สรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ลาดับ
1

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ชื่อโครงการ
1. ฟองนาทะเลและเอค
ไคโนเดิร์มในพืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

984,620

466,700 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประ มาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์
สารวจความ
หลากหลายทางชนิด
ติดตามสถานภาพ
เก็บรวบรวมตัวอย่าง
และข้อมูลของ
ฟองนาทะเลและเอค
ไคโนเดิร์มในพืนที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล เกาะแสม สาร
และเกาะใกล้ เคียง

ผลการดาเนินงาน
1. เก็บตัวอย่างภาคสนามบริเวณเกาะ
ขาม เกาะฉางเกลือ และเกาะแสมสาร
รวม 4 ครัง รวมทังสิน 10 จุดสารวจ
สามารถรวบรวมข้อมูลและตัวอย่าง
ฟองนาทะเลได้ทังหมด 59 ตัวอย่าง 92
ข้อมูลและเอคไคโนเดิร์มได้ทังหมด 14
ตัวอย่าง 58 ข้อมูล
2. การจาแนกชนิดฟองนาทะเลและเอค
ไคโนเดิร์ม พบฟองนาทะเลบริเวณพืนที่
ศึกษาจาแนกชนิดได้เบืองต้น 25 ชนิด
จาก 21 สกุล 19 วงศ์ 8 อันดับ 1 คลาส
และเอคไคโนเดิร์มทังหมดจานวน 22
ชนิด จาแนกออกเป็น ดาวขนนก 2 ชนิด
ดาวทะเล 1 ชนิด ดาวเปราะ 6 ชนิด เม่น
ทะเล เหรียญทะเลและเม่นหัวใจ 4 ชนิด
และปลิงทะเล 9 ชนิด
3. ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเพื่อเสนอ
ผลงานวิชาการในการในการประชุม
วิชาการประจาปี คณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ. สธ. ครังที่ 6 “ทรัพยากร
ไทย : นาสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรี
นครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บุคคล/
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
รับผิดชอบ
1. ดร. สุ
เมตต์ ปุจฉา
การ/
สถาบัน
วิทยาศาสต
ร์ทางทะเล
ม. บูรพา
2. นายคมสัน
หงภัทรคีร/ี
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยาประมง
คณะประมง
ม.
เกษตรศาส
ตร์

อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัย
เรื่อง
ทรัพยากร
ชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
: องค์ความรู้
ผันสู่วิถีไทย
และการใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(สนอง
พระราชดาริ
ในโครงการ
อพ.สธ.)

หน้า 1

ลาดับ

2

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
บูรพา

ชื่อโครงการ

2. ความหลากหลายทาง
ชนิดของโคพีพอดและไม
ซิด ในพืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

400,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

279,200 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประ มาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

เรื่อง “เอคไคโนเดิร์มบริเวณเกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุร”ี โดย สุเมตต์
ปุจฉาการ และคมสัน หงภัทรคีรี
เพื่อศึกษาความ
จากการสารวจชนิดของโคพีพอดและไม
หลากหลายทางชนิด ซิดที่ผ่านมาจานวน ๔ ครัง บริเวณชายฝั่ง
ของโคพีพอด และ
รอบๆ เกาะขามและเกาะฉางเกลือนัน
ของไมซิด บริเวณหมู่ พบจานวนตัวอย่างโคพีพอดและไมซิด
เกาะแสมสาร
ทังหมดที่รวบรวมได้ โดยโคพีพอด
จังหวัดชลบุรี
สามารถจาแนกได้ทังสิน ๔ อันดับย่อย
ได้แก่ Calanoida, Cyclopoida,
Harpacticoida, และ
Poecilostomatoida ประกอบด้วย ๑๒
ครอบครัว ได้แก่ Acartidae,
Tortanidae, Calanidae,
Paracalanidae, Eucalanidae,
Centropagidae, Candaciidae,
Pontellidae, Pseudodiaptomidae,
Oithonidae, Corycaeidae, และ
Metidae ซึ่งจาแนกได้เป็น ๑๖ สกุล ๒๓
ชนิด ส่วนไมซิดพบทังสิน ๓ ครอบครัว
ย่อย ๓ เผ่าพันธุ์ ๓ สกุล ๔ ชนิด ได้แก่
Anisomysis sp., Anisomysis ijimai,
Siriella okadai, และ Anchialina sp.
จากการศึกษาเกีย่ วกับชนิดและความ
หลากหลายของโคพีพอดและไมซิดที่ทา
การสารวจบริเวณเกาะขาม และเกาะฉาง
เกลือ นันพบว่าส่วนใหญ่เป็นชนิด
เดียวกับโคพีพอดและไมซิดที่พบจากการ

