กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจ
กรรม
F1A2

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

1. แผนงานวิจัย
"สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลบริเวณ
ชายฝั่งภาคตะวันออก
เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน"
(สนองพระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
ชลบุรี ปีที่ 1 สารวจ
พื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ปีที่ 2
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ปีที่ 3
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 4

2560
640,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
1. สารวจและ 1,100,000 1. สารวจและ 600,000 1. สารวจและ 600,000 1. สารวจและ 1,000,000
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
และสภาพทาง
และสภาพทาง
และสภาพทาง
และสภาพทาง
กายภาพ ปีละ
กายภาพ ปีละ
กายภาพ ปีละ
กายภาพ ปีละ
2 ครั้ง ในเขต
2 ครั้ง ในเขต
2 ครั้ง ในเขต
2 ครั้ง ในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้า ได้แก่อ่าว
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
ชลบุร-ี ศรีราชา
แม่น้าประแสร์
แม่น้าจันทบุรี
แม่น้าตราด
อ่าวสัตหีบ
ปากแม่นาพั
้ ง
ปากแม่นาเวฬุ
้
อ่าวเมืองตราด
เขต
ราด เขต
เขต
เขต
นันทนาการ
นันทนาการ
นันทนาการ
นันทนาการ
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
ได้แก่ บาง
ได้แก่ อ่าวไข่
ได้แก่ หาดจ้าว
ได้แก่ หาด
แสน พัทยา
และเขต
หลาว เขต
บานชื่น
สัตหีบ เขต
อุตสาหกรรม
อนุรักษ์
2. สารวจ
อนุรักษ์
ได้แก่ มาบตา
ทรัพยากรธรร
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรร
พุด และปาก
มชาติ ได้แก่
ชีวภาพแพลงก์
มชาติ ได้แก่
แม่น้าระยอง
อ่าวคุ้ง
ตอนพืชและ
พื้นที่หมู่เกาะ
2. สารวจ
กระเบน
สัตว์ จุลินทรีย์
แสมสารและ
ทรัพยากร
2. สารวจ
กุ้ง กั้ง ปู หอย
ใกล้เคียง และ
ชีวภาพแพลงก์
ทรัพยากร
สัตว์ไม่มี
เขต
ตอนพืชและ
ชีวภาพแพลงก์
กระดูกสันหลัง
อุตสาหกรรม
สัตว์ จุลินทรีย์
ตอนพืชและ
และมีกระดูก
ได้แก่ แหลม
กุ้ง กั้ง ปู หอย
สัตว์ จุลินทรีย์
สันหลัง

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
1. สังเคราะห์
ข้อมูล
สถานภาพ
ทรัพยากรทาง
ทะเล และ
สภาพทาง
กายภาพ
บริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก
ทั้งสิน้ 4
จังหวัด เพื่อ
จัดทาคู่มือ
ทรัพยากร
ชีวภาพ จัด
อบรมให้กับ
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
รร.ศรีราชา
รร.บ้านค่าย
รร. บ้านจ้าว
หลาว และ รร.
ตราษตระการ
คุณ

หมายเหตุ

หน้า 1

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดตราด ปีที่ 5
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทาคู่มือทรัพยากร
ชีวภาพและสภาพทาง
กายภาพ การใช้
เครื่องมือประมง การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย รวมถึง
จัดเก็บข้อมูล
(database) โดย
รวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง
(อพ.สธ.) และส่วนงานที่
ร่วมรับผิดชอบ

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ฉบัง
สัตว์ไม่มี
กุ้ง กั้ง ปู หอย
3. สารวจ
2. สารวจ
กระดูกสันหลัง
สัตว์ไม่มี
ทรัพยากรทาง
ทรัพยากร
และมีกระดูก
กระดูกสันหลัง
กายภาพและ
ชีวภาพแพลงก์
สันหลัง
และมีกระดูก
ข้อมูลทาง
ตอนพืชและ
3. สารวจ
สันหลัง
สมุทรศาสตร์
สัตว์ จุลินทรีย์
ทรัพยากรทาง
3. สารวจ
โดยร่วมมือกับ
กุ้ง กั้ง ปู หอย
กายภาพและ
ทรัพยากรทาง
องค์การ
สัตว์ไม่มี
ข้อมูลทาง
กายภาพและ
บริหารส่วน
กระดูกสันหลัง
สมุทรศาสตร์
ข้อมูลทาง
ท้องถิ่นจังหวัด
และมีกระดูก
โดยร่วมมือกับ
สมุทรศาสตร์
ตราด องค์การ
สันหลัง
องค์การ
โดยร่วมมือกับ
บริหารส่วน
3. สารวจ
บริหารส่วน
องค์การ
ตาบลแหลม
ทรัพยากรทาง
ท้องถิ่นจังหวัด
บริหารส่วน
กลัด โรงเรียน
กายภาพและ
ระยอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ที่จะถ่ายทอด
ข้อมูลทาง
เทศบาลนคร
จันทบุรี
ความรู้ที่ร่วม
สมุทรศาสตร์
ระยอง
เทศบาล
สนอง
โดยร่วมมือกับ
เทศบาลเมือง
อาเภอท่าใหม่
พระราชดาริ
องค์การ
มาบตาพุด
โรงเรียนที่จะ
ได้แก่ รร.
บริหารส่วน
และเทศบาล
ถ่ายทอด
ตราษตระการ
ท้องถิ่นจังหวัด
เมืองแกลง
ความรู้และ
คุณ
ชลบุรี
โรงเรียนที่จะ
ร่วมสนอง
เทศบาลเมือง
ถ่ายทอด
พระราชดาริ
แสนสุข
ความรู้ที่ร่วม
ได้แก่ รร. บ้าน
เทศบาลนคร
สนอง
จ้าวหลาว
แหลมฉบัง
พระราชดาริ
เทศบาลเมือง
ได้แก่ รร.บ้าน
พัทยา และ
ค่าย
เทศบาลเมือง
สัตหีบ
โรงเรียนที่จะ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
สังเคราะห์
ข้อมูลการใช้
เครื่องมือ
ประมงจับสัตว์
น้า การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรด้าน
สิง่ แวดล้อม
อาชีพ
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
โดยร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เทศบาล และ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล ของ
จังหวัดชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี และ
ตราด

หมายเหตุ

หน้า 2

กิจ
กรรม

F1A2

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

1.1. ความผันแปรตาม
ฤดูกาลและลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ประชาคมแพลงก์ตอน
บริเวณชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกของอ่าวไทย
เพื่อการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(สนองพระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
ชลบุรี ปีที่ 1 สารวจ
พื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ปีที่ 2
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ปีที่ 3

2560

640,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ถ่ายทอด
ความรู้ได้แก่
รร.สาธิต"พิบูล
บาเพ็ญ" ม.
บูรพา รร.
แหลมฉบัง
และโรงเรียนที่
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
รร.ศรีราชา
1. สารวจและ 700,000 1. สารวจและ 700,000 1. สารวจและ 600,000 1. สารวจและ 300,000
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
แพลงก์ตอน
แพลงก์ตอน
แพลงก์ตอน
แพลงก์ตอน
สัตว์ในระดับ
สัตว์ในระดับ
สัตว์ในระดับ
สัตว์ในระดับ
โมเลกุล ปีละ
โมเลกุล ปีละ
โมเลกุล ปีละ
โมเลกุลปีละ 2
2 ครั้ง ในเขต
2 ครั้ง ในเขต
2 ครั้ง ในเขต
ครั้ง ในเขต
เพาะเ ลี้ยง
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
สัตว์น้า ได้แก่
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
อ่าวชลบุร-ี ศรี
แม่น้าประแสร์
แม่น้าจันทบุรี
แม่น้าตราด
ราชา อ่าวสัต
ปากแม่นาพั
้ ง
ปากแม่นาเวฬุ
้
อ่าวเมืองตราด
หีบ เขต
ราด เขต
เขต
เขต
นันทนา การ
นันทนาการ
นันทนาการ
นันทนาการ
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
ได้แก่ บาง
ได้แก่ อ่าวไข่
ได้แก่ หาดจ้าว
ได้แก่ หาด
แสน พัทยา
และเขต
หลาว เขต
บานชื่น โดย
สัตหีบ เขต
อุตสาหกรรม
อนุรักษ์
ร่วมมือกับ
อนุรักษ์
ได้แก่ มาบตา
ทรัพยากรธรร
องค์การ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

1. สังเคราะห์
ข้อมูลของ
แพลงก์ตอน
สัตว์ในระดับ
โมเลกุลและ
สภาพทาง
กายภาพ
บริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก
ทั้งสิ้น 4
จังหวัด เพื่อ
จัดทาคู่มือ
ทรัพยากร
ชีวภาพ จัด
อบรมให้กับ
โรงเรียนที่รว่ ม
สนอง
พระราชดาริ

หมายเหตุ

ภายใต้แผนงานวิจยั
"สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
(สนองพระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
หัวหน้าโครงการวิจัย
นางขวัญเรือน ศรีนุ้ย

หน้า 3

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 4
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดตราด ปีที่ 5
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทาคู่มือทรัพยากร
ชีวภาพและสภาพทาง
กายภาพ

