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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 
 

ความผันแปรตาม
ฤดูกาลของประชาคม
ปูน้ าเค็มในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล 
หมู่เกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี 

  380,000 300,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

เพ่ือศึกษาโครงสร้าง
ของประชาคมปูน้ าเค็ม 
ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผันแปรตาม
ฤดูกาลและสภาพ
ภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป โดย
เน้นศึกษาในประชากร
ของปูใบ้หลังเต่า A. 
intergerrimus ซึ่งพบ
เป็นปูชนิดเด่นจากการ
วางลอบดักปูใน
บริเวณแนวชายฝั่ง
ทะเลและแนวปะการัง
ของหมู่เกาะแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบ จ. ชลบุรี   

จากการส ารวจประชากรของปูใบ้
หลังเต่า Atergatis intergerrimus 
บริเวณแนวปะการังของหมู่เกาะ
แสมสาร ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 ได้ตัวอย่างปูใบ้หลัง
เต่าท้ังสิ้น 62 ตัว เป็นปูเพศผู้ 39 
ตัว ปูเพศเมีย 22 ตัว และปูเพศเมีย
ไข่ติด 2 ตัว โดยคิดเป็นอัตราส่วนปู
เพศผู้ต่อปูเพศเมียเท่ากับ 1.7:1.0 
ปูที่พบทั้งหมดมีขนาดความกว้าง
และความยาวของกระดองเฉลี่ย
เท่ากับ 95.55±9.87 และ 
60.60±6.42 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
โดยมีค่าเฉลี่ยของขนาดความกว้าง
และความยาวของกระดองในปูเพศ
ผู้ 90.93±9.60 และ 57.59±6.35 
มิลลิเมตร และในปูเพศเมียเท่ากับ 
98.83±8.80 และ 62.72±5.64 

รศ.ดร.นงนุช  
ต้ังเกริกโอฬาร/
คณะ
วิทยาศาสตร์  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มิลลิเมตร ตามล าดับ พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง
ของกระดอง (carapace width, 
CW) กับความยาวของกระดอง 
(carapace length, CL) ในปูใบ้
หลังเต่า เป็นแบบสมการเส้นตรง 
โดยมีสมการความสัมพันธ์คือ  CL 
= 0.6495 (CW) - 1.4862, R2 = 
0.9961 จ านวนประชากรของปูใบ้
หลังเต่า ที่ได้จากบริเวณเกาะแรด
และเกาะปลาหมึกมีจ านวน
ใกล้เคียงกันและมากกว่าจ านวนปูที่
พบบริเวณหาดลูกลม เกาะแสมสาร 

2 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 
 

ความหลากชนิดของ
สัตว์กลุ่มหอยใน
จังหวัดสระแก้ว (สนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  420,000 420,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

- ศึกษาความหลาก
ชนิดของหอยน้ าจืด
และหอยทากบกที่พบ
ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว 
-ศึกษาการกระจาย
และความสัมพันธ์ทาง
ภูมิศาสตร์ของสัตว์
กลุ่มหอยที่พบในพ้ืนที่

พบหอยทากบก 12 วงศ์ (families) 
24 สกุล (genera) 42 ชนิด 
(species) และหอยน้ าจืด 5 วงศ์ 
(families) 7 สกุล (genera) 10 
ชนิด (species) โดยในการศึกษา
คร้ังน้ีคาดว่าหอยทากจิ๋วในสกุล 
Georissa และสกุล 
Gyliotrachela ที่พบน่าจะเป็น
หอยทากจิ๋วชนิดใหม่ของโลก 

ผศ. พงษ์รัตน์ 
ด ารงโรจน์
วัฒนา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สยามบรมราชกุมารี) 
 

จังหวัดสระแก้ว
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่
ใกล้เคียงในภาค
ตะวันออก 
-เพ่ือเก็บรวบรวม
ตัวอย่างและข้อมูลของ
หอยที่พบในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว 
รวมทั้งน าผลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้เก่ียวกับ
หอย และน าองค์
ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่
ชุมชนในพ้ืนที่ 

3 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 
 

ความหลากชนิดของ
สัตว์กลุ่มหอยใน
จังหวัดปราจีนบุรี 
(สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก

  740,000 740,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

-ศึกษาความหลาก
ชนิดของหอยน้ าจืด
และหอยทากบกที่พบ
ในพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี 
-เพ่ือเก็บรวบรวม
ตัวอย่างและข้อมูลของ

ส ารวจพบหอยน้ าจืดสัตว์กลุ่มหอย
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ทั้งสิ้น 18 วงศ์ 26 สกุล 31 ชนิด 
แบ่งเป็นหอยฝาเดียวที่อาศัยอยู่ใน
น้ าจืด (freshwater snails: FS) 7 
วงศ์ 10 สกุล 12 ชนิด หอยทากบก 
(land snails: LS) 7 วงศ์ 10 สกุล 

ผศ. พงษ์รัตน์ 
ด ารงโรจน์
วัฒนา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) 

หอยที่พบในพ้ืนที่
จังหวัดปราจีนบุรี
รวมทั้งน าผลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้เก่ียวกับ
หอย และน าองค์
ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่
ชุมชนในพ้ืนที่ 
-เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับความหลาก
ชนิดของหอยใน
ประเทศไทย ส าหรับ
การศึกษาด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และการวิจัย
อื่น ๆ เพ่ือการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างย่ังยืน
ต่อไป 

12 ชนิดหอยสองฝาน้ าจืด 
(freshwater Bivalves: FB) 
จ านวน 4 วงศ์ 6 สกุล 7 ชนิด โดย
ในการศึกษาคร้ังน้ีคาดว่าหอยฝา
เดียวในสกุล Stenothyra น่าจะ
เป็นหอยชนิดใหม่ของโลก ขณะน้ี
อยู่ระหว่างการตรวจสอบช่ือ
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของหอย
ดังกล่าว 

4 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของชันโรง

  387,000  130,000 
(ยังไม่

งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.

1. เพ่ือทราบชนิดของ
ชันโรงที่แพร่กระจาย

ล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน CoxI 
ของตัวอย่างชันโรงทั้งหมด 1 ชนิด 

ผศ.ดร.ชูตา  
บุญภักดี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
จังหวัดพิษณุโลก 

สิ้นสุด
โครงการ) 

เพ่ิมเติม) 
 

ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
จังหวัดพิษณุโลก 
2. เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบล าดับนิ
วคลีโอไทด์บริเวณยีน 
CoxI ของชันโรงแต่ละ
ชนิดและความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของชันโรงที่
เก็บรวบรวมได้จาก
พ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง จังหวัด
พิษณุโลก 
3. เพ่ือจัดท า
รูปแบบอัตลักษณ์ใน
ระดับชนิดหรือสาย
พันธ์ุของชันโรงที่
ส ารวจพบในพ้ืนที่ทุ่ง
แสลงหลวง จังหวัด
พิษณุโลก 

มีขนาด 700 คู่เบส ที่ไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยยีน CoxI ของ
ชันโรงรุ่งอรุณที่ศึกษามีความ
เหมือนสูงสุดกับ Melipona 
bicolor ซึ่งเป็นชันโรงที่พบในทวีป
อเมริกาใต้ ซึ่งปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล GenBank ปัจจุบัน 

ภาควิชา
ชีววิทยา  
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

5 คณะ การส ารวจ เก็บ   449,955 449,955 งบประมาณ 1. เพ่ือส ารวจและเก็บ งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ดร.วาสินี  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

รวบรวมและอนุรักษ์
ข้าวพ้ืนเมืองในอ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 

แผ่นดิน (วช.) 
(เพ่ิมเติม) 
 

 

รวบรวมพันธุกรรมข้าว
พ้ืนเมือง  
2. เพ่ือศึกษาลักษณะ
การเจริญเติบโตของ
ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาของข้าว
พันธ์ุพ้ืนเมือง 
 

ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรม
ข้าวพ้ืนเมือง ศึกษาลักษณะการ
เจริญเติบโตและลักษณะสัณฐาน
วิทยาของข้าวของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง
ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ในการออกพ้ืนที่เพ่ือเก็บตัวอย่าง
พันธ์ุข้าวใน 5 ต าบล ได้แก่ หมอน
นาง หนองขยาด ทุ่งขวาง หนอง
ปรือและนามะตูม สามารถเก็บ
รวบรวมตัวอย่างเมล็ดข้าวได้จาก 4 
ต าบล ยกเว้นในต าบลนามะตูม 
จ านวน 12 พันธ์ุ แบ่งออกได้เป็น
พันธ์ุข้าวปลูก ได้แก่ กข57 
สุพรรณบุรี 90 มะลิด า ทับทิมชุม
แพร ข้าวเหนียวด า ข้าวหอมนิล 
ไรซ์เบอร่ี และขาวดอกมะลิ และ
ข้าวพ้ืนเมือง ได้แก่ เหลืองใหญ่ 
ขวัญชัย บัวใหญ่ และเหลืองประทิว 
123 ซึ่งจะได้น าไปปลูกเพ่ือศึกษา
การเจริญเติบโตและลักษณะ
สัณฐานวิทยาของข้าวของข้าวพันธ์ุ
พ้ืนเมืองต่อไป 

พงษ์ประยูร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

6 สถาบัน
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

การให้บริการเชิงนิเวศ
ของเอคไคโนเดิร์มใน
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี 
(สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) 

  896,500 806,850 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

เพ่ือการส ารวจความ
หลากหลายทางชนิด 
ส ารวจสถานภาพ
ปัจจุบัน ความ
หลากหลายทางชนิด
และข้อมูล การ
เปลี่ยนแปลงเชิง
ประชากร และการ
ให้บริการเชิงนิเวศของ
เอคไคโนเดิร์มบริเวณ
พ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

ท าการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทางชนิดและ
ประชาคมของเอคไคโนเดิร์มใน
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล 
หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี โดยก าหนดจุดส ารวจ
และเก็บข้อมูลตามพ้ืนที่เกาะท่ี
คัดเลือกเป็นตัวแทนจ านวน 4 
สถานี ได้แก่ 1) สถานีเกาะ
ปลาหมึก 2) สถานีหาดเตย เกาะ
แสมสารทิศตะวันตก 3) หาดเทียน 
เกาะแสมสารทิศตะวันออก และ 4) 
สถานี เกาะจาน ทิศเหนือต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 รวม 6 คร้ัง ได้ผล
การศึกษาในเบื้องต้นดังน้ี ความ
หลากหลายทางชนิดของเอคไคโน
เดิร์มในแนวส ารวจพบ 8 ชนิดจาก 
4 วงศ์ ได้แก่ กลุ่มดาวทะเล  1 
ชนิด กลุ่มเม่นทะเล 5 ชนิดและ
กลุ่มปลิงทะเล 5 ชนิด เอคไคโน
เดิร์มมีความชุกชุมเฉลี่ย 17.72 ตัว

ดร. สุเมตต์ 
ปุจฉาการ 

- การ
ด าเนิน การ
วิจัยยังไม่
แล้วเสร็จ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต่อ 100 ตารางเมตร พบเอคไคโน
เดิร์ม 3 ชนิดที่มีแบบแผนการ
กระจายแบบสม่ าเสมอ และพบเอค
ไคโนเดิร์ม 5 ชนิดที่มีแบบแผนการ
กระจายแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
หรือเป็นกระจุก ความมากชนิดของ
เอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ศึกษามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.2 ชนิด ดัชนี
ความสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.211 ค่าดัชนีความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.239 
การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกัน
สามารถแบ่งชุมชนของเอคไคโนเดิร์
มได้ออกเป็น 5 กลุ่ม คุณภาพน้ า
ทะเล (Seawater Quality) ใน
บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล 
ประเภทที่ 1 คุณภาพน้ าทะเลเพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ขนาดอนุภาคของดินตะกอนบริเวณ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สถานีส ารวจถ่ินอาศัยของเอคไคโน
เดิร์มพบว่า ตัวอย่างดินตะกอนเป็น
ดินทราย ประกอบด้วย สัดส่วนของ
ดินโคลนเฉลี่ย 4.2 % ดินทราย
เฉลี่ย 93.5% และทรายแป้งเฉลี่ย 
2.3 % ปริมาณสารอินทรีย์ของ
ตะกอนดินบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัย
ของเอคไคโนเดิร์มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.68 % ในขณะที่ปริมาณ
สารอินทรีย์ในทางเดินอาหารของ
เม่นด าหนามยาวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
10.0 % และทางเดินอาหารของ
ปลิงด ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 % 
ส่วนปริมาณสารอินทรีย์ในมูลของ
ปลิงทะเลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 % 

7 สถาบัน
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ความผันแปรตาม
ฤดูกาลและลักษณะ
ทางพันธุกรรมของ
ประชาคมแพลงก์ตอน
สัตว์ ในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล 
หมู่เกาะแสมสาร 

  705,000 450,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

จากการศึกษาพบแพลงก์ตอนสัตว์
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 
กุมภาพันธ์ และเมษายน 2559 
จ านวน 9 ไฟลัม 30 กลุ่ม ไฟลัมที่
พบเป็นชนิดเด่นของเดือน
พฤศจิกายน 59 จัดอยู่ในไฟลัม 
Mollusca คือกลุ่มของหอยฝาเด่ียว 

ดร.ขวัญเรือน  
ศรีนุ้ย/ 
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล  
ดร.วันศุกร์ 
เสนานาญ / 
ภาควิชาวาริช
ศาสตร์ คณะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 
๒ 

ฯ สยามบรมราชกุมารี Pteropod โดยพบชุกชุมทุกสถานี 
สถานีที่พบมากที่สุดคือเกาะ
แสมสาร (หาดเทียน) พบเท่ากับ 
2.51 X 106 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ไฟลัมที่พบรองลงมามีความส าคัญ
โดยเป็นดัชนีบ่งช้ีถึงความส าคัญใน
ระบบห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ
พ้ืนท้องน้ า ได้แก่ Oikopleura sp., 
Polychaetes, และ Copepods 
จ านวนตัวเฉลี่ยรวมของเดือน
พฤศจิกายน 2558เท่ากับ 9.22 X 
106 ตัว/ม3 ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 
59 แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบชุกชุมมาก
ที่สุดคือ Oikopleura sp. 
รองลงมาได้แก่ Pteropod, 
Polychaetes, และ Copepods 
พบเท่ากับ 25.34, 17.84, 12.35, 
และ 6.80 X 104 ตัว/ม3 และใน
เดือนเมษายน 59 แพลงก์ตอนสัตว์
ที่พบเป็นกลุ่มเด่นคือ Oikopleura 
sp. รองลงมาได้แก่ Polychaetes, 
Echinopluteus larvae, และ 

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

Sagitta spp. พบเท่ากับ 72.63, 
16.96, 16.37, และ 10.86X 104 
ตัว/ม3  
จากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ของแพลงก์ตอนสัตว์สกุล 
Acartia sp.A พบว่ามีความผันแปร
ทางพันธุกรรมมีค่าต่ า ในยีนส์ 16S 
และ COI มีขนาด 236 และ 636 คู่
เบส  ตามล าดับ ซึ่งไม่พบความผัน
แปรทางพันธุกรรมในยีนส์ 16S 
และ COI (polymorphic site= 
75, 217; haplotype= 2, 2; 
haplotype diversity= 0.833± 
0.222, 0.933±0.122; และ 
neucleotide diversity= 
0.16170± 0.02010, 0.16882± 
0.01016) ตามล าดับ 

