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กายววภาคไม มยยนต มน
โครงการว จ
ว ย
ล
ปธ 2551-2554 ความหลากหลาย และลหก ษณะว วว ฒ
ห นาการของพรรณไม มในสกสลมะเกลยอ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช ขม มอมผลลลาดหบน ว
วคลธโอไทดรจากคลอโรพลาสตรจโธ นมและน วว เคลธยรรจโธ นม ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากส ลานหก งานกองทสนสนหบสนสนการว จว ย
ห
ปธ 2552
ความหลากหลายทางช วธ ภาพของระบบน เว วศปป าผลหดใบ : สถานธวจว ย
ห ส งวส แวดล มอมสะแกราช จหงหวหดนครราชส ม
ธ า ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ห มก.
ปธ 2553
ความหลากหลายทางพหนธสก รรมของพรรณไม มในสกสลพะยผง (Dalbergia) และการประยสก ตรใช เพย
ส จหดการการใช ประโยชนร
อ ยปางยหงส ยยน ( หหวหน มาโครงการ
ม อ
ม
ยปอ ย ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2553-2556 การศ ก
ห ส งวส แวดล มอมสะแกราช จหงหวหดนครราชส ธม า ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได ม
ศ ษาความหลากหลายทางช ธวภาพของระบบน เว วศปป าผลหดใบบร เว วณสถานธวจว ย
รหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2552-2553

วววฒ
ห นาการและความส หม พหนธรทางพหนธสก รรมของสกสลแคส หนตส
ว ข
ส (Santisukia)กหบสกสลอยน
ส ๆในวงศ รแ ค ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนส ปวนตหว

ปธ 2553-2556 Modes of Speciation and consequences for biodiversity and conservation of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) ( หหวหน มาโครงการ
) ได มรหบทสนจากFonds zur F?rderung der Wissenschaftlichen Forschung (Austrian Science Fund)
ปธ 2554-2555 ศก
ว นลาน สะเท น
ว บกในประเทศไทย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสน
ศ ษาส หณฐานววทยา โครงสร มางภายในโพรงปาก และ พหนธสก รรมของลผก อออ ดส หตวรสะเท น
จากส าล นหก งานพหฒ นาววทยาศาสตรรแ ละเทคโนโลยธแ หปงชาต ว
ปธ 2554-2556 ความส หม พหนธรทางพหนธสก รรม วววฒ
ห นาการ และเครยอ
ส งหมายดธเ ออนเอทธใส ช บปม งชธนชนด
ว ของพรรณไม มในเผปายาง (Dipterocarpeae) ( หหวหน มาโครงการ ) ได ม
รหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2555-2557 การเก ด
ว ชน ด
ว ใหมปแ ละลหก ษณะวววฒ
ห นาการของพยชเฉพาะถนของเขาหว
วส
นปผน : กรณธศ ก
ว ข
ส (Santisukia Brummitt) ( หหวหน มาโครงการ
ศ ษาในสกสลแคส หนตส
) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2555-2556 การประเม น
ว ความหลากหลายและความส หม พหนธรทางพหนธสก รรมของไม มสหก (Tectona grandis Linn. f.) ในปป าส หก นวม น
ว ทรราชน
ป นลาน ของ-ลสม
ป นลาน ปา
ว ธ (ลสม
ย) และพยน
น ทธอ
ส นสรก
ห ษร ใกล มเคธยง โดยใช ขม มอมผลดธเ ออนเอในส ปวนคลอโรพลาสตรจโธ นม ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากคณะวนศาสตรร
ปธ 2555-2556 การส าล รวจและตรวจสอบความหลากหลายทางพน
ห ธสก รรมของไม มพะยผง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) บรเว วณสถานธฝก
ศ นส
ว ต
ว วนศาสตรรวงห นลาน
เขธยว ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากคณะวนศาสตรร
ปธ 2556-2558 ความส ม
ห นาการ และเครยอ
ส งหมายดธเ ออนเอทธใส ช บปม งชช
ว ของพรรณไม มในเผปาตะเคธยน-สยา (Shoreae) ( หหวหน มาโครงการ )
ห พหนธรทางพหนธสก รรม วววฒ
ธน นด
ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2557
ความหลากหลายทางพหนธสก รรมของไม มพะยผง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในแหลปงอนสรก
ห ษร พน
ห ธสก รรมนอกถนกล
วส าเน ด
ว ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบ
ทสนจากทสนอสดหนสนวจว ย
ห มก.
ปธ 2557-2559 ลหก ษณะการเก ด
ว ชน ด
ว ใหมป (Speciation) ของพรรณไม มในสกสลโมก (Wrightia R. Br.) ในพยน
น ทธเส ขาหวนปผนของไทย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจาก
ทสนอสดหนสนววจย
ห มก.
พ วมพรครหงน ลปาสสดเมยอ
ส 22/5/61