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ทรัพยากรธรร
พุด และปาก
มชาติ ได้แก่
บริหารส่วน
มชาติ ได้แก่
แม่น้าระยอง
อ่าวคุ้ง
ท้องถิ่นจังหวัด
พื้นที่หมู่เกาะ
โดยร่วมมือกับ
กระเบน โดย
ตราด องค์การ
แสมสารและ
องค์การ
ร่วมมือกับ
บริหารส่วน
ใกล้เคียง และ
บริหารส่วน
องค์การ
ตาบลแหลม
เขต
ท้องถิ่นจังหวัด
บริหารส่วน
กลัด โรงเรียน
อุตสาหกรรม
ระยอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ที่จะถ่ายทอด
ได้แก่ แหลม
เทศบาลนคร
จันทบุรี
ความรู้ที่ร่วม
ฉบัง โดย
ระยอง
เทศบาล
สนอง
ร่วมมือกับ
เทศบาลเมือง
อาเภอท่าใหม่
พระราชดาริ
องค์การ
มาบตาพุด
โรงเรียนที่จะ
ได้แก่ รร.
บริหารส่วน
และเทศบาล
ถ่ายทอด
ตราษตระการ
ท้องถิ่นจังหวัด
เมืองแกลง
ความรู้และ
คุณ
ชลบุรี
โรงเรียนที่จะ
ร่วมสนอง
เทศบาลเมือง
ถ่ายทอด
พระราชดาริ
แสนสุข
ความรู้ที่ร่วม
ได้แก่ รร. บ้าน
เทศบาลนคร
สนอง
จ้าวหลาว
แหลมฉบัง
พระราชดาริ
เทศบาลเมือง
ได้แก่ รร.บ้าน
พัทยา และ
ค่าย
เทศบาลเมือง
สัตหีบ
โรงเรียน
เปูาหมายทีจ่ ะ
ถ่ายทอด
ความรู้ได้แก่
รร.สาธิต"พิบูล
บาเพ็ญ" ม.
บูรพา รร.
แหลมฉบัง

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
รร.ศรีราชา
รร.บ้านค่าย
รร. บ้านจ้าว
หลาว และ รร.
ตราษตระการ
คุณ การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรด้าน
สิ่งแวดล้อม
อาชีพ ระบบ
ห่วงโซ่อาหาร
ของสัตว์น้า
โดยร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เทศบาล และ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล ของ
จังหวัดชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี และ
ตราด

หมายเหตุ

หน้า 4

กิจ
กรรม

F1A2

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

1.2 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความ
ผันแปรตามฤดูกาลของ
ประชาคมแบคทีเรียใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล บริเวณ
ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกเพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
ชลบุรี ปีที่ 1 สารวจ
พื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ปีที่ 2
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ปีที่ 3
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
และโรงเรียนที่
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
และ รร.ศรี
ราชา
808,000 1.ศึกษาความ 1,370,000 1.ศึกษาความ 1,400,000 1.ศึกษาความ 1,400,000 1.ศึกษาความ 1,400,000
หลาก หลาย
หลาก หลาย
หลาก หลาย
หลาก หลาย
ของแบคทีเรีย
ของแบคทีเรีย
ของแบคทีเรีย
ของแบคทีเรีย
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
100-200 สาย
100-200 สาย
100-200 สาย
100-200 สาย
พันธุ์ ปีละ 2-6
พันธุ์ ปีละ 2-6
พันธุ์ ปีละ 2พันธุ์ ปีละ 2ครั้ง ในเขต
ครั้ง ในเขต
6 ครั้ง ในเขต
6 ครั้ง ในเขต
เพาะ เลี้ยง
เพาะ เลี้ยง
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
สัตว์น้า เขต
สัตว์น้า ได้แก่
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
นันทนา การ
ปากแม่นาประ
้
แม่น้าจันทบุรี
แม่น้าตราด
เพื่อการว่าย
แสร์ ปาก
ปากแม่นาเวฬุ
้
อ่าวเมืองตราด
น้า/ท่องเที่ยว
แม่น้าพังราด
เขต
เขต
เขตอนุรักษ์
เขต
นันทนาการ
นันทนาการ
ทรัพยากรธรร
นันทนาการ
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
มชาติ เขต
เพื่อการว่าย
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
น้า/ท่องเที่ยว
ได้แก่ หาดจ้าว
ได้แก่ หาด
2.คัดแยก
ได้แก่ อ่าวไข่
หลาว เขต
บานชื่น โดย
แบคทีเรียที่มี
และเขต
อนุรักษ์
ร่วมมือกับ
ฤทธิ์ชีวภาพ
อุตสาหกรรม
ทรัพยากรธรร
องค์การ
และรงควัตถุ
และปากแม่น้า
มชาติ ได้แก่
บริหารส่วน
ชีวภาพโดย
ระยอง ตาม
อ่าวคุ้ง
ท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมมือกับ
แผนงานวิจัย
กระเบน โดย
ตราด องค์การ
องค์การ
กาหนด
ร่วมมือกับ
บริหารส่วน

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

1. สังเคราะห์
ข้อมูลของ
ประชาคม
แบคทีเรียและ
สภาพทาง
กายภาพ
บริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก
ทั้งสิ้น 4
จังหวัด เพื่อ
จัดทาคู่มือ
ทรัพยากร
ชีวภาพ จัด
อบรมให้กับ
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
รร.ศรีราชา
รร.บ้านค่าย
รร. บ้านจ้าว
หลาว และ รร.

หมายเหตุ

ภายใต้แผนงานวิจยั
"สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
(สนองพระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ชุติวรรณ เดชสกุล
วัฒนา

หน้า 5

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 4
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดตราด ปีที่ 5
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทาคู่มือทรัพยากร
ชีวภาพและสภาพทาง
กายภาพ

F1A2

1.3 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความ
ผันแปรตามฤดูกาลของ
กุ้ง กั้ง ปูบริเวณชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย เพื่อ
การอนุรักษ์และการใช้

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
ชลบุรี ปีที่ 1 สารวจ
พื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์

320,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
บริหารส่วน
2.คุณสมบัติ
องค์การ
ตาบลแหลม
ท้องถิ่นจังหวัด
ทางเคมีสารที่
บริหารส่วน
กลัด โรงเรียน
ชลบุรี
มีฤทธิ์ชีวภาพ
ท้องถิ่นจังหวัด
ที่จะถ่ายทอด
โรงเรียน
และรงควัตถุ
จันทบุรี
ความรู้ที่ร่วม
เปูาหมายทีจ่ ะ
ชีวภาพ โดย
เทศบาล
สนอง
ถ่ายทอด
ร่วมมือกับ
อาเภอท่าใหม่
พระราชดาริ
ความรู้ให้แก่
องค์การ
โรงเรียนที่จะ
ได้แก่ รร.
นักเรียนใน
บริหารส่วน
ถ่ายทอด
ตราษตระการ
โรงเรียนที่แผน
ท้องถิ่นจังหวัด
ความรู้และ
คุณ
งานวิจัย
ระยอง
ร่วมสนอง
กาหนดที่ร่วม
เทศบาลนคร
พระราชดาริ
สนอง
ระยอง
ได้แก่ รร. บ้าน
พระราชดาริ
เทศบาลเมือง
จ้าวหลาว
มาบตาพุด
และเทศบาล
เมืองแกลง
โรงเรียนที่จะ
ถ่ายทอด
ความรู้ที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.บ้าน
ค่าย
1. สารวจ
400,000 1. สารวจ
400,000 1. สารวจ
1. สารวจ
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
400,000 ทรัพยากร
300,000
ชีวภาพกุ้ง กั้ง
ชีวภาพกุ้ง กั้ง
ชีวภาพกุ้ง กั้ง
ชีวภาพกุ้ง กั้ง
ปู ปีละ 2 ครั้ง
ปู ปีละ 2 ครั้ง
ปู ปีละ 2 ครั้ง
ปู ปีละ 2 ครั้ง
ในเขต
ในเขต
ในเขต
ในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้า ได้แก่อา่ ว
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
ตราษตระการ
คุณ การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรด้าน
สิ่งแวดล้อม
ความ
หลากหลาย
แบคทีเรีย
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ โดย
ร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เทศบาล และ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล ของ
จังหวัดชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี และ
ตราด
สังเคราะห์
ข้อมูลของ
ทรัพยากร
ชีวภาพกุ้ง กั้ง
ปู และสภาพ
ทางกายภาพ
บริเวณชายฝั่ง

หมายเหตุ

ภายใต้แผนงานวิจยั
"สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
(สนองพระราชดาริใน
หน้า 6

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

ประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(สนองพระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ปีที่ 2
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ปีที่ 3
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 4
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดตราด ปีที่ 5
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทาคู่มือทรัพยากร
ชีวภาพและสภาพทาง