8 คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา

การส ารวจหาตัวอ่อน
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ของพยาธิใบไม้ตับ 
Opisthorchis 
viverrini ในปลาน้ าจืด

  250,000 93,891.09 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
(เพ่ิมเติม) 
 
 

1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ

ส ารวจสภาวะการแพร่ระบาดของ
เมตาเซอร์คาเรีย ซึ่งเป็นระยะติดต่อ
ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis 
viverrini (O. viverrini) ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว โดยเก็บตัวอย่าง

น.ส.ภัคญาณี  
สุดสาร/คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
มหาวิทยาลัย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เขตสระแก้ว ในจังหวัดสระแก้ว พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.เพ่ือส ารวจหาตัว
อ่อนระยะเมตาเซอร์
คาเรียของพยาธิใบไม้
ตับ Opisthorchis 
viverrini ในปลาน้ าจืด
ได้จากแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติหรือตลาด
ปลาในท้องถ่ิน และ
ตลาดปลาบริเวณจุด
ผ่านแดนของจังหวัด
สระแก้ว 
 

ปลาน้ าจืดวงศ์ปลาตะเพียนจาก
ตลาดการค้าชายแดน ตลาดในพ้ืนที่
และจากแหล่งน้ าท่ีส าคัญ น ามาท า
การย่อยด้วย pepsin-HCl แล้ว
ตกตะกอนด้วย 0.85% NaCl เพ่ือ
ตรวจหาระยะเมตาเซอร์คาเรียของ
พยาธิภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดย
ตัวอย่างปลาจากตลาดชายแดน
บ้านเขาดิน อ. คลองหาด ตรวจพบ
ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา
กระแห ทั้งหมดจ านวน 986 ซีสต์ 
คิดเป็นจ านวนเฉลี่ยต่อน้ าหนักปลา
หน่ึงกิโลกรัม 939.05 ซีสต์ และ
จ านวนเฉลี่ยต่อตัวปลา 25.3 ซีสต์ 
ปลาตะเพียนขาว พบเมตาเซอร์
คาเรียทั้งหมด 110 ซีสต์ คิดเป็น
จ านวนเฉลี่ยต่อน้ าหนักปลาหน่ึง
กิโลกรัม 110 ซีสต์ และจ านวน
เฉลี่ยต่อตัวปลา 4.4 ซีสต์ ปลา
สร้อยหัวมนไม่พบเมตาเซอร์คาเรีย
ของพยาธิ O. viverrini และ
ตัวอย่างปลาตะเพียน จากตลาดสด 

บูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อ. วัฒนานคร ไม่พบระยะติดต่อ
ของพยาธิ O. viverrini ผลการ
ส ารวจในเบื้องต้นน้ี แสดงให้เห็นว่า
มีการแพร่กระจายของตัวอ่อนระยะ
ติดต่อของพยาธิชนิดน้ีในจังหวัด
สระแก้ว ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับ 
หากมีพฤติกรรมการบริโภคเน้ือปลา
แบบดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ อย่างไรก็
ตามจะเร่งด าเนินการส ารวจในพ้ืนที่
อื่นๆ เพ่ือดูสภาวะการแพร่กระจาย
ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในจังหวัด
สระแก้ว ซึ่งจะสามารถน ามาสรุปได้
ชัดเจนข้ึน และหาแนวทางในการ
ควบคุมป้องกันต่อไป 

9 คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว 

การรวบรวม อนุรักษ์
และประเมินพันธ์ุ
กุหลาบที่เหมาะสมกับ
การปลูกในจังหวัด
สระแก้ว [ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

  209,000 209,000 ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

รวบรวมและศึกษา
ทดสอบกุหลาบพันธ์ุ
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 50 
พันธ์ุ ในมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว  

การศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุ
กุหลาบลูกผสม 30 พันธ์ุ ท่ีรวบรวม
ไว้ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการวิจัยการรวบรวมพันธ์ุ 
อนุรักษ์ และประเมินพันธ์ุกุหลาบที่
เหมาะสมกับการปลูกในจังหวัด

นายจักรพงษ์  
รัตตะมณี  
คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)]  

 สระแก้ว โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเก็บข้อมูล
ลักษณะประจ าพันธ์ุระหว่างช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มี
ความหลากหลายของลักษณะ
สัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะการมี
หนามท่ีกิ่ง 4 แบบ คือ ไม่มีหนาม 
หนามใหญ่ หนามละเอียด หนาม
ใหญ่และหนามละเอียดในกิ่ง
เดียวกัน หูใบ 2 แบบ คือ ต่ิงแหลม
ขอบเรียบและต่ิงแหลมขอบมีขน
ครุย สีก้านใบ 2 สี คือ สีเขียวและสี
แดง ลักษณะแผ่นใบ 3 แบบ คือ 
แผ่นใบเรียบ แผ่นใบบิด แผ่นใบห่อ 
สีขอบใบ 2 สี คือ สีเขียวและสีแดง 
รูปร่างใบ 5 แบบ คือ รูปไข่ รูปขอบ
ขนาน รูปไข่กลับ รูปขอบขนาน
แกมรูปไข่ และรูปกลม ลักษณะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ขอบกลีบเลี้ยง 3 แบบ คือ ขอบ
เรียบ ขอบมีต่ิงแหลม และขอบจัก
ลึก ลักษณะรูปทรงดอก 7 แบบ คือ 
ถ้วยลึก ถ้วยต้ืน ถ้วยเปิด ทรงสูง 
ทรงแบน ทรงกลม และทรงโบว์
กรรมการ ลักษณะสีกลีบดอก 4 
แบบ คือ กลีบสีเดียวทั้งกลีบ กลีบ
หลายสี กลีบสีด้านในและด้านนอก
ต่างกัน และกลีบเปลี่ยนสีเมื่อดอก
บาน จ านวนกลีบดอก 6 แบบ คือ 
ดอกช้ันเดียว ดอกกึ่งซ้อน ดอกซ้อน 
ดอกซ้อนมาก ดอกแน่น และดอก
แน่นมาก ลักษณะกลางดอก 5 
แบบ คือ ตาท่ีกลางดอก กลางเปิด 
กลางหยุกหยิก กลางสูง และกลาง
แบ่ง 4 ซึ่งจากข้อมูลลักษณะประจ า
พันธ์ุน้ี จะถูกน าไปใช้เพ่ือคัดเลือก
พันธ์ุที่เหมาะสมกับการปลูกใน
จังหวัดสระแก้วต่อไป 

  รวม...9...โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 
 

ทรอสโทไคตริดส์จาก
ระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดชลบุรี: 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการคัด
แยกเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
(สนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)) 

  1,230,00
0 

899,560 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

สาหร่ายทะเลที่เก็บมาศึกษา
ทั้งหมด 14 ขนิด จากบริเวณหาด
เตยงาม หน้าโรงพยาบาลอาภากร
เกียรติวงศ์ หาดดงตาล หาดบางเสร่ 
เกาะแสมสาร หาดบริเวณบางพระ 
และแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
Acanthophora sp., Amphiroa 
sp., Chaetomorpha sp., 
Codium sp., Colpomenia sp., 
Dictyota sp.,  Enteromorpha 
sp., Gracilaria sp., 
Hydroclathus sp., Laurencia 
sp., Padina sp., Sargussum 
sp.1, Sargussum sp.2  และ 
unknown  พบทรอสโทไคตริดส์ 
22 ชนิด โดย Thraustochytrid 
sp.2 มีเปอร์เซ็นต์การพบสูงสุด 
(40%) รองลงมาคือ 
Thraustochytrid sp.5 และ
สาหร่ายทะเลชนิด Padina sp. มี
เปอร์เซ็นต์การพบทรอสโทไคตริดส์
สูง รองลงมาคือ Sargussum sp. 