หน มา 1 จาก 3
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ปธ 2556-2557 การตรวจสอบความหลากหลายทางพน
ห ธสก รรมของมะไฟล งว (Baccaurea polyneura) โดยใชดครย
อ
ส งหมายไอเอสเอสอารร ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบ
ม
ทสนจากทสนส ปวนตหว
ปธ 2556-2557 ลลาดหบน วว คลธโอไทดรของยธน matK ในคลอโรพลาสตรจโธ นมของกล มวยไม มสกสลวปานแผปนด น
ว เยอน (Nervilia) ของไทย และการประยสก ตรใช ในการระบส
ชน ด
ว
ม
( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนส วป นตหว
ปธ 2558-2560 กลไกการแยกแยะการกปอ ตหวของส หงคมไม มต มนทธเส ปอ นผลจากการเปลธย
ส นแปลง เส นรส
ว าคอ น
ว โดจธน ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสน
ม มงในเขตร มอนของภผม ภ
จากXishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China
ปธ 2558-2560 ความหลากหลายทางพหนธสก รรมของไม มหลสม พอ (Intsia palembanica) ของไทยและการประยสก ตรใช เพย
ส จหดการการใช ประโยชนร
อ ยปางยหงส ยยน ( หหวหน มา
ม อ
ม
โครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2559
ฐานข มอมผลความหลากหลายของแฮพโพลไทปร (haplotype) ของแมปไ ม มพะยผง (Dalbergia cochinchinensis) และของพะยผงทธป
ส ลผก ในแปลงอนสรก
ห ษร พน
ห ธสร
ของกรมปป าไม ม ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2560

การศ ก
ว าคของต มนไม มในสกสลพะยผงบางชน ด
ว เพยอ
ส ใชในการจล
าแนกชน ด
ว ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ศ ษาลหก ษณะทางกายวภ
ม

ปธ 2560
สหณฐานววทยา กายววภาคศาสตรร และส หณฐานววทยาเรณผของพยชสกสล Dolichandrone, Santisukia และ Stereospermum ( วงศ ร Bignoniaceae) ใน
ประเทศไทย ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2560-2562
หนสนววจย
ห มก.

ความหลากหลายทางพหนธสก รรมและแฮพโพลไทปร ของไม มประดผป (Pterocarpus macrocarpus) ของไทย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสด

ปธ 2561-2563 การตรวจสอบความหลากหลายทางพน
ห ธสก รรมและแฮพโพลไทปร ของแมปไ ม มของไม มแดง (Xylia xylocarpa) ในแหลปงผล ต
ว เมลอดกรมปป าไม ม ( หหวหน มา
โครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสนว จว ย
ห มก.
ปธ 2561-2564
ววจย
ห มก.

การศ ก
ป ยประดผป) ในประเทศไทย ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทสนจากทสนอสดหนสน
ศ ษาทบทวนอนสก รมวธว านพยชเผปา Phaseoleae บางสกสล (วงศ รถวหส วงศ รยอ

