ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ช นายสราววธ ส สงขขแ ก กว
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ ผผ กชปวยศาสตราจารยข
การดตารงตตาแหนนงบรห
ว าร
พ.ย. 2559 - มช. ค. 2561
การศ ก
ศ ษา

สงล ก ลด

ภาคววชาชชวววทยาปป าไม ก คณะวนศาสตรข

รองคณบดชฝป ายก จว การน ส
ว ต
ว คณะวนศาสตรข

วท.บ.(วนศาสตรข)ชชวววทยาปป าไม ก, ม.เกษตรศาสตรข, ไทย, 2539
วท.ม.(วนศาสตรข)ชวช ววทยาปป าไม ก, ม.เกษตรศาสตรข, ไทย, 2542
Ph.D.(อนวก รมววธานของพพช), University of Dublin, ไอซ ขแ ลนดข, 2551

สาขาเชย
ช วชาญ/สนใจ

พฤกษอนวก รมววธานพรรณไม ก , นเว วศววทยาปป าไม ก, Forest Plant Systematic , Forest Plant Ecology, Forest Botany, Bamboo
taxonomy and systematics

งานสอน
Bamboo & Palm
Dendrology
Field Dendrology
Field Dendrology II
Field Forest Ecology
Forest Biogeography
Forest Ecology
Forest Plant Geography
Forest Plants Systematics
โครงการว จ
ว ย
ล
ปช 2541
มหวดล

การวางแผนธรรมชาต ศ
ว ก
ท วเช งว อนวรก
ส ษข บรเว วณเขานอจผ กจชจ จสงหวสดกระบชท ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากDANCE ผปานมหาววทยาลสย
ศ ษา และการทปอ งเทชย

ปช 2546-2547

ชวดโครงการ : ไผปบนพพน
จ ทชส
ท งผ ; โครงการยปอ ยทชท 1 : ความหลากหลายของไผปบนพพน
จ ทชส
ท งผ ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากมผลน ธว โว ครงการหลวง

ปช 2547-2551

การววจย
ส และพสฒ นาการปลผก ไผปเ พพอ
ท การผล ต
ว หนปอ ไม กและการใชประโยชนข
จากไม กไผป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ก

ปช 2547-2551

สวนรวบรวมและขยายพสนธวไ
ข ผปเ พพอ
ท ปลผก สวนไผปเ ศรษฐก จว ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.

ปช 2551

พ วพ วธภสณฑขพช
พ ตก
ศ ววนจว วนสนดร ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากคณะวนศาสตรข มหาว ท
ว ยาลสยเกษตรศาสตรข

ปช 2551-2552 ความส สม พสนธวข
ข องไผปสกวลไผปภพ
ผ าน (Phuphanochloa) และสกวลใกล กเคชยง ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากโครงการพสฒ นาองคขความรผ กและศก
ศ ษา
นโยบายการจสดการทรสพยากรช ชวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT)
ปช 2551-2552

สวนรวบรวมพรรณไผปคณะวนศาสตรข ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากคณะวนศาสตรข มหาว ท
ว ยาลสยเกษตรศาสตรข

ปช 2552-2553 โครงการศ ก
ด กานนสนทนาการในอวทยานแหปงชาต ภ
ว ก
ผ ระด งศ ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากกรม
ศ ษาขชดความสามารถในการรองรสบการใช ประโยชนข
ก
อวทยานแหปงชาต ว ส สตวขปปา และพสนธวพ
ข ช
พ กระทรวงทรสพยากรธรรมชาต แ
ว ละส งวท แวดล กอม
ปช 2552-2553 สกวลไผปอ อลอ (Pseudostachyum) สกวลไผปรายงานใหมปจากประเทศไทย ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากโครงการพสฒ นาองคขความรผ กและศก
ศ ษา
นโยบายการจสดการทรสพยากรช วช ภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT)
ปช 2552-2554 โครงการศ ก
ป ปป าทชส
ท ทาคสญของประเทศไทย ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวน
ศ ษาความเหมาะสมในการจสดททาแนวเช พทอ มตปอ ทางน เว วศววทยาของผพนปป าในกลวม
จากกรมอวทยานแหปงชาต ว ส สตวขปปา และพสนธวพ
ข ช
พ กระทรวงทรสพยากรธรรมชาต แ
ว ละส งวท แวดล กอม
ปช 2552-2554 โครงการจสดททาแผนการจสดการพน
พจ ทชก
ท ลวม
ป ปป าตะวสนออก ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากกรมอวทยานแหปงชาต ว ส สตวขปปา และพสนธวพ
ข ช
พ กระทรวงทรสพยากร
ธรรมชาต แ
ว ละส งวท แวดล กอม
ปช 2552-2553