ภาควิชาวาริช
ศาสตร์  
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และ Dictyota sp. ตามล าดับ และ
สาหร่ายทะเล Enteromorpha 
sp. ที่เก็บจากหาดบริเวณบางพระ
ไม่พบทรอสโทไคตริดส์  

ส่วนการวิเคราะห์ไรโบไทป์และ
กรดไขมัน อยู่ในระหว่างการวิจัย 

2 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 
 

ผลกระทบจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อ
มวลชีวภาพของหญ้า
ทะเลบริเวณ 
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี 

  300,800 270,720 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

1. เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบชองชนิด 
และมวลชีวภาพของ
หญ้าทะเลบริเวณอ่าว
คุ้งกระเบน 
2. เพ่ือศึกษา
คุณสมบัติของดิน และ
น้ าบางประการใน
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
3. เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติของดิน และ
น้ าบางประการต่อการ
เปลี่ยนแปลงมวล
ชีวภาพของหญ้าทะเล 

- พบหญ้าทะเลทั้งหมด 5 ชนิด 
ได้แก่ Enhalus acroroides, 
Halodule pinifolia, Halodule 
uninervis, Halophila ovalis 
และ Halophila minor พบข้ึน
เป็นแปลงขนาดใหญ่ 
- คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
อุณหภูมิ ออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
พีเอช ความเค็ม และความโปร่ง
แสงในแต่ละสถานีไม่แตกต่างกัน 
(ตารางที่ 4 และ 5) ปริมาณ
แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 
13.30±0.02 ถึง 31.44±0.02 ไม
โครโมลาร์ ปริมาณไนไตร์ทมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.11±0.19 ถึง 
0.21±0.20 ไมโครโมลาร์ ปริมาณ

ภาควิชาวาริช
ศาสตร์  
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ไนเตรทในน้ ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.31±0.03 ถึง 0.73±0.04 ไมโคร
โมลาร์ และปริมาณออโธฟอสฟอรัส
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.22±0.01 ถึง 
0.40±0.02 ไมโครโมลาร์ ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

3 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การเพ่ิมมูลค่าอย่าง
ย่ังยืนของผลิตภัณฑ์
จากชันโรงในจังหวัด
จันทบุรี ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

  60,000  54,000    งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืช 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์จากชันโรง
ให้แก่เกษตรกรสวน
ผลไม้และถ่ายทอด
ความรู้จากงานวิจัยสู่

ชันโรง (Stingless bee) หรือ ผึ้งจิ๋ว 
มีความส าคัญด้านการเกษตรและ
เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต จ.
จันทบุรี ซึ่งมีการท าสวนผลไม้และ
ใช้ชันโรงเพ่ือช่วยในการผสมเกสร
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ชัน
ที่นิยมศึกษาเป็นสายพันธ์ุที่นิยมที่
เรียกว่า ผึ้งพันธ์ุ (Apis mellifera) 
ซึ่งเป็นคนละสายพันธ์ุกับชันโรง 
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา 
องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทาง
พันธ์ุกรรม ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา เพ่ือ
ใช้อ้างอิงในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลของ
สารสกัดเมธานอลของชันจาก

บุญดิศย์  
วงศ์ศักด์ิ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กลุ่มเกษตรกร ชันโรง ท่ีได้จากสวนผลไม้ อ.
มะขาม จ.จันทบุรี แสดงฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิระ ฤทธ์ิต้านการอักเสบและ
ฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก
บางชนิด ซึ่งสอดคล้องกับฤทธ์ิที่เคย
รายงานจากชันของผึ้งหลวง และ
เภสัชภัณฑ์ที่พัฒนามาจากชัน 
ได้แก่ น้ ายาบ้วนปากและยาสีฟัน 
จะได้ถูกทดสอบฤทธ์ิต้านการ
อักเสบและฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย
ต่อไป 

3.1 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี
และเคร่ืองหมายทาง
พันธุกรรมของชันโรง
เพ่ือประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชย์และการ
อนุรักษ์สายพันธ์ุ 

  894,000 804,600   งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. จากการเตรียมตัวอย่างชันจาก
ชันโรงสามสายพันธ์ุคือ สายพันธ์ุ
ปากแตรแดง สายพันธ์ุปากแตรขาว 
และสายพันธ์ุขนเงิน ในสวนมังคุด
พบลักษณะของ TLC fingerprint 
คล้ายกันโดยเฉพาะสารส าคัญที่มี
ปริมาณมากซึ่งให้ค่า Rf เท่ากับสาร 

α-mangostin โดยในการหา
ปริมาณฟิโนลิกรวมของชันโรงสาย
พันธ์ุต่างๆพบว่าพันธ์ุขนเงินให้ค่าสูง
ที่สุด และจากการเก็บชันผึ้งพันธ์ุขน

บุญดิศย์  
วงศ์ศักด์ิ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เงินจากแหล่งต่างๆได้เปอร์เซ็นต์
การสกัดชันผึ้ง (%yield) จากสวน
ส้มโอ เท่ากับ 20.24%, สวนมังคุด 
เท่ากับ 33.65% และ  สวน
สมุนไพร เท่ากับ 25.08%,  
2. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
สารของสารสกัดชันผึ้งด้วยเทคนิค 
TLC พบว่า ในระบบ hexane : 
ethyl acetate สารสกัดชันผึ้งจาก
สวนมังคุด และสวนสมุนไพร มี
สารส าคัญค่า Rf ประมาณ 0.58 ซึ่ง

ตรงกับสาร α-mangostin และจะ
เห็นว่าสารสกัดชันผึ้งจากสวน
สมุนไพรพบสารชนิดเดียวกันกับ
สวนมังคุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
แหล่งอาหารของชันโรงทั้ง 2 อยู่
ใกล้กับสวนมังคุด ในส่วนของระบบ 
ethyl acetate: acetic acid: 
formic acid: water จะพบว่า สาร
สกัดชันผึ้งจากสวนส้มโอ มีแถบสาร
ที่มีค่า Rf 0.54 ซึ่งตรงกับแถบจาก
สวนสมุนไพร  ซึ่งให้ค่า Rf และ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ลักษณะของspot เหมือน 
chlorogenic acid ซึ่งอาจเป็นไป
ได้ว่าแหล่งอาหารของชันโรงเหล่าน้ี
มีสารประกอบชนิดน้ีอยู่  
3. การสกัดดีเอ็นเอและการเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอของชันโรงด้วย
เทคนิค PCR  เมื่อน าดีเอ็นเอของ
ชันโรงมาเพ่ิมปริมาณด้วยเทคนิค 
PCR ในต าแหน่ง COI แล้วน า
ตัวอย่างส่งตรวจหาล าดับเบสดีเอ็น
เอและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล 
พบว่า ชันโรงขนเงิน มีล าดับเบสดี
เอ็นเอคล้ายชันโรงสายพันธ์ุ 
Tetragonula iridipennis มาก
ที่สุดมีค่า identity เท่ากับ 87%, E 
value เท่ากับ 0.0 และค่า query 
cover เท่ากับ 97% ส่วนชันโรง
แตรแดง มีล าดับเบสดีเอ็นเอคล้าย
สายพันธ์ุ Melipona scutellaris มี
ค่า Identity เท่ากับ 81%, E 
value เท่ากับ 3e-158 และมีค่า 
query cover เท่ากับ 99% และ



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา หน้า 22 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชันโรงสายแตรขาว มีล าดับเบสดี
เอ็นเอคล้ายสายพันธ์ุ Liotrigona 
madecassa มีค่า Identity เท่ากับ 
82% ค่า E value เท่ากับ 7e-166 
และค่า query cover เท่ากับ 
100% 

3.2 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดูแลช่องปากจากสาร
สกัดชันชันโรง 

