าย 
(metasoma) มีสีเหลืองส้มปะปน นอกจากน้ียังมีรายงานการเกิดภาวะศีรษะโต (macrocephaly) ในเพศเมียอีกด้วย เมื่อเทียบกับ
ผึ้งสกุลย่อยอื่นแล้ว ผึ้งสกุลย่อยนี้จัดว่าเป็นผึ้งที่พบได้ยากมากในธรรมชาติ ขาดแคลนตัวอย่างส าหรับศึกษา ท าให้ยังขาดความรู้
พื้นฐานโดยเฉพาะในแง่อนุกรมวิธานซึ่งเคยมีรายงานในอดีตเพียง 7 ชนิดในโลก ในการศึกษานี้ผู้วิจัยศึกษาตัวอย่างผึ้งสกุลย่อย 
Xanthoceratina ในประเทศไทยท้ังหมด 57 (48♀, 9♂) ตัวอย่าง ทั้งที่รักษาในพิพิธภัณฑ์และจากภาคสนาม รวมถึงเปรียบเทียบ
กับเอกสารและตัวอย่างต้นแบบ ผลการศึกษาพบผึ้งทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด C. (X.) humilior Cockerell, 1916 (31♀, 8♂) 
และผึ้งสกุลย่อย Xanthoceratina ที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก (17♀, 1♂) โดยผึ้งที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่นี้มีขนาดตัวที่ใหญ่
ผิดปกติจากชนิดอื่น (11.70–17.00 มม.) มีร่างกายสีด าสนิทและมีรอยแต้มสีเหลืองเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ในชนิด C. (X.) humilior 
ผู้วิจัยพบว่ามีความผันแปรของลักษณะที่สูง และมีบางส่วนที่ขัดแย้งกับในรายงานก่อนหน้า นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ศึกษาและวัด
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ขนาดลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งหมด 19 ลักษณะอย่างละเอียด โดยมี 14 ลักษณะที่ถูกปรับให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ค่าระยะ
ระหว่างแผ่นปิดฐานปีก (intertegula distance) เมื่อน าข้อมูลมาศึกษาความผันแปรของลักษณะสัณฐานวิทยาของส่วนหัวด้วย   
วิธี principal component analysis (PCA) ผนวกกับการใช้อัลกอริทึมจ าแนกประเภทแบบ random forest แล้ว พบว่าทั้งเพศ
เมียที่มีภาวะส่วนหัวขยายผิดปกติ (n = 10) เพศเมียปกติ (n = 38) และเพศผู้ (n = 9) นั้นแยกจากกันชัดเจนโดยไม่ขึ้นกับการ
กระจาย ดังนั้นภาวะศีรษะโตที่พบในผึ้งสกุลย่อย Xanthoceratina ที่คาดว่ามีการด ารงชีวิตแบบกึ่งสังคม (subsocial) นั้น  
อาจเป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นเพื่อการท าหน้าที่ในวรรณะทางสังคม (social caste) ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้จึงเป็นก้าวส าคัญที่
สามารถต่อยอดเพื่อเข้าใจถึงความผันแปรทางสัณฐานวิทยา วิวัฒนาการ และพฤติกรรมทางสังคมในผึ้งช่างไม้ขนาดเล็ก 

 

 

Keywords: Ceratina | Distribution | Diversity | Morphometrics 
ค าส าคัญ: สกุลผึ้งช่างไม้ | การกระจายพันธุ์ | ความหลากชนิด | มอร์โฟเมตริก 
 

 
 

ผึ้งช่างไม้ขนาดเล็กสกลุย่อย Xanthoceratina ที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก (A–D) เพศเมียที่มภีาวะศีรษะโต (E–H) เพศเมยีปกติ 
(scale bar: A–C, E–G = 1 mm; D, H = 2 mm) 
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Taxonomy of the dwarf shrimp genus Caridina in Mae Klong 

River Basin, Thailand 
อนุกรมวิธานของกุ้งแคระสกุล Caridina ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าแม่กลอง ประเทศไทย 

Varitsara Manonai*, Warut Siriwut and Ekgachai Jeratthitikul 

วริศรา มโนนัย*, วรุฒ ศิริวุฒิ และ เอกชัย จิรัฏฐิติกุล 

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand 
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Dwarf shrimp genus Caridina H. Milne-Edwards, 1837 is the most diverse group in the family Atyidae, 
and widely distributed throughout the Indo-Pacific region. They play an essential ecological role in the food web 
and popular as an ornamental pet with a high market value. However, the taxonomy of Caridina in Thailand is 
still poorly understood. This study thus aims to investigate the taxonomy of Caridina shrimp, focusing on the 
Mae Klong River Basin. Caridina specimens were collected from 40 sampling sites throughout the basin. 
Collected specimens were identified to species level by morphological characteristics and DNA barcoding.  
A total of five nominal species plus three unknown species were found. The formerly described species 
consisted of C. gracilirostris De Man, 1892, C. gracilima Lanchester, 1901, C. johnsoni Cai, Ng & Choy, 2007,  
C. propinqua De Man, 1908, and C. sumatrensis De Man, 1892. The distribution pattern of Caridina shrimps in 
Mae Klong River Basin can be clustered into three groups. The first group is a downstream group where their 
distribution ranges are in the downstream area toward the Gulf of Thailand. This group consists of four species, 
namely 
C. gracilirostris, C. gracilima, C. sumatrensis, and Caridina sp. 1. Some members of this group have also been 
reported from southern Thailand and adjacent areas. The second group is the upstream species, where their 
distribution range are limited to the upstream mountainous areas. This group contains two remaining unknown 
species: Caridina sp. 2 and Caridina sp. 3. The last group is commonly found throughout the basin, containing 
C. johnsoni and C. propinqua. 

 

กุ้งแคระสกุล Caridina H. Milne-Edwards, 1837 เป็นกุ้งที่มีความหลากหลายมากที่สุดในวงศ์ Atyidae และมีการ
กระจายตัวในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก กุ้งสกุลนี้มีบทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศในห่วงโซ่อาหาร นิยมน ามาเลี้ยงเพื่อความสวยงามและ
มีราคาสูง อย่างไรก็ตามการศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้งแคระสกุลนี้ในปัจจุบันยังคงมีจ านวนน้อย ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงท าการศึกษา
กุ้งแคระสกุล Caridina ในลุ่มแม่น้ าแม่กลองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างกุ้งในพื้นที่ซึ่งมี
จ านวนทั้งสิ้น 40 พื้นที่ส ารวจ โดยกุ้งแคระจากการเก็บตัวอย่างจะถูกน ามาระบุสปีชีส์โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานและดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด จากการส ารวจพบกุ้งแคระจ านวน 5 สปีชีส์ที่ได้รับการตั้งช่ือแล้วและอีก 3 สปีชีส์ยังไม่ทราบชนิด โดยกุ้งแคระทั้ง 5 สปีชีส์
ได้แก่ C. gracilirostris De Man, 1892 C. gracilima Lanchester, 1901 C. johnsoni Cai, Ng & Choy, 2007 C. propinqua 
De Man, 1908 และ C. sumatrensis De Man, 1892 ทั้งนี้สามารถจัดกลุ่มตามการกระจายตัวของกุ้งแคระในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าแม่
กลองได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งพบในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มแม่น้ าแม่กลองรวมไปถึงบริเวณอ่าวไทย  ประกอบด้วยกุ้งแคระ 4 สปีชีส์ 
ได้แก่ C. gracilirostris, C. gracilima, C. sumatrensis และ Caridina sp. 1 โดยกุ้งแคระบางสปีชีส์ในกลุ่มนี้เคยมีรายงานพบ
ทางภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคยีง ส าหรับกลุ่มที่สองพบในพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ าแม่กลอง ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ
เป็นป่าเขาเท่านั้น กุ้งแคระในกลุ่มนี้เป็นสปีชีส์ที่ยังไม่ทราบชนิด ได้แก่ Caridina sp. 2 และ Caridina sp. 3 และ กลุ่มที่สามคือ
พวกท่ีมีการกระจายตัวแทบทุกพ้ืนท่ีตลอดลุ่มแม่น้ าแม่กลองประกอบด้วย C. johnsoni และ C. propinqua 

 
 

 

Keywords: Caridina | Mae Klong Basin | Taxonomy | Thailand 
ค าส าคัญ: กุ้งแคระ | ลุ่มแม่น้ าแม่กลอง | อนุกรมวิธาน | ประเทศไทย 
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กุ้งแคระสกลุ Caridina บางชนิดที่พบในลุ่มแม่น้ าแม่กลอง (A) C. johnsoni (B) C. gracilima (C) C. sumatrensis และ 
 (D) C. propinqua 
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Phlebovirus detection of dog tick (Rhipicephalus sanguineus 

s.l.) in Thailand 

การตรวจพบไวรัส Phlebovirus ในเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus s.l.)  
ในประเทศไทย 
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Diseases caused by arthropod vectors (i.e. mosquitoes, fleas, ticks and other blood-sucking arthropods) 
can disperse into new geographic areas and transmit to new human populations. Emerging pathogenic tick-borne 
viruses (TBVs) that can infect animals and humans have attracted much attention because of the increasing 
incidence of tick borne viral diseases (TBVDs) and their significant impact on human health. The role of ticks in 
transmission of pathogenic viruses has been known for years for example tick-borne encephalitis virus, Omsk 
haemorrhagic fever virus and Louping ill virus. Between 2007 and 2010, a new tick-transmitted Phlebovirus was 
reported in China. The virus, called severe fever with thrombocytopenic syndrome virus, caused serious disease 
in human with fatality rate of 12-30%. In this study, ticks were collected from four provinces in Thailand (Ranong, 
Phatthalung, Phra Nakhon Si Ayutthaya and Bangkok). Hosts of collected ticks were dogs, a cat and a cow.  
The ticks were identified to species level by the standard taxonomic key and molecular identification.  
All collected ticks were identified as 20 adult Rhipicephalus sanguineus s.l. ticks from dogs, 2 adult R. microplus 
ticks from a cow, 11 Rhipicephalus nymphs from dogs and 4 Haemaphysalis nymphs from a cat. Using specific 
primers, we have found a positive PCR product for Phlebovirus L segment in a dog tick. Phylogenetic result 
based on the partial L segment revealed that the virus identified in this study belongs to the clade of 
Rhipicephalus and Hyalomma-associated Phlebovirus. Role of Phlebovirus in dog and human health should be 
studied further.  

 

โรคที่มีสัตว์ขาปล้องเป็นพาหะ เช่น ยุง หมัด เห็บ และแมลงดูดเลือดอื่น ๆ สามารถกระจายสู่พื้นท่ีใหม่และท าให้เกิดการ
ระบาดของเช้ือโรคสู่ประชากรใหม่ได้ โรคอุบัติใหม่จากไวรัสที่สามารถก่อโรคในมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ก าลังได้รับความสนใจ มี
รายงานอุบัติการณ์การติดเช้ือมากข้ึนและมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างกว้างขวาง โรคอุบัติใหม่นี้รวมถึงเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่จากไวรัสที่
มีเห็บเป็นพาหะด้วย ความสามารถของเห็บในการเป็นพาหะของไวรัสก่อโรคมีการรายงานมาอย่างยาวนาน เช่น การเป็นพาหะของ 
tick-borne encephalitis virus Omsk haemorrhagic fever virus และ Louping ill virus ระหว่างปี 2007-2010 ในประเทศ
จีนเกิดการระบาดของ Phlebovirus ชนิดใหม่ที่มีเห็บเป็นพาหะช่ือว่า Severe fever with thrombocytopenic syndrome 
virus มีอัตราการเสียชีวิต 12-30% ในผู้ป่วย การศึกษานี้เก็บตัวอย่างเห็บจาก 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ ระนอง พัทลุง 
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเห็บที่มาจากโฮสต์สุนัข แมวและวัว กระบวนการศึกษาประกอบด้วยการจ าแนก
ชนิดตามลักษณะทางสัณฐานภายนอกด้วยอนุกรมวิธาน การวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอและศึกษา phylogenetic tree ผลการศึกษา
พบเห็บระยะเต็มวัยชนิด Rhipicephalus sanguineus s.l. 20 ตัวจากสุนัขและ R. microplus 2 ตัวจากวัว เห็บ Rhipicephalus 
ระยะตัวกลางวัย (nymph) 11 ตัวจากสุนัขและ Haemaphysalis ระยะตัวกลางวยั 4 ตัว จากแมว จากการศึกษาด้วยวิธี PCR โดย
ใช้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อกลุ่มของไวรัส พบผลบวกของไวรัสกลุ่ม Phlebovirus L segment เมื่อน าผล Phlebovirus L segment 
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จากงานวิจัยนี้ไปวิเคราะห์ Phylogenetic tree พบว่าอยู่ใน clade เดียวกับ Rhipicephalus และ Hyalomma-associated 
phlebovirus บทบาทของไวรัสชนิดนี้ในสุนัขและมนุษย์ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

 

 

Keywords: Phlebovirus | Rhipicephalus sanguineus s.l. | Thailand | Tick 
ค าส าคัญ: ฟลีโบไวรัส | Rhipicephalus sanguineus s.l. | ประเทศไทย| เห็บ 
 

 
 

ภาพถ่ายแสดงลักษณะทางสณัฐานวิทยาของเห็บ Rhipicephalus sanguineus s.l. เพศเมียด้านบนล าตัว (dorsal)  
(scale bar = 1 mm) 
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A gynandromorph of an undescribed Damarchus species 
(Mygalomorphae: Bemmeridae)  

from Kanchanaburi Province 
ภาวะการมีสองเพศในตัวเดียวของแมงมมุ Damarchus ที่ยังไม่ได้รับการบรรยายชื่อ 

(Mygalomorphae: Bemmeridae) จากจังหวัดกาญจนบุรี  
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Mygalomorphae is a monophyletic group of ancient spiders including 23 extant families. The latest 
family is Bemmeridae Simon, 1903, which includes the following genera: Atmetochilus Simon, 1887; Damarchilus 
Siliwal, Molur & Raven, 2015; Damarchus Thorell, 1891; Homostola Simon, 1892, and Spiroctenus Simon, 1889. 
In Thailand, only Atmetochilus was reported, whereas the other three genera have never been confirmed.  
In this study, we firstly reported the genus Damarchus in Thailand, but we found some characters which are 
consistent with other genera in this family, such as the presence of mega spine and tiny spines on tibial spur of 
male which are characters of Atmetochilus. Nevertheless, based on morphological characters including genitalic 
structure, we provisionally classified this specimen to the genus Damarchus and it is possibly a new species. 
Therefore, its classification might be revised by using the genetic evidence to resolve the current classification. 
Moreover, from this study, we found one specimen that possesses sexual characters of both sexes 
(gynandromorph), which is rarely found in animals. This gynandromorph specimen contains male characters  
(S-shaped row of claw teeth) on the right side and female reproductive characters on the left side. 