บทความว จ
ว ย
ล ในวารสารว ช
ว าการ
ระดหบชาต ว
- Sutee Duangjai, "Analysis of Eucalyptus's Hybrids Using Morphological and Growth Characteristics", วารสารวนศาสตรร (Thai Journal of Forestry) 24
(2007) 1-12
- Sutee Duangjai, Somkid Siripatanadilox, "Verification of Interspecific Hybrids Between Eucalyptus camaldulensis AND Eucalyptus urophylla Using
DAN Fingerprinting", วารสารวนศาสตรร (Thai Journal of Forestry) 24 (2007) 13 -25
- สสภจ
ห ฉรธ อรหญ, จหนทรรท พ
ว ยร ชปวยเงวน, Sutee Duangjai, ยอดชาย ช ปวยเงวน, "MORPHOLOGY OF SOME TADPOLES IN KHON KAEN UNIVERSITY, KHON KAEN
PROVINCE", วารสารส หตวรปปาเมยอ งไทย 19 (1) (2012) 41-73
- วหนววสา ภผไ ชยศรธ , Somkid Siripatanadilox, Sutee Duangjai, "Leaf anatomical characteristics of the Eucalyptus clone tolerating to gall wasp (Leptocybe
invasa Fisher & LaSalle)", วารสารวนศาสตรร 33 (2) (2014) 28 -39
- วราภรณร จหนทบผรณร, Wattanachai Tasen, Sutee Duangjai, ยสทธนา ทองบสญเอยอ
น , "Pollination biology of Santisukia kerrii(Barnett&Sandwith) Brummitt",
วารสารวนศาสตรร 35 (2) (2015) 21 -31
- รหฐภผม ว รวมอหญมณธ, Somkid Siripatanadilox, Sutee Duangjai, "Effect of Ammonium Nitrate and Relative Humidity on Hyperhydricity in In Vitro Shoot
Cultures of Eucalyptus Interspecific Hybrid (Eucalyptus camaldulensis Dehnh. X Eucalyptus pellita F.Muell.)", วารสารวนศาสตรร 36 (1) (2017) 22 -32
ระดหบนานาชาต ว
- Sutee Duangjai, Wallnoefer, B., Samuel, R, Munzinger, J., Chase, M.W., "Generic delimitation and relationships in Ebenaceae sensu lato: Evidence
from six plastid DNA regions", American Journal of Botany 93 (12) (2006) 1808 -1827
- Sutee Duangjai, Samuel R, Munzinger J, Forest F,, Wallnofer B,, Michael H.J. Barfuss, Gunter Fischer, Mark W. Chase, "A multi -locus plastid
phylogenetic analysis of the pantropical genus Diospyros (Ebenaceae), with an emphasis on the radiation and biogeographic origins of the New
Caledonian endemic species", Molecular Phylogenetics and Evolution 52 (3) (2009) 602 -620
- Sutee Duangjai, Ratree Yooyuen, Suchitra Changtragoon, "Chloroplast DNA variation of Dalbergia cochinchinensis Pierre inThailand and Laos",
IUFRO World Series Vol. 30 (Multinational and Transboundary
Conservation of Valuable and
Endangered Forest Tree Species) 2012 (30) (2012) 84 -87
- Barbara Turner, J?r?me Munzinger, Sutee Duangjai, Eva M. Temsch, Reinhold Stockenhuber, Michael H.J. Barfuss, Mark W. Chase, Rosabelle
Samuel, "Molecular phylogenetics of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) using plastid and nuclear markers",
Molecular Phylogenetics and Evolution 69 (3) (2013) 740 -763
- Barbara Turner, Ovidiu Paun, J?r?me Munzinger, Sutee Duangjai, Mark W Chase, Rosabelle Samuel, "Analyses of amplified fragment length
polymorphisms (AFLP) indicate rapid radiation of Diospyros species (Ebenaceae) endemic to New Caledonia", BMC Evolutionary Biology 13 (269)
(2013) 1-15
- มานพ ผผ มพหฒ นร, Duangchai Sookchaloem, Sutee Duangjai, ราชน
ป า, "Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from peninsular
ห ยร ภผม
Thailand", Thai Forest bulletin (Botany) 45 (2) (2017) 94 -98
- Napiroon, T , Prof. Henrik Balslev, Sutee Duangjai, Duangchai Sookchaloem, Srunya Vajrodaya, รศ.ดร. ววชย
ว าลธวรกสล , ดร.กปอ งกานดา ชยามฤต,
ห สน
ห ตม
"ANTIBACTERIAL PROPERTY TESTING OF TWO SPECIES OF TROPICAL PLANT LASIANTHUS (RUBIACEAE)", Southeast Asian Journal of Tropical
Medicine and Public Health 48 (1) (2017) 177 -123
บทความว จ
ว ย
ล ในการประชชมว ช
ว าการ
ระดหบชาต ว
พ วมพรครหงน ลปาสสดเมยอ
ส 22/5/61
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- Sutee Duangjai, "Systematics and biogeography of ebenaceae sensu lato : evidence from phylogenetic analyses of eight chloroplast regions", การ
ประชสม ววชาการพฤกศาสตรรแ หปงประเทศไทย ครห งน ทธส 2 (2008)
- Sutee Duangjai, Rosabelle Samuel, Jerome Munzinger, Bruno Walln?fer, F?lix Forest, Mark W. Chase, "Evolution and diversification pattern of
plants in Biodiversity Hotspots inferred from molecular phylogenetic data: a case study of the pantropical genus Diospyros", การประชสม ทางวช
ว าการ
ระดหบชาต ว การววจย
ห พรรณพยชปป าไม มของประเทศไทย ครห งน ทธส 1 (2008)
- Sutee Duangjai, J?r?me Munzinger, Rosabelle Samuel, F?lix Forest, Mark W. Chase, "Biogeographic origins and evolution of the endemic Diospyros
(Ebenaceae) from New Caledonia: evidence from molecular phylogenetic data", การประชสม ววชาการพฤกษศาสตรรแ หปงประเทศไทยครห งน ทธส 3 (2009)
- Sutee Duangjai, Samuel, R., Apisitwanich, S., Chase, M.W., "Diversity and Evolution of Diospyros in the Indo Burma and Sundaland Hotspots: A
Molecular Phylogenetic Perspective", การประชสม นหก ววจย
ห รสน
ป ใหมปพบเมธธวจว ย
ห อาวสโส สกว ครห งน ทธส 9 (2009)
- Sutee Duangjai, รหฐภผม ว รวมอหญมณธ (นส
ว ต
ว ), "Systematic placement of the Thai endemic genus Santisukia Brummitt in phylogenetic tree of
Bignoniaceae", การประชสม ววชาการพฤกษศาสตรรแ หปงประเทศไทยครห งน ทธส 4 (2010)
- Sutee Duangjai, Somsak Apisitwanich, มานพ ผผ มพหฒ นร, "Phylogenetic relationships and evolution of the genus Dipterocarpus inferred from molecular
data: A case study of the mainland Southeast Asian species", การประชสม ววชาการพฤกษศาสตรรแ หปงประเทศไทยครห งน ทธส 4 (2010)
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