ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายสราววธ สลงขยแกขว

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
พ.ย. 2559 - มช.ค. 2561
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

รองคณบดชฝาป ยกวจการนวส ต
ว คณะวนศาสตรย

วท.บ.(วนศาสตรย) ชชวววทยาปปาไมข, ม.เกษตรศาสตรย, ไทย, 2539
วท.ม.(วนศาสตรย) ชชวววทยาปปาไมข, ม.เกษตรศาสตรย, ไทย, 2542
Ph.D.(อนวก รมววธานของพชช), University of Dublin, ไอซยแลนดย, 2551

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

พฤกษอนวก รมววธานพรรณไมข , นวเวศววทยาปปาไมข, Forest Plant Systematic , Forest Plant Ecology, Forest Botany, Bamboo
taxonomy and systematics

งานส อน
Bamboo & Palm
Dendrology
Field Dendrology
Field Dendrology II
Field Forest Ecology
Forest Biogeography
Forest Ecology
Forest Plant Geography
Forest Plants Systematics
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2541
มหวด ล

การวางแผนธรรมชาตวศ ก
ศ ษา และการทนองเทชย
ช วเชวงอนวร ก
ล ษยบรวเวณเขานอจมจ
ข จช จลงหวลด กระบชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากDANCE ผนานมหาววทยาลลย

ปป 2546-2547

ชวด โครงการ : ไผนบนพชน
จ ทชส
ช งม ; โครงการยนอยทชช 1 : ความหลากหลายของไผนบนพชน
จ ทชส
ช งม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากมมล นวธโว ครงการหลวง

ปป 2547-2551

การววจย
ล และพลฒนาการปลมก ไผนเพชอ
ช การผลวต หนนอไมขและการใชขประโยชนยจากไมขไ ผน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.

ปป 2547-2551

สวนรวบรวมและขยายพลนธวไ
ย ผนเพชอ
ช ปลมก สวนไผนเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.

ปป 2551

พวพธ
ว ภลณฑยพช
ช ตศก ววนจ
ว วนลนดร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากคณะวนศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2551-2552 ความสลมพลนธวข
ย องไผนส กวล ไผนภพ
ม าน (Phuphanochloa) และสกวล ใกลขเคชยง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากโครงการพลฒนาองคยความรมแ
ข ละศศก ษา
นโยบายการจลด การทรลพ ยากรชชวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT)
ปป 2551-2552

สวนรวบรวมพรรณไผนคณะวนศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากคณะวนศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2552-2553 โครงการศศก ษาขชด ความสามารถในการรองรลบการใชขประโยชนยด าข นนลนทนาการในอวทยานแหนงชาตวภก
ม ระดศง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากกรม
อวทยานแหนงชาตว สลต วยปาป และพลนธวพ
ย ช
ช กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2552-2554 โครงการศศก ษาความเหมาะสมในการจลด ทตาแนวเชชอ
ช มตนอทางนวเวศววทยาของผชนปปาในกลวม
น ปปาทชส
ช าต คลญของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวน
จากกรมอวทยานแหนงชาตว สลต วยปาป และพลนธวพ
ย ช
ช กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2552-2553 สกวล ไผนออลอ (Pseudostachyum) สกวล ไผนร ายงานใหมนจากประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากโครงการพลฒนาองคยความรมแ
ข ละศศก ษา
นโยบายการจลด การทรลพ ยากรชชวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT)
ปป 2552-2554 โครงการจลด ทตาแผนการจลด การพชน
จ ทชก
ช ลวม
น ปปาตะวลนออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากกรมอวทยานแหนงชาตว สลต วยปาป และพลนธวพ
ย ช
ช กระทรวง
ทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2552-2553

พลวลต ปปาดวบเขาดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากคณะวนศาสตรย มก.

ปป 2553-2555 การสตารวจและประเมวนศลก ยภาพทรลพ ยากรชชวภาพทชม
ช ส
ช ถานภาพเฉพาะถวน
ช และถมก ควก คามเพชอ
ช การใชขประโยชนยอยนางยลงช ยชนในภาคตะวลนออกของ
ประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2554-2556

การศศก ษาทางดขานวงศยวานววทยาของไผนส กวล ไผนต งและสกวล ใกลขเคชยง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.