 

Mygalomorphae เป็นกลุ่มของแมงมุมโบราณที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 23 วงศ์ วงศ์ที่ถูกตั้งขึ้นล่าสุดคือ 
Bemmeridae Simon, 1903 ซึ่งประกอบไปด้วยสกุล Atmetochilus Simon, 1887; Damarchilus Siliwal, Molur & Raven, 
2015; Damarchus Thorell, 1891; Homostola Simon, 1892 และ Spiroctenus Simon, 1889 โดยในอดีตประเทศไทยมี
รายงานการค้นพบแมงมุม Atmetochilus เพียงสก ลเดียวุในขณะที่ยังไม่ได้ยืนยันการมีอยู่ของอีกสามสกุล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้รายงานการค้นพบแมงมุมสกุล Damarchus เป็นครั้งแรกในประเทศไทย แต่กลับมีลักษณะบางประการที่คล้ายกับแมงมุมสกุล
อื่น ๆ ในวงศ์เดียวกัน เช่น การปรากฏของหนามขนาดใหญ่และเล็กบน tibial spur ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในสกุล Atmetochilus 
อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกรวมทั้งลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์  ผู้วิจัยได้จัดจ าแนกแมงมุมชนิดนี้ในสกุล 
Damarchus ในเบื้องต้นและคาดว่าน่าจะเป็นชนิดใหม่ ดังนั้นการจัดล าดับช้ันทางอนุกรมวิธานของแมงมุมชนิดนี้อาจต้องมีการ
ทบทวนอีกครั้งโดยใช้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากน้ีผู้วิจัยได้พบแมงมุมที่มีลักษณะของทั้งสองเพศในตวั
เดียวกัน (gynandromorph) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในกลุ่มสัตว์ ตัวอย่างดังกล่าวมีการแสดงลักษณะเด่นของเพศผู้ 
(ส่วนซี่ฟันบนกรงเล็บทางด้านขวามีลักษณะเป็นแถวเดี่ยวรูปตัว S) ทางด้านขวา และลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียอยู่ทาง
ด้านซ้ายเพียงครึ่งเดียว  

 

 

Keywords: Classification | Gynandromorphism | Sexual dimorphism 
ค าส าคัญ: การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต | ภาวะการมีสองเพศในตัวเดียว | ความแตกต่างระหว่างเพศ 
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แมงมุม Damarchus ที่แสดงภาวะการมสีองเพศในสิ่งมีชีวิตตัวเดียว (scale bar = 1 cm) 
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The comparison of manual measurements and digital image 

analysis in Siganus javus and Chelonodon patoca 
การเปรียบเทียบประสิทธภิาพระหว่างวิธีการวัดแบบดั้งเดิมและการวัดแบบดิจิทัลทาง 

สัณฐานวิทยาใน Siganus javus และ Chelonodon patoca 
Apisara Chaowvieng* and Jenjit Khudamrongsawat  

อภิสรา ชาวเวียง* และ เจนจิต คูด ารงสวัสดิ ์
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Morphological measurements serve as important tools to assess biodiversity at species and population 
levels. Standard measurements are usually performed using hand measuring tools such as Vernier calipers.  
This method is time-consuming, labor-intensive and highly depending on the skill of a person. The coming of 
the digital era offers a possibility for a novice to perform such tedious tasks. However, the discrepancy between 
the usual hand measuring and the application of digital images has not been examined. To evaluate the 
difference between these methods, this study will compare the measurements in two forms of fishes, containing 
17 characters for fusiform (Siganus javus) and 14 characters for globiform (Chelonodon patoca). Measurements 
by hand are conducted, using a digital Vernier caliper, whereas digital images of the samples are taken using  
a digital camera Nikon d5300. Morphological characters are measured in ImageJ 1.8. Then, the proportion of 
measurements obtained from digital images and the metrical data measured by hand are calculated, and the 
duration spent for completing the working process of both methods is also compared to evaluate whether the 
digital technology is efficiently used for morphological examination. 

 

การวัดสัณฐานวิทยาเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิดพันธุ์และ
ประชากร ในการวัดทางสัณฐานวิทยา โดยทั่วไปมักจะใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของการวัดสัณฐานวิทยาแบบ
ดั้งเดิม วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้เวลานานและสิ้นเปลืองแรง รวมถึงขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกันยุคของ
เทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้เริ่มต้นในการวัดสัณฐานวิทยาซึ่งช่วยให้เวลาการท างานน้อยลง อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างทางด้านประสิทธิภาพระหว่างการวัดทางสัณฐานวิทยาแบบดั้งเดิมและการวัดสัณฐานวิทยาแบบดิจิทัลยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด 
ดังนั้นเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพที่แตกต่างระหว่างสองวิธี งานวิจัยนี้จึงท าการเปรียบเทียบการวัดแบบดั้งเดิมและการวัดแบบ
ดิจิทัล โดยใช้ลักษณะของปลาสองรูปทรง คือ ปลารูปทรงกระสวย (Chelonodon patoca) ทั้งหมด 17 ลักษณะ และปลารูปทรง
ค่อนข้างกลม (Siganus javus) ท้ังหมด 14 ลักษณะ โดยการวัดแบบดั้งเดิมใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เป็นอุปกรณ์ในการวัด ส่วนการ
วัดแบบดิจิทัลใช้กล้อง Nikon d5300 ในการถ่ายรูปตัวอย่างและน าภาพถ่ายไปวัดในโปรแกรม ImageJ เวอร์ช่ัน 1.8 จากนั้นจึง
ค านวณหาอัตราส่วนในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างการวัดแบบดั้งเดิมและการวัดแบบดิจิทัล ประกอบกับการ
ค านวณเวลาในการด าเนินงานท้ังสองวิธีเพื่อท่ีจะสามารถประเมินได้ว่าการวัดแบบใดจะมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกว่า 

 

 

Keywords: Digital image | Fish | ImageJ | Morphometric measurement 
ค าส าคัญ: ภาพดิจิทัล | ปลา | โปรแกรม ImageJ | การวัดทางสัณฐานวิทยา 
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การวัดสณัฐานวิทยาของปลาชนิด (A) Chelonodon patoca (Globiform) และ (B) Siganus javus (Fusiform) 
   

  

A 
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Illustration of fish morphological diversity using graphics  

and simulation 
การแสดงความหลากหลายทางรูปร่างของปลาโดยใช้กราฟิกและการจ าลอง 
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Diversity of forms in fishes is related to various ecological functions contributing to the maintenance of 
ecosystem stability and integrity. To present forms of fishes in a single figure is challenging because of their high 
variations in shape. The use of quantitative analysis based on morphological data offers an opportunity to create 
an illustration of diversity of forms. Our aim is to use quantitative measurement to create illustrations that 
represent fish morphological diversity. Fishes were sampled from a mangrove habitat at Ban Mai Rood Village in 
Trat Province. Six families with a number of samples available for statistical analysis were selected. 
Measurements of morphological characteristics were conducted, standardized and analyzed using principal 
component analysis (PCA). The data of some characteristics including shapes of head, body, caudal part and tail 
of fishes from PCA results were then extracted to simulate their morphology using many packages in R. 
Interpretation of quantitative data using graphics and simulations should benefit students and the public to 
easily learn about the morphological diversity in fishes. 

 

ความหลากหลายของรูปร่างในปลามีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ ซึ่งมีส่วนร่วมใน
การรักษาความมั่นคงและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การน าเสนอรูปร่างของปลาในหนึ่งภาพถือเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
เพราะปลามีความหลากหลายของรูปร่างสูง การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้มาจากการวัดสัดส่วนรูปทรงของปลาจึงเปิด
โอกาสให้สามารถสร้างภาพที่แสดงความหลากหลายของรูปร่างได้ วัตถุประสงค์ของงานนี้คือ การใช้ค่าสัดส่วนของรูปทรงปลามา
สร้างเป็นภาพและแบบจ าลอง โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่างปลาจากป่าชายเลนที่บ้านไม้รูด จังหวัดตราด ผู้วิจัยเลือกปลาจ านวน 
6 วงศ์ โดยพิจารณาจากจ านวนที่จับได้ซึ่งต้องเพียงพอต่อการวิเคราะห์ค่าสถิติ จากนั้นจึงท าการวัดค่าสัดส่วนของปลา ท าค่าให้เป็น
ค่ามาตรฐาน และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ principal component analysis (PCA) ต่อมาน าข้อมูลของสัดส่วนต่าง ๆ ของ
ปลาได้แก่ ส่วน หัว ล าตัว ข้อต่อส่วนหางและหาง ที่ได้จาก PCA มาสร้างแบบจ าลองจากจุดและเส้นแสดงลักษณะสณัฐานวิทยาของ
ปลาโดยใช้หลากหลายชุดโปรแกรม (package) ในระบบปฏิบัติการ R การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบกราฟิกและการ
จ าลองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของรูปร่างปลาได้ง่าย
ขึ้น 
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ตัวอย่างแบบจ าลองแสดงความหลากหลายทางรูปร่างของปลา 
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Phylogenetic relationships of Cyrtodactylus pulchellus 

complex in Thailand 
สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus pulchellus complex  

ในประเทศไทย 
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กอขวัญ เติมประยูร*, อรรถพล รุจิราวรรณ และ อัญชลี เอาผล 

Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
ภาควิชาสัตววทิยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 *Email: termprayoon_kk@yahoo.com  

   

Cyrtodactylus pulchellus is distributed in Thai-Malay Peninsular region and has been recognized as 
species complex. In Thailand, most studies on taxonomy of C. pulchellus have been based on morphology but 
lacked genetic data. Therefore, this study aims to investigate the phylogenetic relationships of the C. pulchellus 
complex in Thailand. The phylogenetic analyses of the C. pulchellus complex including C. macrotuberculatus 
and C. lekaguli from southern Thailand were investigated based on data set of mitochondrial ND2 gene and its 
flanking tRNA. The results showed that C. lekaguli and C. macrotuberculatus from Thailand were placed in two 
well-supported clades, clade A and clade B, respectively. In clade A, C. lekaguli was recovered as the sister 
species to a clade containing C. dayangbuntingensis and C. langkawiensis from Malaysia. In clade B,  
C. macrotuberculatus was recovered as the sister taxon to a clade containing C. evanquahi and C. pulchellus 
from Malaysia. The uncorrected pairwise genetic distances within C. lekaguli and C. macrotuberculatus were 
0.00–5.66% and 0.00–4.22%, respectively. However, this study still lacked the genetic data of some members 
of this complex such as C. astrum and C. phuketensis for clarifying the phylogenetic relationships. Therefore, 
additional samplings of the C. pulchellus complex should be intensively conducted. 

 

ตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus pulchellus มีการแพร่กระจายในพื้นที่คาบสมุทรไทย-มาเลเซียและจัดเป็นชนิดพันธุ์ซับซ้อน 
โดยส่วนใหญ่การศึกษาทางอนุกรมวิธานของ C. pulchellus ในประเทศไทยใช้ข้อมูลเฉพาะด้านสัณฐานวิทยาแต่ยังขาดด้าน
พันธุกรรม ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของชนิดพันธุ์ C. pulchellus complex 
ในประเทศไทยซึ่งได้รวมชนิดพันธุ์ที่พบในประเทศไทยคือ ตุ๊กแกป่า C. lekaguli และตุ๊กแกป่า C. macrotuberculatus โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากยีนในไมโทคอนเดรีย (ND2) และส่วนของ tRNA ซึ่งผลของการศึกษาพบว่าสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่ม
ตุ๊กแกป่าที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายวิวัฒนาการ A ที่ประกอบด้วยตุ๊กแกป่า C. lekaguli ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสายวิวัฒนาการของตุ๊กแกป่า C. dayangbuntingensis และตุ๊กแกป่า C. langkawiensis จากประเทศ
มาเลเซีย ส่วนสายวิวัฒนาการ B ประกอบด้วยตุ๊กแกป่า C. macrotuberculatus ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชนิดกับตุ๊กแกป่า  
C. evanquahi และตุ๊กแกป่า C. pulchellus จากประเทศมาเลเซีย ผลจากการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมพบว่าตุ๊กแก
ป่า C. lekaguli มีความแตกต่างทางพันธุกรรมภายในชนิดพันธุ์ระหว่าง 0.00–5.66% และตุ๊กแกป่า C. macrotuberculatus  
มีความแตกต่างทางพันธุกรรมภายในชนิดพันธุ์ 0.00–4.22% อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ยังขาดข้อมูลทางพันธุกรรมของตุ๊กแก
ป่า C. astrum และตุ๊กแกป่า C. phuketensis ซึ่งจัดอยู่ในชนิดพันธุ์ซับซ้อนของ C. pulchellus ดังนั้นจึงควรท าการส ารวจพื้นที่
และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีการกระจายของ C. pulchellus complex 
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(A) ตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus lekaguli และ (B) ตุ๊กแกปา่ Cyrtodactylus macrotuberculatus 
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Evolution and systematics of Spinosauridae  

(Dinosaruria: Theropoda) in Southeast Asia 

วิวัฒนาการและซิสเทแมติกส์ของไดโนเสาร์กินเนื้อวงศ์สไปโนซอริเด  
(Dinosaruria: Theropoda) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Adun Samathi 
อดุลย์ สมาธ ิ
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The Spinosauridae is a family of large-bodied theropod dinosaurs with an elongated snout and 
crocodile-liked teeth from the Jurassic and Cretaceous of Gondwana and Laurasia. They were presumably, at 
least partially, piscivorous. The Spinosauridae is traditionally recognised as a member of the superfamily 
Megalosauroidea. However, some authors found that the Spinosauridae was classified in the basal Carnosauria, 
outside Megalosauroidea. The Spinosauridae monophyly is well supported, whereas the relationship within the 
lineage of Spinosauridae remains largely debated. The Spinosauridae can traditionally be divided into two 
subclades, the Spinosaurinae and the Baryonychinae. Another study, however, found that only the 
Spinosaurinae, which forms a monophyletic clade, is valid, whereas the Baryonychinae is paraphyletic relative 
to the Spinosaurinae. Although some studies found a polytomy, the relationships within the Spinosauridae are 
unresolved and need further studies. In Southeast Asia, at least four spinosaurids have been reported.  
They were often found in association with other large-bodied theropods, and sometimes with other different 
spinosaurid taxa. The presence of more than one spinosaurid taxon in the same region or strata is common, as 
observed in the Kem Kem Beds of Morocco, the Araripe Basin of Brazil, the Iberian Peninsula, and the Khorat 
Basin in Southeast Asia. 

 

สไปโนซอริเด (Spinosauridae) เป็นวงศ์ของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ มีจะงอยปากยาวและฟันคล้ายจระเข้ พบได้ใน
ยุคจูแรสซิกและครีเตเชียสของมหาทวีปกอนด์วานาและลอเรเชีย จากลักษณะกะโหลกและฟันจึงสันนิษฐานว่าสไปโนซอริดกินปลา
เป็นอาหารนอกเหนือจากกินสัตว์อื่น ๆ สไปโนซอริเดถูกจัดอยู่ในวงศ์ใหญ่เมกะโลซอรอยเดีย (Megalosauroidea) อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยบางช้ินพบว่าสไปโนซอริเดจัดเป็นสมาชิกของกลุ่มคาร์โนซอเรีย (Carnosauria) แต่ไม่ถูกจัดอยู่ในวงศ์ใหญ่เมกะโลซอรอย-
เดีย นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ภายในวงศ์สไปโนซอริเดเองยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยปกติแล้ววงศ์สไปโนซอริเดสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองวงศ์ย่อย คือ สไปโนซอริเน (Spinosaurinae) และบารีโอนายคิเน (Baryonychinae) แต่งานวิจัยบางช้ินพบว่ามีเพียง 
สไปโนซอริเนเท่านั้นที่เป็นกลุ่มย่อยที่ได้รับการยอมรับ ขณะที่บารีโอนายคิเนเป็นกลุ่มพาราฟีเลติก (paraphyletic) ที่สัมพันธ์กับ 
สไปโนซอริเด นอกจากนี้งานวิจัยบางช้ินกลับพบว่าความสัมพันธ์ภายในวงศ์สไปโนซอริเดนั้นยังไม่ชัดเจนและจ าเป็นจะต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานการค้นพบสไปโนซอริดอย่างน้อยสี่ชนิด โดยมักพบพวกมันอยู่ร่วมกับ
ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ชนิดอื่น ๆ ด้วย และบางครั้งก็พบสไปโนซอริดหลายชนิดอยู่ด้วยกัน การค้นพบสไปโนซอริดมากกว่า 
หนึ่งชนิดในภูมิภาคเดียวกันหรือในหมวดหินเดียวกันนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ ดังที่สามารถพบได้ในช้ันหินเคมเคม ประเทศ
โมร็อกโก แอ่งอาราริเป ประเทศบราซิล คาบสมุทรไอบีเรีย (ประเทศสเปนและโปรตเุกส) และแอ่งที่ราบสูงโคราชในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ประเทศไทยและลาว) 
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แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของไดโนเสาร์กินเนื้อในวงศ์ Spinosauridae เน้นไปท่ีลักษณะส าคญัของฟัน 
   

  

Back to contents  



Biodiversity Conservation and Utilization in the New Normal Pathway Conference:  
Taxonomy and Systematics in Thailand (TST New Normal) 
21st-23rd May 2021  

 

99 

New theropod material from the Early Cretaceous of Phu 

Wiang, Khon Kaen and systematics of theropods in Thailand 
กระดูกไดโนเสาร์เทอโรพอดชิ้นใหม่ ยุคครีเตเชียสตอนต้นจากจังหวัดขอนแก่นและซิสเทแมตกิส์

ของไดโนเสาร์เทอโรพอดในประเทศไทย 
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Theropoda is a clade of saurischian dinosaurs. They have been discovered from almost all continents 
including Antarctica. In Thailand, six new theropods species have been reported so far. These include the 
piscivorous spinosaurid Siamosaurus suteethorni, the first dinosaur named in Thailand. It was discovered from 
Khon Kaen Province. The basal coelurosaurs consist of Siamotyrannus isanensis and Phuwiangvenator 
yaemniyomi from Khon Kaen Province, and Vayuraptor nongbualamphuensis from Nong Bua Lamphu Province. 
The small-bodied ornithomimosaur or ostrich-mimic dinosaur from the same locality was designated as 
Kinnareemimus khonkaenensis. Recently, a more derived large-bodied allosauroid from Ratchasrima Province 
was reported and classified into the clade Carcharodontosauria. This theropod species was named Siamraptor 
suwati. Here we report a new material of theropod dinosaurs from Khon Kaen Province. It consists of partial 
sacral vertebrae. By comparison with other theropod dinosaurs, as well as based on preliminary phylogenetic 
analysis, we found that this theropod specimen belongs to the clade Averostra, and possibly is classified into 
Carcharodontosauria. However, due to the incomplete nature of the material, more detailed study and 
additional specimens are needed before the phylogenetic status of this theropod can be assessed.   