พลวสตปป าดบ
ว เขาดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากคณะวนศาสตรข มก .

ปช 2553-2555 การส ทารวจและประเม น
ว ศสก ยภาพทรสพยากรช ชวภาพทชม
ท ส
ช ถานภาพเฉพาะถ นและถผ
วท
ก ควก คามเพพอ
ท การใชประโยชนข
อ ยปางยสงท ยพนในภาคตะวสนออกของ
ก
ประเทศไทย ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ปช 2554-2556

การศ ก
ส มก.
ศ ษาทางด กานวงศ ขวานววทยาของไผปสกวลไผปตงและสกวลใกล กเคชยง ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย

ปช 2554-2558 การศ ก
ท นแปลงการใช ประโยชนข
พน
พจ ทชด
ท น
ว ตปอ ความหลากหลายทางช ชวภาพปป าดบ
ว เขา ดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( ผผ ก
ศ ษาผลกระทบของการเปลชย
ก
รปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ปช 2553-2555 ความหลากหลายของพพชใบเลชย
จ งเดชย
ท วบางชน ด
ว ในเขตพรรณพฤกษชาต ภ
ว าคตะวสนออก เฉชยงเหนพอ และภาคตะวสนออกของไทย ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได ก
รสบทวนจากองคขก ารพ วพ วธภสณฑขวท
ว ยาศาสตรขแ หปงชาต ว
ปช 2553-2555 พรรณพฤกษชาต วว งศ ย
ป ยไผป (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากโครงการพสฒ นาองคขความรผ กและศก
ข อ
ศ ษา
นโยบายการจสดการทรสพยากรช ชวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)
ปช 2554
การส ทารวจความหลากหลายทางช ชวภาพในพพน
จ ทชวท ก
ว ฤตทางความหลากหลายทางช ชวภาพ ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานนโยบายและแผน
ทรสพยากรธรรมชาต แ
ว ละส งวท แวดล กอม
ปช 2554-2555

พลวสตของโครงสร กางของส สงคมไผปม น
ส หมผหลสงการตายขวย ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากคณะวนศาสตรข มหาว ท
ว ยาลสยเกษตรศาสตรข

ปช 2554-2557 ผลกระทบของการเปลชย
ท นแปลงการใช ประโยชนข
ทด
ทช น
ว ตปอ พลวสตและความหลากหลายของพรรณพ ช
พ การ ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งาน
ก
คณะกรรมการววจย
ส แหปงชาต ว
ปช 2555
โครงการศ ก
ข ช
พ พสนธวส
ข สตวขบนเกาะกผด จสงหวสดตราด ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากองคขก ารบร ห
ว ารการพสฒ นาพพน
จ ทชพ
ท วเศษ
ศ ษาความหลากหลายของพสนธวพ
เพพอ
ท การทปอ งเทชย
ท วอยปางยสงท ยพน (องคขก รมหาชน)สทานสก งานพพน
จ ทชพ
ท วเศษหมผเป กาะช างและพพ
น
จ ทชเท ชพทอ มโยง (สผผ.1)
ก
ปช 2555-2556 การต ด
ว ตามการเจร ญ
ว ทดแทนของพรรณพพชตปอ การเปลชย
ท นแปลงของอวณหภผม แ
ว ละความเข กมแสง ในเขตสงวนช ชวมณฑลห กวยคอกม กาและพพน
จ ทชใท กล ก
เคชยงของระบบน เว วศภผเ ขาดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ย
ส แหปงชาต ว
ช งใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส าท นสก งานคณะกรรมการวจว ย
พ วมพขครสงจ ลปาสวดเมพอ
ท 19/11/60