ปป 2554-2558 การศศก ษาผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยพน
จช ทชด
ช น
ว ตนอความหลากหลายทางชชวภาพปปาดวบเขา ดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555 ความหลากหลายของพชชใบเลชย
จ งเดชย
ช วบางชนวด ในเขตพรรณพฤกษชาตวภาคตะวลนออก เฉชยงเหนชอและภาคตะวลนออกของไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทวนจากองคยก ารพวพธ
ว ภลณฑยวท
ว ยาศาสตรยแหนงชาตว
ปป 2553-2555 พรรณพฤกษชาตววงศยยอ
น ยไผน (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากโครงการพลฒนาองคยความรมแ
ข ละ
ศศก ษานโยบายการจลด การทรลพ ยากรชชวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)
ปป 2554
การสตารวจความหลากหลายทางชชวภาพในพชน
จ ทชว
ช ก
ว ฤตทางความหลากหลายทางชชวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานนโยบายและแผน
ทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2554-2555

พลวลต ของโครงสรขางของสลงคมไผนมน
ล หมมหลลงการตายขวย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากคณะวนศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2554-2557 ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยทด
ช น
ว ตนอพลวลต และความหลากหลายของพรรณพชชการ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
พวมพยครลงจ ลนาสวด เมชอ
ช 6/8/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายสราววธ สลงขยแกขว

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

ปป 2555
โครงการศศก ษาความหลากหลายของพลนธวพ
ย ช
ช พลนธวส
ย ต
ล วยบนเกาะกมด จลงหวลด ตราด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากองคยก ารบรวหารการพลฒนาพชน
จ ทชพ
ช เว ศษ
เพชอ
ช การทนองเทชย
ช วอยนางยลงช ยชน (องคยก รมหาชน)สตานลก งานพชน
จ ทชพ
ช เว ศษหมมเน กาะชขางและพชน
จ ทชเช ชชอ
ช มโยง (สผผ.1)
ปป 2555-2556 การตวด ตามการเจรวญทดแทนของพรรณพชชตนอการเปลชย
ช นแปลงของอวณหภมมแ
ว ละความเขขมแสง ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
จ ทชใ
ช กลขเคชยง
ของระบบนวเวศภมเขาดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การตวด ตามความหลากหลายทางชชวภาพตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
จ ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การพลฒนาระบบการจลด การฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชชวภาพ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
จ ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขาดอยสว
เทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2558

การศศก ษาอวทธวพ ลของความเขขมแสงตนอการเจรวญทดแทนของพรรณพชชในปปาดวบเขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556

งานววจย
ล เพชอ
ช ผนวกรวมแนวความรมแ
ข ละการใชขประโยชนยจากไผนเพชอ
ช ตขานอวทกภลย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากSUNYU Consultants INC.

ปป 2556
ชชวภาพ

โครงการจลด ทตาระบบฐานขขอมมล เพชอ
ช การใชขประโยชนยจากฐานชชวภาพระดลบชวมชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐาน

ปป 2556-2558 ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยทด
ช น
ว ตนอพลวลต และความหลากหลายของพรรณพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559

โครงการววจย
ล เพชอ
ช กตาหนดแนวทางการพลฒนาปปาสาธวต วลงนจาต เขชยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากเงวนรายไดขมหาววทยาลลยฯ

ปป 2558-2559 การศศก ษาการใชขประโยชนยความหลากหลายทางชชวภาพของเหหด กวนไดขและปลวกเลชย
จ งราของชวมชนทของถวน
ช ในปปาสงวนแหนงชาตวปาป วลงนจาต เขชยว จลงหวลด
นครราชสชมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2558-2559 การศศก ษาความหลากหลายทางชชวภาพของเหหด กวนไดขและปลวกเลชย
จ งราเพชอ
ช การพลฒนาการใชขประโยชนยอยนางยลงช ยชนในปปาสงวนแหนงชาตวปาป วลงนจาต เขชยว
จลงหวลด นครราชสชมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2557-2558

ความหลากหลายชนวด ของพรรณไมขพน
จช ลนางในสวนไผน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)

ปป 2557-2559 การตวด ตามการเจรวญทดแทนของพรรณพชชตนอการเปลชย
ช นแปลงของอวณหภมมแ
ว ละความเขขมแสง ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
จ ทชใ
ช กลขเคชยง
ของระบบนวเวศภมเขาดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 การตวด ตามความหลากหลายทางชชวภาพตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
จ ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 การพลฒนาระบบการจลด การฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชชวภาพ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
จ ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขาดอยสว
เทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2558-2561 การเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอถวน
ช ทชอ
ช าศลยทางธรรมชาตวของพชชพรรณและสลต วยปาป ในอวทยานแหนงชาตวด อยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2558-2561 การศศก ษาผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอชชพ ลลก ษณยและการสชบตนอพลนธวข
ย องพรรณพชช ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
จ ทชช
ใกลขเคชยง ดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2558-2561 อวทธวพ ลของการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอความหลากหลายทางชชวภาพ ระบบนวเวศภมเขาดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวน
จากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2559
ความหลากชนวด และอวทธวพ ลของไมขเถาตนอระบบนวเวศปปาทดแทนแบบผสมผสานอายว 35 ปป ณ สถานชวจ
ว ย
ล และฝฝก อบรมวนเกษตรตราด ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2559-2562

การศศก ษาการทดแทนของสลงคมพชชบนสลนทรายบางเบวด จลงหวลด ชวมพร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.