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ชลบุร-ี ศรีราชา
แม่น้าประแสร์
แม่น้าจันทบุรี
แม่น้าตราด
อ่าวสัตหีบ
ปากแม่นาพั
้ ง
ปากแม่นาเวฬุ
้
อ่าวเมืองตราด
เขต
ราด เขต
เขต
เขต
นันทนาการ
นันทนาการ
นันทนาการ
นันทนาการ
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
ได้แก่ บาง
ได้แก่ อ่าวไข่
ได้แก่ หาดจ้าว
ได้แก่ หาด
แสน พัทยา
และเขต
หลาว เขต
บานชื่น โดย
สัตหีบ เขต
อุตสาหกรรม
อนุรักษ์
ร่วมมือกับ
อนุรักษ์
ได้แก่ มาบตา
ทรัพยากรธรร
องค์การ
ทรัพยากรธรร
พุด และปาก
มชาติ ได้แก่
บริหารส่วน
มชาติ ได้แก่
แม่น้าระยอง
อ่าวคุ้ง
ท้องถิ่นจังหวัด
พื้นที่หมู่เกาะ
โดยร่วมมือกับ
กระเบน โดย
ตราด องค์การ
แสมสารและ
องค์การ
ร่วมมือกับ
บริหารส่วน
ใกล้เคียง และ
บริหารส่วน
องค์การ
ตาบลแหลม
เขต
ท้องถิ่นจังหวัด
บริหารส่วน
กลัด โรงเรียน
อุตสาหกรรม
ระยอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ที่จะถ่ายทอด
ได้แก่ แหลม
เทศบาลนคร
จันทบุรี
ความรู้ที่ร่วม
ฉบัง โดย
ระยอง
เทศบาล
สนอง
ร่วมมือกับ
เทศบาลเมือง
อาเภอท่าใหม่
พระราชดาริ
องค์การ
มาบตาพุด
โรงเรียนที่จะ
ได้แก่ รร.
บริหารส่วน
และเทศบาล
ถ่ายทอด
ตราษตระการ
ท้องถิ่นจังหวัด
เมืองแกลง
ความรู้และ
คุณ
ชลบุรี
โรงเรียนที่จะ
ร่วมสนอง
เทศบาลเมือง
ถ่ายทอด
พระราชดาริ
แสนสุข
ความรู้ที่ร่วม
ได้แก่ รร. บ้าน
เทศบาลนคร
สนอง
จ้าวหลาว
แหลมฉบัง
พระราชดาริ
เทศบาลเมือง
ได้แก่ รร.บ้าน
พัทยา และ
ค่าย

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
ภาคตะวันออก
ทั้งสิ้น 4
จังหวัด เพื่อ
จัดทาคู่มือ
ทรัพยากร
ชีวภาพ จัด
อบรมให้กับ
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
รร.ศรีราชา
รร.บ้านค่าย
รร. บ้านจ้าว
หลาว และ รร.
ตราษตระการ
คุณ การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรด้าน
สิ่งแวดล้อม
อาชีพ และ
เศรษฐกิจ โดย
ร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เทศบาล และ
องค์การ
บริหารส่วน

หมายเหตุ
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริก
โอฬาร

หน้า 7

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

กายภาพ การใช้
เครื่องมือประมง การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย รวมถึง
จัดเก็บข้อมูล
(database) โดย
รวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง
(อพ.สธ.) และส่วนงานที่
ร่วมรับผิดชอบ

F1A2

1.4 ทรัพยากรปลา
บริเวณชายฝั่งภาค
ตะวันออกเพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(สนองพระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
ชลบุรี ปีที่ 1 สารวจ
พื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ปีที่ 2
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต

524,500

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เทศบาลเมือง
สัตหีบ
โรงเรียน
เปูาหมายทีจ่ ะ
ถ่ายทอด
ความรู้ได้แก่
รร.สาธิต"พิบูล
บาเพ็ญ" ม.
บูรพา รร.
แหลมฉบัง
และโรงเรียนที่
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
และ รร.ศรี
ราชา
1. สารวจ
567,600 1. สารวจ
400,000 1. สารวจ
400,000 1. สารวจ
300,000
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ชีวภาพปลา
ชีวภาพปลา
ชีวภาพปลา
ชีวภาพปลา
ทะเล ปีละ 2
ทะเล ปีละ 2
ทะเล ปีละ 2
ทะเล ปีละ 2
ครั้ง ในเขต
ครั้ง ในเขต
ครั้ง ในเขต
ครั้ง ในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้า ได้แก่อา่ ว
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
น้า ได้แก่ปาก
ชลบุร-ี ศรีราชา
แม่น้าประแสร์
แม่น้าจันทบุรี
แม่น้าตราด
อ่าวสัตหีบ
ปากแม่นาพั
้ ง
ปากแม่นาเวฬุ
้
อ่าวเมืองตราด
เขต
ราด เขต
เขต
เขต
นันทนาการ
นันทนาการ
นันทนาการ
นันทนาการ
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
เพื่อการว่าย
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว
น้า/ท่องเที่ยว

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย
ตาบล ของ
จังหวัดชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี และ
ตราด

1. สังเคราะห์
ข้อมูล
สถานภาพ
ทรัพยากรปลา
ทะเล บริเวณ
ชายฝั่งภาค
ตะวันออก
ทั้งสิ้น 4
จังหวัด เพื่อ
จัดทาคู่มือ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
จัดอบรมให้กับ

หมายเหตุ

ภายใต้แผนงานวิจยั
"สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
(สนองพระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
หน้า 8

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ปีที่ 3
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 4
สารวจพื้นที่เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง/ประมง เขต
นันทนาการเพื่อการว่าย
น้า เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดตราด ปีที่ 5
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทาคู่มือทรัพยากร
ชีวภาพและสภาพทาง
กายภาพ การใช้
เครื่องมือประมง การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวให้กับ

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ได้แก่ บาง
ได้แก่ อ่าวไข่
ได้แก่ หาดจ้าว
ได้แก่ หาด
แสน พัทยา
และเขต
หลาว เขต
บานชื่น โดย
สัตหีบ เขต
อุตสาหกรรม
อนุรักษ์
ร่วมมือกับ
อนุรักษ์
ได้แก่ มาบตา
ทรัพยากรธรร
องค์การ
ทรัพยากรธรร
พุด และปาก
มชาติ ได้แก่
บริหารส่วน
มชาติ ได้แก่
แม่น้าระยอง
อ่าวคุ้ง
ท้องถิ่นจังหวัด
พื้นที่หมู่เกาะ
โดยร่วมมือกับ
กระเบน โดย
ตราด องค์การ
แสมสารและ
องค์การ
ร่วมมือกับ
บริหารส่วน
ใกล้เคียง และ
บริหารส่วน
องค์การ
ตาบลแหลม
เขต
ท้องถิ่นจังหวัด
บริหารส่วน
กลัด โรงเรียน
อุตสาหกรรม
ระยอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ที่จะถ่ายทอด
ได้แก่ แหลม
เทศบาลนคร
จันทบุรี
ความรู้ที่ร่วม
ฉบัง โดย
ระยอง
เทศบาล
สนอง
ร่วมมือกับ
เทศบาลเมือง
อาเภอท่าใหม่
พระราชดาริ
องค์การ
มาบตาพุด
โรงเรียนที่จะ
ได้แก่ รร.
บริหารส่วน
และเทศบาล
ถ่ายทอด
ตราษตระการ
ท้องถิ่นจังหวัด
เมืองแกลง
ความรู้และ
คุณ
ชลบุรี
โรงเรียนที่จะ
ร่วมสนอง
เทศบาลเมือง
ถ่ายทอด
พระราชดาริ
แสนสุข
ความรู้ที่ร่วม
ได้แก่ รร. บ้าน
เทศบาลนคร
สนอง
จ้าวหลาว
แหลมฉบัง
พระราชดาริ
เทศบาลเมือง
ได้แก่ รร.บ้าน
พัทยา และ
ค่าย
เทศบาลเมือง
สัตหีบ
โรงเรียน
เปูาหมายทีจ่ ะ
ถ่ายทอด
ความรู้ได้แก่

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ
เป้าหมาย
โรงเรียนที่ร่วม หัวหน้าโครงการวิจัย
สนอง
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะ
พระราชดาริ
จิตร
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
รร.ศรีราชา
รร.บ้านค่าย
รร. บ้านจ้าว
หลาว และ รร.
ตราษตระการ
คุณ ร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เทศบาล และ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล ของ
จังหวัดชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี และ
ตราด

หน้า 9

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

กลุ่มเปูาหมาย รวมถึง
จัดเก็บข้อมูล
(database) โดย
รวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง
(อพ.สธ.) และส่วนงานที่
ร่วมรับผิดชอบ

F1A2

1.5 ปัจจัยของธาตุ
อาหารและซัลไฟด์ต่อ
มวลชีวภาพและการ
แพร่กระจายของหญ้า
ทะเลตามแนวชายฝั่ง
อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และ
จันทบุรี ปีที่ 1 และ2
สารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล
บริเวณอ่าวสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ปีที่ 3
และ 4 สารวจพื้นที่
ชายฝั่งทะเล และปาก
แม่น้าประแสร์ จังหวัด
ระยอง ปีที่ 5 สารวจ
พื้นชายฝั่งทะเล บริเวณ
อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