หน กา 1 จาก 5

ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ช นายสราววธ ส สงขขแ ก กว
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ ผผ กชปวยศาสตราจารยข

สงล ก ลด

ภาคววชาชชวววทยาปป าไม ก คณะวนศาสตรข

ปช 2555-2556 การต ด
ว ตามความหลากหลายทางช ชวภาพตปอ การเปลชย
ท นแปลงภผม อ
ว ากาศ ในเขตสงวนช ชวมณฑลห กวยคอกม กาและพพน
จ ทชใท กล กเคชยงของระบบน เว วศภผเขา
ดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานคณะกรรมการวจว ย
ส แหปงชาต ว
ปช 2555-2556 การพสฒ นาระบบการจสดการฐานข กอมผลความหลากหลายทางช ชวภาพ ในเขตสงวนช ชวมณฑลห กวยคอกม กาและพพน
จ ทชใท กล กเคชยงของระบบน เว วศภผเขาดอยสว
เทพ-ปวย จสงหวสดเช ย
ส แหปงชาต ว
ช งใหมป ( หสวหน กาโครงการยปอ ย ) ได กรสบทวนจากส าท นสก งานคณะกรรมการวจว ย
ปช 2555-2558

การศ ก
ว ธพ
ว ลของความเข กมแสงตปอ การเจร ญ
ว ทดแทนของพรรณพพชในปป าดบ
ว เขา ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ศ ษาอ ท

ปช 2555-2556

งานววจย
ส เพพอ
ท ผนวกรวมแนวความรผ กและการใชประโยชนข
จากไผปเ พพอ
ท ต กานอวทกภสย ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากSUNYU Consultants INC.
ก

ปช 2556
ชวช ภาพ

โครงการจสดททาระบบฐานข กอมผลเพพอ
ท การใชประโยชนข
จากฐานช ชวภาพระดสบชวม ชน ( หสวหน กาโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานพสฒ นาเศรษฐก จว จากฐาน
ก

ปช 2556-2558 ผลกระทบของการเปลชย
ท นแปลงการใช ประโยชนข
ทด
ทช น
ว ตปอ พลวสตและความหลากหลายของพรรณพ ช
พ ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานคณะ
ก
กรรมการววจย
ส แหปงชาต ว
ปช 2557-2559

โครงการววจย
ส เพพอ
ท กทาหนดแนวทางการพสฒ นาปป าสาธต
ว วสงนทาจ เขชยว ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากเงวนรายได กมหาววทยาลสยฯ

ปช 2558-2559 การศ ก
ความหลากหลายทางช ชวภาพของเหหดก น
ว ได กและปลวกเลชย
จ งราของชวม ชนท กองถนในปป
วท
าสงวนแหปงชาต ป
ว ป าวสงนทาจ เขชยว จสงหวสด
ศ ษาการใช ประโยชนข
ก
นครราชส ชม า ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานพสฒ นาเศรษฐก จว จากฐานช ชวภาพ (องคขก ารมหาชน)
ปช 2558-2559 การศ ก
ว ได กและปลวกเลชย
จ งราเพพอ
ท การพสฒ นาการใชประโยชนข
อ ยปางยสงท ยพนในปป าสงวนแหปงชาต ป
ว ป าวสงนทาจ เขชยว
ศ ษาความหลากหลายทางช ชวภาพของเหหดก น
ก
จสงหวสดนครราชส ชม า ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานพสฒ นาเศรษฐก จว จากฐานช ชวภาพ (องคขก ารมหาชน)
ปช 2558-2561 การเปลชย
ท นแปลงสภาพภผม อ
ว ากาศตปอ ถนทช
วท อ
ท าศ สยทางธรรมชาต ข
ว องพพชพรรณและส สตวขปปา ในอวทยานแหปงชาต ด
ว อยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( หสวหน กา
โครงการยปอ ย ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ปช 2558-2561 การศ ก
ท นแปลงภผม อ
ว ากาศตปอ ช พ
ข องพรรณพพช ในเขตสงวนช วช มณฑลห กวยคอกม กาและพพน
จ ทชท
ศ ษาผลกระทบของการเปลชย
ช ลสก ษณขแ ละการส บ
พ ตปอ พสนธวข
ใกล กเคชยง ดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ปช 2558-2561 อ ท
ว ธพ
ว ลของการเปลชย
ท นแปลงภผม อ
ว ากาศตปอ ความหลากหลายทางช วช ภาพ ระบบน เว วศภผเ ขาดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ย
ช งใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบ
ทวนจากทวนอวดหนวนวจว ย
ส มก.
ปช 2557-2558

