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ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชธย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Forest Entomology
Anatomy of Trees
Basic Research Tech.in Forest Biologi.Science
Dendrology
Field Dendrology
Field Dendrology II
Field Forest Biological Sciences
Forest Bilogical Science Project
Forest Ecology
Forest Genetics
Forest Tree Breeding Technology
Research Tech. in Forest Biologi.Science
Research Techniques in Forest Biological Scienc
Selected Topics in Forest Biologi. Science
Selected Topics in Forest Ecology
Selected Topics in Wildlife & Range Manag.
special problem
Special Problems
Wildlife & Range Management Project
กายววภาคไมขยน
ช ตขน
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2554 ความหลากหลาย และลลก ษณะวววฒ
ล นาการของพรรณไมขใ นสกสล มะเกลชอ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใชขขอ
ข มมล ลตาดลบนว
วคลธโอไทดยจากคลอโรพลาสตยจโธ นมและนววเคลธยรยจโธ นม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2552
ความหลากหลายทางชธวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบ : สถานธวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสธมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553
ความหลากหลายทางพลนธสก รรมของพรรณไมขใ นสกสล พะยมง (Dalbergia) และการประยสก ตยใ ชขเพชอ
ช จลด การการใชขประโยชนยอยนางยลงช ยชน ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556 การศศก ษาความหลากหลายทางชธวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบบรวเวณสถานธวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสธมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2552-2553

วววฒ
ล นาการและความสลมพลนธยทางพลนธสก รรมของสกสล แคสลนตวส ข
ส (Santisukia)กลบสกสล อชน
ช ๆในวงศยแค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2553-2556 Modes of Speciation and consequences for biodiversity and conservation of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากFonds zur F?rderung der Wissenschaftlichen Forschung (Austrian Science Fund)
ปป 2554-2555 ศศก ษาสลณฐานววทยา โครงสรขางภายในโพรงปาก และ พลนธสก รรมของลมก อออดสลต วยส ะเทวนนนาต สะเทวนบกในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยธแหนงชาตว
ปป 2554-2556 ความสลมพลนธยทางพลนธสก รรม วววฒ
ล นาการ และเครชอ
ช งหมายดธเออนเอทธใ
ช ชขบงน ชธช
น นวด ของพรรณไมขใ นเผนายาง (Dipterocarpeae) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 การเกวด ชนวด ใหมนและลลก ษณะวววฒ
ล นาการของพชชเฉพาะถวน
ช ของเขาหวนปมน: กรณธศ ก
ศ ษาในสกสล แคสลนตวส ข
ส (Santisukia Brummitt) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556 การประเมวนความหลากหลายและความสลมพลนธยทางพลนธสก รรมของไมขส ก
ล (Tectona grandis Linn. f.) ในปปาสลก นวมวนทรราชวนธ (ลสม
น นนาต ของ-ลสม
น นนาต ปา
ย) และพชน
น ทธอ
ช นสร ก
ล ษยใ กลขเคธยง โดยใชขขอ
ข มมล ดธเออนเอในสนวนคลอโรพลาสตยจโธ นม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะวนศาสตรย
ปป 2555-2556 การสตารวจและตรวจสอบความหลากหลายทางพลนธสก รรมของไมขพ ะยมง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) บรวเวณสถานธฝก
ฝ นวส ต
ว วนศาสตรยวงล นนาต
เขธยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะวนศาสตรย
ปป 2556-2558 ความสลมพลนธยทางพลนธสก รรม วววฒ
ล นาการ และเครชอ
ช งหมายดธเออนเอทธใ
ช ชขบงน ชธช
น นวด ของพรรณไมขใ นเผนาตะเคธยน-สยา (Shoreae) ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557
ความหลากหลายทางพลนธสก รรมของไมขพ ะยมง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในแหลนงอนสร ก
ล ษยพน
ล ธสก รรมนอกถวน
ช กตาเนวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
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ปป 2557-2559 ลลก ษณะการเกวด ชนวด ใหมน (Speciation) ของพรรณไมขใ นสกสล โมก (Wrightia R. Br.) ในพชน
น ทธเช ขาหวนปมนของไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
ทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 การตรวจสอบความหลากหลายทางพลนธสก รรมของมะไฟลวง (Baccaurea polyneura) โดยใชขด ครชอ
ช งหมายไอเอสเอสอารย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2556-2557 ลตาดลบนววคลธโอไทดยของยธน matK ในคลอโรพลาสตยจโธ นมของกลขวยไมขส กสล วนานแผนนดวนเยอน (Nervilia) ของไทย และการประยสก ตยใ ชขในการระบสชนวด
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2558-2560 กลไกการแยกแยะการกนอตลวของสลงคมไมขตน
ข ทธเช ปปนผลจากการเปลธย
ช นแปลง เสขนรสงข ในเขตรขอนของภมมภ
ว าคอวนโดจธน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากXishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China
ปป 2558-2560 ความหลากหลายทางพลนธสก รรมของไมขหลสมพอ (Intsia palembanica) ของไทยและการประยสก ตยใ ชขเพชอ
ช จลด การการใชขประโยชนยอยนางยลงช ยชน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2559
ฐานขขอมมล ความหลากหลายของแฮพโพลไทปป (haplotype) ของแมนไ มขพ ะยมง (Dalbergia cochinchinensis) และของพะยมงทธป
ช ลมก ในแปลงอนสร ก
ล ษยพน
ล ธสย
ของกรมปปาไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2560

การศศก ษาลลก ษณะทางกายววภาคของตขนไมขใ นสกสล พะยมงบางชนวด เพชอ
ช ใชขใ นการจตาแนกชนวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560
สลณฐานววทยา กายววภาคศาสตรย และสลณฐานววทยาเรณมของพชชสกสล Dolichandrone, Santisukia และ Stereospermum (วงศย Bignoniaceae) ใน
ประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562
หนสนววจย
ล มก.