  927,000  
 

417,433.2
2 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. การศึกษาปริมาณสารส าคัญ 
แอลฟ่าแมงโกสตินในชันชันโรง 
หลังจากการสกัด ชันชันโรงด้วยเอ
ทานอล และน ามา ล้างเอาไขมัน
ออกด้วยเฮกเซน พบว่าได้ yield 
เท่ากับ 18.32% จากการหา
ปริมาณแอลฟ่าแมงโกสตินในสาร
สกัดชันชันโรงพบว่าในสารสกัด 
100 กรัมจะมีสารส าคัญ แอล
ฟ่าแมงโกสตินเท่ากับ 5.59 ± 0.4 
กรัม เมื่อน าสารสกัดชันชันโรงไป
ทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH พบว่ามีค่า IC50 = 124.5 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
2. การพัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วน
ปากที่มีสารสกัดชันชันโรง พบว่า

ณัฐธัญ เจริญ
ศรีวิไลวัฒน์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สามารถใส่สารสกัดชันชันโรงใน
น้ ายาบ้วนปากได้ 0.01 – 0.05% 
w/v โดยต ารับน้ ายาบ้วนปากยังคง
เป็นสารละลายใส เมื่อความเข้มข้น
ของสารสกัดในต ารับพบว่าน้ ายา
บ้วนปากมีสีเหลืองที่เข้มข้น  
3. การประเมินลักษณะทาง
กายภาพและเคมีของน้ ายาบ้วน
ปากที่มีสารสกัดชันชันโรง พบว่า
น้ ายาบ้วนปากที่ได้มีลักษณะใส มีสี
เหลืองตามความเข้มข้นของสาร
สกัดชันชันโรง รสชาติของน้ ายา
บ้วนปาก มีรสเผ็ดและให้ความรู้สึก
สดช่ืนเมื่อบ้วนปาก ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ของน้ ายาบ้วนปาก และ
ต ารับสามารถท าให้สารส าคัญยังคง
อยู่ในน้ ายาบ้วนปากได้ 
4. การประเมินฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระ ของน้ ายาบ้วนปากที่มีสาร
สกัดชันชันโรง จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าต ารับน้ ายาบ้วนปาก
ที่มีสารสกัดชันชันโรงมีฤทธ์ิต้าน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุมูลอิสระที่สูงกว่าน้ ายาบ้วนปาก
ที่ขายในท้องตลาด ฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระของน้ ายาบ้วนปากข้ึนกับ
ความเข้มข้นของสารสกัดในน้ ายา
บ้วนปาก แต่อย่างไรก็ตามยังต้อง
ศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียซึ่ง
คณะผู้วิจัยก าลังด าเนินการวิจัยอยู่ 

3.3 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การตรวจสอบฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาของสาร
สกัดและผลิตภัณฑ์
จากชันของชันโรง 

  507,000 384,400 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 

ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. การเก็บตัวอย่างชันจากชันโรงใน
สวนผลไม้ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
ในช่วงเดือนธันวาคมและ
พฤศจิกายนเพ่ือน ามาสกัดด้วยตัว
ท าละลายเมธานอลและระเหยแห้ง 
ได้เป็นสารสกัดหยาบที่มีลักษณะ
เหนียวข้นสีเขียวเข้ม 
2. ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดชัน พบว่ามีฤทธ์ิ
ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้
วิธีการทดสอบด้วย DPPH assay, 
FRAP assay และ ORAC assay 
เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานและตัว
ควบคุม โดยให้ผลสอดคล้องกันทั้ง 
3 การวิเคราะห์ 

ภัทรวดี  ศรี
คุณ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านการ
อักเสบของสารสกัดชัน พบว่ามีฤทธ์ิ
ในการต้านการอักเสบโดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย protein 
denaturation assay และ 
proteinase inhibition assay แต่

ไม่พบฤทธ์ิเมื่อทดสอบด้วย β-
glucuronidase inhibitory assay 
ในช่วงความเข้มข้นที่ศึกษา เมื่อ
เทียบกับสารมาตรฐานและตัว
ควบคุม  
4. ผลการทดสอบฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรียของสารสกัดชัน โดยใช้
วิธีการทดสอบด้วย Disc agar 
inhibition assay เมื่อเทียบกับสาร
มาตรฐานและตัวควบคุม แต่ไม่
สามารถทดสอบด้วยวิธี Minimum 
Inhibition Concentration (MIC) 
ได้ เน่ืองจากสารมีสีเข้มมากที่ความ
เข้มข้นที่คาดว่าจะเห็นฤทธ์ิซึ่ง
รบกวนวิธีวิเคราะห์  โดยผลที่ได้
เป็นผลต่อการยับย้ังเช้ือแกรมบวก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เช่น S. aureus เป็นต้น แต่ไม่พบ
ฤทธ์ิต่อแบคทีเรียแกรมลบ 

4 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การศึกษาฤทธ์ิการต้าน
มะเร็งของสารสกัดชัน
จากชันโรงที่เลี้ยงใน
สวนผลไม้ จังหวัด
จันทบุรี 

  450,000 344,520 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 

1.เพ่ือศึกษาฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาของสาร
สกัดชันจากชันโรง ต่อ
การต้านอนุมูลอิสระ
และฤทธ์ิต้านการ
อักเสบในหลอด
ทดลองและใน
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดี 
2.เพ่ือศึกษาฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาของสาร
สกัดชันจากชันโรง ใน
การต้านการ
เจริญเติบโตและการ
แพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดี 
3.เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการ
ออกฤทธ์ิทางเภสัช
วิทยาของสารสกัดชัน
จากชันโรงกับสารออก

สารสกัดชันจากชันโรงที่ได้ มีฤทธ์ิ
ในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการ
อักเสบ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสาร

ออกฤทธ์ิส าคัญ α-mangostin ใน
ความเข้มข้นที่เท่ากัน พบว่ามีฤทธ์ิ
แตกต่างกันคือ สารสกัดมีฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระสูงกว่าแต่ฤทธ์ิต้าน
อักเสบยังสรุปได้ไม่ชัดเจนนัก 

ในทางตรงข้าม α-mangostin 
แสดงฤทธ์ิในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี
อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่พบฤทธ์ิ
ดังกล่าวในสารสกัดชันแต่อย่างใด 
โดยผลที่ได้น้ี สอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาก่อนหน้าและสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด
ชัน ซึ่งทั้งหมดน้ีคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด 

ภัทรวดี  ศรี
คุณ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ฤทธ์ิส าคัญที่ท าให้
บริสุทธ์ิจากชันของ
ชันโรง 

5 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การศึกษาฤทธ์ิยับยั้ง
การเจริญของ
เซลล์มะเร็งของสาร
สกัดชันจากชันโรงจาก
แหล่งต่างๆ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

  450,000 117,608.9
8  

งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ
ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญ
ของเซลล์มะเร็งของ
สารสกัดชันจากชันโรง
ที่เพาะเลี้ยงในแหล่ง
ต่างๆ และพิสูจน์
เอกลักษณ์สารส าคัญที่
ออกฤทธ์ิยับย้ังการ
เจริญของเซลล์มะเร็ง 
2. เพ่ือร่วมสนอง
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชันจากชันโรงเป็นผลผลิตพลอยได้ที่
ได้มาจากการเพาะเลี้ยงชันโรงเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในสวน
ผลไม้ในภาคตะวันออก การใช้
ประโยชน์จากชันของชันโรงในภูมิ
ปัญญาไทย มีความคล้ายคลึงกันกับ
การใช้ประโยชน์จากชันผึ้ง จาก
ตัวอย่างชันจากชันโรงที่เก็บได้จาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ สวนส้มโอ 
จังหวัดสมุทรสงคราม สวนสมุนไพร 
และป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ผล
การทดสอบความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งเย่ือบุช่องปาก (KB cell 
line) พบว่าสารสกัดจากชันโรงจาก
ป่าชายเลนมีฤทธ์ิดีที่สุด (IC50 = 
22.02 µg/mL) 