ความหลากหลายชน ด
ว ของพรรณไม กพพน
จ ลปางในสวนไผป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานพสฒ นาเศรษฐก จว จากฐานช ชวภาพ (องคขก ารมหาชน)

ปช 2557-2559 การต ด
ว ตามการเจร ญ
ว ทดแทนของพรรณพพชตปอ การเปลชย
ท นแปลงของอวณหภผม แ
ว ละความเข กมแสง ในเขตสงวนช วช มณฑลห กวยคอกม กาและพพน
จ ทชใท กล ก
เคชยงของระบบน เว วศภผเ ขาดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานคณะกรรมการวจว ย
ส แหปงชาต ว
ปช 2557-2559 การต ด
ว ตามความหลากหลายทางช ชวภาพตปอ การเปลชย
ท นแปลงภผม อ
ว ากาศ ในเขตสงวนช ชวมณฑลห กวยคอกม กาและพพน
จ ทชใท กล กเคชยงของระบบน เว วศภผเขา
ดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานคณะกรรมการวจว ย
ส แหปงชาต ว
ปช 2557-2559 การพสฒ นาระบบการจสดการฐานข กอมผลความหลากหลายทางช ชวภาพ ในเขตสงวนช ชวมณฑลห กวยคอกม กาและพพน
จ ทชใท กล กเคชยงของระบบน เว วศภผเขาดอยสว
เทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( หสวหน กาโครงการยปอ ย ) ได กรสบทวนจากส ทานสก งานคณะกรรมการวจว ย
ส แหปงชาต ว
ปช 2559
ความหลากชน ด
ว และอ ท
ว ธพ
ว ลของไม กเถาตปอ ระบบน เว วศปป าทดแทนแบบผสมผสานอายว 35 ปช ณ สถานชวจว ย
ส และฝศก อบรมวนเกษตรตราด ( ผผ กรปวมโครงการ
) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ปช 2559-2562

การศ ก
ว จสงหวสดชวม พร ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ศ ษาการทดแทนของส สงคมพพชบนส สนทรายบางเบ ด

ปช 2558-2561 การเปลชย
ท นแปลงสภาพภผม อ
ว ากาศตปอ ถนทช
วท อ
ท าศ สยทางธรรมชาต ข
ว องพพชพรรณและ
สต
ว อยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ย
ส มก.
ส วขปปา ในอวทยานแหปงชาต ด
ช งใหมป ( หสวหน กาโครงการยปอ ย ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ปช 2558-2561 การเปลชย
ท นแปลงสภาพภผม อ
ว ากาศตปอ ถนทช
วท อ
ท าศ สยทางธรรมชาต ข
ว องพพชพรรณและ ส สตวขปปา ในอวทยานแหปงชาต ด
ว อยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( หสว
หน กาโครงการยปอ ย ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
ปช 2561-2563

การต ด
ว ตามความหลากหลายทางช ชวภาพ ในปป าดบ
ว เขาฟพจ นฟผ ดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( ผผ กรปวมโครงการ ) ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.