 

เทอโรโพดา (Theropoda) เป็นอันดับย่อยของไดโนเสาร์กลุ่มซอริสเชีย (Saurischia) ซึ่งเป็นไดโนเสาร์สะโพกแบบ
สัตว์เลื้อยคลาน ซากดึกด าบรรพ์ของไดโนเสาร์กลุ่มนี้ถูกค้นพบจากทั่วทุกมุมโลก ในประเทศไทยมีการค้นพบไดโนเสาร์ในกลุ่มนี้ถึง  
6 ชนิด ได้แก่ สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni) เป็นไดโนเสาร์กินปลา วงศ์สไปโนซอริเด (Spinosauridae)  
ถัดมาคือวงศ์ของซีลูโรซอเรีย (Coelurosauria) ที่ค้นพบในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเเบซอลซีลูโรซอร์ (Basal 
Coelurosaur)  ได้แก่  สยามโมไทรันนัส  อิสานแอนซิส  (Siamotyrannus isanensis)  ภู เวียง เวนเนเตอร์  แย้มนิยมมิ  
(Phuwiangvenator yaemniyomi) และ วายุแรปเตอร์ หนองบัวล าภูเอนซิส (Vayuraptor nongbualamphuensis) นอกจากนี้
ยังมีไดโนเสาร์ในกลุ่มของออร์นิโทมิโมซอเรีย (Ornithomimosauria) อย่าง กินนารีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus 
khonkaenensis) อีกด้วย และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบไดโนเสาร์วงศ์ใหญ่ใหม่เพิ่มขึ้นมา คือ วงศ์ใหญ่อัลโลซอรอยเดีย 
(Allosauroidea) โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มของไดโนเสาร์คาคาร์โรดอนโทซอเรีย (Carcharodontosauria) ได้แก่ สยามแรปเตอร์  
สุวัจน์ติ (Siamraptor suwati) ล่าสุดได้มีการค้นพบช้ินส่วนกระเบนเหน็บ (sacral vertebrae) ของไดโนเสาร์เทอโรพอดจากแหล่ง
ขุดค้นภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยากับไดโนเสาร์กลุ่มเทอโรพอดกลุ่มต่าง ๆ แล้ว อนุมานว่า
สายวงศ์วานวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ชนิดนี้อาจอยู่ในกลุ่มคาคาร์โรดอนโทซอเรีย แต่ทว่าข้อมูลชุดนี้ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากช้ิน
ตัวอย่างที่ศึกษามีลักษณะร่วมของไดโนเสาร์เทอโรพอดอยู่หลายชนิด และอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต 

 

 

Keywords: Carcharodontosauria | Sacral vertebrae | Saurischia 
ค าส าคัญ: คาคาร์โรดอนโทซอเรีย | กระดูกกระเบนเหน็บ | ซอริสเชีย 
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Late Middle Pleistocene fossils of Tham Wiman Nakin reveals 

the paleodiversity and large mammal fauna patterns in 

mainland Southeast Asia 

ฟอสซิลช่วงปลายสมัยไพลสโตซีนตอนกลางของถ้ าวิมานนาคินทร์เผยความหลากหลายในอดีต
และรูปแบบของกลุ่มสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดใหญ่ในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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The cave sedimentary deposits of Tham Wiman Nakin (Khon San District, Chaiyaphum Province), one of 
the landmark paleontological discoveries in Thailand from the past two decades, have yielded numerous 
isolated teeth of Pleistocene mammals in association with a single premolar of Homo sp. The faunal age of 
Tham Wiman Nakin was dated to the late Middle Pleistocene, between 300,000 and 170,000 years ago, based 
on the U-series dates on a stalagmitic floor above the fossiliferous layer and the biochronological data.  
The fauna comprised a total of at least 50 taxa including small rodents and large mammals, representing both 
archaic (an extinct rat Niviventer gracilis, giant panda Ailuropoda baconi, and spotted hyaena Crocuta ultima) 
and extant species (with some extirpated from mainland Southeast Asia today such as an orangutan Pongo 
pygmaeus, Bornean bearded pig Sus barbatus, and Himalayan goral Naemorhedus goral). Fossils in Tham Wiman 
Nakin undoubtedly document the highest presently known diversity of Pleistocene mammals in Southeast Asia. 
Tracing back as far as 300,000 years ago from the Tham Wiman Nakin to present-day faunas, the mammalian 
assemblage was relatively stable through Pleistocene glacial-interglacial cycles. This implies less impacted 
biodiversity loss in mainland Southeast Asia prior to the Early Holocene, than in other continents, as deduced 
from the small proportion of species becoming extinct during each interval. The availability and broad expansion 
of forest-grassland mosaic habitats through time might have advocated the long-term survival of several large 
mammal taxa in the region. 

 

การสะสมตัวของตะกอนภายในถ้ าวิมานนาคินทร์ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางบรรพชีวิน
วิทยาที่ส าคัญในประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการค้นพบฟอสซิลฟันซี่เดี่ยวจ านวนมากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ านมในสมัยไพลสโตซีน รวมไปถึงฟันกรามน้อยหนึ่งซี่ของมนุษย์สกุล Homo sp. โดยกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่ค้นพบนั้นมีอายุ
อยู่ในช่วงปลายของสมัยไพลสโตซีนตอนกลางหรือช่วงเวลาประมาณ 300,000 ปีถึง 170,000 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานการ
ก าหนดอายุด้วยธาตุกัมมันตรังสีอนุกรมยูเรเนียม (U-series) ของช้ันตะกอนแคลไซต์พื้นถ้ าที่วางตัวอยู่ด้านบนช้ันฟอสซิลและจาก
ข้อมูลทางชีวกาลวิทยา ฟอสซิลของกลุ่มสัตว์ที่ค้นพบประกอบไปด้วยสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดใหญ่
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 สายพันธุ์  ซึ่งมีทั้งสายพันธุ์ โบราณที่สูญพันธุ์ ไปแล้วเช่น หนู Niviventer gracilis หมีแพนด้ายักษ์ 
Ailuropoda baconi และไฮยีนาลายจุด Crocuta ultima และสายพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน (แต่บางชนิดได้สูญพันธุ์ไปจาก
แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว เช่น อุรังอุตัง Pongo pygmaeus หมูหนวดขาว Sus barbatus และกวางผาหิมาลัย 
Naemorhedus goral) ฟอสซิลที่ถูกค้นพบภายในถ้ าวิมานนาคินทร์จึงเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายมากที่สุดของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านมในสมัยไพลสโตซีนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยหากเปรียบเทียบองค์ประกอบชนิดของกลุ่มสัตว์ใน
อดีตที่พบภายในถ้ าวิมานนาคินทร์ที่มีอายุประมาณ 300,000 ปีที่ผ่านมากับกลุ่มสัตว์ที่ปรากฏในปัจจุบันแล้ว พบว่าสายพันธุ์ของ
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมส่วนใหญ่ยังคงด ารงอยู่ผ่านช่วงเวลาที่มีการเกิดวัฏจักรยุคน้ าแข็งสลับกับช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ าแข็งหลาย
ครั้งในสมัยไพลสโตซีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ก่อนสมัยโฮโลซีนเกิดขึ้นน้อยกว่าในทวีปอ่ืน ๆ โดยอนุมานจากสัดส่วนที่เล็กน้อยของสายพันธุ์ท่ีสูญพันธุ์ไปในแต่ละช่วงเวลา 
หนึ่งในสมมติฐานที่เป็นไปได้ คือ การปรากฏอย่างต่อเนื่องและการแผ่ขยายอย่างกว้างขวางของถิ่นอาศัยแบบป่าฝนสลับกับทุ่งหญ้า
ในสมัยไพลสโตซีนอาจมีส่วนสนับสนุนให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมหลายสายพันธุ์สามารถด ารงชีวิตอยู่ในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างยาวนานผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน 

 

 

Keywords: Ailuropoda-Stegodon fauna complex | Chaiyaphum | Extinction | Quaternary | Thailand 
ค าส าคัญ: กลุ่มสัตว์หมีแพนด้ายักษ์-ช้างสเตโกดอน | จังหวัดชัยภูมิ | การสูญพันธ์ุ | ยุคควอเทอร์นารี | ประเทศไทย 
 

 
 

ฟอสซิลฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่พบภายในถ้ าวิมานนาคินทร ์(A) ฟันกรามน้อยด้านบน (P4) ของมนุษย์ Homo sp.  
(B) ฟันกรามน้อยด้านล่าง (p3) ของอุรังอุตัง Pongo pygmaeus (C) ฟันกรามซีสุ่ดท้ายด้านล่าง (m3) ของหมีแพนด้ายักษ์ 

Ailuropoda baconi และ (D) ฟันกรามน้อยด้านบน (P2) ของไฮยีนาลายจดุ Crocuta ultima 
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Integrating drone imagery into satellite remote sensing for 

seagrass ecosystem assessment 
การบูรณาการภาพถ่ายจากโดรนขับร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลเพื่อการประเมิน 

ระบบนิเวศหญ้าทะเล 
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The satellite imagery has been used widely in spatial and temporal analysis of the seagrass ecosystems 
for management and conservation. However, the limitation of the satellite imagery is its spatial resolution, which 
limits the mapping of the ecosystems on the larger scales. In the recent years, the use of small unoccupied 
aerial vehicles (UAV), commonly known as drones, has been rapidly increasing in the environmental monitoring, 
especially for coastal areas. The use of the drones increases the potential to map the habitats on the fine local 
scales, with a high frequency. The ultra-high resolution of the drone imagery allows visual interpretation of the 
field data with increase of time and cost effectiveness. In this study, we will assess the possibility of the use of 
drone imagery separately and together with the field collected data to increase the classification of the satellite 
imagery of various types of seagrass ecosystems in Thailand. The training and validation data for satellite image 
classification and accuracy assessment will be gathered only from drone, only from field and combination of 
drone imagery and field data. The results will be compared across various types of the seagrass ecosystems 
based on its complexity and water clarity. The results of this study will demonstrate how the drone imagery 
can be effectively integrated with the satellite imagery to produce high accuracy ecosystem maps on the larger 
scale. 

 

ภาพถ่ายดาวเทียมถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลาของระบบนิเวศหญ้าทะเลเพื่อการ
จัดการและการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตามภาพถ่ายดาวเทียมยังมีข้อจ ากัดในการให้รายละเอียดของข้อมูลเชิงพื้นท่ี ซึ่งส่งผลให้การจัดท า
แผนที่ของระบบนิเวศโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนั้นมักจะเป็นแผนท่ีที่มีมาตราส่วนขนาดใหญ่ ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการ
น าอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV) หรือท่ีรู้จักกันทั่วไปในช่ือโดรน (drone) เข้ามาใช้ในการส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส ารวจพื้นที่ชายฝั่ง โดรนมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการจัดท าแผนที่โดยโดรนสามารถเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ที่เราต้องการส ารวจเฉพาะจุด และสามารถก าหนดความถี่ในการเก็บข้อมูลได้โดยผู้ส ารวจ นอกจากนี้ภาพถ่ายจากโด
รนเป็นภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงอย่างมากซึ่งภาพถ่ายที่ได้จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนสามารถน าไปใช้ได้โดยง่าย อีก ทั้งยังช่วยลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนามอีกด้วย ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้และไม่ใช้ภาพถ่าย
โดรนร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในภาคสนามเพื่อใช้ในการจ าแนกประเภทภาพถ่ายดาวเทียม (classification) ของระบบนิเวศ
หญ้าทะเลของไทย ทีม่ีความซับซ้อนและความใสของน้ าท่ีแตกต่างกัน โดยการจ าแนกประเภทภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละพื้นท่ีศึกษา
จะด าเนินการโดยก าหนดข้อมูล (training) ตรวจสอบความถูกต้องส าหรับการจ าแนกภาพดาวเทียม (validation) และประเมิน
ความแม่นย าของการจ าแนกภาพดาวเทียม (accuracy assessment) โดย 1) ใช้ภาพถ่ายจากโดรนเพียงอย่างเดียว 2) ข้อมูลจาก
ภาคสนามเพียงอย่างเดียว และ 3) การใช้ข้อมูลทั้งจากภาพถ่ายโดรนและข้อมูลภาคสนามร่วมกัน ซึ่งผลจากการศึกษาน้ีจะแสดงให้
เห็นว่าภาพถ่ายโดรนสามารถน ามาใช้ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแผนท่ีระบบนิเวศท่ีมีความแม่นย าสงู
ในพื้นที่ศึกษาท่ีมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร 
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การส ารวจแหล่งหญ้าทะเลเพื่อจดัท าแผนท่ีด้วยโดรน (drone) 
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Effect of seagrass complexity on diversity and abundance of fish 
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Seagrasses species and coverage provided the component of complexity which play the role of 
ecological function to support its associated organisms.  The changes in seagrass habitat that influence this 
component might affect fauna that exploited the seagrass area. The present study investigated species and 
abundance of fish in different seagrass complexity (seagrass coverage and seagrass species) at Had Chao Mai 
National Park and Libong Island, Trang Province. Fish data were examined among habitat differences as follows, 
big seagrass plant habitat: Enhalus acoroides, mixed seagrass habitat (medium seagrass plant: Thalassia 
hemprichii or Cymodocea rotundata and small seagrass plant: Halophila ovalis), and bare sand habitat.  
Twenty-six species and nine species of fish were observed in the seagrass habitat and bare sand habitat, 
respectively. Moreover, the results showed that the complexity of seagrass affected the diversity and abundance 
of fish in that higher species and number of fish were found in complex seagrass habitat. This study underlines 
the importance of seagrass as the habitat for fish which helps to promote the importance of ecosystem service 
by the seagrass in Thailand. 