ดร.นภัสสร  
ฉันทธ ารงศิริ 

 

6 คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยการ
พัฒนากัมจากเมล็ด
มะขาม เพ่ือเป็นสาร

  409,140 410,962 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรม

มะขาม (Tamarindus Indica 
Linn.) เป็นพืชที่พบและปลูกมากใน
ประเทศไทย การน าเมล็ดมะขามมา

ภญ.ธนิกานต์  
แสงน่ิม, 
ภก. ผศ. ดร. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

บูรพา ยึดเกาะแบบแห้ง 
ในต ารับยาเม็ดไดโคล
ฟีแนค โซเดียม 

พืช ให้เกิดประโยชน์
ถึงมหาชนชาวไทย 

ประยุกต์ใช้จะช่วยเพ่ิมมูลค่าของ
มะขามและลดปริมาณขยะ
อุตสาหกรรมจากขบวนการผลิต กัม
จากเน้ือในเมล็ดมะขาม เมื่อละลาย
น้ าแล้วให้สารละลายที่มีลักษณะ
หนืด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและ
พัฒนากัมจากเน้ือในเมล็ดมะขาม
เพ่ือเป็นสารยึดเกาะในต ารับยาเม็ด
ที่เตรียมโดยวิธีแกรนูลแห้ง จากผล
การทดสอบคุณสมบัติฟิสิกส์เคมี
ของผงกัมปรับปรุงพบว่า
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างคาร์
บอกซีเมทิลเลชันสามารถเพ่ิมหมู่
คาร์บอกซีเมทิลให้หมู่โครงสร้าง 
โดยยืนยันจากผล FTIR กัมดิบ
และกัมปรับปรุงมีคุณสมบัติเป็นอ
สัณฐาน (amorphous) จุด
หลอมเหลว คุณสมบัติการละลาย
น้ า และความหนืดจะสูงข้ึนหลังจาก
การปรับปรุงโครงสร้าง แต่ผลการ
ประเมินต ารับพบว่าการแตกตัวของ
ยาเม็ดที่ใช้กัมปรับปรุงสภาวะที่ 2 

กัมปนาท  
หวลบุตตา 
คณะเภสัช
ศาสตร์ 
ม.บูรพา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เป็นสารช่วยยึดเกาะแตกตัวยังช้า
อยู่ ดังน้ันจึงศึกษาหาปริมาณที่
เหมาะสมของกัมที่ท าให้ได้
คุณสมบัติของยาเม็ดที่ดีสุด โดย
ประเมินปริมาณการใช้ของกัม
ปรับปรุงสภาวะที่ 2 ในช่วง 40-70 
มิลลิกรัมต่อเม็ด พบว่าความแข็ง
ของเม็ดยาไม่ข้ึนกับปริมาณของกัม 
และเมื่อเพ่ิมปริมาณกัมมากข้ึนจะ
ส่งผลให้การแตกตัวและการ
ปลดปล่อยยาช้าลง ปริมาณท่ี
เหมาะสมของกัมปรับปรุงสภาวะที่ 
2 ท่ีท าให้ได้คุณสมบัติของเม็ดยาท่ี
ดี คือ 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด 
(7.61%w/w) โดยเม็ดยามีค่าความ
แข็งเฉลี่ย 61 นิวตัน ความกร่อน
ร้อยละ 2 ระยะเวลาการแตกตัว
เฉลี่ยมากกว่า 15 นาที และ
ปลดปล่อยยาได้ร้อยละ 76 ภายใน 
20 นาที 

7 คณะ
เทคโนโลยีกา

การเจริญและพัฒนา
ของผลกล้วยและ

  280,000 92,363.76 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 

1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ

1.ทราบการเจริญพัฒนา และดัชนี
การเก็บเกี่ยวของผลกล้วย diploid, 

นางสาวสมคิด      
ใจตรง/คณะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

รเกษตร 
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว 

จ าแนกสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพจากกล้วย 
diploid  triploid 
และ tetraploid 

(เพ่ิมเติม) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.เพ่ือศึกษาการเจริญ
และพัฒนาของผล
กล้วยที่มีจ านวนชุด
โครโมโซม diploid 
(2n) , triploid (3n) 
และ tetraploid  
(4n) จนกระทั่ง
บริบูรณ์ และวิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพ-
เคมี หลังการเก็บเกี่ยว 
3.เพ่ือวิเคราะห์หาสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่
ส าคัญ ท่ีสกัดได้จาก
ส่วนต่างๆ ของกล้วย 
อาทิ ล าต้น ปลี ผล 
(เปลือก และเน้ือผล) 
ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี 

triploid และ tetraploid ในพันธ์ุ
กล้วยน้ าไท น้ าว้ามะลิอ่อง เทพรส 
และกล้วยหิน ดังน้ี 75 78 111 
และ 112 วันหลังตัดปลี ตามล าดับ 
2.ทราบกลุ่มของสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพที่ส าคัญเป็นสารประกอบฟี
นอล กลุ่มฟลาโวนอล (flavonols) 
โปรแอนโธไซยานิดิน 
(proanthocyanidins) และ   
ไฮดรอกซีซินาเมท 
(hydroxycinnamate) 
3. จะด าเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของ
กล้วย อาทิ เปลือก เน้ือ ปลี และ
เครือ กล้วยต่อไป  

เทคโนโลยี 
การเกษตร 
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

(High performance 
liquid 
chromatography - 
mass 
spectrometer; 
HPLC-MS) 
4.ใช้ประโยชน์จาก
สารส าคัญที่พบ เพ่ือ
อนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วย  

8 คณะ
วิทยาศาสตร์
และศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดักจับสปอร์
เช้ือราร่วมกับระบบ
การพยากรณ์เพ่ือการ
ท านายและการจัดการ
โรคที่ส าคัญในสวน
ทุเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแบบมี
ส่วนร่วม. 
 

  1,378,68
0  

1,378,680 
 

สกว. 1. เพ่ือให้ทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนสปอร์ของเช้ือ
รา P. palmivora 
และ C. 
salmonicolor 
ตลอดจนเส้นใยของ
เช้ือรา R. solani ใน
แปลงทุเรียนที่
แพร่กระจายอยู่ใน
อากาศ กับสภาพ
อากาศ ต่อการเกิดโรค

โครงการวิจัยเร่ิมด าเนินการต้ังแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2558 โดยใช้แปลง
ทุเรียนพันธ์ุหมอนทองในอ าเภอท่า
ใหม่และอ าเภอเขาคิชฌกูฏที่มีการ
ระบาดของโรคใบติดและโรคราก
เน่าและโคนเน่า  
1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนสปอร์และเส้นใย
ของเช้ือราในแปลงทุเรียนที่
แพร่กระจายอยู่ในอากาศ สภาพ
อากาศและการเกิดโรค โดยใช้

ผศ.ดร. 
มณีรัตน์  
คูหาพิทักษ์
ธรรม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ใบไหม้ที่มีสาเหตุมา
จากเช้ือรา P. 
palmivora โรคราสี
ชมพูที่มีสาเหตุมาจาก
เช้ือรา C. 
salmonicolor และ
โรคใบติดที่มีสาเหตุมา
จากเช้ือรา R. solani 
ตามล าดับ 
2. เพ่ือให้ทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณเช้ือรา P. 
palmivora ในดิน กับ
สภาพอากาศ และใช้
พืชอาศัยของเช้ือ P. 
palmivora เป็นตัว
บ่งช้ีในการเกิดโรค 
3. เพ่ือให้ทราบ
ความสัมพันธ์ของการ
เกิดโรคในแปลงทุเรียน
ซึ่งมีสาเหตุมาจากเช้ือ
รา P. palmivora,C. 