ปช 2561-2563 การศ ก
ท องพรรณไม กเบวก นทาและไม กท กองถนวท ในปป าดบ
ว เขาฟพจ นฟผ ดอยสวเ ทพ-ปวย จสงหวสดเช ชยงใหมป ( หสวหน กาโครงการยปอ ย )
ศ ษาควณลสก ษณะทางด กานหน กาทชข
ได กรสบทวนจากทวนอวดหนวนว จว ย
ส มก.
บทความว จ
ว ย
ล ในวารสารว ช
ว าการ
ระดสบชาต ว
- Sarawood Sungkaew, Duangchai Sookchaloem, Somneuk Pongumphai, ธวสชชสย ส สนตส
ว ข
ว , Sumon Masuthon, "The genus Calophyllum (Guttiferae) in
Thailand", วารสารการจสดการปป าไม ก 3 (5) (2009) 1-24
- Yongyut Trisurat, ขวสญใจ คทามงคล, Sarawood Sungkaew, prateep duengkae, "The Study of Riparian Forest Structure in Mun River Basin", วารสารสน
ศาสตรข 32 (Special) (2013) 97 -109
- สสม ฤทธ วธ เส หงเลหก , Dokrak Marod, Sarawood Sungkaew, กฤษฏา หอมสวด, "The relationships between some environmental factors and distribution of
plant community at Khao Laem, Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province", วารสารพฤกษศาสตรขไ ทย (Thai Journal of Botany) 5 ( พ วเศษ)
(2013) 75-87
- Dokrak Marod, Sarawood Sungkaew, Aumporn Panmongko, Atchara Jingjai, "Influences of Environmental Factors on Tree Distribution of Lower
Montane Evergreen Forest at Doi Sutep-Pui National Park, Chiang Mai Province", Thai Journal of Forestry 33 (3) (2014) 23 -33
ระดสบนานาชาต ว
- Sarawood Sungkaew, Atchara Teerawatananon, Weerapong Korawat, Trevor R Hodkinson, "Dendrocalamus copelandii (Poaceae: Bambusoideae),
a new giant bamboo record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany) 2007:35 (2007) 94 -97
- Sarawood Sungkaew, Atchara Teerawatananon, John AN Parnell, Soejatmi Dransfield, Chris MA Stapleton, Trevor R Hodkinson, "Dendrocalamus
khoonmengii, a new bamboo species (Poaceae: Bambusoideae) from peninsular Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany) 2007:35 (2007) 98 -102
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- Sarawood Sungkaew, Atchara Teerawatananon, John A. N. Parnell, Chris M. A. Stapleton, Trevor R. Hodkinson, "Phuphanochloa, a new bamboo
genus (Poaceae: Bambusoideae)from Thailand", KEW BULLETIN 63 (4) (2008) 669 -673
- Sarawood Sungkaew, Stapleton, C, Salamin N, Hodkinson T, "Non -monophyly of the woody bamboos (Bambuseae; Poaceae): a multi -gene region
phylogenetic analysis of Bambusoideae s.s.", JOURNAL OF PLANT RESEARCH 122 (1) (2009) 95 -108
- Atchara Teerawatananon , Sarawood Sungkaew, Trevor R. Hodkinson, "Arundinella kokutensis (Poaceae, Arundinelleae), a new species from
south-eastern Thailand", Kew Bulletin 64 (4) (2009) 747 -750
- Trevor R. Hodkinson, Grainne N Chonghaile, Sarawood Sungkaew, Mark W. Chase, Nicolas Salamin, Chris M. A. Stapletonc, "Phylogenetic analyses
of plastid and nuclear DNA sequences indicate a rapid late Miocene radiation of the temperate bamboo tribe Arundinarieae (Poaceae,
Bambusoideae)", Plant Ecology and Diversity - (-) (2010)
- Atchara Teerawatananon , Sarawood Sungkaew, VEERAYA BOONTIA, TREVOR R. HODKINSON, "A synopsis of Thai Apocopis Nees (Poaceae,
Panicoideae)", Thai Forest Bulletin (Botany) 38 (-) (2010) 150 -159