759,500

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
รร.สาธิต"พิบูล
บาเพ็ญ" ม.
บูรพา รร.
แหลมฉบัง
และโรงเรียนที่
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
ได้แก่ รร.
ชลบุรี "สุขบท"
และ รร.ศรี
ราชา
1. เพื่อศึกษา
886,600 1. เพื่อศึกษา
860,000 1. เพื่อศึกษา
860,000 1. เพื่อศึกษา
860,000
คุณสมบัติน้า
คุณสมบัติน้า
คุณสมบัติน้า
คุณสมบัติน้า
และสมบัติของ
และสมบัติของ
และสมบัติของ
และสมบัติของ
ดินในแนว
ดินในแนว
ดินในแนว
ดินในแนว
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล
2. เพื่อศึกษา
2. เพื่อศึกษา
2. เพื่อศึกษา
2. เพื่อศึกษา
ผลกระทบที่มี
ผลกระทบที่มี
ผลกระทบที่มี
ผลกระทบที่มี
ผลต่อการ
ผลต่อการ
ผลต่อการ
ผลต่อการ
กระจายของ
กระจายของ
กระจายของ
กระจายของ
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล
หญ้าทะเล
บริเวณชายฝั่ง
บริเวณชายฝั่ง
บริเวณชายฝั่ง
บริเวณชายฝั่ง
อาเภอสัตหีบ
อาเภอสัตหีบ
ทะเลและปาก
ทะเลและปาก
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
แม่น้าประแสร์
แม่น้าประแสร์
(ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน
หมู่บ้านรอค
หมู่บ้านรอค
ร่วมกับ
ร่วมกับ
การ์เด้นฺท์ของ
การ์เด้นฺท์ของ
โรงเรียนชุมชน
โรงเรียนชุมชน
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
วัดหนองค้อ
วัดหนองค้อ
(ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน
และเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
ร่วมกับ
ร่วมกับ
จากหน่วยวิจยั
จากหน่วยวิจยั
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

1. เพื่อศึกษา
คุณสมบัติน้า
และสมบัติของ
ดินในแนว
หญ้าทะเล
2. เพื่อศึกษา
ผลกระทบที่มี
ผลต่อการ
กระจายของ
หญ้าทะเล
บริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน
จังหวัดจันทบุรี
โครงการใน
พระราชดาริฯ
(ปฏิบัติงาน
ร่วมกับกอง
โครงการใน
พระราชดาริฯ)

หมายเหตุ

ภายใต้แผนงานวิจยั
"สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
(สนองพระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.จริยาวดี สุรยิ พันธุ์

หน้า 10

กิจ
กรรม

F1A2

ชื่อโครงการ

1.6 การปนเปื้อนของ
โลหะหนักตามแนว
ชายฝั่งทะเล ภาค
ตะวันออก

พื้นที่ดาเนินการ

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ปีที่ 1 สารวจ
พื้นที่อ่าวชลบุรี ชายฝั่ง
ทะเล และปากแม่น้า
จังหวัดชลบุรี ปีที่ 2
สารวจพื้นที่อา่ วชลบุรี
ชายฝั่งทะเล และปาก
แม่น้า จังหวัดชลบุรี ปีที่
3 สารวจพื้นชายฝั่ง
ทะเลและปากแม่น้า
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด ปีที่ 4 สารวจ

2560

704,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
ปากน้าประ
ปากน้าประ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
แสร์)
แสร์)
วิทยาเกาะ
วิทยาเกาะ
และทะเลไทย)
และทะเลไทย)
ดาเนิน
ดาเนิน
การศึกษา
การศึกษา
บริเวณ อ่าว
บริเวณ อ่าว
เตยงาม
เตยงาม
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
อาภากรณ์
อาภากรณ์
เกียรติวงศ์
เกียรติวงศ์
และศูนย์อน
และศูนย์อน
รักษ์พันธุ์เต่า
รักษ์พันธุ์เต่า
ทะเล
ทะเล
เพื่อศึกษาการ 940,000 เพื่อศึกษาการ 860,000 เพื่อศึกษาการ 860,000 เพื่อศึกษาการ 860,000
ปนเปื้อนของ
ปนเปื้อนของ
ปนเปื้อนของ
ปนเปื้อนของ
โลหะหนักใน
โลหะหนักใน
โลหะหนักใน
โลหะหนักใน
น้า ดิน อ่าว
น้า ดินอ่าว
น้า ดินตาม
น้า ดินตาม
ชลบุรี อ่าวสัต
ชลบุรี อ่าวสัต
แนวชาบฝั่ง
แนวชาบฝั่ง
หีบตามแนว
หีบตามแนว
ทะเลและปาก
ทะเลและปาก
ชาบฝั่ง
ชาบฝั่ง
แม่น้า ของ
แม่น้า ของ
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัด
จังหวัด
ปีละ 3-6 ครั้ง
ปีละ 3-6 ครั้ง
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน
ระยอง
ระยอง
ร่วมกับกอง
ร่วมกับกอง
จันทบุรี และ
จันทบุรี และ
โครงการใน
โครงการใน
ตราด ปีละ 3ตราด ปีละ 3พระราชดาริฯ)
พระราชดาริฯ)
6 ครั้ง
6 ครั้ง
(ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน
ร่วมกับกอง
ร่วมกับกอง
โครงการใน
โครงการใน

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

เพื่อศึกษาการ
ปนเปื้อนของ
โลหะหนักใน
น้า ดินตาม
แนวชาบฝั่ง
ทะเลและปาก
แม่น้า ของ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
จันทบุรี และ
ตราด ปีละ 36 ครั้ง
(ปฏิบัติงาน
ร่วมกับกอง
โครงการใน

หมายเหตุ

ภายใต้แผนงานวิจยั
"สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง
ภาคตะวันออก เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
(สนองพระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ปภาศิริ
บาร์เนท
หน้า 11

กิจ
กรรม

F1A2

ชื่อโครงการ

2.อนุกรมวิธานและ
นิเวศวิทยาของฟองน้า
ทะเล เอคไคโนเดิร์ม
และไบรโอซัวในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ดาเนินการ

2560

พื้นชายฝั่งทะเลและ
ปากแม่นา้ ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ปีที่ 5 สารวจพื้น
ชายฝั่งทะเลและปาก
แม่น้า ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุรี และตราด
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช: หมู่เกาะแสมสาร
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เป้าหมาย
พระราชดาริฯ)
พระราชดาริฯ)
พระราชดาริฯ)

1,000,000 องค์ความรู้
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
ตัวอย่างของ
ฟองน้าทะเล
เอคไคโนเดิร์ม
และไบโอซัว
60 ตัวอย่าง
และการ
ฝึกอบรม
อนุกรมวิธาน
ของฟองน้า
ทะเลและเอค
ไคโนเดิร์ม ทา
ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยาเกาะ
และทะเลไทย
หน่วย
บัญชาการ

1,000,000 องค์ความรู้
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
ตัวอย่างของ
ฟองน้าทะเล
เอคไคโนเดิร์ม
และไบโอซัว
60 ตัวอย่าง
และการ
ฝึกอบรม
อนุกรมวิธาน
ของฟองน้า
ทะเลและเอค
ไคโนเดิร์ม ทา
ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยาเกาะ
และทะเลไทย
หน่วย
บัญชาการ

1,000,000 องค์ความรู้
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
ตัวอย่างของ
ฟองน้าทะเล
เอคไคโนเดิร์ม
และไบโอซัว
60 ตัวอย่าง
และการ
ฝึกอบรม
อนุกรมวิธาน
ของฟองน้า
ทะเลและเอค
ไคโนเดิร์ม ทา
ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยาเกาะ
และทะเลไทย
หน่วย
บัญชาการ

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ

หน้า 12

กิจ
กรรม

F1A2

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

3.ความหลากชนิดของ
สัตว์กลุ่มหอยน้าจืดและ
หอยทากบกในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช
จังหวัดชลบุรี (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพชื จังหวัด
ชลบุรี ปีที่ 1 สารวจ
ศึกษาหอยทากบก ปีที่
2 สารวจศึกษาหอยน้า
จืด ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
ชลบุรี

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
สงครามพิเศษ
สงครามพิเศษ
ทางเรือ
ทางเรือ
องค์การ
องค์การ
บริหารส่วน
บริหารส่วน
ตาบลแสมสาร
ตาบลแสมสาร
องค์การ
องค์การ
บริหารส่วน
บริหารส่วน
ตาบลสัตหีบ
ตาบลสัตหีบ
500,000 สารวจและ
500,000 สารวจและ
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
ร่วมกับ
ร่วมกับ
องค์การ
องค์การ
บริหารส่วน
บริหารส่วน
จังหวัดและ
จังหวัดและ
โรงเรียนที่ร่วม
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
สนอง
พระราชดาริฯ
พระราชดาริฯ
ปีละ 6 ครั้ง
ปีละ 6 ครั้ง
พื้นที่บริเวณ
พื้นที่บริเวณ
เขาหินปูนใน
เขตอาเภอ
เขตอาเภอ
เมืองชลบุรี
พนัสนิคม
อาเภอเกาะ
อาเภอพาน
จันทร์ และ
ทอง อาเภอ
อาเภอบางละ
บ้านบึง
มุง จังหวัด
อาเภอศรีราชา
ชลบุรี
อาเภอบ่อทอง
อาเภอหนอง
ใหญ่ อาเภอ

เป้าหมาย
สงครามพิเศษ
ทางเรือ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลแสมสาร
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลสัตหีบ

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์พงษ์รัตน์
ดารงโรจน์วัฒน์

หน้า 13

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F1A2

4.ความหลากชนิดของ
สัตว์กลุ่มหอยน้าจืดและ
หอยทากบกในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช
จังหวัดจันทบุรี (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพชื จังหวัด
ชลบุรี ปีที่ 1 สารวจ
ศึกษาหอยทากบก ปีที่
2 สารวจศึกษาหอยน้า
จืด ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
จันทบุรี