เคร่ืองดักจับสปอร์ พบว่าการต้ัง
เคร่ืองดักจับสปอร์ไว้ภายนอกแปลง
จะสามารถจับสปอร์เช้ือราได้
มากกว่าการต้ังเคร่ืองไว้ภายใน
แปลงทดลองและความสูงที่
เหมาะสมส าหรับการต้ังเคร่ืองดัก
จับสปอร์คือ 2 เมตร ผลการ
ตรวจสอบเช้ือราในแปลงทุเรียน
ทดลอง ไม่พบโคโลนีเช้ือรา R. 
solani และเช้ือรา P. palmivora 
ผลการบันทึกการเกิดโรคจาก
ทุเรียนต้นใหญ่ การเกิดโรคใบติดใน
แปลงคุณปัญญา เดือนกันยายน มี
จ านวนกิ่งย่อยที่เป็นโรคใบติดมาก
ที่สุด รองมาคือเดือนกรกฎาคม 
แปลงคุณวุฒิชัยพบว่าในเดือน
สิงหาคมมีโรคใบติดมากท่ีสุด รอง
มาคือเดือนกันยายน ส าหรับการ
ตรวจนับการเกิดโรครากเน่าและ
โคนเน่าจากทุเรียนต้นใหญ่ทั้ง 2 
แปลง ไม่พบว่ามีเพ่ิมข้ึน  
2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

salmonicolor และ
เช้ือรา R. solani ต่อ
ความสมบูรณ์ของต้น
ทุเรียน 

ปริมาณเช้ือรา P. palmivora ใน
ดิน กับสภาพอากาศ และการใช้พืช
อาศัยของเช้ือรา P. palmivora 
เป็นตัวบ่งช้ีการเกิดโรค ผลการ
ตรวจเช้ือรา P. palmivora จาก
ตัวอย่างดินที่เก็บได้จากแปลง
ทดลองทั้ง 2 แปลง โคโลนีของเช้ือ
ราท่ีคล้ายกับลักษณะโคโลนีบ่งช้ี
เช้ือรา P. palmivora ผลการใช้พืช
อาศัยของเช้ือรา P. palmivora 
เป็นตัวบ่งช้ีการเกิดโรคโดยใช้
มะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ พบว่าเช้ือ
รา P. palmivora KST6 สามารถ
ก่อโรคบนผลและต้นกล้ามะละกอ
ได้ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นพืชอาศัย 
ในการทดสอบเพ่ือบ่งช้ีการเกิดโรค
รากเน่าและโคนเน่าในทุเรียนใน
สภาพแปลงปลูกได้  
3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิด
โรคในแปลงทุเรียนซึ่งมีสาเหตุมา
จากเช้ือรา P. palmivora, C. 
salmonicolor และเช้ือรา R. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

solani ต่อความสมบูรณ์ของต้น
ทุเรียน จากการปลูกเช้ือราลงบนใบ
ทุเรียนที่อยู่ในระยะเพสลาดพบว่า
กลุ่มที่ 2 ท่ีมีการใส่ปุ๋ยตามปริมาณ
ธาตุอาหาร 50% ของที่สูญเสียไป
กับผลผลิตในช่วงฤดูฝน ของทั้ง 2 
แปลงทดลองมีค่าขนาดแผลจุดที่
เกิดจากการเข้าท าลายของเช้ือรา 
P. palmivora น้อยที่สุด หลังจาก
ใส่ธาตุอาหารลงในดินนาน 3 เดือน 

9 คณะ
วิทยาศาสตร์
และศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

การพัฒนาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของกล้วยไม้
สกุลรองเท้านารี 
(Paphiopedilum 
spp.) ในประเทศไทย  
 

  285,000 285,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.) 
(เพ่ิมเติม) 

เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์เชิง
พันธุกรรม และสร้างดี
เอ็นเอแบบบาร์โค้ดที่
จ าเพาะต่อสายพันธ์ุ
กล้วยไม้สกุลรองเท้า
นารีที่พบในเขตภาค
ตะวันออกของ
ประเทศไทย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบดีเอ็น
เอบาร์โค๊ด (DNA barcoding) ใน
กล้วยไม้ร้องเท้านารี โดยเบื้องต้นได้
ท าการศึกษาชนิดพันธ์ุที่พบมากใน
เขตภาคตะวันออกได้แก่ รองเท้า
นารีเหลืองปราจีน รองเท้านารี
เหลืองกาญจน์ รองเท้านารีดอยตุง
กาญจน์ รองเท้านารีเกาะช้าง  และ 
รองเท้านารีคางกบคอแดง โดยใช้ยี
นบริเวรอนุรักษ์ได้แก่ ยีน ITS, 
matK, rbcL, rbcL174, rpoB, 

ดร.ปัทมา  
ศรีน้ าเงิน/
คณะ
วิทยาศาสตร์
และศิลป
ศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

rpoC1 และ trnH-psbA 
intergenic spacer ผลการทดลอง
เบื้องต้นพบว่า สามารถตรวจพบยีน
ดังกล่าวในกล้วยไม้ร้องเท้านารีทุก
พันธ์ุ และได้ recovery ยีนดังกล่าว
ออกมาจากเจลอะกาโรส และอยู่
ระหว่างส่งผลไปวิเคราะห์ล าดับนิ
วคลีโทด์ เพ่ือน ามาใช้ในวิเคราะห์
ค่าความเหมือนและความสามารถ
ในการเป็น DNA barcoding ต่อไป 
ในขณะเดียวกันได้วิเคราะห์ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมด้วย
เคร่ืองหมายโมเลกุลชนิด Start 
Codon Targeted (SCoT) โดย
พบว่าเคร่ืองหมายโมเลกุล SCoT 
สามารถแยกความแตกต่างของพันธ์ุ
รองเท้านารีได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะน้ี
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ค่าความ
เหมือนและจัดกลุ่มโดยการสร้าง
แผนภูมิทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง
รายงานผลของล าดับนิวคลีโอไทด์ที่
จ าเพาะกับยีนอนุรักษ์ต่าง ๆ เข้าสู่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ฐานข้อมูลยีนสาธารณะ 
(GenBank) ต่อไป 

10 คณะ
วิทยาศาสตร์
และศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทุเรียนยุคใหม่
แบบมีส่วนร่วม 

  1,157,99
0 

1,157,990 สกว. -เทคโนโลยีการตัดแต่ง
กิ่งทุเรียน 
-เทคโนโลยีการผลิต
ทุเรียนเพ่ือการแปรรูป 
-การประเมินความ
สมบูรณ์ของต้นทุเรียน 
เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตทุเรียนภายใต้
สภาพอากาศ
แปรปรวน 

1. การศึกษาการจัดการทรง
ต้นแบบลดการใช้แรงงานส าหรับ
การผลิตทุเรียนยุคใหม่ ส่งผลให้
ขนาดของทรงพุ่มทุเรียนลดลง โดย
ไม่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและ
คุณภาพ  
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อการจัดการผลิตทุเรียน 
พบว่าอุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศา
เซลเซียสท าให้ทุเรียนไม่ติดผล 

ดร.ยศพล 
ผลาผล 

 

11 วิทยาลัย
วิทยาการวิจัย
และวิทยาการ
ปัญญา 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

ผลของสารสกัดซีโร
โตนินธรรมชาติที่
คัดเลือกพันธ์ุพืชจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริต่อการลด
ภาวะความจ าเสื่อมที่
เหน่ียวน า 
ด้วยหลอดเลือดสมอง 

  935,000  935,000  ทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี 
2559 

1. เพ่ือรวบรวมพันธ์ุ
พืชสมุนไพรไทยที่หา
ยากโดยเฉพาะอย่างย่ิง
สมุนไพรไทยที่ปรากฏ
ในพ้ืนที่(Indigenous 
plant)ของภาค
ตะวันออก ประเทศ
ไทย 
 2. เพ่ือพัฒนา
ฐานความรู้ที่เกี่ยวกับ