- Atchara Teerawatananon , Sarawood Sungkaew, Trevor R. Hodkinson, "Arundinella kerrii and Dimeria kerrii, Two New Endemic Species from
Thailand (Poaceae, Panicoideae)", NOVON 21 (1) (2011) 149 -153
- นายจสก รพงษข รสตนมณช , Sarawood Sungkaew, Yingyong Paisooksantivatana, "Additional notes on Maclurochloa montana(Poaceae: Bambusoideae) in
Thailand", Gardens’ Bulletin Singapore 62 (2) (2011) 297 -300
- Dokrak Marod, prateep duengkae, Utis Kutintara, Sarawood Sungkaew, Chongrak Wacharinrat, นายแหลมไทย อาษานอก, นายณรงชสย กลปอ มวสฒ นกวล ,
"The Influences of an Invasive Plant Species (Leucaena leucocephala)on Tree Regeneration in Khao Phuluang Forest,Northeastern Thailand",
Kasetsart Journal (Natural Science) 46 (1) (2012) 39 -50
- Yoshimi Shinmura, Alison K. S. Wee, Koji Takayama, Takeshi Asakawa, Orlex Baylen Yllano, Severino G. Salmo III, Erwin Riyanto Ardli, Nguyen
Xuan Tung, Norhaslinda Binti Malekal, Onrizal, Sankararamasubramanian Halasya Meenakshisundaram, Sarawood Sungkaew, M. Nazre Saleh, Bayu
Adjie, Khin Khin Soe, Emiko Oguri, Noriaki Murakami, Yasuyuki Watano, Shigeyuki Baba, Edward L. Webb, Tadashi Kajita, "Development and
characterization of 15 polymorphic microsatellite loci in Sonneratia alba (Lythraceae) using next -generation sequencing", Conservation Genetics
Resources 4 (3) (2012) 811-814
- Shinmura, Y., Wee, A.K.S., Takayama, K., Meenakshisundaram, S.H., Asakawa, T., Onrizal, Adjie, B., Ardli, E.R., Sarawood Sungkaew, Malekal,
N.B., Tung, N.X., Salmo III, S.G., Yllano, O.B., Nazre Saleh, M., Soe, K.K., Oguri, E., Murakami, N., Watano, Y., Baba, S., Webb, E.L., Kajita, T.,
"Isolation and characterization of 14 microsatellite markers for Rhizophora mucronata (Rhizophoraceae) and their potential use in range -wide
population studies", Conservation Genetics Resources 4 (4) (2012) 951 -954
- ดร. อสจฉรา ตชระวสฒ นานนทข, Sarawood Sungkaew, "Tripogon purpurascens (Chloridoideae: Poaceae): a native Thai grass recently recognized", Thai
Forest Bulletin (Botany) 40 (-) (2012) 130 -133
- W. L. Goh, S. Chandran, D. C. Franklin, Y. Isagi, K. C. Koshy, Sarawood Sungkaew, H. Q. Yang, N. H. Xia, K. M. Wong, "Multi -gene region
phylogenetic analyses suggest reticulate evolution and a clade of Australian origin among paleotropical woody bamboos (Poaceae: Bambusoideae:
Bambuseae)", Plant Systematics and Evolution 299 (1) (2013) 239 -257
- Teerawatananon, A., Sarawood Sungkaew, Boontia, V., Hodkinson, T.R., "A taxonomic revision of Germainia (Andropogoneae: Poaceae) in
Thailand", Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography 57 (3) (2013) 221 -228
- Sarawood Sungkaew, Dr. Atchara Teerawatananon, Trevor R. Hodkinson, "Population Genetic Structure of Two Forest Grasses with Contrasting
Life Forms, Arundinella setosa and Garnotia tenella in Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (1) (2013) 8 -22
- Yuki Tomizawa, Yoshimi Shinmura, Alison K. S. Wee, Koji Takayama, Takeshi Asakawa, Orlex Baylen Yllano, Severino Garengo Salmo III, Erwin