บุคคล/
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
รับผิดชอบ

1. นางขวัญ
เรือน ศรี
นุ้ย/
สถาบัน
วิทยาศาสต
ร์ทางทะเล
ม. บูรพา

อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัย
เรื่อง
ทรัพยากร
ชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
: องค์ความรู้
ผันสู่วิถีไทย
และการใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(สนอง
พระราชดาริ
ในโครงการ
อพ.สธ.)

หน้า 2

ลาดับ

3

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย 3. หอยทะเลจิว๋ ในพืนที่
บูรพา
ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

957,620

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

265,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประ มาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

สารวจความหลากหลายทางชีวภาพจาก
เกาะใกล้เคียงเช่น เกาะแสมสาร เกาะ
แรด เกาะจระเข้ เกาะจวง เกาะจาน และ
เกาะใกล้เคียง
สารวจความหลาก
1. จากการสารวจบริเวณชายฝั่ง เกาะ
ชนิดของหอยทะจิ๋ว ขาม พบหอยทะเลจิ๋วทังสิน 9 วงศ์ 23
บริเวณเกาะขามและ สกุล 30 ชนิด โดยตัวอย่างหอยที่พบ
เกาะฉางเกลือ หมู่
เกือบทังหมดเป็นเปลือกหอย ยังไม่พบ
เกาะแสมสาร อาเภอ ตัวอย่างที่มีชีวิต อนึ่งหอยทะเลจิว๋ เป็น
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ยังมีการศึกษาใน
ประเทศไทยน้อยมาก ทาให้ขาดข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจานวนชนิด
รวมถึงเอกสารต่าง รูปวิธาน ที่ใช้ในการ
จัดจาแนกชนิด ดังนันการจัดจาแนก
ส่วนใหญ่ในเบืองต้นจึงเป็นไปในระดับ
สกุล
2. ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเพื่อเสนอ
ผลงานวิชาการในการในการประชุม
วิชาการประจาปี คณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ. สธ. ครังที่ 6 จานวน 2
เรื่อง ได้แก่
- “ความหลากชนิดของหอยทะเล
(GASTROPODA:
CAENOGASTROPODA) ตามแนว
ชายฝั่ง เกาะแรด จังหวัดชลบุรี” โดย
จิรภัทร ขาวทุ่ง เบญจวรรณ ชิวปรีชา
และพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา
- “การศึกษาเบืองต้นถึงความหลาก

บุคคล/
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
รับผิดชอบ

1. ผศ. พงษ์
รัตน์ ดารง
โรจน์
วัฒนา/
ภาควิชา
ชีววิทยา
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ ม. บูรพา

อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัย
เรื่อง
ทรัพยากร
ชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
: องค์ความรู้
ผันสู่วิถีไทย
และการใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(สนอง
พระราชดาริ
ในโครงการ
อพ.สธ.)

หน้า 3

ลาดับ

4

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย 4. กุ้ง กัง ปูในระบบนิเวศ
บูรพา
ชายฝัง่ ทะเล พืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