ปป 2558-2561 การเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอถวน
ช ทชอ
ช าศลยทางธรรมชาตวของพชชพรรณและ
สลต วยปาป ในอวทยานแหนงชาตวด อยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561 การศศก ษาและพลฒนาศลก ยภาพอวทยานธรรมชาตววท
ว ยาปปาเตหงรลงเฉลวมพระเกชยรตว 72 พรรษา บรมราชวนน
ช าถ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
เฉลวมพระเกชยรตว จลงหวลด สกลนคร ครลงจ ทชช 2 พ.ศ. 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานอธวก ารบดช
ปป 2558-2561 การเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอถวน
ช ทชอ
ช าศลยทางธรรมชาตวของพชชพรรณและ สลต วยปาป ในอวทยานแหนงชาตวด อยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2561
มก.
ปป 2561-2563

การศศก ษาความหลากหลายทางพลนธวก รรมของตขนรวงผศงจ ในประเทศไทยดขวยเทคนวคเครชอ
ช งหมายดชเอหนเอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล
การตวด ตามความหลากหลายทางชชวภาพ ในปปาดวบเขาฟฟน
ฟ ฟม ดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.

ปป 2561-2562 การบรวก ารระบบนวเวศของพชน
จ ทชส
ช งวนชชวมณฑลแมนส า-หขวยคอกมขา จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจาก
ฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2563 การศศก ษาควณลลก ษณะทางดขานหนขาทชข
ช องพรรณไมขเบวก นตาและไมขทอ
ข งถวน
ช ในปปาดวบเขาฟฟน
ฟ ฟม ดอยสวเทพ-ปวย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563 Study on Habitat Management of Large Herbivores in the Hual Kha Khang Bufffer Zone,Uthai Thani Province ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทวนจากUnited Nations Development Programme (UNDP)
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ปป 2561-2563 โครงการพลฒนาตขนแบบการทนองเทชย
ช วสลต วยปาป เพชอ
ช การอนวร ก
ล ษยบรวเวณเขตกลนชนเขตรลก ษาพลนธยส
ธ ต
ล วยปาป หขวยขาแขขง จลงหวลด อวทย
ล ธานช ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทวนจากUnited Nations Development Programme (UNDP)
ปป 2562
การประเมวนประสวทธวภาพเสขนใยไผน 5 ชนวด สตาหรลบผลวต บรรจวภณ
ล ฑยพ ลาสตวก ยนอยสลายไดขทางชชวภาพตขนแบบพอลวแลคตวก แอซวด ผสมพอลวบว
ว ทวล น
ช ซลคซว
เนต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการดขานไผน
ปป 2561-2563 การเตวบโตและศลก ยภาพของไผนบางชนวด ทชป
ช ลมก ฟฟน
ฟ ฟมพน
จช ทชเช หมชองแรนร าข ง ณ สถานชวจ
ว ย
ล วนศาสตรยพงล งา อตาเภอตะกลว
ช ปปา จลงหวลด พลงงา ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทวนจากทวนอวด หนวนววจย
ล มก.
ปป 2563
การประเมวนประสวทธวภาพเสขนใยไผน 5 ชนวด สตาหรลบผลวต บรรจวภณ
ล ฑยพ ลาสตวก ยนอยสลายไดขทางชชวภาพตขนแบบพอลวแลคตวก แอซวด ผสมพอลวบว
ว ทวล น
ช ซลคซว
เนต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทวนจากศมนยยความเปปนเลวศ ววชาการดขานไผน
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sarawood Sungkaew, Duangchai Sookchaloem, Somneuk Pongumphai, ธวลชชลย สลนตวส ข
ว , Sumon Masuthon, "The genus Calophyllum (Guttiferae) in
Thailand", วารสารการจลด การปปาไมข 3 (5) (2009) 1-24
- Yongyut Trisurat, ขวลญใจ คตามงคล, Sarawood Sungkaew, prateep duengkae, "The Study of Riparian Forest Structure in Mun River Basin", วารสาร
สนศาสตรย 32 (Special) (2013) 97-109
- สลมฤทธวธ เสหงเลหก , 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", วารสารพฤกษศาสตรยไ ทย (Thai Journal of Botany) 5 (พวเศษ)
(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
ระดลบนานาชาตว
- 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
- 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
- นายจลก รพงษย รลต นมณช , 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, นายณรงชลย กลนอมวลฒนกวล ,
"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
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- ดร. อลจฉรา ตชร ะวลฒนานนทย, 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
- อลจฉรา ตรชวฒ
ล นานนทย, 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
- 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
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