Riyanto Ardli, Nguyen Xuan Tung, Norhaslinda Binti Malekal, Onrizal, Sankararamasubramanian Halasya Meenakshisundaram, Sarawood Sungkaew,
Mohd Nazre Bin Saleh, Bayu Adjie, Khin Khin Soe, Emiko Oguri, Shigeyuki Baba, Edward L. Webb, Tadashi Kajita, "Development of 11 polymorphic
microsatellite markersfor Xylocarpus granatum (Meliaceae) using next -generationsequencing technology", Conservation Genetics Resources 5 (4)
(2013) 1159-1162
- อสจฉรา ตรชวฒ
ส นานนทข, Sarawood Sungkaew, Dokrak Marod, Trevor R. Hodkinson, "Studies in the recent new genus record Pseudostachyum
(Poaceae: Bambusoideae) from Thailand: notes on its taxonomy, distribution and habitat", Nordic Journal of Botany 32 (1) (2014) 51 -54
- Wee, AKS, Takayama, K, Asakawa, T, Thompson, B, Onrizal, Sarawood Sungkaew, Tung, NX, Nazre, M, Soe, KK, Tan, HTW, Watano, Y, Baba, S,
Kajita, T, Webb, EL, "Oceanic currents, not land masses, maintain the genetic structure of the mangrove Rhizophora mucronata Lam.
(Rhizophoraceae) in Southeast Asia", JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY 41 (5) (2014) 954 -964
- ATCHARA TEERAWATANANON, VEERAYA BOONTIA, Bhanumas Chantarasuwan, TREVOR R. HODKINSON, Sarawood Sungkaew, "A taxonomic
revision of the genus Dimeria (Poaceae: Panicoideae) in Thailand", PHYTOTAXA 186 (3) (2014) 137 -147
- Wee, Alison K. S., Takayama, Koji, Chua, Jasher L., Asakawa, Takeshi, Meenakshisundaram, Sankararamasubramanian H., Onrizal, Adjie, Bayu,
Ardli, Erwin Riyanto, Sarawood Sungkaew, Malekal, Norhaslinda Binti, Tung, Nguyen Xuan, Salmo, Severino G., III, Yllano, Orlex Baylen, Saleh, M.
Nazre, Soe, Khin Khin, Tateishi, Yoichi, Watano, Yasuyuki, Baba, Shigeyuki, Webb, Edward L., Kajita, Tadashi, "Genetic differentiation and
phylogeography of partially sympatric species complex Rhizophora mucronata Lam. and R -stylosa Griff. using SSR markers", BMC EVOLUTIONARY
BIOLOGY 15 (2015)
- J.F. Veldkamp, A. Teerawatananon, Sarawood Sungkaew, "A revision of Garnotia (Gramineae) in Malesia and Thailand", Blumea 59 (3) (2015)
229-237
- NOPPARUT TOOLMAL, Somran Suddee, Sarawood Sungkaew, "Pholidota longibulba Holttum (Orchidaceae), a new record for Thailand", Thai Forest
Bulletin (Botany) 43 (1) (2015) 39 -42
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- J.A.N. PARNELL, F. PILLA, D.A. SIMPSON, P.C. VAN WELZEN, K. CHAYAMARIT, P. CHANTARANOTHAI, P.C. BOYCE, P. BYGRAVE, C. BYRNE, S.
CHEN, C. COUCH, T. CURTIS, Dransfield, S, Duyfjes, B.E.E, Eianthong, W, Esser, H.J., Grote, P.J, Hua, Z., Jebb, M.H.P, Kirkup, D.W, Loc, P.K.,
Larsen, S.S., Macklin, J., Madern, Anneke A A, Meade, Conor V., Merklinger, F., Middleton, David J., Moat, Justin F., Muasya, Abraham Muthama
Uthama, Nakmuenwai, Pisut, Pederson, H., Pendry, Colin Alistair, Prajaksood, A., Pooma, Rachun, Preusapan, K., Puglisi, C., Sathapattayanon, A.,
Sukkharak, Phiangphak, Staples, G. W., Strijk, Joeri S., Suddee, Somran, Sarawood Sungkaew, Tangjitman, Kornkanok, Teerwatananon, A.,
Tovaranonte, Jantrararuk, Ung, T., Blasi, A. Trias, De Wilde, W. J J O, Wilkin, Paul, Yahara, Tetsukazu, "A re -examination of the life and work of