417,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

397,400 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประ มาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ชนิดของหอยทะเลจิว๋ บริเวณเกาะขาม
จังหวัดชลบุร”ี โดย ณัฏฐา มูลปา
เบญจวรรณ ชิวปรีชา รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์
และพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา
เพื่อสารวจความ
1. จากการออกสารวจภาคสนาม 4 ครัง
หลากหลายทาง
คือ เดือนพฤศจิกายน 2555, มกราคม
ชีวภาพของกุ้ง กัง
2556 มีนาคม 2556 และพฤษภาคม
และปู บริเวณชายฝั่ง 2556 ได้เก็บตัวอย่างกุ้งและปู (จากการ
ทะเลของเกาะฉาง
สารวจยังไม่พบตัวอย่างของกังตั๊กแตน) ที่
เกลือและเกาะขาม อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งต่างๆ ของเกาะ
อาเภอสัตหีบ ชลบุรี ฉางเกลือและเกาะขาม อาเภอสัตหีบ
และเก็บรวบรวม
จังหวัดชลบุรี มาทาการศึกษา
ตัวอย่างและข้อมูล
อนุกรมวิธาน พบว่าตัวอย่างกุ้งทังหมดที่
ของกุ้ง กัง และปู
รวบรวมได้ใน Infraorder Caridea
บริเวณชายฝั่งทะเล สามารถจาแนกได้เป็น 1 family 1
ของหมู่เกาะฉาง
genus 1 species ส่วนอีก 1 ชนิดนัน
เกลือและเกาะขาม ยังม่สามารถจาแนกชนิดได้ ส่วนตัวอย่าง
ปูทังหมดที่พบสามารถจาแนกได้เป็น 2
infraorders 10 families 15 genera
22 species
2. ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเพื่อเสนอ
ผลงานวิชาการในการในการประชุม
วิชาการประจาปี คณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ. สธ. ครังที่ 6 คือ
“ความหลากชนิดของปูนาเค็ม บริเวณหมู่
เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุร”ี โดย ผศ. ดร. นงนุช ตังเกริก
โอฬาร

บุคคล/
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
รับผิดชอบ

1. ผศ. ดร.
นงนุช ตัง
เกริกโอฬาร
/ภาควิชา
วาริชศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ ม.บูรพา

อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัย
เรื่อง
ทรัพยากร
ชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
: องค์ความรู้
ผันสู่วิถีไทย
และการใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(สนอง
พระราชดาริ
ในโครงการ
อพ.สธ.)

หน้า 4

ลาดับ
5

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย 5. ปลาในแนวปะการังใน
บูรพา
พืนทีป่ กปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

627,220

295,550 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประ มาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์
ศึกษาความ
หลากหลายและ
โครงสร้างประชาคม
ของปลาแนว
ปะการัง ที่พบ
บริเวณเกาะขามและ
เกาะฉางเกลือ ใน
พืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี

ผลการดาเนินงาน
จากการสารวจพบว่า เกาะขามมี
ประชาคมของปะการังกระจายอยู่รอบ
เกาะ ยกเว้นทางทิศใต้ของเกาะที่เป็น
แนวหินลาดชันและกระแสนาและคลื่น
ลมค่อนข้างแรง เกาะฉางเกลือผล
การศึกษาเฉพาะด้านทิศเหนือและด้าน
ตะวันตกของเกาะ พบว่าประชาคม
ปะการังมีสภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับแนว
ปะการังอื่นของหมู่เกาะแสมสารนี สภาพ
แนวปะการังจากอยู่ในสภาพปานกลาง
จากการติดตามศึกษาพบว่าระบบนิเวศ
แนวปะการังบริเวณนีมีความสามารถฟืน้
ตัวได้ดี นอกจากพบปะการังมีชีวิตได้
ทั่วไป ยังพบปลามากทังจานวนชนิดและ
ปริมาณ พบว่ามีการกระจายชุกชุม
บริเวณที่มีปะการังหรือตามโครงร่างของ
ปะการัง โดยกลุ่มเด่นเป็นปลาขนาดเล็ก
โดยเฉพาะกลุ่มปลาสลิดหินและปลา
นกขุนทอง สาหรับปลากินเนือพบมาก
พอสมควร โดยเฉพาะกลุ่มปลากะพงแดง
Lutjanus spp. พบหลายชนิด บางชนิด
พบเป็นฝูงขนาดใหญ่ ประเด็นที่น่าสนใจ
คือ พบปลาการ์ตูนชนิดที่ไม่มีรายงานพบ
ในอ่าวไทย เช่น ปลาอินเดียนแดง
Amphiprion akallopisos และปลากร์
ตูนส้มขาว Amphiprion occellatus
และปลาผีเสือคอขาว Chaetodon
wiebeli ซึ่งจะเป็นปลาที่พบอยู่ตาม