 

ชนิดและความหนาแน่นของหญ้าทะเลเป็นส่วนประกอบที่สร้างความซับซ้อนของพื้นที่อันจะส่งผลต่อบทบาททางนิเวศใน
การรองรับสัตว์ที่เข้ามาอาศัย ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้าทะเลจะส่งผลกระทบต่อความซับซ้อนของพื้นที่ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ การศึกษาครั้งน้ีท าการเก็บข้อมูลความหลากหลายของปลาในบริเวณที่มีความซับซ้อนที่
ต่างกัน ณ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและบริเวณเกาะลิบง จ. ตรัง โดยจะเก็บข้อมูลในบริเวณหญ้าทะเล
ขนาดใหญ่ Enhalus acoroides บริเวณหญ้าทะเลที่ขึ้นปนกันระหว่างหญ้าทะเลขนาดกลาง Thalassia hemprichii หรือ 
Cymodocea rotundata กับหญ้าทะเลขนาดเล็ก Halophila ovalis และบริเวณพื้นทราย จากการศึกษาพบปลาจ านวน  
26 ชนิดในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลและ 9 ชนิดบริเวณพื้นทราย นอกจากน้ียังพบว่าความซับซ้อนของหญ้าทะเลที่เพ่ิมขึ้นจะพบความ
หลากหลายของปลาที่สูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้เน้นย้ าความส าคัญของหญ้าทะเลในการเป็นแหล่งอาศัยของปลา ซึ่งช่วย
สนับสนุนขอ้มูลด้านการบริการทางนิเวศของหญ้าทะเลในประเทศไทย 

 

 

Keywords: Fish diversity | Seagrass complexity | Trang province  
ค าส าคัญ: ความหลากหลายของปลา | ความซับซ้อนของหญ้าทะเล| จังหวัดตรัง 
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ชนิดและความหนาแน่นของหญ้าทะเลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความซับซ้อนของพื้นที่อันส่งผลต่อสตัวท์ี่อิงอาศัยในแหล่งหญ้าทะเล 
(A) หญ้าทะเลขนาดใหญ่ Enhalus acoroides (B) หญ้าทะเลที่ข้ึนปนกันระหว่างหญ้าทะเลขนาดกลาง Thalassia hemprichii 

กับหญ้าทะเลขนาดเล็ก Halophila ovalis และ (C) บริเวณพื้นทราย 
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Development of cell-based system to evaluate the 

estrogenic activity of plant extracts via the binding affinity to 

alpha and beta estrogen receptors 
การพัฒนาระบบเซลล์เพื่อตรวจวัดฤทธิ์เชิงเอสโทรเจนของสารสกัดพืชผ่านการตรวจวัด

ความสามารถในการจับกับตัวรับเอสโทรเจนชนิดแอลฟาและเบตา 

Sineenat Siri 
สินีนาฏ ศิริ 

School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand 
สาขาวิชาชีววิทยา ส านักวิชาวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสมีา 30000 

 Email: ssinee@sut.ac.th  

   

Phytoestrogens are natural phytocompounds that exhibit estrogenic activity similarly to that of 
mammalian estrogens. As phytoestrogens are suggested for treating menopause-related conditions, protecting 
against cardiovascular diseases, and promoting skin health, they are widely commercialized as nutraceuticals 
and cosmetics. In Thailand, many medicinal plants are well-known in containing phytoestrogens. However, the 
data on estrogenic activity and ability to bind to both estrogen receptors (alpha and beta) of these plants are 
limited. Thus, this work aims to develop yeast-based systems to evaluate the estrogenic activity of crude plant 
extracts via the binding affinity to each estrogen receptor. Two systems of yeast-two hybrid (Y2H) were 
constructed, using the ligand-binding domains of human estrogen receptors and the receptor interaction 
domains of coactivators. The alpha-Y2H and beta-Y2H systems effectively detected the estrogenic activities of 
the standard 17-estradiol and genistein. These systems were used to determine the estrogenic activity of  
14 crude ethanolic extracts of Celastrus paniculatus Willd., Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., Crinum 
latifolium L., Dendrolobium lanceolatum (Dunn) Schindl., Elephantopus scaber L., Euphorbia hirta L., Euphorbia 
tirucalli L., Flacourtia indica (Burm.f.) Merr., Justicia gendarussa Burm.f., Morinda coreia Buch.-Ham., Olax 
psittacorum (Lam.) Vahl, Plumbago zeylanica L., Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bedd., and Pouteria cambodiana 
(Pierre ex Dubard) Baehni. Among these extracts, only four extracts exhibited the estrogenic activity as 
determined by the relative inductive efficiency (RIE) value of at least 0.01 % of the estradiol, of which their 
functions were dominant via beta estrogen receptor. Dendrolobium lanceolatum extract exhibited the highest 
estrogenic activity, followed by the extracts of Flacourtia indica, Morinda coreia, and Celastrus paniculatus, and 
their RIE values were 2.95, 0.67, 0.07, and 0.01 %, respectively. The results of the estrogenic activity with each 
targeted receptor of these plant extracts would be useful for preliminary screening of the plants for the 
commercialized scale of nutraceuticals and cosmetics. 

 

ไฟโตเอสโทรเจนเป็นสารประกอบจากพืชในธรรมชาติที่มีฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโทรเจนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม มี
การศึกษาพบว่าไฟโตเอสโทรเจนสามารถใช้ทดแทนฮอร์โมนเพศในการรักษากลุ่มอาการอันไม่พึงประสงค์ในผู้หญิงวัยหมด
ประจ าเดือน ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพผิวได้ จึงมีการน าไฟโตเอสโทรเจนมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเครื่องส าอางเชิงพาณิชย์กันอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีไฟโตเอสโทรเจนเป็น
ส่วนประกอบ แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์เชิงเอสโทรเจนและการจับกับตัวรับเอสโทรเจนชนิดแอลฟาและเบตาในพืชเหล่านั้น 
งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาระบบเซลล์ที่ใช้ยีสต์เพื่อประเมินฤทธิเ์ชิงเอสโตรเจนของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรผ่านการจับกับตัวรับเอ
สโทรเจนแต่ละชนิด โดยได้สร้างระบบยีสต์ทูไฮบริด (Y2H) สองระบบโดยใช้โดเมนท่ีจับกับลิแกนด์ของตัวรับเอสโทรเจนแต่ละชนิด 
(alpha-Y2H และ beta-Y2H) และโดเมนปฏิสัมพันธ์กับตัวรับของสารกระตุ้นร่วม ผลการทดลองพบว่าทั้งระบบ alpha-Y2H และ 
beta-Y2H สามารถตรวจวัดฤทธิ์เชิงเอสโทรเจนของสารมาตรฐาน 17 เบตา-เอสทราไดออลและเจนิสทีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อน าระบบนี้ไปใช้ตรวจวัดฤทธิ์เชิงเอสโทรเจนของสารสกัดหยาบจากเอทานอลของพืช 14 ชนิด คือ Celastrus paniculatus 
Willd., Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., Crinum latifolium L., Dendrolobium lanceolatum (Dunn) 
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Schindl., Elephantopus scaber L., Euphorbia hirta L., Euphorbia tirucalli L., Flacourtia indica (Burm.f.) Merr., 
Justicia gendarussa Burm.f., Morinda coreia Buch.-Ham., Olax psittacorum (Lam.) Vahl, Plumbago zeylanica L., 
Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bedd. และ  Pouteria cambodiana (Pierre ex Dubard) Baehni พบว่ามีสารสกัดเพียง  
4 ชนิดที่มีฤทธิ์เชิงเอสโทรเจนที่วิเคราะห์ได้จากค่า relative inductive efficiency (RIE) ที่มีค่าอย่างน้อยร้อยละ 0.01 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานเอสทราไดออล  โดยการออกฤทธิ์ส่วนใหญ่ผ่านตัวรับเอสโทรเจนชนิดเบตา  สารสกัดของ 
Dendrolobium lanceolatum มีค่ า  RIE สู งที่ สุด  รองลงมาคือสารสกัดของ Flacourtia indica, Morinda coreia และ 
Celastrus paniculatusthe ซึ่งมีค่าร้อยละ 2.95  0.67  0.07 และ 0.01 ตามล าดับ ผลการประเมินฤทธิ์เชิงเอสโทรเจนต่อตัวรับ
เป้าหมายแต่ละชนิดของสารสกัดจากพืชในการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองพืชสมุนไพรเพื่อน าไปพัฒนาต่อในระดับ
อุตสาหกรรมทางโภชนเภสัชและเครื่องส าอางต่อไป 

 

 

Keywords: Detection | Phytocompound | Phytoestrogen | Yeast-two hybrid  
ค าส าคัญ: การตรวจวัด | สารประกอบจากพืช | ไฟโตเอสโทรเจน | ยีสต์ทูไฮบริด 
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Using indigenous entomopathogenic nematodes to control 

fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) 
การใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่นในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

(Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) 
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Entomopathogenic nematodes (EPNs) are round worm, belonging to the Phylum Nematoda, and are 
parasite of insects. They enter insect hosts at the infective juvenile stage (IJs) and release symbiotic bacteria into 
the host haemocoel and kill them. Later the EPNs consume the dead larvae as a saprophyte. Several species 
of EPNs have been used as biological control agents to control several economic insect pests. During free living 
stage, the EPNs live in the moist soil and disperse in many habitats. We surveyed and collected samples of 
indigenous EPNs in the north of Thailand and test the efficacy of those indigenous EPNs on controlling of fall 
armyworm (FAW) (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)). Four species of EPNs; i.e. Heterorhabditis indica  
(AUT 13.2), Steinernema siamkayai (APL 12.3), S. surkhetense and S. hermaphroditum were tested against 
second instar larvae FAW in the laboratory condition. The results showed that S. surkhetense and  
S. hermaphroditum had the capability to kill the FAW at 100% mortality when applied with 300 IJS/ 1 ml of 
water. Meanwhile, Heterorhabditis indica (AUT 13.2) at the similar density could kill FAW at 80% while 
Steinernema siamkayai (APL 12.3) gave only 67.50% of mortality. Therefore, these indigenous EPNs can be  
a potential biological control agent for controlling of insect pests. 

 

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (entomopathogenic nematode; EPN) เป็นหนอนตัวกลมอยู่ในไฟลัม Nematoda เป็นปรสิต
ของแมลง เมื่อไส้เดือนฝอยในระยะเข้าท าลาย (infective juvenite stage) เข้าสู่แมลงอาศัยจะมีการปลดปล่อยแบคทีเรยีร่วมอาศยั 
(symbiotic bacteria) เข้าสู่ร่างกายแมลงและท าให้แมลงอาศัยตาย หลังจากนั้นไส้เดือนฝอยจะกินซากของแมลงที่ตาย มีการน า
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหลายชนิดมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างแพร่หลาย ระยะที่เป็น free living อาศัยอยู่ใน
พื้นดินที่ช้ืน พบแพร่กระจายทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและคัดแยกสายพันธุ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
ในพื้นที่ภาคเหนือและน ามาทดสอบประสิทธิภาพในการเข้าท าลายแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญคือ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
(Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) โดยน าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่น จ านวน 4 ชนิด คือ Heterorhabditis 
indica ( AUT 13.2) , Steinernema siamkayai (APL 12.3), S. surkhetense แ ล ะ  S. hermaphroditum ม า ท ด ส อบ
ความสามารถในการเข้าท าลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในระยะวัยที่ 2 ในสภาพห้องปฏิบัติการ พบว่าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสาย
พันธุ์ท้องถิ่นชนิด S. surkhetense และ S. hermaphroditum มีความสามารถในการท าให้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตาย 100% 
เมื่อใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 300 ตัว/น้ า 1 มิลลิลิตร ในขณะที่ Heterorhabditis indica (AUT 13.2) ทึ่ความหนาแน่นเท่ากัน  
ท าให้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตาย 80% ส่วน Steinernema siamkayai (APL 12.3) ท าให้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตาย 
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67.50% ดังนั้นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่พบในท้องถิ่นสามารถน ามาพัฒนาเพื่อใช้เป็น biological control agent ในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีได้ 

 

 

Keywords: Entomopathogenic nematode | Heterorhabditis indica | Steinernema hermaphroditum | S. siamkayai 
| S. surkhetense  

ค า ส า คั ญ : ไ ส้ เ ดื อ น ฝ อ ย ศั ต รู แ ม ล ง  | Heterorhabditis indica | Steinernema hermaphroditum | S. siamkayai  
| S. surkhetense  

 

 
 

(A) ไส้เดือนฝอยศตัรูแมลง Heterorhabditis indica และ (B) หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดทีต่ายด้วยไสเ้ดือนฝอย 
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Microhabitat utilization of Cyrtodactylus saiyok and  
C. tigroides in limestone ecosystem, western Thailand 

การใช้ถิ่นอาศัยย่อยของตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus saiyok และ C. tigroides ในระบบนิเวศ 
เขาหินปูน ภาคตะวันตกของประเทศไทย 

Akrachai Aksornniam1*, Yik Hei-Sung2 and Anchalee Aowphol1 
อัครชัย อักษรเนียม1*, Yik Hei-Sung2 และ อัญชลี เอาผล1 

1Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
2Division of Ecology and Biodiversity, School of Biological Sciences, The University of Hong Kong, Hong Kong, China 

1ภาควิชาสัตววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
2Division of Ecology and Biodiversity, School of Biological Sciences, The University of Hong Kong, Hong Kong, China 

 *Email: akrachai.a@ku.th  

   

Cyrtodactylus saiyok and C. tigroides were originally described from Sai Yok District, Kanchanaburi 
Province, western Thailand. They occur in narrow distribution ranges and their ecology such as habitat preference 
and behavior has not been intensively studied. In this study, microhabitat utilization of these two species was 
investigated at limestone ecosystem in Wang Kra-jae Subdistrict, Sai Yok District, Kanchanaburi Province between 
January 2018 and February 2019 with 276 captured times of C. saiyok (of 150 individuals) and 110 captured 
times of C. tigroides (of 66 individuals). The occurrence of C. saiyok positively correlated with air temperature 
whereas C. tigroides did not correlated with any environmental factors. Microhabitat used between these two 
species showed significant differences in substrate type, height from the ground and substrate angle. Adults and 
juveniles of two species preferred different substrate types and angle. However, comparison of microhabitat 
parameters by sexes only showed the difference in height from the ground in males and females of C. saiyok. 
The ecological data from this study could be applied for habitat conservation management. 