F1A2

5.สารวจการติดเชื้อ
จังหวัดสระแก้ว
มาลาเรียในไก่พื้นเมือง
และเปรียบเทียบผลการ
ตอบสนองต่อยาที่ใช้ใน
การรักษาโรคมาลาเรีย
ในสัตว์ปีก

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
สัตหีบ และ
อาเภอเกาะสี
ชัง จังหวัด
ชลบุรี
500,000 สารวจและ
500,000
เก็บตัวอย่าง
ทางชีวภาพ
ร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดและ
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริฯ
ปีละ 6 ครั้ง
พื้นที่บริเวณ
เขาหินปูนใน
เขตอาเภอแก่ง
หางแมว
อาเภอขลุง
อาเภอสอย
ดาว อาเภอ
มะขาม
จังหวัดจันทบุรี
300,000 สารวจการติด
400,000 เปรียบเทียบ
เชื้อมาลาเรีย
ผลการ
ในไก่พื้นเมือง
ตอบสนองต่อ
พื้นที่จังหวัด
ยาที่ใช้ในการ
สระแก้ว ใน
รักษาโรค
เขตอาเภอ
มาลาเรีย

เป้าหมาย

หมายเหตุ

สารวจและ
หัวหน้าโครงการวิจัย
เก็บตัวอย่าง
อาจารย์พงษ์รัตน์
ทางชีวภาพ
ดารงโรจน์วัฒน์
ร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดและ
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริฯ
ปีละ 6 ครั้ง
พื้นที่บริเวณ
เขตอาเภอ
เมืองฯ อาเภอ
ท่าใหม่ อาเภอ
นายายอาม
และอาเภอโปุง
น้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ภัคญาณี สุดสาร

หน้า 14

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F1A2

6.การศึกษาความ
จังหวัดสระแก้ว
หลากหลายของ
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต
ก๊าซชีวภาพในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว

F1A2

7.ความชุกและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของเชื้อ
Anaplasmamaginale
ในเลือดโคและกระบือ
ในเขตพื้นที่ชายแดน
ของจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
อรัญประเทศ
อ.คลองหาด
และอ.วัฒนา
นคร โดย
ดาเนินการ
ร่วมกับปศุสัตว์
ของทั้งสาม
อาเภอ เพื่อ
เป็นสื่อกลาง
ในการ
ประสานใน
พื้นที่
700,000 1. สารวจและ
เก็บข้อมูลการ
ผลิตก๊าช
ชีวภาพใน
พื้นที่จังหวัด
สระแก้ว 2.
สภาวะที่
เหมาะสมใน
การผลิตก๊าซ
ชีวภาพ
300,000 เพื่อสารวจ
451,000 เพื่อศึกษา
ความชุกของ
ความแปร
เชื้อที่ก่อให้
ปรวนทาง
เกิดโรค
พันธุกรรมของ
Anaplasmosi
เชื้อที่ก่อให้เกิด
s, ในโคและ
โรค
กระบือในเขต
Anaplasmosi
พื้นที่ชายแดน
s, ในโคและ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.เอกรัฐ คาเจริญ

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ไพทูล แก้วหอม

หน้า 15

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F1A2

8.ความหลากหลายของ
เหยี่ยวในจังหวัด
สระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

F1A2

9.ความหลากหลายของ
ไก่พื้นเมืองในจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ของจังหวัด
กระบือในเขต
สระแก้ว โดย
พื้นที่ชายแดน
พื้นที่ที่ศึกษา
ของจังหวัด
คือ ในเขตอ.
สระแก้ว
ตาพระยา อ.
โนนสูง อ.อรัญ
ประเทศ อ.
คลองหาด
และ อ.วัฒนา
นคร
ดาเนินการ
ร่วมกับ
สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
สระแก้ว และ
สานักงานปศุ
สัตว์ทั้ง 5
อาเภอที่เก็บ
ตัวอย่าง
500,000 1. เพื่อสารวจ
ชนิดของ
เหยี่ยวทีพ่ บใน
จังหวัด
สระแก้ว
2. เพื่อแยก
เพศเหยี่ยวที่
พบในจังหวัด
สระแก้ว
500,000 1. เพื่อสารวจ
พันธุ์ไก่

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ไพทูล แก้วหอม

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ไพทูล แก้วหอม
หน้า 16

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

สระแก้ว

F1A2

10.การคัดเลือก
จุลินทรีย์ที่สามารถย่อย
สลายลิกนินในใบอ้อย
เพื่อการผลิตเอทานอล

จังหวัดสระแก้ว

F1A2

11.การจาแนก
จังหวัดสระแก้ว
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด
โรคเต้านมอักเสบในโค
นมในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว

F1A2

12.โครงการวิจยั ความ
หลากหลาย จุลลักษณะ
และคุณสมบัติบาง
ประการของไม้ไผ่ ใน
พื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช เขื่อนเขื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
พื้นเมืองที่พบ
ในจังหวัด
สระแก้ว
2. เพื่อให้
ทราบลักษณะ
ประจาพันธุ์
ของไก่
พื้นเมืองที่พบ
ในจังหวัด
สระแก้ว
400,000 แยก
400,000 การ
เชื้อจุลินทรีย์ที่
ประยุกต์ใช้
สามารถย่อย
เชื้อจุลินทรีย์
สลายลิกนิน
ในการย่อย
สลายลิกนิ
นจากใบอ้อย
800,000 1.แยก
400,000
เชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรค
เต้านมที่แสดง
อาการ 2.แยก
เชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรค
เต้านมที่ไม่
แสดงอาการ
700,000 ออกสารวจ 23 ครั้ง/ปีเพื่อ
เก็บรวบรวม
ตัวอย่างและ
ข้อมูลพรรณไม้

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.เอกรัฐ คาเจริญ

ตรวจสอบฤทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
การดื้อยาของ ดร.เอกรัฐ คาเจริญ
เชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรค
เต้านมอักเสบ
ในโค

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์เบญจวรรณ
ชิวปรีชา

หน้า 17

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

จังหวัดกาญจนบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
น้า รวมทั้ง นา
ผลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ใน
การเปรียบ
เทียบอ้างอิง
การจัดทาคู่มือ
การจาแนก
ชนิดพรรณไม้
น้า รวมทั้งการ
พัฒนาฐาน
ข้อมูล และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ของไม้
น้าสู่ชุมชน ทั้ง
ในระดับ
จังหวัดและ
ภูมิภาค
2. กาหนด
สถานะพรรณ
ไม้น้า เพื่อการ
อนุรักษ์
3. พัฒนา
กระบวนการ
เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้
น้าชนิดที่มี
ศักยภาพเชิง
เศรษฐกิจ เพื่อ
การอนุรักษ์
และถ่ายทอด

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หน้า 18

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F1A2

13.ความหลากหลาย
ของพืชอาหารชันโรง ใน
อาเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี

พื้นที่อาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี (มี
องค์การบริหารส่วน
ตาบลมะขามร่วม
สนับสนุนพื้นที่วิจยั )

F1A2

14.พรรณไม้ท้องถิ่นใน
โครงการพัฒนาที่ดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา ตาบล
ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี
สาหรับนิเวศบริการที่
ยั่งยืน

พื้นที่ตาบลท่าช้าง
อาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี (มีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรีร่วมสนับสนุน
พื้นที่วิจยั )

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
แก่ผู้สนใจ
491,800 ศึกษาชนิดของ
พืชที่เป็นแหล่ง
อาหารของ
ชันโรง ในช่วง
เวลาต่างๆ ใน
รอบปี ใน
พื้นที่อาเภอ
มะขาม
จังหวัดจันทบุรี
411,100 1.ศึกษาพรรณ
ไม้ท้องถิ่น ใน
พื้นที่โครงการ
พัฒนาที่ดิน
มูลนิธิชัย
พัฒนา ตาบล
ท่าช้าง อาเภอ
เมือง จังหวัด
จันทบุรี เพื่อ
ระบุชนิดตาม
หลัก
อนุกรมวิธาน
พืชที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้ได้
ข้อมูล
ทรัพยากรพืช
ในพื้นที่
รวมทั้งสภาพ
ดิน สาหรับใช้
วางแผนการ

เป้าหมาย

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์เบญจวรรณ
ชิวปรีชา

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์เบญจวรรณ
ชิวปรีชา

หน้า 19

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
จัดการภูมิ
ทัศน์ปุาที่
กลมกลืนกับ
เมือง และเป็น
แหล่งนิเวศ
บริการแก่
ประชากรใน
พื้นที่
2 จัดเก็บ
ข้อมูลและ
ตัวอย่างพรรณ
ไม้ตัวอย่างที่ได้
อย่างเป็น
ระบบ เพื่อ
เป็นข้อมูล
สาหรับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรใน
พื้นที่ เพื่อเป็น
ข้อมูลอ้างอิง
ให้นักวิจยั ใน
สาขาที่
เกี่ยวข้องใช้
ระบุแหล่ง
พันธุกรรมพืช
ต่อยอดสาหรับ
การพัฒนาเป็น
พืชเศรษฐกิจ
หรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หน้า 20

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F1A2

15.การประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนิด และ การ
แพร่กระจายของหอย
ทะเล สัตว์ทะเลหน้าดิน
บริเวณแหล่งหญ้าทะเล
อ่าวคุ้งกระเบน จ.
จันทบุรี