บุคคล/
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
รับผิดชอบ
1. รศ. ดร.
วิภูษิต
มัณฑะจิตร
/ภาควิชา
วาริชศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ ม.บูรพา

อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัย
เรื่อง
ทรัพยากร
ชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
: องค์ความรู้
ผันสู่วิถีไทย
และการใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(สนอง
พระราชดาริ
ในโครงการ
อพ.สธ.)

หน้า 5

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
รับผิดชอบ

ธรรมชาติอยู่เป็นปกติ หรือเป็นปลาจาก
บริเวณอื่นโดยมนุษย์ทาให้เป็นเรื่องที่ควร
ติดตามอย่างยิ่งสาหรับการพบปลาเหล่านี
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
3,386,460 1,703,850

รวม 5 โครงการ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ลาดับ
1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย 1.ความหลากหลายชนิด
บูรพา
พรรณไม้นาบริเวณเขื่อน
วชิราลงกรณและลานา
สาขา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
278,200

ใช้จริง
278,200

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ทุนอุดหนุนรัฐบาล
(วช.)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวม
ตัวอย่างและข้อมูล
พรรณไม้นา เพื่อ
จัดทาคู่มือการ
จาแนกชนิดพรรณไม้
นา และการถ่ายทอด
องค์ ความรู้ของไม้
นาสู่ชุมชน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

โครงการนีเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2554 และ 2555
ดาเนินการสารวจพรรรไม้นาในพืนที่
ปกปักทางพันธุกรรมพืชในโครงการ
พระราชดาริฯ อพสธ. เขื่อนวชิราลง
กรณ อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดย
สารวจ 2 ครัง พบพรรณไม้นาทังหมด
15 วงศ์ 21 สกุล 16 ชนิด ไม่สามารถ
ระบุชนิดได้ 5 ชนิด ทังนีพบว่า 1 ชนิด
เป็นพืชหายาก โดยแยกออกเป็น
ประเภทพืชใต้นา (submerged
plants) 4 สกุล ประเภทพืชลอยนา
(floding plants) 3 ชนิด และประเภท
ชายนา (marginal plants) 14 ชนิด

1) หัวหน้า
โครงการวิจัย
นางสาว
เบญจวรรณ
ชิวปรีชา
คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา
2) โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช อพสธ.
ผู้อานวยการ

หมายเหตุ

หน้า 6

ลาดับ

2

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

2. การประเมินสถานภาพ
ของหอยมือเสือครอบครัว

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

417,800

ใช้จริง

104,307

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณแผ่นดิน

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชนิด

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สกุลที่พบเพิ่มเติมจากการสารวจใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ข่าลิง
Globba sp.
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่
ประชากรในพืนที่ ในโครงการกิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยเขื่อนวชิราลงกรณ ในหัวข้อ “จัด
กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้อาสาสมัคร อพสธ
กฟผ และเยาวชน” เมื่อวันจันทร์ที่ 3
มิถุนายน 2556 ณ. ที่ทาการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลง
กรณ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ คณะ
ครู และนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิ
วิทยา จานวนรวม 77 คน เนือหาโดย
สรุปให้ข้อมูลความหลากหลายและ
ประโยชน์ของพรรณไม้นาในพืนที่ที่ผู้
เข้ารับการอบรมอาศัยอยู่
ผลที่ได้เยาวชนในพืนที่เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรของตน
และร่วมอนุรักษ์แหล่งนาเพื่อให้คง
ความหลากหลายของไม้นา เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.ปิยรัฐ
เจริญทรัพย์
3) การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
เขื่อนวชิรา
ลงกรณ ผู้
ประสาน
โครงการ
คุณสุกานดา
เอกออม
พิทักษ์ และ
คุณบุญนาค
ตรีสาคร