 

Cyrtodactylus saiyok และ C. tigroides เป็นตุ๊กแกป่าท่ีได้รับการบรรยายทางอนุกรมวิธานจากอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งตุ๊กแกทั้งสองชนิดนี้มีขอบเขตการกระจายที่แคบ และยังขาดการศึกษาด้านนิเวศวิทยาในเชิงลึก เช่น การเลือกใช้ถิ่นที่
อยู่อาศัยและพฤติกรรม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงท าการศึกษาการเลือกใช้ถิ่นอาศัยย่อยของตุ๊กแกทั้งสองชนิดในระบบนิเวศเขา
หินปูนของต าบลวังกระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ซึ่งผลการศึกษาพบ C. saiyok จ านวน 276 ครั้ง (จาก 150 ตัว) และ C. tigroides 110 ครั้ง (จาก 66 ตัว) โดยการปรากฏของ
ตุ๊กแก C. saiyok มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับตุ๊กแก C. tigroides 
ส่วนการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของตุ๊กแกท้ังสองชนิดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในประเภทของวัสดุเกาะ ความสูงจากพ้ืนดินของจุดที่
เกาะ และความลาดเอียงของวัสดุเกาะ นอกจากน้ีตุ๊กแกตัวเต็มวัยและวัยอ่อนของตุ๊กแกทั้งสองชนิดเลือกใช้วัสดุเกาะและความลาด
เอียงของวัสดุเกาะที่แตกต่างกัน โดยการเลือกใช้ความสูงของจุดที่เกาะมีความแตกต่างกันระหว่างเพศเฉพาะในตุ๊กแก C. saiyok  
ผลจากการศึกษาน้ีจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการพื้นท่ีอาศัยในเชิงอนุรักษ์ส าหรับสัตว์เลื้อยคลานทั้งสองชนิดนี้ 

 

 

Keywords: Conservation | Ecology | Gekkonidae | Microhabitat use | Sympatric species 
ค าส าคัญ: การอนุรักษ ์| นิเวศวิทยา | วงศ์ตุ๊กแก | การใช้ถิ่นอาศัยย่อย | ชนิดที่อาศัยร่วมกัน 
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(A) ตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus tigroides และ (B) ตุ๊กแกป่า C. saiyok 
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Survey of common health problems in captive snakes 
การส ารวจปัญหาสุขภาพที่มักพบบ่อยของงูในที่เลี้ยง 

Panithi Laoungbua*, Taksa Vasaruchapong, Tanapong Tawan and Lawan Chanhome 
ปณิธิ ละอองบวั*, ทักษะ เวสารชัชพงศ์, ธนพงษ์ ตวนั และ ลาวณัย์ จันทร์โฮม 

Queen Saovabha Memorial Institute, The Thai Red Cross Society, Bangkok 10330, Thailand 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 *Email: panithi.l@redcross.or.th  

   

The captive breeding program for Thai snakes was originated in 1994 at snake farm of Queen Saovabha 
Memorial Institute in Bangkok, Thailand, to keep a healthy source of snakes for anti-venom production and other 
uses. An ongoing part of this program is the veterinary care for sick snakes in the snake farm. This retrospective 
study evaluates the morbidity and mortality in whole captive snakes and the causes of the mortality in snakes 
after being admitted to veterinary care from 2015 – 2020. Through the husbandry records, veterinary records 
and post-mortem examination of 1,715 different captive snakes, the annual mortality rates were approximately 
4.40%. The respiratory disease (6.24%) and subcutaneous abscess (4.90%) were the most common health 
problems. The major causes of death in sick snakes were respiratory disease (7.27%) and stomatitis (3.96%).  
The viperid snakes infected with respiratory disease had the highest case fatality rate (51%). The respiratory 
disease and stomatitis were known as common results from improper husbandry. However, the anatomy and 
physiology between each snake species lead to the differences of husbandry requirements. Based on these 
findings, the recommendations for the captive snake husbandry and potential factors of these health problems 
are presented. 

 

โครงการเพาะเลี้ยงงูของสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทยถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง
งูให้มีสุขภาพดีเพื่อการผลิตเซรุ่มต้านพิษงูและประโยชน์ด้านอื่น ส่วนหน่ึงของโครงการนี้ประกอบด้วยการดูแลรักษางูภายในสวนงูที่
มีอาการป่วย การศึกษาย้อนหลังนีไ้ด้ประเมินอัตราการป่วยและอัตราการตายของประชากรงูท้ังหมดภายในสวนงู และอัตราการตาย
ในประชากรงูป่วยที่ได้รับการรักษา โดยใช้บันทึกการเลี้ยง บันทึกการรักษาและบันทึกการผ่าซากระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563  
ผลการศึกษาจากข้อมูลงูท้ังหมด 1,715 ตัว มีอัตราการตายเฉลี่ยต่อปีประมาณ 4.4% พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจ (6.24%) และ
การเกิดฝีใต้ผิวหนัง (4.9%) เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยที่สุด โดยสาเหตุการตายของงูป่วยในระหว่างการรักษามากที่สุดคือโรค
ระบบทางเดินหายใจ (7.27%) และการอักเสบของช่องปาก (3.96%) โดยพบว่างูในวงศ์  Viperidae มีอัตราการป่วยตายจากโรค
ระบบทางเดินหายใจสูงที่สุด (51%) ซึ่งโรคระบบทางเดินหายใจและการอักเสบของช่องปากในงูมั กเป็นผลมาจากการเลี้ยงที่ไม่
เหมาะสม อย่างไรก็ตามกายวิภาคและสรีรวิทยาของงูแต่ละชนิดส่งผลให้ความต้องการพื้นฐานในการเลี้ยงมีความแตกต่างกัน ข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาน้ีเป็นประโยชน์ต่อวิธีการเลี้ยงงูในที่เลี้ยงและศึกษาปัจจัยที่เป็นไปได้ของปัญหาสุขภาพเหล่านี้เพื่อการพัฒนาการ
เลี้ยงงูต่อไป 

 

 

Keywords: Animal husbandry | Morbidity | Mortality | Respiratory disease | Snake 
ค าส าคัญ: การเลี้ยงสัตว์ | อัตราการป่วย | อัตราการตาย | โรคระบบทางเดินหายใจ | งู 
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(A) อัตราการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของงูในที่เลี้ยงและ (B) อัตราการป่วยตายด้วยโรคทางเดินหายใจของงูในวงศ์ต่าง ๆ 
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Effect of Trimeresurus macrops (large-eyed pit viper) venom 

fractions on monocytic cell functions 
ผลของโปรตีนองค์ประกอบในพิษงูเขียวหางไหม้ตาโตต่อการท างานของเซลล์โมโนไซท์ 

Siravit Sitprija1, Lawan Chanhome2, Orawan Khow2, Onrapak Reamtong3, Jureeporn Noiphrom2,  
Taksa Vasaruchapong2, Panithi Laoungboa2 and Supeecha Kumkate1* 
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Proteomics profile of Trimeresurus macrops (large-eyed pit viper) whole venom has recently been 
reported. The venom was fractionated by gel filtration chromatography (Superdex 300/75GE). Some certain 
fractions which contained high protein abundance were selected for further characterization on cytotoxic and 
immunomodulatory effects to human U937 monocytic cells. Using MTT assay, LC50 values of protein fraction 
no. 6, no. 10 and no. 11 were over 200, 102 and 97 mg/ml, respectively. Since pit viper venoms are well known 
for their hematotoxic properties, the assessment of these fractions on cytokine stimulation by monocyte-derived 
macrophages was performed. By sandwich ELISA using standard paired antibodies, the production of TNF-α was 
found up-regulated in U937 cells incubated with venom protein fraction no. 10 but down-regulated in those 
with fraction no. 11. Trimeresurus macrops venom fractions were separated by SDS-PAGE, tryptic digested and 
further characterized by LC-MS/MS. Composition and Gene Ontology (GO) of these green pit viper venom 
proteins were identified by MASCOT and Blast2Go program. SDS-PAGE revealed that venom fraction no. 6 
contained numerous protein bands ranging from 130 to 25 kDa.  However, fraction no. 10 and no. 11 possessed 
prominent protein bands at low molecular weights of 17, 16 and 15 kDa. The most abundant proteins in  
T. macrops venom fraction no. 6 were snake venom metalloproteinase and snake venom serine protease 2B. 
The dominant proteins in fraction no. 10 were acid phospholipase A2 and basic phospholipase A2 while those 
in fraction no. 11 were N-acetyltransferase and ATP-dependent RNA helicase. Further purification of these pit 
viper venom fractions has currently been carried out in parallel with the clarification of intracellular interaction 
between these venom-derived proteins and host signalling molecules.    

 

ปัจจุบันมีผลรายงานการศึกษาโปรตีนองค์ประกอบทั้งหมดในพิษงูเขียวหางไหม้ตาโต (Trimeresurus macrops) ซึ่งถูก
จัดอยู่ในพิษกลุ่มมีความรุนแรงต่อระบบโลหิตแล้ว การค้นคว้าเพิ่มเติมเฉพาะลงในกลุ่มของโปรตีนที่แยกด้วยวิธีโครมาโตกราฟีอาศัย 
Superdex 300/75GE ต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซท์ (U937) จะท าให้การระบุกลุ่มของสารออกฤทธิ์ต่อเซลล์ในระบบ
ภูมิคุ้มกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น งานวิจัยนี้เลือกใช้โปรตีนองค์ประกอบในพิษงูเขียวหางไหม้ตาโตกลุ่มที่มีความเข้มข้นสูงจาก fraction 6, 
10 และ 11 ท าการวิเคราะห์ความเป็นพิษต่อเซลล์ U937 ด้วยวิธี MTT ได้ค่า LC50 เท่ากับ 200, 102 และ 97 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
เมื่อน าโปรตีนจาก fraction ดังกล่าวมากระตุ้นเซลล์แมคโครฟาจแล้วตรวจวัดระดับการสร้างไซโตไคน์ด้วยวิธี sandwich ELISA 
พบว่า fraction 10 กระตุ้นการผลิต TNFα ในขณะที่ fraction 11 ลดการสร้างไซโตไคน์ดังกล่าว นอกจากนี้การแยกโปรตีนจาก
พิษงูด้วย SDS-PAGE แสดงให้เห็นว่า fraction 6 มีแถบโปรตีนช่วงกว้างระหว่าง 130 ถึง 25 kDa ในขณะที่ fraction 10 และ 11 
มีแถบโปรตีนเด่นในช่วงมวลโมเลกุลขนาดเล็กระหว่าง 17, 16 and 15 kDa เมื่อท าการย่อยแถบโปรตีนด้วยโปรตีเอสและวิเคราะห์
ด้วย LC-MS/MS และน าข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นในโปรแกรม Mascot และ Blast2Go พบว่าโปรตีนหลักซึ่งเป็นองค์ประกอบใน 
fraction 6 จากพิษของงูเขียวหางไหม้ตาโต ได้แก่ snake venom metalloproteinase และ snake venom serine protease 
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2B ในขณะที่โปรตีนหลักใน fraction10 คือacid phospholipase A2 และ basic phospholipase A2 และ fraction 11 ได้แก่ 
N-acetyltransferase and ATP-dependent RNA helicase การแยกสารในแต่ละ fraction ให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก าลัง
ด าเนินอยู่ควบคู่กับการวิเคราะห์โปรตีนองค์ประกอบในพิษงูเขียวหางไหม้ตาโตนี้ในปฏิกิริยาระดับเซลล์ 

 
 

 

Keywords: Immunomodulation | Inflammation | Proteomics | Venom fractionation | Viperidae 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงภูมิคุ้มกัน | การอักเสบ | โปรติโอมิกส์ | การแยกพิษงู | วงศ์ Viperidae 
 

 
 

(A) โครมาโตแกรมของโปรตีนในพิษงูเขียวหางไหม้ตาโต (Trimeresurus macrops) (B) แถบโปรตีนจากพิษงู fraction 6, 10 และ 
11 ท่ีแยกด้วย SDS-PAGE และ (C-D) ระดับความเป็นพิษต่อเซลล์ U937 ด้วยวิธี MTT assay 
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Ecosystem services and vulnerability assessment of Thailand 

seagrass meadows: basic tool for prioritizing sites for 

management actions 
การประเมินนิเวศบรกิารและภัยคุกคามของแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อ
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Seagrasses are one of coastal ecosystems which provide various ecosystem services. Seagrass beds are 
important shelter and feeding ground for many marine organisms, regulate the environments and support human 
in aspect of cultural services. In recent years, seagrass is one of the ecosystems that have been under declining 
condition worldwide which were mainly caused by anthropogenic activities. Having an assessment tool which 
can prioritize and suggest the most urgent meadows for management is a good option under cost and time 
limitation. In this study, scorings of various ecosystem services (ES) and vulnerability (VU) of 82 seagrass meadows 
across Thailand were assessed by experts from Department of Marine and Coastal Resources. Analyses were 
done separately for ES and VU, and the final step was done via a combined analysis by multiply the rank of ES 
and VU scores in each site and the ranking was also performed. Koh Samui was the site with highest ES score 
and the most important services were for education and research. Whereas the 3 sites, Thap Lamu, Koh Loan-
Yon Bay-Chalong Bay and Ban Pak Bara presented the highest VU scores, and the top threats for those sites 
come from sedimentation and damage from boat propeller. The combined analysis suggests that the site which 
should be under priority was Ban Don. This site was quite high in both ES and VU scores which mean the 
meadow provided high ecosystem goods and benefits and experienced high level of threats from anthropogenic 
impacts at the same time. The major service for this site was in term of provisioning service as foods, both wild 
and farmed, and major threats were nutrient loading, pollution, urban runoff, agricultural runoff, untreated 
sewage, and sedimentation. In the combined analysis, Koh Khai Yai was the site with the lowest score. This was 
due to low scores in both ES and VU were addressed for this site. 

 

ระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นหนึ่งในระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความส าคัญในแง่นิเวศบริการที่หลากหลาย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลากชนิด มีส่วนช่วยควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตลอดจนให้ประโยชน์ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิต ปัจจุบันมีรายงานการลดลงอย่างต่อเนื่องของพื้นที่หญ้าทะเลทั่วโลก ซึ่งได้รับผลกระทบหลักจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ การมีเครื่องมือในรูปแบบการประเมินที่สามารถน ามาใช้ส าหรับจัดอันดับความส าคัญและแนะน าพื้นที่ที่
จ าเป็นต้องมีการจัดการเร่งด่วน นับเป็นข้อดีส าหรับการวางแผนการจัดการภายใต้งบประมาณและเวลาอันจ ากัด การศึกษาครั้งนี้มี
การให้คะแนนส าหรับนิเวศบริการ (ES) และภัยคุกคาม (VU) ของแหล่งหญ้าทะเลในหลายด้าน โดยท าการประเมินแหล่งหญ้าทะเล
ในประเทศไทย 82 แห่ง ท าการประเมินและให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในขั้นต้นท าการจัด
อันดับแยกส่วนทั้ง ES และ VU และวิเคราะห์ร่วมกันในขั้นถัดไปโดยหาผลคูณของอันดับ ES และ VU ส าหรับพื้นที่เดียวกัน และ
น ามาจัดอันดับความส าคัญอีกครั้ง แหล่งหญ้าทะเลเกาะสมุยเป็นพื้นท่ีที่มีคะแนนนิเวศบริการสูงสุด และนิเวศบริการหลัก คือ ด้าน
การศึกษาและวิจัย ขณะที่ 3 พ้ืนที่ที่มีคะแนนภัยคุกคามสูงสุด ได้แก่ ทับละมุ เกาะโหลน-อ่าวยน-อ่าวฉลองและบ้านปากบารา โดย
ภัยคุกคามหลักส าหรับพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ การทับถมของตะกอนและความเสียหายจากใบพัดเรือ ส าหรับผลการวิเคราะห์ร่วมกัน

E-08 



การประชุมวิชาการการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: 
อนกุรมวิธานและซิสเทมาตคิส์ในประเทศไทย 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 
 

 

118 

ของอันดับนิเวศบริการและภัยคุกคามพบว่าแหล่งหญ้าทะเลบ้านดอนอยู่ในอันดับความส าคัญเร่งด่วนมากที่สุด ได้รับประเมิน
คะแนนในส่วนนิเวศบริการและภัยคุกคามค่อนข้างสูง หมายถึงแหล่งหญ้าทะเลดังกล่าวมีความส าคัญสูงด้านนิเวศบริการที่
หลากหลาย ขณะเดียวกันยังเผชิญปัญหาภัยคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ในระดับสูง โดยภัยคุกคามหลักส าหรับพื้นที่นี้ ได้แก่ 
ภาวะปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้น ปัญหามลพิษ การชะล้างของเสียจากชุมชนและกิจกรรมทางการเกษตร ของเสียที่ยังไม่ผ่านการ
บ าบัด และการทับถมของตะกอน ส่วนพื้นที่ในอันดับที่มีคะแนนต่ าสุดจากผลการจัดอันดับโดยการวิเคราะห์ร่วมดังกล่าว คือ  
เกาะไข่ใหญ่ เนื่องจากหญ้าทะเลในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้รับการประเมินให้มีคะแนนด้านนิเวศบริการและคะแนนด้านภัยคุกคามค่อนข้าง
ต่ า 

 

 

Keywords: Ecosystem services | Priority | Seagrass | Threats  
ค าส าคัญ: นิเวศบริการ | ล าดับความส าคัญ | หญ้าทะเล | ภัยคุกคาม  
 

 
 

นิเวศบริการของระบบนิเวศหญ้าทะเลด้านการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ าชายฝั่งหลากชนิด (A) หอยชักตีนใน
แนวหญ้าทะเล (B) สัตว์เศรษฐกิจในแนวหญ้าทะเล และ (C) ดาวทะเลในแนวหญ้าทะเล 
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A systematic review of status, research and research gaps of 

dugong in Southeast Asia 
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Dugongs (Dugong dugon Müller) are vulnerable marine mammal species. To combine the status, 
research and research gaps of dugong in Southeast Asia, this systematic review aims to provide information of 
1) dugong distribution in Southeast Asia, 2) the discipline areas of scientific research and 3) the gap knowledge 
in this region. According to this review we found the distribution of the dugong not only reduced but also sparse 
and scattered in coastal area of Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and 
Vietnam. The most likely largest population group of dugongs in this region is along the coast of Muk - Libong 
Islands, Trang, Thailand. The dugong research in this region was very limited. A half of total dugong study in this 
region was ecological study (50%) and a quarter of it was conservation study (25%). However, there has been  
a large gap (<10%) in the knowledge base about biochemistry, biology, physiology and socio-ecology.  
The scientific research of dugong in this region is still lack of quantitative detailed data of the remaining dugong 
population, dugong movement, home and mating period. The study of dugong behavior lacks both spatial and 
temporal variation on dugong behavior, e.g., foraging behavior. Moreover, the dynamics of seagrass ecosystem 
are very important to fulfil the gaps in several different scales. Thus, the study and improvements in captive 
dugong husbandry are needed. To ensure the sustainable conservation of dugong in the region, national and 
international management decisions should be community – based and based on solid scientific data.  