ผู้วิจัย ได้ศึกษาพืชที่มีศักยภาพต่อ
การลดภาวะความจ าเสื่อมที่
เหน่ียวน าด้วยหลอดเลือดสมองด้วย
พืชที่คัดเลือกมาจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริในการปกป้องสมอง
พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดซีโรโต
นิน ขนาดสูงจะมีปริมาณสมองที่
ขาดเลือดใน cerebral cortex 
และ striatum ลดลง และหนูกลุ่ม

นายปรัชญา  
แก้วแก่น 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
ให้กับนิสิต นักศึกษา
รวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ ตลอดจน
ให้บริการองค์ความรู้
ของการวิจัยที่
เก่ียวข้องกับกลไกทาง
วิทยาการปัญญา
(Cognitive 
Enhancer)  
3.เพ่ือพัฒนาสมุนไพร
ไทยในภาคตะวันออก
จากงานวิจัยพ้ืนฐานสู่
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
เชิงพาณิชย์ 
(Comercial 
Products) เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชากร 

ที่ได้รับสารสกัดขนาด 10 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัวจะลด
ปริมาตรสมองขาดเลือดใน 
hippocampus ลดลง และหนูทุก
กลุ่มที่ได้รับสารสกัดซีโรโตนิน จะมี 
neurological score ดีข้ึน  จาก
ข้อมูลที่กล่าวมาบ่งช้ีว่าสารสกัดซีโร
โตนิน มีศักยภาพในการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง กลไกการออก
ฤทธ์ิน้ันส่วนหน่ึงจากผ่านการเพ่ิม
การท างานของเอนไซม์ต้านอนุมูล
อิสระ 

12 คณะ
วิทยาศาสตร์

การจัดการสวนทุเรียน
เพ่ือลดต้นทุนเชิงโลจิ

  270000 270000 สกว. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติที่ดี

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พ้ืนที่
อุดมสมบูรณ์และประชากรมีอาชีพ

ดร.อรุณี แสง
วารีทิพย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

สติกส์ ในจังหวัด
จันทบุรี 
 

เชิงโลจิสติกส์ในการ
จัดการสวนทุเรียนที่
เหมาะสมของ
เกษตรกร 

ด้านการเกษตรเป็นหลักใหญ่ การ
ปรับปรุงและจัดการพืชผลทางด้าน
การเกษตรทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
และองค์ความรู้เดิมที่สั่งสมมาเป็น
สิ่งส าคัญต่อการน ามาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการในสวนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทุเรียนที่
ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
ในการส่งออก จึงควรมีการปรับปรุง
การจัดการสวนทุเรียนเพ่ือช่วยใน
การลดต้นทุนการผลิตอันเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ทุเรียน ในการศึกษาการจัดการสวน
ทุเรียนเพ่ือลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จาก
เกษตรกรผู้เพาะปลูกทุเรียนในเขต
จังหวัดจันทบุรี ช่วงระหว่างเดือน
มีนาคม 2559 ถึงกันยายน 2559 
จ านวนรวมทั้งสิ้นสิบสามราย จาก 
สิบสามสวนทุเรียน ซึ่งข้อมูลที่ได้
เป็นข้อเสนอความเห็นในการ
จัดการสวนทุเรียนเพ่ือลดต้นทุน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โดยน าทฤษฎีลีนเข้ามาประยุกต์ใช้ 
ผลลัพธ์ที่ได้จะผ่านการวิพากษ์จาก
เกษตรกรผู้น าของจังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางลดต้นทุนเชิงโล
จิสติกส์ส าหรับการจัดการสวน
ทุเรียนแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน
ต่อไป 

  รวม...12..โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การส ารวจและจัดท า
แผนที่เส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ
ระยะไกลในพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  450,000 61,032 ทุนอุดหนุนการ
วิจัย งบประมาณ
เงินรายได้ (เงิน
อุดหนุนรัฐบาล) 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  
2559 (เพ่ิมเติม) 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

1. เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ
ระยะไกล 

2. รายช่ือพรรณไม้
บริเวณเส้นทาง
เดินศึกษา
ธรรมชาติ
ระยะไกล 

3. แผนที่เส้นทางเดิน

จากผลการด าเนินงานของ
คณะผู้วิจัยได้เข้าส ารวจเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติที่เปิดให้
นักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชมและศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเบื้องต้นภายในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ผศ.ดร. 
เกรียงศักด์ิ  
พราหมณ
พันธ์ุ 
ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

อยู่ระหว่าง
การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูลใน
พ้ืนที่ศึกษา 
และได้รับ
การอนุมัติ
ให้ขยาย
ระยะเวลา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สยามบรมราชกุมารี 
เกาะแสมสาร อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 

ศึกษาธรรมชาติ
ระยะไกลด้วย
เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 

4. พ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับจัดท าโป่ง
ดินเทียมให้แก่สัตว์
ป่าและผีเสื้อ 
บริเวณเส้นทาง
เดินศึกษา
ธรรมชาติ
ระยะไกล หรือ
บริเวณใกล้เคียง 

ราชกุมารี เกาะแสมสาร อ าเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี  ได้ด าเนินการ
ระบุต าแหน่งเร่ิมต้นและต าแหน่ง
สิ้นสุดของเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติจ านวน 2 เส้นทาง คือ 
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 1 
ระยะทาง 450  เมตร  จุดเร่ิมต้น 
โซน 47 พิกัดที่ 0712273 E 
1392170 N จุดสิ้นสุดโซน 47 
พิกัดที ่0711917 E 1391829 N   
และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ท่ี 
2 ระยะทาง  1,100 เมตร  
จุดเร่ิมต้น โซน 47 พิกัดที่ 
0711881 E 1391807 N จุดสิ้นสุด 
โซน 47 พิกัดที่ 0712374 E 
1391253 N  คณะผู้วิจัยวางแผน
เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกุมภา
พันธ์ุ พ.ศ. 2560 และได้รับการ
อนุมัติขอขยายเวลาด าเนินการ คร้ัง
ที่ 1  โดยจะต้องจัดส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 

ด าเนินการ
และจัดส่ง
รายงาน
ฉบับ
สมบูรณ์
ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พ.ศ. 2560 
2 คณะการ

จัดการและ
การท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

เส้นทางวัฒนธรรมไม้
ไผ่สร้างจิตส านึกของ
นักท่องเท่ียววัยรุ่น 

 
 

 296,670  งบประมาณเงิน
รายได้ จากเงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล ภายใต้
โครงการ อพ.สธ. 

1.เพ่ือส ารวจเส้นทาง
การท่องเท่ียวสร้าง
จิตส านึกของวัยรุ่นไทย 
2.เพ่ือจัดทัวร์
ท่องเท่ียวสร้าง
จิตส านึกส าหรับ
นักท่องเท่ียววัยรุ่นไทย 
3.เพ่ือประเมินผลการ
ท่องเท่ียวแบบสร้าง
จิตส านึกของวัยรุ่นไทย 

งานวิจัยน้ีมีข้ึนเพ่ือศึกษาเส้นทาง
ทางการท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องใน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตมิติที่เช่ือมโยงต่อ
ไม้ไผ่ในสังคมไทยภาคตะวันออก 
และเผยแพร่ผ่านกลุ่มนักท่องเท่ียว
วัยรุ่นภาคตะวันออกจากการ
ประเมินประสบการณ์ทางการ
ท่องเท่ียวจากรายการน าเที่ยวใน
เส้นทางต้นแบบจ าลองที่ถูกสร้างข้ึน 
เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตส านึก
ทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเพ่ือให้เกิด
ความตระหนักต่อการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอุดลยเดช 

นายกิตติภัทท์ 
ปรีดาธรรม /
คณะการ
จัดการและ
การท่องเท่ียว 

 

  รวม...5...โครงการ          

 