การออกปฏิบัตกิ ารสารวจหอยมือเสือ
ในพืนที่ศึกษา 5 สถานี คือ เกาะขาม

1.นายกิติธร
สรรพานิช

หมายเหตุ

หน้า 7

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

Tridacnidae บริเวณ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์
และการ
แพร่กระจายของ
หอยมือเสือในแนว
ปะการังบริเวณหมู่
เกาะสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี และประเมิน
ประชากรและ
สถานภาพของหอย
มือเสือในแนว
ปะการังบริเวณพืนที่
ศึกษา ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพเป็น
ประโยชน์ทาง
การศึกษาอ้างอิง
และการเพาะเลียง
ขยายพันธุห์ อย
มือเสือต่อไป

แนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี (ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

รวม 2 โครงการ

696,000

ผลการดาเนินงาน
ทิศใต้ เกาะขามทิศเหนือ เกาะแรดทิศ
เหนือ (ตรงข้ามเกาะแสมสาร) อ่าว
เทียน เกาะแรดทิศตะวันออก (ด้าน
เหนือ) พบการแพร่กระจายของหอย
มือเสือ (Tridacna squamosa)
ตามลาดับดังนี 0.0044, 0.0833,
0.0067, 0.0033, 0.0011 (จานวนตัว/
ตารางเมตร) และหอยมือแมว
(Tridacna crocea) ตามลาดับดังนี0,
0.1556, 0, 0.0011, 0.0033 (จานวน
ตัว/ตารางเมตร)

บุคคล/
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2.นายธีระ
พงศ์ ด้วงดี
3.น.ส.อัญชลี
จันทร์คง/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา

382,507

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ลาดับ
1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย 1. ความหลากหลายทาง
บูรพา
พันธุกรรมของกุ้ง ปูและกัง
ในบริเวณ หมู่เกาะ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
545,795

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
529,900 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประ มาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

พัฒนาเครื่องมือทางชีว 1. ความแปรปรวนของของลาดับนิ
โมเลกุลในการแยก
วคลีโอไทด์ พบว่า สายนิวคลีโอไทด์
ชนิด พัฒนาฐานข้อ
ของยีน COI ที่ใช้วิเคราะห์ (หลังจาก

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. อ. ดร. วัน
ศุกร์ เสนา
นาญ /

อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัย
เรื่อง

หน้า 8

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แสมสาร จังหวัดชลบุรี

2

มหาวิทยาลัย 2. ความหลากหลายทาง
บูรพา
ชนิดและลักษณะทาง
พันธุกรรมของจุลชีพที่
อาศัยอยู่ร่วมกับฟองนา
ทะเล พืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
จากรัฐบาล)



1,752,000

560,500 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประ มาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
มูลพันธุกรรมระดับ
ชนิด และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการของบาง
กลุ่มอนุกรมวิธานของ
กุ้ง ปู และกัง ทีพ่ บ
บริเวณเกาะแสมสาร
เกาะแรด เกาะฉาง
เกลือ และเกาะขาม
อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี

1. เพื่อศึกษาปริมาณ
แบคที เรียทะเลที่อาศัย
อยู่ร่วม กับฟองนา จาก
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี การ
บ่งชีและจาแนกชนิด
ของจุลชีพ (ของไทยที่มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ
2. เพื่อตรวจ หาฤทธิ์