 

พะยูน (Dugong dugon Müller) เป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่มีแนวโน้มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการสูญพันธุ์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลด้านสถานภาพ งานวิจัย และช่องว่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพะยูนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 1) สถานภาพของพะยูน 2) ประเภทของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
และ 3) ช่องว่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพะยูนในภูมิภาค จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าพื้นที่การกระจายพันธุ์และความถี่ที่
พบเห็นพะยูนมีจ านวนลดลง โดยมีรายงานการพบพะยูนอย่างประปรายในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งบริเวณที่มีประชากรพะยูนมากที่สุดคือชายฝั่งของเกาะมุก – เกาะลิบง จังหวัดตรัง 
ประเทศไทย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพะยูนในภูมิภาคนี้ยังมีอยู่อย่างค่อนข้างจ ากัด กว่าครึ่งหนึ่งของงานวิจัยพะยูนทั้งหมดในภูมิภาค
นี้เป็นการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยา (50%) และอีกหนึ่งในสี่ส่วนเป็นการศึกษาเชิงอนุรักษ์ (25%) ในขณะที่การศึกษาด้านชีวเคมี 
ชีววิทยา สรีรวิทยา และนิเวศวิทยาสังคมนั้นยังมีอยู่อย่างจ ากัด (<10%) อีกทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของพะยูนในภูมิภาคนี้ยัง
ขาดแคลนข้อมูลในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งรายละเอียดของประชากรพะยูนที่เหลืออยู่ การย้ายถิ่นและถิ่นอาศัย ช่วงเวลาสืบพันธุ์ 
การศึกษาพฤติกรรมพะยูนทั้งเชิงพื้นที่และเวลา เช่น พฤติกรรมการหาอาหาร การศึกษาพลวัตของระบบนิเวศหญ้าทะเลในระดับ
ต่าง ๆ และการศึกษาและปรับปรุงการดูแลพะยูนในแหล่งอนุบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุรักษ์พะยูนใน
ภูมิภาคเป็นไปอย่างยั่งยืน การวางแผนการจัดการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติควรเกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ทีเ่ข้มแข็งและสอดคล้องกับความคิดเห็นของคนในชุมชน 
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พะยูนก าลังหากินในแนวหญา้ทะเล 
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Comparing composition and abundance of juvenile corals 

on shallow reef flats and reef slopes of Prachuap Khiri Khan 

Province, Western Gulf of Thailand 
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The composition and abundance of juvenile corals are generally influenced by planktonic larval 
duration, physical and chemical properties of seawater, availability and location of substrates and competition 
with other species. Recruitment of Juvenile corals is an important process for the recovery of coral populations 
after natural and anthropogenic disturbances. Understanding the ecology of juvenile corals, and coral larval 
supply is crucial for enhancing reef biodiversity, recovery and resilience in response to stress. We examined 
composition and abundance of juvenile corals on natural substrates in shallow reef flats and reef slopes at  
Ko Chan and Ko Thai Si in Hatwanakorn National Park. At each study site, quadrats (16x16 cm2 each) were 
randomlyุplacedุonุavailableุsubstratesุusingุscubaุdiving,ุandุvisibleุcoralุrecruitsุ(≤ุ5ุcmุinุdiameter)ุwereุ
counted and identified in the genus level. The results showed that the highest density of juvenile coral was 
found on the shallow reef flats. The surveys revealed the composition as diverse as 8 genera of juvenile corals 
commonly observed at the study sites, including Porites spp., Pocillopora spp., Pavona spp., Montipora spp., 
Acropora spp., Platygyra spp., Favia spp. and Favites spp. High diversity of juvenile corals was recorded at  
Ko Thai Si on both the shallow reef flat and the reef slope. The juvenile corals on shallow reef flats can be 
potential resources for active coral restoration projects in Thailand. 

 

องค์ประกอบและความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาของตัวอ่อนปะการังในระยะ
แพลงก์ตอน คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ าทะเล พื้นผิวท่ีตัวอ่อนปะการังสามารถลงเกาะได้ และการแข่งขันกับสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่น การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเป็นกระบวนการส าคัญในการฟื้นตัวของประชากรปะการังหลังจากการถูกรบกวนทาง
ธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและความสามารถในการเป็นแหล่งพันธุ์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นตัวของแนวปะการัง รวมถึงความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความเครียด การวิจัยนี้ศึกษา
องค์ประกอบและความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติในแนวปะการังบริเวณเขตพื้นราบและเขตลาดชันท่ี
เกาะจันทร์และเกาะท้ายทรีย์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ในแต่ละสถานีศึกษาด าเนินการสุ่มควอแดรท (quadrat) ขนาด 16x16 
ตารางเซนติเมตร บนพื้นแนวปะการังที่ตัวอ่อนปะการังสามารถลงเกาะได้โดยการด าน้ าแบบ scuba หลังจากนั้นจ าแนกปะการังใน
ระดับสกุลและนับจ านวนตัวอ่อนปะการังที่มีขนาดน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ผลการศึกษาพบว่าตัวอ่อนปะการังมีความหนาแน่นสูงสุด
บริเวณแนวปะการังเขตพื้นราบ ความหลากหลายของตัวอ่อนปะการังพบ 8 สกุล ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังดอก
กะหล่ า (Pocillopora spp.) ปะการังลายดอกไม้  (Pavona spp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora spp.) ปะการังเขากวาง 
(Acropora spp.) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra spp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) และปะการังช่องเหลี่ยม 
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(Favites spp.) ซึ่งพบตัวอ่อนปะการังมีความหลากหลายสูงบริเวณเกาะท้ายทรีย์ทั้งในเขตพื้นราบและเขตลาดชัน ตัวอ่อนปะการัง
ในเขตพื้นราบสามารถเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพส าหรับโครงการฟื้นฟูปะการังในประเทศไทย 

 

Keywords: Abundance | Juvenile coral | Reef slope | Shallow reef flat | Western Gulf of Thailand 
ค าส าคัญ: ความหนาแน่น | ตัวอ่อนปะการัง | แนวปะการังบริเวณเขตลาดชัน | แนวปะการังบริเวณเขตพื้นราบ | อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
 

  
(A) (B) 

  
(C) (D)  

 

ชนิดของปะการังท่ีพบ (A) ปะการังดอกกะหล่ า (Pocillopora sp.) (B) ปะการังโขด (Porites sp.) (C) ปะการังช่องเหลี่ยม 
(Favites sp.) และ (D) ปะการังเขากวาง (Acropora sp.) 
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Coral community on a new dive site, Unseen underwater 

pinnacle, in Rayong Province 
กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบริเวณแหล่งด าน้ าแห่งใหม่ทีก่องหินอันซีนในจังหวัดระยอง 
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Coral communities in the Eastern Gulf of Thailand are important resources for tourism. Marine 
ecotourism plays a major role in economic development based on coral reef ecosystem services in most ASEAN 
countries. The development of new marine ecotourism sites could help reducing pressures on major dive sites. 
This study examined the coral community on a new dive site, Unseen underwater pinnacle, in Rayong Province, 
for assessing its potential for ecotourism development in the Eastern Gulf of Thailand. The live coral cover was 
87.06%. The dominant coral species were Acropora muricata, Porites lutea, Symphyllia radians, Turbinaria 
peltata, Platygyra sinensis, Plerogyra sinuosa, and Goniopora columna. The major benthic invertebrates were 
Arca ventricosa, Phyllidia nigra, Diadema setosum, Ellisella sp., and Xestospongia sp. The dominant reef fishes 
were Lutjanus lutjanus, Caesio cuning, Chromis cinerascens, Neopomacentus anabatoides, N. cyanomos, 
Promacentrus cuneatus and Parioglossus philippinus. This study provides the ecological baseline data of a new 
discovered underwater pinnacle in Rayong Province, to support coral reef conservation, management, and 
sustainable tourism in the Eastern Gulf of Thailand. 

 

กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญส าหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการให้บริการของระบบนิเวศแนวปะการังในเกือบทุกประเทศของประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลใหม่สามารถช่วยลดความกดดันที่มีต่อแหล่งด าน้ าหลักได้ งานวิจัยนี้ศึกษากลุ่มสิ่งมีชีวิต
ปะการังบริเวณแหล่งด าน้ าแห่งใหม่ที่กองหินอันซีนในจังหวัดระยอง เพื่อประเมินศักยภาพส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 87.06 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ Acropora muricata, Porites lutea, 
Symphyllia radians, Turbinaria peltata, Platygyra sinensis, Plerogyra sinuosa และ Goniopora columna สัตว์ทะเล
หน้าดินที่ ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่น ได้แก่  Arca ventricosa, Phyllidia nigra, Diadema setosum, Ellisella sp. และ 
Xestospongia sp. ป ล า แ น ว ป ะ ก า รั ง ที่ พ บ ม า ก  คื อ  Lutjanus lutjanus, Caesio cuning, Chromis cinerascens, 
Neopomacentus anabatoides, N. cyanomos, Promacentrus cuneatus และ  Parioglossus philippinus การศึกษานี้
แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานทางนิเวศวิทยาบริเวณกองหินใต้น้ าที่พบใหม่ในจังหวัดระยอง เพื่อการอนุรักษ์ การจัดการและการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืนในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

 

 

Keywords: Coral community | Ecotourism | Gulf of Thailand | Management | Underwater pinnacle  
ค าส าคัญ: กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการัง | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | อ่าวไทย | การจัดการ | กองหินใต้น้ า  
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(A) 

   
(B) (C) (D)  

 

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้เป็นทรัพยากรส าหรับการพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณกองหินใต้น้ าอันซีน จังหวัดระยอง  
(A) ปะการังเขากวาง Acropora muricata (B) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora columna) (C) กัลปังหา (Ellisella sp.)  

และ (D) ทากปุ่มกลมด า (Phyllidia nigra) 
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Macrobenthic fauna communities in human activities area 

at Koh Yo, Songkhla Province 
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Macrobenthic fauna plays important roles in marine and coastal ecosystems as the primary consumer 
in the food chain, the natural food for aquatic animals and bio-indicators in coastal ecosystems. The 
macrobenthic fauna and its environmental factors were investigated in human activities area at Wat Tai Yo, Koh 
Yo District, Songkhla Province. Samples were collected for 5 stations from nearshore to offshore stations at  
a distance of 0, 100, 300, 600 and 1,200 meters at 3-months intervals from February to November 2019. There 
were three phyla, namely Annelida, Arthropoda and Mollusca, 23 families and 32 species with the average 
abundance of 938±28 ind./m2 recorded in this study. The offshore stations (600 – 1,200 m) are more diverse  
(8 – 11 spp., H’ุ=ุ2.04ุ – 2.33) and abundant (1,092±200 – 1,420±101 ind./m2) than the nearshore stations  
(0 – 300 m) (6 – 11 spp., H’ุ=ุ1.55ุ– 1.95, 602±67 – 967±112 ind./m2). A tanaidacean, Ctenapseudes sapensis 
(350±30 ind./m2) and an amphipod, Melita latiflagella (150±8 ind./m2) were the dominant species of 
crustaceans, whereas a gastropod, Sermyla requeti (176±2 ind./m2) and a nereis species, Nephtys polybranchia 
(23±3 ind./m2) were the dominant species of mollusks and polychaetes, respectively. The cluster analysis of 
macrobenthic fauna between stations in each month showed low to moderate similarities (24.26% – 75.67%). 
The CCA analysis revealed that ammonia and organic matter in sediment were the main environmental factors 
associated with distribution pattern of macrobenthic fauna in the area. According to the result of the AMBI index, 
the nearshore stations showed higher pollution than the offshore stations.  