ความหลากหลายทางพลนธสก รรมและแฮพโพลไทปปของไมขประดมน (Pterocarpus macrocarpus) ของไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด

ปป 2561-2563 การตรวจสอบความหลากหลายทางพลนธสก รรมและแฮพโพลไทปปของแมนไ มขของไมขแดง (Xylia xylocarpa) ในแหลนงผลวต เมลอด กรมปปาไมข ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563
ววจย
ล มก.

การศศก ษาทบทวนอนสก รมววธานพชชเผนา Phaseoleae บางสกสล (วงศยถว
ชล วงศยยอ
น ยประดม)น ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสน

ปป 2562-2563 การทตาเครชอ
ช งหมายดธเออนเอทธใ
ช ชขใ นการบนงชธช
น นวด พรรณไมขส กสล มะเดชอ
ช พชน
น เมชองของไทยเพชอ
ช การอนสร ก
ล ษย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sutee Duangjai, "Analysis of Eucalyptus's Hybrids Using Morphological and Growth Characteristics", วารสารวนศาสตรย (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", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of Forestry) 24 (2007) 13-25
- สสภจ
ล ฉรธ อรลญ, จลนทรยทพ
ว ยย ชนวยเงวน, Sutee Duangjai, ยอดชาย ชนวยเงวน, "MORPHOLOGY OF SOME TADPOLES IN KHON KAEN UNIVERSITY, KHON
KAEN PROVINCE", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 19 (1) (2012) 41-73
- วลนววส า ภมไ ชยศรธ, Somkid Siripatanadilox, Sutee Duangjai, "Leaf anatomical characteristics of the Eucalyptus clone tolerating to gall wasp (Leptocybe
invasa Fisher & LaSalle)", วารสารวนศาสตรย 33 (2) (2014) 28-39
- วราภรณย จลนทบมร ณย, Wattanachai Tasen, Sutee Duangjai, ยสทธนา ทองบสญเอชอ
น , "Pollination biology of Santisukia kerrii(Barnett&Sandwith) Brummitt",
วารสารวนศาสตรย 35 (2) (2015) 21-31
- รลฐภมมว รวมอลญมณธ, 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.)", วารสารวนศาสตรย 36 (1) (2017) 22-32
- เกศธณธ เฟฟอ
ฟ งสตารวจ, Wattanachai Tasen, Sutee Duangjai, "Some Ecology and Distribution of Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk in Eastern
Forest Complex", วารสารวนศาสตรย 38 (2) (2019) 16-26
ระดลบนานาชาตว
- 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
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- 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 ผมพ
ข ฒ
ล นย, Duangchai Sookchaloem, Sutee Duangjai, ราชลนยย ภมม
น า, "Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from peninsular
Thailand", Thai Forest bulletin (Botany) 45 (2) (2017) 94-98
- Napiroon, T , Prof. Henrik Balslev, Sutee Duangjai, Duangchai Sookchaloem, Srunya Vajrodaya, รศ.ดร.ววชย
ล สลนตวมาลธวรกสล , ดร.กนองกานดา ชยามฤต,
"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
- STEPHAN W. GALE, Sutee Duangjai, JIHONG LI, YU ITO, SANTI WATTHANA, PHATSARA TERMWUTTHIPREECHA, MANG LUNG CHEUK,
SOMRAN SUDDEE, "Integrative analyses of Nervilia (Orchidaceae) section Linervia reveal further undescribed cryptic diversity in Thailand",
Systematics and Biodiversity
16 (4) (2018) 377-398
- Sutee Duangjai, AROON SINBUMROONG, SOMRAN SUDDEE, "Diospyros phengklaii (Ebenaceae), a new species from south-western
Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany) 46 (1) (2018) 34-39
- Chantip CHUAYNKERN, Nithina KAEWTONGKUM, Annemarie OHLER, prateep duengkae, Sutee Duangjai, Sunchai MAKCHAI, Yodchaiy
CHUAYNKERN, "First description of theNanorana (Chaparana) aenea (Smith, 1922)tadpole from northern Thailand and additionalinformation on the
Quasipaa (Eripaa)fasciculispina (Inger, 1970) tadpolebuccopharyngeal anatomy", Alytes 36 (4) (2018) 93-108
- Napiroon, T, Poopath, M, Sutee Duangjai, Balslev, H, Srunya Vajrodaya, "Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species from peninsular
Thailand", PHYTOTAXA 364 (2) (2018) 172-180
- Suttikarn Srisodsuk, prateep duengkae, Urarikha Kongprom, Boripat Siriaroonrat, Sutee Duangjai, "The complete mitochondrial genome of Fea's
muntjac (Muntiacus feae Thomas and Doria, 1889) with phylogenetic anaiysis", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES 3 (2) (2018)
982-983
- Sukgosa, N., Sutee Duangjai, prateep duengkae, Wacharapluesadee, S., Songmongkol, P., Sangchai Yingsakmongkon, Olival, K.J., Hemachudha,
T., "Genetic diversity and relationships among Lyle's flying fox colonies in Thailand", Agriculture and Natural Resources 52 (6) (2018) 607-611
- Rosabelle Samuel , Barbara Turner, Sutee Duangjai, J?r?me Munzinger , Ovidiu Paun, Michael H J Barfuss , Mark W Chase, "Systematics and
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