ผลการดาเนินงาน
การจัดเรียงนิวคลีโอไทด์) ใน
การศึกษาครังนี มีความยาวทังสิน
658 (ปูม้าหิน) - 686 (บูใบ้) คู่เบส
และสายนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S
rRNA มีความยาวทังสิน 534 (ปูใบ้) –
542 (ปูม้าหิน) คู่เบส ในขณะทีย่ ีน
Histone H3 ที่วิเคราะห์มีความยาว
328 (ปูม้าหิน) - 349 (ปูใบ้) โดย
ระดับความแปรปรวนภายในปูแต่ละ
กลุ่มมีค่าน้อยมาก (ระหว่าง 0 ถึง
3.21%) สรุปถึงระดับความแปรปรวน
ของภายในกลุ่มปูใบ้ที่มีรูปแบบสี
แตกต่างกัน และปูม้าหิน ของทุกยีนมี
ค่าต่า (ไม่เกิน 3%) น่าจะสะท้อนให้
เห็นถึงว่าตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์
น่าจะจัดเป็นสปีซีส์เดียวกันได้
อย่างไรก็ตาม สาหรับปูมา้ หิน
Thalamita danae และ T.
prymna จาเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ทางสัณฐานอย่างละเอียดอีกครังหนึ่ง
ดาเนินการคัดแยกแบคทีเรียได้ 60
สายพันธุ์จากฟองนา 14 ตัวอย่าง พบ
แบคทีเรียอาศัยอยู่ในฟองนาแต่ละ
ตัวอย่างแตกต่างกันโดยพบมี
แบคทีเรียอาศัยอยู่จานวนน้อยที่สุดใน
ฟองนาครกสีนาตาลเหลือง KHAM
56 C-3 Xestospongia
testudinaria 3.92 x 104 โคโลนีต่อ
กรัม และมากที่สุดฟองนาเคลือบสี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ภาควิชาวาริช
ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
ม.บูรพา

ทรัพยากร
ชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
: องค์ความรู้
ผันสู่วิถีไทย
และการใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(สนอง
พระราชดาริ
ในโครงการ
อพ.สธ.)

ดร. ชุติวรรณ
เดชสกุลวัฒนา
/ สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล ม.
บูรพา

อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัย
เรื่อง
ทรัพยากร
ชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ทางชีวภาพต่างๆ จาก
จุลชีพที่อาศัยอยู่
ร่วมกับฟองนาทะเล

รวม 2 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ม่วง CK 56 A-2 Xestospongia sp.
"purple" 4.41 x 107 โคโลนีต่อกรัม
จากการคัดเลือกแบคทีเรียทะเลจาก
เกาะขาม และเกาะฉางเกลือ 60 สาย
พันธุ์ มาทาการเพาะเลียงเพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ในการยับยังแบคทีเรียทดสอบ
โดยวิธี Disc diffusion Agar Assay
แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้แก่
แบคทีเรียกรัมบวกคือ Bacillus
subtilis, Staphylococcus aureus,
แบคทีเรียกรัมลบคือ Vibrio
alginolyticus, และ Escherichia
coli พบว่ามีแบคทีเรียที่อาศัยอยูก่ ับ
ฟองนาออกฤทธิ์ชวี ภาพจานวน ๒
สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ KHAM 56
จากฟองนา สามารถยับยังการเจริญ
ของแบคทีเรียกรัมบวก Bacillus
subtilis ได้ ส่วนสายพันธุ์ CK 56
จากฟองนา สามารถยับยังการเจริญ
ของแบคทีเรียกรัมลบ V.
alginolyticus ได้ จากนันทาการ
เพาะเลียงจานวนมากเพือ่ ทาการสกัด
ให้ได้สารสกัดหยาบจานวนมาก แล้ว
นาไปทดสอบในขันยืนยันฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ และศึกษาสารประกอบทาง
เคมีต่อไป

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
: องค์ความรู้
ผันสู่วิถีไทย
และการใช้
ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(สนอง
พระราชดาริ
ในโครงการ
อพ.สธ.)

2,297,795 1,090,400

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ลาดับ

หน่วยงาน

1

มหาวิทยาลัย
บูรพา

2

มหาวิทยาลัย
บูรพา

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี
1. แผนงานวิจยั เรื่อง

ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเลในพืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่
วิถีไทยและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(สนองพระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี) ประกอบด้วย
โครงการวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัย 7 โครงการ
2. โครงการวิจัยเดี่ยว
เรื่อง “การพัฒนา
ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเลบริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์”



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
1,523,396

1,500,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
473,900 ทุนอุดหนุนการ
วิจัยงบประมาณ
เงินรายได้ (เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล)