 

สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง มีความส าคัญในระบบห่วงโซ่อาหาร
ในแง่การเป็นอาหารของสัตว์น้ าอื่น ๆ หลายชนิดและเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ าชายฝั่งได้ การศึกษาประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่
และปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีกิจกรรมมนุษย์บริเวณวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา การเก็บตัวอย่างก าหนดเป็น 5 
สถานีคือ ระยะ 0, 100, 300, 600 และ 1,200 เมตรจากขอบฝั่ง โดยเก็บทุก ๆ สามเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ทั้งหมด 3 ไฟลัม 23 วงศ์ 32 ชนิด มีความชุกชุมรวมเฉลี่ย 938±28 ตัว/ตร.ม. 
บริเวณสถานีไกลฝั่งที่ระยะ 600 – 1,200 ม. พบความหลากหลาย (8 – 11 ชนิด, H’ุ=ุ2.04 – 2.33) และความชุกชุม  
(1 ,092±200 – 1 ,420±101 ตัว/ตร.ม. ) ซึ่ งมากกว่าสถานีใกล้ฝั่ งที่ระยะ 0 – 300 ม. (6 – 11 ชนิด , H’ุ=ุ1.55ุ– 1.95,  
602±67 – 967±112 ตัว/ตร.ม.) สัตว์หน้าดินชนิดเด่น ได้แก่ ครัสตาเชียน กลุ่มทาไนดาเซียนชนิด Ctenapseudes sapensis 
(350±30 ตัว/ตร.ม.) และแอมฟิพอดชนิด Melita latiflagella (150±8 ตัว/ตร.ม.) รองลงมาคือ หอยฝาเดียวชนิด Sermyla 
requeti (176±2 ตัว/ตร.ม.) และไส้เดือนทะเลชนิด Nephtys polybranchia (23±3 ตัว/ตร.ม.) ตามล าดับ ความคล้ายคลึงของ
สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ระหว่างสถานีในแต่ละเดือนพบว่ามีความคล้ายคลึงกันต่ าถึงปานกลาง (24.26% – 75.67%) ส่วนการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (canonical correlation analysis: CCA) ระหว่างชนิดสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่า
ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินมีความสัมพันธ์ต่อการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่มากที่สุด  
เมื่อประเมินระดับการเกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยใช้ดัชนี AMBI พบว่าเกือบทุกสถานีเกิดสภาวะมลพิษ โดยสถานีใกล้ฝั่งมี
แนวโน้มระดับการเกิดภาวะมลพิษสูงกว่าสถานีท่ีไกลฝั่งออกไป 
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Keywords: AMBI index | Environmental factors | Macrobenthic fauna | Songkhla lagoon 
ค าส าคัญ: ดัชนี AMBI | ปัจจัยสิ่งแวดล้อม | สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ | ทะเลสาบสงขลา 

 
 

สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ชนิดเด่นท่ีพบบริเวณที่มีกจิกรรมมนุษย์ (A) Ctenapseudes sapensis (B) Melita latiflagella 
(C) Nephtys polybranchia และ (D) Sermyla requeti 
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Change in benthic macroinvertebrate assemblages after  

25 years of Mytilopsis sallei invasion in Pawong Canal, 

Songkhla Lake Basin 
การเปลี่ยนแปลงสังคมสตัว์ไม่มกีระดูกสันหลังพื้นทะเล 25 ปี หลังจากการระบาดของ 

หอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei ในคลองพะวง ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
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Mytilopsis sallei (Récluz, 1849), a widespread invasive mussel in the Indo-Pacific, has established in 
Pawong canal, which is a part of the largest lagoon system in Thailand, for more than a couple of decades. 
Historical data of occurrence of benthic macroinvertebrate species from 25 years ago before an arrival of  
M. sallei was compared with data from a recent survey. Although difference between numbers of species 
reported from the two studies is trivial (26 and 27 species of before and after invasion, respectively), species 
composition is significant different, in which only 5 species overlapped. Polychaetes, amphipods and molluscs 
dominated benthic community in both studies. There are some species that have disappeared in the current 
samples, while some species have never been recorded in the canal before.  It is difficult to discern the impacts 
of M. sallei invasion from effects of other environmental changes on the benthic community, because of lack 
of full raw dataset concerning physical and biological environments from the previous study and series of long-
term monitoring has not been made. However, the recent condition of this complex estuarine ecosystem has 
been documented and we discussed some potential effects of M. sallei invasion on the local benthic 
macroinvertebrate assemblages. 
 

หอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งมีการแพร่กระจายกว้างขวางในอินโดแปซิฟิก 
ประชากรของหอยชนิดนี้อยู่อาศัยมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษในคลองพะวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ระบบลากูน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การศึกษานี้เปรียบเทียบข้อมูลการปรากฎของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสตัว์ไม่มกีระดกูสันหลงัพื้นทะเลในคลองพะวง 
จากการส ารวจเมื่อ 25 ปีก่อนเมื่อยังไม่พบหอยกะพงเทศ กับข้อมูลจากการส ารวจในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจ านวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
จากการส ารวจในอดีตและปัจจุบันยังไม่ต่างกันมากนัก (ก่อนพบหอยกะพงเทศมี 26 ชนิดและ 27 ชนิดจากการส ารวจในปัจจุบัน) 
แต่องค์ประกอบของสังคมสิ่งมีชีวิตก่อนและหลังพบหอยกะพงเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จากจ านวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด  
53 ชนิดที่พบทั้งจากการส ารวจในอดีตและปัจจุบันมี 5 ชนิดเท่านั้นซึ่งพบตรงกัน สัตว์กลุ่มไส้เดือนทะเล แอมฟิพอด และมอลลัสก์
เป็นสัตว์พื้นทะเลกลุ่มเด่นในการศึกษาท้ังสองครั้ง สัตว์หลายชนิดไม่พบในคลองพะวงหลังจากการเข้ามาอยู่อาศัยของหอยกะพงเทศ 
และหลายชนิดเป็นชนิดที่พบในการส ารวจปัจจุบันแต่ไม่เคยพบในคลองสายนี้ เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสังคมของสัตว์พื้นทะเลว่าเกิดจากการรุกรานของหอยกะพงเทศหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลดิบจากการศึกษาในอดีต ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึงไม่ได้มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ได้รายงานสถานภาพของระบบนิเวศปากแม่น้ าที่มีความ
ซับซ้อนแห่งนี้ และอภิปรายถึงผลที่เป็นไปได้จากการรุกรานของหอยกะพงเทศต่อสังคมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพื้นทะเลในคลอง
พะวง 

 

 

Keywords: Benthos | Estuary | Invasion | Mytilopsis | Songkhla Lagoon 
ค าส าคัญ: สัตว์พื้นทะเล | ปากแม่น้ า | การรุกราน | Mytilopsis | ลากูนสงขลา 
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หอยกะพงเทศท่ีพบในคลองพะวงเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนบนพ้ืนท้องน้ า 
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Species diversity of mayfly larvae (Ephemeroptera) at the 

headwater streams in Bo Kluea District, Nan Province 
ความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวในล าธารต้นน้ า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

Nuttakun Khanyom* and Boonsatien Boonsoong 
ณัฐกันต์ ขันยม* และ บญุเสฐียร บุญสูง 
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Mayfly larvae are sensitive to environmental change. Therefore, they are used as bioindicators of water 
quality. This study aims to investigate the species diversity of mayfly larvae in Bo Kluea District, Nan province. 
Eight sampling sites and three periods (November 2019, March 2020, and November 2020) were collected in  
Bo Kluea district using the hand-picking and kicking method. Fourteen families (38 genera and 44 species) of 
mayfly larvae were identified. The family Heptageniidae is the most diverse species richness, followed by 
Baetidae and Ephmerellidae. Moreover, Vietnamella nanensis Auychinda & Boonsoong, 2020 was discovered as 
new species during this study period and three putative species were determined in genus Cincticostella, 
Paegniodes, and Ephoron. Multivariate analysis (PCA) revealed that Mea Nam Wa and Saphan waterfall sites 
correlated with species richness and distribution, which showed high diversity of mayfly larvae and were limited 
to only two sampling sites. These sampling sites showed diverse microhabitats and less disturbed sites by 
anthropogenic activities. 
 

ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเป็นกลุ่มที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม จึงสามารถน ามาใช้เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ า
ได้ การศึกษาครั้งน้ีท าการศึกษาความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยเก็บตัวอย่างในล าธาร
ต้นน้ าทั้งหมด 8 สถานี จ านวน 3 ครั้ง (พฤศจิกายน 2562 มีนาคม 2563 และพฤศจิกายน 2563) ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างบริเวณแหล่ง
อาศัยต่าง ๆ ด้วยวิธี hand-picking และ kicking ผลการศึกษาพบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวทั้งหมด 14 วงศ์ (38 สกุล 44 ชนิด) ตัว
อ่อนแมลงชีปะขาววงศ์ Heptageniidae มีความหลากหลายมากที่สุด รองลงมาคือวงศ์ Baetidae และวงศ์ Ephemerellidae 
ตามล าดับ ในช่วงการศึกษาครั้งนี้มีการพบแมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก 1 ชนิด คือ Vietnamella nanensis Auychinda & 
Boonsoong, 2020 ในสถานีแม่น้ าว้า และที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกอีก 3 ชนิด ในสกุล Cincticostella, Paegniodes และ 
Ephoron ผลการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรโดยการจัดอันดับ (PCA) พบว่าสถานีแม่น้ าว้าและสถานีน้ าตกสะปันมีความสัมพันธ์กับ
ความหลากชนิดและการกระจายตัว โดยมีความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวมากที่สุด และมีชนิดที่พบเฉพาะสองสถานี
เท่านั้น ซึ่งสองสถานีมีสภาพแหล่งอาศัยย่อยที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว และเป็นสถานีที่ถูกรบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษย์น้อย 

 

 

Keywords: Bo Kluea District | Mayfly | Nan Province | Species diversity 
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ผลการจัดอันดับความสัมพันธ์ของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวและสถานีเกบ็ตัวอย่างในล าธารต้นน้ า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
(SP = สถานีน้ าตกสะปัน NW = สถานีแม่น้ าว้า) 
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Species diversity and community structure of aquatic insects 

in limestone stream, Namtok Si Khit National Park 
ความหลากชนิดและโครงสร้างชุมชนของแมลงน้ าในล าธารหินปูน อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด 
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The objectives of the present study were to investigate species diversity and composition of aquatic 
insect from limestone stream, Namtok Si Khit National Park, Nakhon Si Thammarat Province. Aquatic insects 
were qualitatively collected from each sampling sites by using a D-frame dip net in cold and hot seasons.  
The physio-chemical parameters of water were in situ measured by using the water quality equipment. Statistical 
analyses revealed that dissolved oxygen (DO), electrical conductivity (EC) and total dissolved solids (TDS) were 
significantly different between seasons (p < 0.05) but they are not different between sampling sites (p > 0.05). 
A total of 1,951 individuals of aquatic insects were found, which composed of 9 orders, 52 families and 89 
species. The most abundant group was the order Diptera (45%), followed by Ephemeroptera (22%) and Odonata 
(17%). The functional feeding group ratio indicated that most individual were collectors and followed by filterers 
and predators. The Shannon-Wiener diversity index showed more diversity in hot season than that of cold 
season. Diversity of aquatic insects in site 1 was greater than those of site 4, site 3 and site 2. The results of 
canonical correspondence analysis showed that the EC and TDS correlated with the aquatic insect community 
structure. 

 

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดและองค์ประกอบของแมลงน้ าในล าธารหินปูน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
น้ าตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บตัวอย่างแมลงน้ าเชิงคุณภาพด้วยสวิงปากรูปตัวดีในฤดูร้อนและฤดูหนาว พร้อมทั้งวัด
ปัจจัยทางกายภาพและเคมีของน้ า ผลการศึกษาปัจจัยทางกายภาพและเคมีของน้ า ได้แก่ ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า ค่าการน า
ไฟฟ้า และค่าของแข็งละลายน้ า มีความแตกต่างกันในฤดูหนาวและฤดูร้อนอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) แต่ไม่มีปัจจัยใดมีความ
แตกต่างกันในระหว่างสถานีเก็บตัวอย่าง (p > 0.05) ผู้วิจัยพบแมลงน้ าทั้งหมด 1,951 ตัวอย่าง จ านวน 9 อันดับ 52 วงศ์ 89 ชนิด 
อันดับที่พบความชุกชุมมากที่สุดคือ อันดับ  Diptera (45%) อันดับ Ephemeroptera (22%) และอันดับ Odonata (17%) 
ตามล าดับ การจัดกลุ่มแมลงน้ าตามลักษณะการกินอาหาร พบว่ากลุ่มกินอาหารโดยการเก็บกินมีจ านวนตัวมากที่สุด (48%) 
รองลงมาคือ กลุ่มกินอาหารโดยการกรองกิน (31%) และกลุ่มผู้ล่า (18%) ตามล าดับ ผลการศึกษาค่าดัชนีความหลากหลาย 
(Shannon-Wiener index) ในระหว่างสถานีเก็บตัวอย่างพบว่า สถานีที่ 1 มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ สถานีที่ 4 , 3 และ 2 
ตามล าดับ และในฤดูร้อนมีดัชนีความหลากหลายมากกว่าฤดูหนาว ผลการวิ เคราะห์หลายตัวแปรด้วย canonical 
correspondence analysis พบว่า ค่าการน ากระแสไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้ ามีความสัมพันธ์กับโครงสร้างชุมชนของกลุ่ม
แมลงน้ า 

 

 

Keywords: Aquatic insects | Community structure | Limestone stream | Namtok Si Khit National Park | Species 
diversity 
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Termite diversity along edge-interior gradients of a 

deciduous forest, Nan province 
ความหลากหลากของปลวกตามแนวการเปล่ียนแปลงระหว่างขอบป่ากบัด้านในป่าของ

ป่าผลดัใบ จงัหวดัน่าน 
Kasidit Rison*, Chatchawan Chaisuekul, and Marut Fuangarworn 

กษิดิศ ริสอน*, ชัชวาล ใจซื่อกุล และ มารุต เฟื่องอาวรณ ์
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
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Deciduous forest is one of the main types of forest in Thailand that has been disturbed and fragmented, 
particularly in Nan province, northern part of Thailand. One consequence of forest fragmentation is the rapid 
increase of area covered by edge zones. Edge zones may indirectly reduce the actual area of forests, which 
have been shown reaching deep into the interior of forest and altering the habitat conditions. The changes 
create edge-interior gradient that characterize community composition of several taxa including termites, the 
key organisms of decomposition in tropical forests. In this study, we aimed to investigate how edge-interior 
gradient influences species richness and community composition of termites in a deciduous forest, which has 
been fragmented by road network. The study was conducted at Lainan Research and Technology Transfer 
Station, Nan province. Termites were sampled using standardized search and baiting across the eight line 
transects (at least 400 meters apart), covering edge-interior gradient of 100 meters. Each sampling effort was 
conducted every ten meter in the transect. A total of 16 termite species was found in this study. Species richness 
of termites as well as the occurrences of Ancistrotermes pakestanicus, and Odontotermes sp. 1 remained 
unchanged along forest edge-interior gradient. The positive-encountered trend of Miceocerotermes crassus was 
found at the forest edge. In contrast, Macrotermes sp. 2 was highest at the interior of forest, while the 
occurrences of Macrotermes gilvus was highest at intermediate distances to forest edge. The Sorensen 
dissimilarity of termite assemblages was higher among sampling units placed near the forest edge, indicating 
that species turnover is a determinant process of community composition across edge-interior gradient. 
Therefore, long-term activity, such as road, at deciduous forest causes compositional changes in termite 
communities. These may impair ecological functions especially decomposition and therefore energy flowing in 
the forest. 