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
อ. นายายอาม จ.
จันทบุรี

F1A2

16.ความหลากหลาย

หมู่เกาะแสมสาร เกาะ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เป้าหมาย
เหมาะสม
ต่อไป
770,000 1. สารวจที่
บริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
ระหว่างหญ้า
ทะเล หอย
และ สัตว์หน้า
ดิน กับปัจจัย
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
จัดการ
ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
และเพื่อ
เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่าง
พอเพียงซึ่ง
โครงการวิจัยนี้
ร่วมกับศูนย์
ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
อ. ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี
550,000 ความ
400,000 ความ
350,000 ความ
350,000 ความ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ
ไพบูลย์กิจกุล คณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

หัวหน้าโครงการวิจยั
หน้า 21

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

ของมดในหมู่เกาะ
แรด เกาะจวง และเกาะ
แสมสาร เกาะแรด
จาน อาเภอสัตหีบ
เกาะจวง และเกาะจาน จังหวัดชลบุรี
อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

F1A2

17.ความหลากชนิดของ พื้นที่ปกปัก
หอยทะเลตามในชายฝั่ง พันธุกรรมพชื จังหวัด

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
หลากหลาย
หลากหลาย
หลากหลาย
ของมดที่หา
ของมดที่หา
ของมดในเขต
กินในเขตพื้นที่
กินในเขตพื้นที่
พื้นที่ปุาชาย
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดจันทบุรี
เลนในพื้นที่ปก
ปีที่ 2 เน้น
ได้แก่
ปักพันธุกรรม
พื้นที่ชายหาด
1) บริเวณ
พืช 2 พื้นที่
จังหวัดชลบุรี
ชายหาด เชาน
ได้แก่ ศูนย์
บริเวณ
หาดแหลมสิงห์
ศึกษา
ชายหาด
หาดเจ้าหลาว
ธรรมชาติและ
1) อาเภอเมือง
อ่าวกระทิง
อนุรักษ์ปุาชาย
(เช่น ชายหาด
หาดคุ้งวิมาน
เลน เพื่อการ
บางแสน หาด
สวนรุกขชาติ
ท่องเที่ยวเชิง
วอนนภา หาด
ชายหาดแหลม
นิเวศ จังหวัด
กัปตันยุทธ) 2)
สมเด็จ 2)
ชลบุรี และ
อาเภอศรีราชา
มหาวิทยาลัย
พื้นที่ศูนย์
(เช่น ชายหาด
บูรพา วิทยา
ศึกษาพัฒนา
บริเวณเกาะ
เขตจันทบุรี 3)
อ่าวคุ้ง
ลอย) 3)
สวนสาธารณะ
กระเบนอัน
อาเภอบางละ
ในเขตจังหวัด
เนื่องมาจาก
มุง (เช่น
จันทบุรี เช่น
พระราชดาริ
ชายหาด
สวนสาธารณะ
จังหวัดจันทบุรี
พัทยา) 4)
สมเด็จพระเจ้า
ปีที่ 1
อาเภอสัตหีบ
ตากสิน
(เช่น อ่าวดง
มหาราช
ตาล, หาด
สวนสาธารณะ
นางรอง อ่าว
เฉลิมพระ
ทุ่งโปรง)
เกียรติ ร.9
(พระยืน)
500,000 สารวจและ
500,000 สารวจและ
500,000
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง

หมายเหตุ
เป้าหมาย
หลากหลาย
ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
ของมดในเขต คณะวิทยาศาสตร์
พื้นที่ปุาชาย
เลนในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรม
พืช 2 พื้นที่
ได้แก่ ศูนย์
ศึกษา
ธรรมชาติและ
อนุรักษ์ปุาชาย
เลน เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จังหวัด
ชลบุรี และ
พื้นที่ศูนย์
ศึกษาพัฒนา
อ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
จังหวัดจันทบุรี
ปีที่ 2

สารวจและ
เก็บตัวอย่าง

ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์
วัฒนา
หน้า 22

กิจ
กรรม

F1A2

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
จันทบุรี (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

จันทบุรี ปีที่ 1 สารวจ
ศึกษาหอยทะเลฝาเดียว
ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
จันทบุรี ปีที่ 2 สารวจ
ศึกษาหอยทะเลสองฝา
ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
จันทบุรี ปีที่ 3 สารวจ
ศึกษาหอยในปุาชาย
เลน ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
จันทบุรี

18.การสารวจและ
รวบรวมพืชประจาถิ่น
ภาคตะวันออกที่มี
ศักยภาพในการลด
มลภาวะด้าน
อุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก

นาร่องชลบุรีเป็นพื้นที่
แรก จันทบุรี ระยอง
สระแก้ว โดยร่วมกับ
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สระแก้ว ในการ
รวบรวมข้อมูลและ
ร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดต่างๆเพื่อขอ
ข้อมูลในการสารวจ
เบื้องต้น

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
ร่วมกับ
ร่วมกับ
องค์การ
องค์การ
บริหารส่วน
บริหารส่วน
จังหวัดและ
จังหวัดและ
โรงเรียนที่ร่วม
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
สนอง
พระราชดาริฯ
พระราชดาริฯ
ปีละ 6 ครั้ง
ปีละ 6 ครั้ง
พื้นที่ในเขต
พื้นที่ในเขต
อาเภอนายาย
อาเภอแหลม
อาม อาเภอท่า
สิงห์ จังหวัด
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
3,500,000 จานวนข้อมูล 3,300,000 เพิ่มจานวน
ของชนิดพืช
ข้อมูลของชนิด
ลดมลพิษอย่าง
พืชลดมลพิษ
น้อย 200
อย่างน้อย
ชนิดหรือ
500 ชนิดหรือ
มากกว่า ต่อ
มากกว่า ต่อ
จังหวัดโดย
จังหวัดโดย
แบ่งเป็นพืชที่
แบ่งเป็นพืชที่
ลดมลภาวะ
ลดมลภาวะ
ทางอากาศ
ทางอากาศ
ดินและน้า
ดินและน้า
สาหรับน้าจะ
สาหรับน้าจะ
แยกจาเพาะ
แยกจาเพาะ
เป็นน้าเค็ม
เป็นน้าเค็ม
และน้าจืด
และน้าจืด
นอกจากจะ
นอกจากจะ

เป้าหมาย
ทางชีวภาพ
ร่วมกับ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดและ
โรงเรียนที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริฯ
ปีละ 6 ครั้ง
พื้นที่ในเขต
อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ

1) อยู่ภายใต้โครงการ
"โครงการสารวจ
รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านต้าน
มลภาวะด้าน
อุตสาหกรรมแบบครบ
วงจร" 2) หัวหน้า
โครงการ ภญ.ดร.
ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
3) หัวหน้าโครงการย่อย
ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์
แสง

หน้า 23

กิจ
กรรม

F1A2

ชื่อโครงการ

19.ความผันแปรตาม
ฤดูกาลของประชาคมปู
น้าเค็มในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี ระยะที2่
(สนองพระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

พื้นที่ดาเนินการ

หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

2560

441,100

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เก็บรวบรวม
เก็บรวบรวม
ชนิดของพืช
ชนิดของพืช
แล้ว จะมีการ
แล้ว จะมีการ
ตรวจ
ตรวจ
เอกลักษณ์ของ
เอกลักษณ์ของ
พืชแต่ละชนิด
พืชแต่ละชนิด
แยกประเภท
แยกประเภท
พืชประจาถิ่น
พืชประจาถิ่น
และการขยาย
และการขยาย
พันธ์ รวมถึง
พันธ์ รวมถึง
ฤทธิ์ทางเภสัช
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาตามภูมิ
วิทยาตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่
ในแต่ละพื้นที่
ภาคตะวันออก
เพื่อศึกษาโครง
สรางของ
ประชาคมปู
น้าเค็มบาง
ชนิดที่มีความ
สัมพันธกับ
ความผันแปร
ตามฤดูกาล
และสภาพ
ภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง
ปริเวณแนว
ชายฝงทะเล
และแนวปะ
กา รังของ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

โครงการต่อเนื่อง 2 ปี
(2559-2560)
หัวหน้าโครงการวิจยั
รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริก
โอฬาร

หน้า 24

กิจ
กรรม

F1A2

F1A2

ชื่อโครงการ

20.ความผันแปรตาม
ฤดูกาลและลักษณะทาง
พันธุกรรมของประชม
คมแพลงก์ตอนสัตว์ใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี
ระยะที2่ (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
21.ลิ่นทะเลในแนว
ปะการัง ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

800,000

หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

501,600

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เกาะจระเข
เกาะปลาหมึก
เกาะแสมสาร
และเกาะจวง
อาเภอสัตหีบ
จ.ชลบุรี
เพื่อศึกษา
ความผันแปร
ตามฤดูกาล
และลักษณะ
ทาง
พันธุกรรมของ
แพลงกตอน
สัตวบางชนิด
บริเวณเกาะ
แสมสาร เกาะ
จวง เกาะปลา
หมึกอาวลูลม
จ.ชลบุรี
ศึกษาความ
หลากชนิด
ถิ่นอาศัยและ
นิเวศวิทยา
บางประการ
ของลิ่นทะเลที่
พบในแนว
ปะการัง ใน
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