509,600 ทุนอุดหนุนการ
วิจัยงบประ มาณ
เงินรายได้ (เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
สารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สถานภาพปัจจุบัน
จัดเก็บรวบรวมตัวอย่าง
และข้อมูลของ
ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล บริเวณพืนที่ปก
ปักอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี นาไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ได้จากการสารวจวิจัย
สร้างบุคลากรทางการ
วิจัยรุ่นเยาว์ในสาขา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเล

ผลการดาเนินงาน

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสารวจ
และเก็บตัวอย่างของแต่ละ
โครงการวิจัยของแผนวิจยั ฯ ตังแต่
เดือนพฤศจิกายน 2555 เดือน
กุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือน
มิถุนายน 2556 รวมทังสิน 4ครัง 10
สถานีสารวจ
2. โครงการวิจัยภายใต้แผนวิจยั ฯ ได้
ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเพื่อเสนอ
ผลงานวิชาการในการในการประชุม
วิชาการประจาปี คณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ. สธ. ครังที่ 6
“ทรัพยากรไทย : นาสิ่งดีงามสู่ตา
โลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรี
สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่
21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จานวน
5เรื่อง
3. สร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์จากการช่วย
งานวิจัยจานวน 2 คน
1. เพื่อสารวจ ประเมิน 1. การออกสารวจในภาคสนาม
ศักยภาพ จัดการความรู้ บริเวณเกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ
ออก แบบและพัฒนา
จังหวัดชลบุรี ได้ออกสารวจและเก็บ
กิจกรรมการเรียนรู้และ ข้อมูลภาคสนามรวม 5 ครัง ได้แก่
การท่องเที่ยวเชิง
เดือนมกราคม, เดือนกุมภาพันธ์,
อนุรักษ์จากฐาน
เดือนมีนาคม, เดือนเมษายน, และ
ทรัพยากรชีวภาพทาง เดือนมิถุนายน 2556 เพื่อเก็บข้อมูล
ทะเล เกาะแสมสาร จ. ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. ดร. สุเมตต์
ปุจฉาการ
2. นางขวัญ
เรือน ศรีนุ้ย /
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล ม.
บูรพา

1. ดร. สุเมตต์
ปุจฉาการ /
สถาบันวิทยา
ศาสตร์ทาง
ทะเล
ม. บูรพา
2. อ. สิรินทร
เทพมังกร /
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

รวม 2 โครงการ

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

3,023,396

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชลบุรี
2. พัฒนาโครง การนา
ร่องเพื่อเป็นต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการวิจยั

ชีวภาพทางทะเลรวมทังระบบนิเวศ
ชายฝั่ง ลักษณะเด่นและอัตลักษณ์
ของพืนที่ การเดินทางเข้าถึง ข้อมูล
นักท่องเที่ยว ฯลฯ
2. การประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา
และคณะผู้วิจัยเพือ่ นาเสนอแผนการ
ดาเนินงานของโครงการ ได้เชิญคณะ
ที่ปรึกษาและคณะผูว้ ิจัยเดินทางไป
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทาง
เรือ ต. แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เพื่อนาเสนอแผนการดาเนินงานวิจยั
ของโครงการ และสารวจพืนที่เกาะ
แสมสาร และสรุปพืนที่ที่คัดเลือกไว้
เป็นพืนที่ศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จานวน 4 หาด ได้แก่ หาดเทียนทิศ
ตะวันออกของเกาะแสมสาร, หาด
หน้าบ้าน ทางทิศเหนือของเกาะ
แสมสาร, หาดลูกลม ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเกาะแสมสาร และ
หาดเตย ทิศตะวันตกของเกาะ
แสมสาร ซึ่งแต่ละชายหาดมีลักษณะ
ทางระบบนิเวศชายฝั่งที่แตกต่างกัน
และมีจุดสนใจที่แตกต่างกัน

วิทยาลัย
นานาชาติ ม.
บูรพา
3. อ. เศรษฐ
พงษ์ ปุจฉา
การ / คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม
ศาสตร์ ม.
ราชภัฏ
นครปฐม

ใช้จริง

หมายเหตุ

983,500

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2556 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
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