 

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าผลัดใบจ านวนมาก ป่าเหล่านี้ถูกรบกวนและเกิดการแตกกระจายของผืนป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ป่าผลัดใบในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เช่น จังหวัดน่าน หนึ่งในผลกระทบจากการการแตกกระจายของผืนป่าคือการเพิ่มจ านวนของพื้นที่ชาย
ขอบ พื้นที่เหล่านี้ส่งผลลบต่อขนาดของป่า ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางจากขอบเข้าสู่ด้านในของป่า การเปลี่ยนแปลงภาวะของถิน่
ที่อยู่เหล่านี้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในป่าหลายชนิดรวมถึงปลวกซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญต่อกระบวนการย่อยสลายในป่าเขตร้อน การ
เปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดแนวการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายของสังคมสิ่งมีชีวิตระหว่างชายขอบและด้านในป่า งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าแนวการเปลี่ยนแปลงระหว่างขอบป่าและด้านในป่าส่งผลอย่างไรต่อรูปแบบความหลากชนิดและสังคมของ
ปลวกบนพื้นที่ป่าผลัดใบในจังหวัดน่าน ซึ่งป่าแห่งนี้ถูกท าให้แยกจากกันจากการสร้างถนนตัดผ่าน ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างป ลวกโดย
วิธีการค้นหามาตรฐานและกับดักบน line transect จ านวนแปดเส้น (แต่ละเส้นห่างกันอย่างน้อย 400 เมตร) ที่กระจายตัวอยู่ทั่ว
ผืนป่าแห่งนี้ และครอบคลุมแนวการเปลี่ยนแปลงระหว่างขอบป่ากับด้านในป่าเป็นระยะทาง 100 เมตร ปลวกจะถูกเก็บตัวอย่าง
ด้วยวิธีดังกล่าวทุก ๆ สิบเมตร ใน line transect ผลการศึกษาพบว่าปลวกในบริเวณที่ศึกษามีจ านวน 16 สปีชีส์ ความหลากชนิด
ของปลวกและความถี่ท่ีพบปลวก Ancistrotermes pakestanicus และ Odontotermes sp. 1 ไม่มีความแตกต่างกันภายในแนว
การเปลี่ยนแปลง ความถี่ที่พบปลวก Miceocerotermes crassus สูงบริเวณขอบป่าซึ่งตรงข้ามกับปลวก Macrotermes sp. 2 ที่
พบบริเวณด้านในป่า และความถี่ที่พบปลวก Macrotermes gilvus สูงบริเวณกลางแนวการเปลี่ยนแปลง ค่าดัชนีความต่างของ 
Sorensen มีค่าสูงบริเวณชายขอบป่าและช้ีให้เห็นถึงความต่างที่มาจาก species turnover ภายในแนวการเปลี่ยนแปลง โดยสรุป
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แล้ว กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกับป่าในระยะยาวเช่น การตัดถนนผ่านป่านั้นส่งผลต่อสังคมของปลวก โดยท าให้รูปแบบของสังคม
เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อหน้าท่ีของระบบนิเวศ เช่น การย่อยสลายและการหมุนเวียนแร่ธาตุในท้ายท่ีสุด 

 

 

Keywords: Community composition | Dry deciduous forest | Edge effects | Termites 
ค าส าคัญ: สังคมสิ่งมีชีวิต | ป่าเต็งรัง | ผลกระทบของชายขอบ | ปลวก 
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Diversity of moths along vertical stratification and seasonal 

changes in tropical rainforest of Thailand  
ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อกลางคืนตามการแบ่งชั้นตามแนวดิ่งและการเปลี่ยนแปลง
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Ecosystem in tropical rainforest is complex and diverse, not only in horizontal dimension but also in 
vertical dimension. Tree crowns of large woody plants in tropical rainforest act as a temperature insulator, light 
protection, and wind filter, which create different type of microclimate and stratify insect communities along 
the vertical dimension. Beta diversity of insects among vertical dimension is expected to be higher than the 
horizontal dimension. This study aims to investigate the community stratification along vertical dimension, and 
the effect of seasonal changes on vertical stratification on moths. Samples were collected at Mo Singto forest 
dynamic plot, Khao Yai National Park, and Klong Naka Wildlife Sanctuary, in dry and wet seasons. Light traps 
were set at canopy and understory layers for assessment. For the results, abundance of moths in canopy was 
higher than those of the understory at Mo Singto plot. Contrastingly, Klong Naka plot showed the opposite 
results of the lower abundance of moths in canopy than those of understory. Moreover, the beta diversity 
pattern was not consistent between two plots, and also across seasons. For Mo Singto plot, vertical beta diversity 
was higher than horizontal beta diversities in wet season, but not different in dry season. In contrast, Klong Naka 
plot showed that vertical beta diversity was greater than horizontal diversities only in dry season, and beta 
diversities in all dimensions increased in the dry season. These results indicated that the vertical stratification 
and seasonal changes greatly affect the moth diversity. We thus gain our understanding of organism assembly 
and those responsible mechanisms, and this study provided fauna information in protected area for conservation 
and management. 

 

ป่าดิบช้ืนเขตร้อนเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและความหลากหลายที่สูง ไม่เพียงเฉพาะในแนวราบแต่รวมถึงแนวดิ่ง
ด้วย ช้ันเรือนยอดของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในป่าดิบช้ืนท าหน้าที่เสมือนร่มกันแสง ควบคุมอุณหภูมิและป้องกันกระแสลม และท าให้
เกิดสภาวะแวดล้อมขนาดย่อมที่แตกต่างกันที่ส่งผลถึงสังคมแมลงที่มีความแตกต่างกันตามช้ันในแนวดิ่ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแนวดิ่งจึงมักมีค่าที่สูงเมื่อเทียบกับตามแนวราบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชุมชนผีเสื้อ
กลางคืนตามการแบ่งช้ันในแนวดิ่ง และผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลต่อความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนตามชั้นแนวดิ่ง ผู้วิจัย
ท าการเก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนจากแปลงวิจัยมอสงิโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยติดตั้งกับดักแสงในระดับช้ันความสูงที่แตกต่างกันคือช้ันเรือนยอดและช้ันใต้ร่ม ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผีเสื้อกลางคืน
บนช้ันเรือนยอดมีความหนาแน่นมากกว่าช้ันใต้ร่มที่แปลงมอสิงโต ตรงกันข้ามกับที่คลองนาคาที่ช้ันใต้ร่มมีความหนาแน่นมากกว่า 
ในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตระดับเบต้าพบว่าในแต่สถานที่และฤดูมีรูปแบบที่ไม่คงที่ ความหลากหลายในแนวดิ่งมีค่า
สูงกว่าในแนวราบในฤดูฝนแต่ไม่แตกต่างกันในฤดูแล้งที่แปลงวิจัยมอสิงโต ในขณะที่แปลงวิจัยคลองนาคานั้นความหลากหลายใน
แนวดิ่งมีค่าสูงกว่าในแนวราบในฤดูแล้งแต่ไม่แตกต่างกันในฤดูฝน นอกจากนั้นความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนท้ังแนวราบและ
แนวดิ่งเพิ่มมากขึ้นในฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน ผลการศึกษาบ่งบอกได้ว่าการจัดช้ันตามแนวดิ่งและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลส่งผล

E-17 



การประชุมวิชาการการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: 
อนกุรมวิธานและซิสเทมาตคิส์ในประเทศไทย 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 
 

 

136 

ต่อความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืน ผลการศึกษานี้สามารถเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับแมลงตามช้ันแนวดิ่งและกลไกที่ท าให้เกิด
กระบวนการเหล่านั้น นอกจากน้ียังให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ในพื้นที่คุ้มครองต่อไป 

 

 

Keywords: Beta diversity | Canopy layer | Lepidoptera | Seasonal variation | Understory layer  
ค าส าคัญ: ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตระดับเบตา | ช้ันเรือนยอด | อันดับผีเสื้อ | การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล | ช้ันใต้ร่ม  
 

 
 

เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่างผเีสื้อกลางคืน (A) กับดักแสงแบบเพนซิลเวเนีย (B) ตัวอย่างการติดตัง้กับดักแสงบนช้ันเรือนยอด
และ (C) ช้ันใต้ร่ม 
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A pilot study of species composition of bee pollinators along 

elevation gradients in Doi Inthanon National Park 
การศึกษาเบื้องต้นองค์ประกอบชนิดของผึ้งถ่ายเรณูตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติ 
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Bees are important pollinators for various flowering plants in diverse terrestrial habitats, including 
mountainous areas. Studies in highland pollination ecology were reported mostly from temperate zones, 
whereas data in the tropics, such as Thailand, is still largely unknown. Doi Inthanon National Park (DINP) situated 
in the highest area of Thailand, harboring diverse microclimates and plant communities along its elevation 
gradients. However, the diversity structure of bee pollinators is fundamentally unknown in this area. This study 
aims to investigate species composition of bees and its relationships to environmental factors along the 
elevation gradients at DINP. In the pilot study, bee pollinators and plant species were observed for 15 min within 
a 2 x 2 m plots (32 plots) during the morning period (08:00–12:00 h) and afternoon period (13:00–17:00 h) in  
5 DINP stations along elevation gradients representing 5 vegetation types. Results found 54 taxa from 3 families 
of bee pollinators (Apidae, Megachilidae, and Halictidae) that pollinated 44 plant species in DINP. Bee richness, 
bee abundance, temperature, and humidity significantly differed between morning and afternoon period in all 
5 stations. The species accumulation curve suggested that at least 80 plots should cover 90% of the species 
richness in this study. Pollination network revealed that Apis cerana, Lasioglossum sp., and Bombus 
haemorrhoidalis were the most common pollinators and visited diverse plant species. For further study, more 
data will be collected for three seasonality periods in a year. Results from this study will provide an invaluable 
foundation for bee diversity database that may provide important implications for pollination biology and 
conservation at DINP in the future. 

 

ผึ้งเป็นแมลงถ่ายเรณูที่มีความส าคัญให้แก่พืชดอกหลายชนิด และสามารถถ่ายเรณูได้ในพื้นท่ีที่มีความหลากหลายรวมไป
ถึงบริเวณที่เป็นภูเขาสูง การศึกษานิเวศวิทยาการถ่ายเรณูของพืชบนภูเขามีรายงานการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น ทว่าข้อมูล
การศึกษาในเขตร้อนช้ืนกลับมีอยู่น้อยและจ ากัด โดยเฉพาะการศึกษาในประเทศไทย ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาในอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและมีความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายของ
สังคมพืชที่แตกต่างกันตามระดับความสูง อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่อุทยานนี้ยังคงขาดแคลนข้อมูลความหลากหลายทางโครงสร้างของ
ผึ้งถ่ายเรณู ซึ่งน ามาสู่วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาองค์ประกอบชนิดผึ้งที่เป็นตัวถ่ายเรณูให้กับพืชดอก และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผึ้งถ่ายเรณูกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมตามระดับความสูงของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในการศึกษา
เบื้องต้นนี้ได้ท าการเก็บตัวอย่างผึ้งตอมดอกและระบุชนิดของพืชดอกในแปลงย่อยขนาด 2 x 2 เมตร เป็นเวลา 15 นาที จ านวน
ทั้งหมด 32 แปลงย่อย โดยแบ่งเป็นการศึกษาช่วงเช้า (08:00–12:00 น.) และช่วงบ่าย (13:00–17:00 น.) ใน 5 สถานีตามแต่ละ
ระดับความสูงที่เป็นตัวแทนของป่า 5 ชนิด ผลการศึกษาเบื้องต้นพบผึ้งถ่ายเรณูทั้งหมด 54 แทกซาจาก 3 วงศ์ คือ วงศ์ Apidae 
วงศ์ Megachilidae และวงศ์ Halictidae ที่มีการถ่ายเรณูให้กับพืชดอกจ านวน 44 ชนิด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลความ
มากของผึ้ง ความชุกชุมของผึ้ง อุณหภูมิ และความช้ืนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างเวลาการศึกษาช่วงเช้า
และช่วงบ่ายของทั้ง 5 สถานี และจากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ species accumulation curve พบว่าการเก็บตัวอย่างเพียง  
80 แปลงย่อยสามารถทราบข้อมูลความมากชนิดของผึ้งได้ถึงร้อยละ 90 ของการศึกษาครั้งน้ี อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยังสามารถน ามาสร้าง
โครงข่ายการถ่ายเรณูที่แสดงให้เห็นว่าผึ้งโพรง Apis cerana ผึ้งตอมเหง่ือ Lasioglossum sp. และผึ้งหึ่งชนิด Bombus 
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haemorrhoidalis เป็นผึ้งที่ถ่ายเรณูให้กับพืชดอกในอุทยานแห่งชาติได้มากท่ีสุด ในการศึกษาข้ันตอนถัดไปจะเป็นการเก็บข้อมูลใน
รอบหนึ่งปีของทั้ง 3 ฤดูกาล ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูลของชนิดและจ านวนผึ้งถ่ายเรณูในอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อใช้ในการอนุรักษ์พืชดอกพ้ืนถ่ินท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีนี้ต่อไปในอนาคต 

 

 

Keywords: Apoidea | Pollination ecology | Species accumulation curve | Vegetation types 
ค าส าคัญ: วงศ์ใหญ่ผึ้ง | นิเวศวิทยาการถ่ายเรณู | Species accumulation curve | ชนิดป่า 

 

 
 

ผึ้งหึ่งในวรรณะราชินี (queen) ชนิด Bombus eximius ก าลังถ่ายเรณูให้กับดอกค าขาว  
Rhododendron veitchianum Hook. f. ที่พบในบริเวณกิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
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A comparison of Hymenoptera diversity between the forest 
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Tropical forest is a heterogeneous environment, in which variations in abiotic condition influence the 
vertical stratification diversity. Hymenoptera is one of the most diverse insect groups in term of ecological 
function, which can show different functions in vertical levels. This study aims to investigate the differences in 
hymenopteran diversity between the vertical stratification of a tropical forest in Khao Yai National Park, Thailand. 
Hymenoptera were sampled twice, in wet and dry seasons, by using yellow pan traps in nine locations and in 
both stratification levels. Traps were left for ten days. Collected samples were identified into family level and 
were classified into different feeding guilds (i.e. herbivores, pollinators, predators, and parasitoids). The results 
showed tุhat tุhereุwereุnoุdifferences iุn rุichness,ุabundance,ุandุShannon’s iุndexุamongุhorizontal lุocationsุ
in both wet and dry season. In contrast, the richness was significantly different in vertical levels and in both 
seasons.ุTheุabundanceุwasุdifferentุ inุdryุ season,ุbutุnotุ inุ theุwetุ season,ุandุShannon’sุ indexุwasุ
different only in wet season. Interestingly, these differences were showed as higher values in the canopy than 
in the understory, which probably due to differences in abiotic conditions (i.e. light intensity and temperature) 
in vertical stratification. Moreover, plant productivity, which provide food and shelter is usually higher in canopy 
than in understory. Our results highlight the important of vertical stratification and seasonality to Hymenoptera 
diversity pattern. 

 

            แมลงในอันดับ Hymenoptera เป็นแมลงกลุ่มหนึ่งที่มีความหลากหลายสูง ทั้งยังมีบทบาทในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน 
เช่น แมลงผสมเกสร แมลงกินพืช แมลงเบียนและแมลงผู้ล่า ซึ่งมีความส าคัญต่อการรักษาสมดุลภายในระบบนิเวศ การศึกษานี้ท า
การเปรียบเทียบความความหลากหลายของแมลงในอันดับ Hymenoptera ระหว่างช้ันเรือนยอดและใต้เรือนยอด และระหว่าง
ฤดูกาล (ฤดูแล้งและฤดูฝน) ในพื้นที่แปลงวิจัยถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนท่ีมีความแตกต่างของ
สภาพภูมิอากาศจุลภาคในแนวดิ่งจากปัจจัยกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน และความเข้มแสง ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างโดยใช้กับดักถาด
สีเหลือง ตั้งที่จุดเก็บ 9 จุด ทั้งช้ันเรือนยอดและใต้เรือนยอด วางกับดักทิ้งไว้เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นน าตัวอย่างที่รวบรวมได้มาจัด
จ าแนกในระดับวงศ์และแบ่งตามประเภทอาหารที่กิน ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างของความชุกชุม ความอุดมสมบูรณ์ของชนิด
และ Shannon’s index เมื่อเปรียบเทียบภายในช้ันของป่าในแนวนอนทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ในทางตรงกันข้ามเมื่อเปรียบเทียบใน
แนวดิ่ง ความอุดมสมบูรณ์ของชนิดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสองฤดู ส่วนความชุกชุมแตกต่างกันเพียงฤดูแล้ง 
และ Shannon’s index แตกต่างกันเพียงฤดูฝน โดยความแตกต่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พบว่า ช้ันเรือนยอดมีค่ามากกว่าช้ันใต้เรือน
ยอด เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผลจากความแตกต่างทางปัจจัยทางกายภาพระหว่างช้ันในแนวดิ่ง อีกทั้งแหล่งอาหารจากพืชหรือที่อยู่
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อาศัยจะพบมากกว่าในช้ันเรือนยอด การศึกษาครั้งนี้จะช่วยประเมินรูปแบบความหลากหลายของ Hymenoptera ที่เป็นผลจาก
ความแตกต่างของช้ันของป่าในแนวดิ่งและระหว่างฤดูกาลได้ 

 

 

Keywords: Beta diversity | Biodiversity | Hymenoptera | Vertical stratification 
ค าส าคัญ: ความหลากหลายของชนิดระหว่างพ้ืนท่ีศึกษา | ความหลากหลายทางชีวภาพ | อันดับ Hymenoptera | การจดัชั้นใน

แนวดิ่ง 
 

 
 

(A) ตัวอย่างแมลงในอันดับ Hymenoptera และ (B) กับดักถาดสีเหลือง 
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