A.F.G. Kerr and of his colleagues and friends", Thai Forest Bulletin (Botany) 43 (1) (2015) 111 -131
- Bhanumas Chantarasuwan, Nina R?nsted, Finn Kjellberg, Sarawood Sungkaew, Peter C. van Welzen, "Palaeotropical intercontinental disjunctions
revisited using a dated phylogenetic hypothesis with nearly complete species level sampling of Ficus subsect. Urostigma (Moraceae)", Journal of
Biogeography 43 (2) (2016) 384 -397
- Khammongkol, K., Chamchumroon, V., Tetsana, N, Poopath, M., Sae Wai, J., Sarawood Sungkaew, "Rothmannia macrophylla (Rubiaceae), a new
record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany) 44 (1) (2016) 32 -34
- ATCHARA TEERAWATANANON, Dokrak Marod, TREVOR R. HODKINSON, Sarawood Sungkaew, "Chimonocalamus elegans, a new temperate woody
bamboo species (Poaceae:Bambusoideae) from Doi Phu Kha National Park, Thailand", Phytotaxa 302 (1) (2017) 97 -100
บทความว จ
ว ย
ล ในการประชชมว ช
ว าการ
ระดสบชาต ว
- Sarawood Sungkaew, Trevor R. Hodkinson, "Classification of bamboos (Poaceae; Bambusoideae) in Thailand inferred from a multi -gene region
phylogenetic analysis", การประชวม ทางวช
ว าการระดสบชาต ว การววจย
ส พรรณพพชปป าไม กของประเทศไทย ครส งจ ทชท 1 (2008)
- Sarawood Sungkaew, อสจฉรา ตชระวสฒ นานนทข, Trevor R. Hodkinson2, "Relationships between Phuphanochloa (Bambuseae; Bambusoideae; Poaceae)
and its allies", การประชวม ววชาการพฤกษศาสตรขแ หปงประเทศไทย ครส งจ ทชท 3 (2009)
- Sarawood Sungkaew, Atchara Teerawatananon , Trevor R. Hodkinson, "Relationships between Phuphanochloa (Bambuseae, Bambusoideae,
Poaceae) and its related genera", VIII World Bamboo Congress (2009)
- สวธรช ะ เหวม ฮ ก
วท าแพง, Dokrak Marod, "Tree Establishment along the
ศ , prateep duengkae, Sarawood Sungkaew, แหลมไทย อาษานอก, สถ วตยข ถนกท
Ecotone of Lower Montane Forest in Doi Suthep–Pui National Park, Chiang Mai Province", การประชวม ววชาการและนทาเสนอผลงานว ช
ว าการเครพอ ขปายงานว จว ย
ส
นเว วศววทยาปป าไม กประเทศไทย: ความรผ กนเว วศววทยาเพพอ
ท การฟพจ นฟผ (2013)
- Dokrak Marod, Sarawood Sungkaew, prateep duengkae, แหลมไทย อาษานอก, ตปอ ลาภ ค าโย, สวธรช ะ เหวม ฮ ก
วท าแพง,
ศ , อสม พร ปานมงคล, สถ วตยข ถนก
"Plant Diversity of Lower Montane Evergreen Forest at Huai Kogma Watershed Area, Doi Suthep – Pui National Park, Chiang Mai Province", การประชวม
ววชาการและนทาเสนอผลงานว ช
ว าการเครพอ ขปายงานว จว ย
ส น เว วศววทยาปป าไม กประเทศไทย ครส งจ ทชท 4
ณ คณะเกษตรศาสตรขฯ มหาว ท
ว ยาลสยนเรศวร พ วษณวโลก ระหวปางวสนทชท 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558
(2015)
- Dokrak Marod, Sarawood Sungkaew, prateep duengkae, แหลมไทย อาษานอก, ตปอ ลาภ คทาโย, สวธรช ะ เหวม ฮ ก
วท าแพง, "Plant
ศ , อสม พร ปานมงคล, สถ วตยข ถนกท
Diversity of Lower Montane Evergreen Forest at Huai Kogma Watershed Area, Doi Suthep – Pui National Park, Chiang Mai Province", การประชวม
ววชาการและนทาเสนอผลงานว ช
ว าการเครพอ ขปายงานว จว ย
ส น เว วศววทยาปป าไม กประเทศไทย ครส งจ ทชท 4 (2015)
- Dokrak Marod, ตปอ ลาภ คทาโย, สถ วตยข ถนกท
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