501,600

ศึกษาความ
หลากชนิด
ถิ่นอาศัยและ
นิเวศวิทยา
บางประการ
ของลิ่นทะเลที่
พบในแนว
ปะการัง ใน
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช

เป้าหมาย

หมายเหตุ

โครงการต่อเนื่อง 2 ปี
(2559-2560)
หัวหน้าโครงการวิจยั
นางขวัญเรือน ศรีนุ้ย

หัวหน้าโครงการวิจยั
ผศ.พงษ์รัตน์
ดารงโรจน์วัฒนา

หน้า 25

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

สยามบรมราชกุมารี)
F1A2

22.ไบรโอซัวทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเล
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช: หมู่เกาะแสมสาร
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

F1A2

23.ฐานข้อมูลความ
หลากหลายของซิลิเอท
โปรโตซัวในน้าทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดชลบุรี ภายใต้

ชายฝั่งทะเลของจังหวัด
ชลบุรี

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ทางทะเล หมู่
ทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
เกาะแสมสาร
963,138 รวบรวม
ตัวอย่างและ
ข้อมูลไบรโอ
ซัวทะเล
รวมทั้งนาผลที่
ได้มาใช้
ประโยชน์ใน
การ
เปรียบเทียบ
อ้างอิง การ
จัดทาคู่มือการ
จาแนกชนิด
ไบรโอซัวทะเล
รวมทั้งการ
พัฒนา
ฐานข้อมูลและ
การถ่ายทอด
องค์ความรู้
ของทรัพยากร
ชีวภาพสู่
ชุมชนทั้งใน
ระดับจังหวัด
และภูมิภาค
450,000 จัดทาข้อมูล
พื้นฐาน
เกี่ยวกับความ
หลากชนิดของ
ซิลิเอทโปรโต

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ชนวัฒน์
ตันติวรานุรักษ์

หน้า 26

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

F1A2

24. การใช้ประโยชน์
จากสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของไผ่ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ซัวในน้าทะเล
บริเวณชายฝั่ง
ทะเลของ
จังหวัดชลบุรี
และทราบ
ข้อมูลการ
แพร่กระจาย
และ สัณฐาน
วิทยาของซิลิ
เอทโปรโตซัว
ในน้าทะเล
บริเวณชายฝั่ง
ทะเลของ
จังหวัดชลบุรี
สัมพันธ์กับ
ฤดูกาลในรอบ
1 ปี
376,200 สารวจ และ
รวบรวมพันธุ์
ไผ่ในพื้นที่
จังหวัด
สระแก้ว โดย
ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อสาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพใน
กระบวนการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชา
จากไผ่

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการ ดร.
เอกรัฐ คาเจริญ

หน้า 27

กิจ
กรรม
F1A2

F1A2

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

25. การสารวจ การ
โคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสารพิษ เพือ่ ใช้
คัดเลือกสายพันธุ์สลอด
ที่มีสารพิษต่าและการ
อนุรักษ์และขยายพันธุ์
โดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

สวนสมุนไพรต่างๆ ใน
ภาคตะวันออก

26. การศึกษาความ
หลากหลายและหา
ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้
ดิน บริเวณปุาชุมชน
ของจังหวัดสระแก้ว

บริเวณปุาชุมชนของ
อาเภอต่างๆ ในจังหวัด
สระแก้ว

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
325,820 ศึกษาหาสูตร
อาหารที่
เหมาะสม
สาหรับการชัก
นาแคลลัส
และต้น และ
การเพิ่ม
ปริมาณต้น
สลอด โดย
วิธีการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และ
นาต้นสลอด
สายพันธุ์ที่
คัดเลือกไว้ที่ได้
จากการ
เพาะเลี้ยงเนื่อ
เยื่อกลับคืนสู่
ปุาชุมชน สวน
สมุนไพร และ
สวนพฤษ
ศาสตร์ของ
โรงเรียนใน
ภาคตะวันออก
215,380 รวบรวมและ
จาแนกต้น
กล้วยไม้ดินใน
บริเวณปุา
ชุมชนของ
จังหวัด

เป้าหมาย

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ
ดร.ชนากานต์ ลักษณะ

หัวหน้าโครงการ
ดร.ชนากานต์ ลักษณะ

หน้า 28

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F1A2

27.ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา และคุณค่าทาง
โภชนาการของข้าว
พื้นเมืองในอาเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี

อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

F1A2

28. ความสัมพันธ์

บริเวณปากแม่นา้

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
สระแก้ว
เพื่อนาต้น
กล้วยไม้ที่
สารวจได้มา
ขยายพันธุโ์ ดย
วิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ แล้ว
นากลับคืนสู่
ปุาชุมชนและ
เก็บรวบรวมไว้
ในสวนพฤษ
ศาสตร์ของ
โรงเรียนที่
ตั้งอยู่ใกล้
บริเวณปุา
ชุมชนนั้นๆ
647,260 เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา
ของเมล็ดข้าว
พื้นเมืองและ
วิเคราะห์หา
คุณค่าทาง
โภชนาการ
ของเมล็ดข้าว
ได้แก่ แปูง
น้าตาล
โปรตีนและ
กรดอะมิโน
478,000 ศึกษา

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการ
ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

หัวหน้าโครงการ
หน้า 29

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ
ระหว่างแพลงก์ตอน
และธาตุอาหารเพื่อใช้
เป็นดัชนีคุณภาพน้า
บริเวณปากแม่นา้
จันทบุรี

F1A3

พื้นที่ดาเนินการ

2560

จันทบุรี

รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ
1.โครงการอนุรักษ์และ จังหวัดสระแก้วและ
ขยายพันธุ์ฝางในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ความสัมพันธ์
ระหว่างความ
หลากหลาย
และการ
แพร่กระจาย
ของแพลงก์
ตอนพืช และ
แพลงก์ตอน
สัตว์กับความ
เข้มข้นของ
ธาตุอาหาร
(ไนโตรเจน
ออร์โธ
ฟอสเฟต และ
ซิลิเกต)
ตะกอน
แขวนลอย
อุณหภูมิ
ความเค็ม พี
เอช และ ดีโอ
บริเวณปาก
แม่น้าจันทบุรี

60,000 รวบรวมเมล็ด
และท่อนพันธุ์
ฝางในพื้นที่
จังหวัด
สระแก้วและ
ปราจีนบุรี โดย
พื้นที่ปลูกคือ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

120,000 ขยายพันธุแ์ ละ
เพาะกล้าเพือ่
ส่งเสริมการ
ปลูกแก่
เกษตรกร

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ
ไพบูลย์กิจกุล

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์

หน้า 30

กิจ
กรรม

F1A3

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2. ศักยภาพการออก
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
ฤทธิ์ของพืชสมุนไพร
และวิทยาการปัญญา
ท้องถิ่นภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ของประเทศไทยต่อการ
ปกปูองเซลล์ประสาทใน
โรคความเสื่อมจาก
ระบบประสาทกลาง

2560

762,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ปลูกในแปลง
ทดลอง คณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตร
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว
รวบรวม
ตัวอย่าง อย่าง
น้อย 1
ตัวอย่างต่อ 1
อาเภอ จาก
พื้นที่ 2
จังหวัด
เพื่อศึกษาฤทธิ์
ของสารสกัด
ผักกูดในการ
ปูองกันและ/
หรือลดการ
ทาลายเซลล์
ประสาทในหนู
แรทเพศผู้ที่ถูก
เหนี่ยวให้เกิด
โรคพาร์กินสัน
2 เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ของสาร
สกัดผักกูดต่อ
พฤติกรรมการ
เรียนรู้และ
ความจาในหนู

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

หน้า 31

กิจ
กรรม

F1A3

ชื่อโครงการ

3. สวนปุาสมุนไพร
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

พื้นที่ดาเนินการ

พื้นที่ปุาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว 200
ไร่

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ขาวเพศผู้ที่ถูก
เหนี่ยวนาให้
เกิดโรคพาร์กิน
สันด้วย 6OHDA
3 เพื่อศึกษา
กลไกการออก
ฤทธิ์ของสาร
สกัดผักกูด ต่อ
oxidative
stress
markers
1,000,000 สารวจและ
2,538,200 1. ปลูกสวนปุา 3,000,000 การวิจยั หรือ 2,000,000 การวิจยั หรือ 1,000,000
รวบรวมพันธุ์
สมุนไพร
การสร้างองค์
การสร้างองค์
พืชสมุนไพร
2. การวิจยั
ความรู้
ความรู้
เพื่อการ
หรือการสร้าง
ทางด้าน
ทางด้าน
อนุรักษ์
องค์ความรู้
- การวิจัย
- การจัดทา
พันธุกรรมเดิม
ทางด้าน
สมุนไพรที่มี
มาตรฐานของ
ของพันธุ์ไม้ที่มี
- การปลูก
สารออกฤทธิ์
สมุนไพร
คุณค่าด้าน
เพื่อให้ได้
ด้านเภสัช
ต่างๆ โดยมี
สมุนไพรที่มี
วิทยา
การบันทึก
คุณภาพ
อย่างเป็น
- การคัดเลือก
ระบบเพื่อ
สมุนไพรที่
สามารถ
เหมาะสมกับ
เทียบเคียงได้
พื้นที่โดยพื้นที่
ปลูกใน
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

1. ผลิตตัวยา หัวหน้าโครงการวิจัย
และ/หรือสูตร ดร.สิริเชษฐ์
ตารับพื้นบ้าน รัตนะชิตธวัช
ต้นแบบจาก
ผลการวิจยั
2. ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
และ/หรือ
ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ
สมุนไพรให้กับ
ชุมชนที่มี
ศักยภาพเพื่อ
สนับสนุน
โครงการ/
กิจกรรมหนึ่ง
ตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์
หน้า 32

กิจ
กรรม

F1A3

F2A4

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

4.โครงการห้องรู้เรียน
วิทยาศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล โรงเรียนวัดพลา
จังหวัดระยอง

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ
1.แผนงานวิจัย การ
จังหวัดชลบุรี
พัฒนาศักยภาพทาง
เภสัชวิทยาของสาหร่าย
ขนาดเล็กกลุ่มได
อะตอมในจังหวัดชลบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
100 ไร่ ซึ่ง
รวบรวม
สมุนไพรไว้ไม่
น้อยกว่า 50
ชนิด
847,800 จัดทาห้อง
เรียนรู้ทาง
ความ
หลากหลาย
ของทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง
และอบรมให้
เด็กระดับ
ประถมศึกษา
ได้มี
กระบวนการวิ
จัย โดยใช้
โจทย์วิจัยจาก
ชุมชนใน
ท้องถิ่น
-

พัฒนา
ศักยภาพทาง
เภสัชวิทยา
ของสาหร่าย
ทะเลขนาด
เล็กกลุ่มได
อะตอมใน

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณ
ประทีปรัตน์

หัวหน้าแผนงานวิจัย
ดร.ศศิวรรณ มาชะนา
คณะเภสัชศาสตร์

หน้า 33

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

1.1 ผลของความเค็ม
และ ปริมาณไนโตรเจน
ต่อการเจริญเติบโต,

พื้นที่ดาเนินการ

2560

จังหวัดชลบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
จังหวัดชลบุรี
โดย
ทาการศึกษา
หาความ
เหมาะสมของ
ระดับความ
เค็ม และ
ปริมาณธาตุ
อาหาร
ไนโตรเจน ต่อ
การ
เจริญเติบโต
ของสาหร่าย
ขนาดเล็กกลุ่ม
ไดอะตอม ต่อ
การ
เจริญเติบโต,
ชนิด ปริมาณ
ของกรดไขมัน
และ ชนิด
ปริมาณของ
แคโรทีนอยด์
ของสาหร่าย
ขนาดเล็กกลุ่ม
ไดอะตอม ที่
อยู่ในบริเวณ
จังหวัดชลบุรี
876,300 ศึกษาหาความ
เหมาะสมของ
ระดับความ

เป้าหมาย

หมายเหตุ

โครงการวิจัยย่อย
ภายใต้แผนงานวิจยั
เรื่อง การพัฒนา
หน้า 34

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

รูปแบบ ปริมาณของ
กรดไขมัน และ ปริมาณ
แคโรทีนอยด์ ใน
สาหร่ายขนาดเล็กกลุ่ม
ไดอะตอม

1.2 การใช้เทคนิค
FTIR-spectroscopy
และ RAMAN
spectroscopy ในการ
วิเคราะห์ปริมาณสาร
กลุ่มแคโรทีนอยด์
รูปแบบปริมาณกรด
ไขมัน ที่มีฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาและลายพิมพ์ดี

จังหวัดชลบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เค็ม และ
ปริมาณธาตุ
อาหาร
ไนโตรเจน ต่อ
การ
เจริญเติบโต
ของสาหร่าย
ขนาดเล็กกลุ่ม
ไดอะตอม ต่อ
การ
เจริญเติบโต,
ชนิด ปริมาณ
ของกรดไขมัน
และ ชนิด
ปริมาณของ
แคโรทีนอยด์
ของสาหร่าย
ขนาดเล็กกลุ่ม
ไดอะตอม ที่
อยู่ในบริเวณ
จังหวัดชลบุรี
1,297,508 ประยุกต์การ
ใช้เทคนิค
FTIR
microspectr
oscopy และ
RAMAN
spectroscop
y ในการ
วิเคราะห์

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ศักยภาพทางเภสัช
วิทยาของสาหร่ายขนาด
เล็กกลุ่มไดอะตอมใน
จังหวัดชลบุรี

โครงการวิจัยย่อย
ภายใต้แผนงานวิจยั
เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพทางเภสัช
วิทยาของสาหร่ายขนาด
เล็กกลุ่มไดอะตอมใน
จังหวัดชลบุรี

หน้า 35

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

เอ็นเอของไดอะตอม
เพื่อประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชย์และการอนุรักษ์
สายพันธุ์ในจังหวัด
ชลบุรี

F2A4

F2A4

2. การให้บริการเชิง
นิเวศของเอคไคโนเดิร์ม
ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
3.ความหลากหลายและ
การคัดแยกทรอสโทไค
ตริดส์จากระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลจังหวัด

พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช:
หมู่เกาะแสมสาร
อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล จังหวัด
จันทบุรี

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
องค์ประกอบ
ทางชีวโมเลกุล
โดยรวม
(ได้แก่ ลิพิด,
โปรตีน และ
คารร์โบไฮ
เดรต)
ตลอดจนสาร
ด้านเภสัช
วิทยา โดยเน้น
สารกลุ่ม
carotenoids
และ กรด
ไขมันอิสระ
(PUFA) เช่น
ESP และ
DHA เป็นต้น
ในสาหร่าย
ขนาดเล็กกลุ่ม
ไดอะตอม
1,100,000 องค์ความรู้
การให้บริการ
เชิงนิเวศ
ทรัพยากร
ชีวภาพเอคไค
โนเดิม
1,300,000 1.ทราบความ 1,350,000 1.ทราบความ 1,400,000 1.ทราบความ
หลากหลาย
หลากหลาย
หลากหลาย
ของทรอสโท
ของทรอสโท
ของทรอสโท
ไคตริดส์ในปุา
ไคตริดส์ในปุา
ไคตริดส์ในปุา

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจยั
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

หัวหน้าโครงการวิจยั
ผศ.ดร. สมถวิล จริต
ควร
หน้า 36

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

จันทบุรีเพื่อการใช้
ประโยชน์และจัดทา
ฐานข้อมูล

F2A4

4.โครงการอนุรักษ์และ
เพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมือง
นื้นที่จังหวัดที่ติดกับ
ประเทศกัมพูชา

F2A4

5.การสารวจอนุรกั ษ์

จังหวัดอุบลราชธานี
ศรีษะเกษ บุรีรัมย์
สุรินทร์ สระแก้ว
จันทบุรีและตราด

400,000

จังหวัดสระแก้ว

300,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ชายเลน
ชายเลน
ชายเลน
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
เพื่อเป็น
เพื่อเป็น
เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
2. ได้เชื้อ
2. ได้เชื้อ
2. ได้เชื้อ
ทรอสโทไค
ทรอสโทไค
ทรอสโทไค
ตริดส์
ตริดส์
ตริดส์
ประมาณ 50
ประมาณ 50
ประมาณ 50
สายพันธุ์
สายพันธุ์
สายพันธุ์
3.ได้สายพันธุ์
3.ได้สายพันธุ์
3.ได้สายพันธุ์
ทรอสโทไค
ทรอสโทไค
ทรอสโทไค
ตริดส์ที่สร้าง
ตริดส์ที่สร้าง
ตริดส์ที่สร้าง
กรดไขมันไม่
กรดไขมันไม่
กรดไขมันไม่
อิ่มตัวชนิดดี
อิ่มตัวชนิดดี
อิ่มตัวชนิดดี
เอชเอใน
เอชเอใน
เอชเอใน
ปริมาณสูง
ปริมาณสูง
ปริมาณสูง
ประมาณ 10
ประมาณ 10
ประมาณ 10
สายพันธุ์ ที่
สายพันธุ์ ที่
สายพันธุ์ ที่
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
ต่อยอดในเชิง
ต่อยอดในเชิง
ต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
พาณิชย์
พาณิชย์
1.เก็บรวบรวม 500,000 1.เก็บรวบรวม
เมล็ดอพันธ์
เมล็ดอพันธ์
ข้าวพื้นเมือง
ข้าวพื้นเมือง
2.เพื่อทราบ
2.เพื่อทราบ
ความ
ความ
หลากหลาย
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ทางพันธุกรรม
ข้าวพื้นเมือง
ข้าวพื้นเมือง
ศึกษาความ
600,000 ศึกษาความ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจยั
ดร.ประทีป อู่แก้ว

หัวหน้าโครงการวิจยั
หน้า 37

กิจ
กรรม

F2A4

F2A4

ชื่อโครงการ
และพัฒนาพันธุ์ไม้
พื้นเมืองในจังหวัด
สระแก้วที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นไม้
ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
6.การศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและความ
เป็นพิษต่อเซลล์
องค์ประกอบทางเคมี
และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ของพังกาดอกช่อ
(Bruguiera hainesii)
และหลุมพอทะเล
(Intsia bijuga) ในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
7.ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเชื้อรา
สาเหตุโรครากเน่าและ
โคนเน่าของทุเรียนพันธุ์
หมอนทองในพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย

พื้นที่ดาเนินการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
หลากหลาย
หลากหลาย
ของพันธุ์ไม้
ของพันธุ์ไม้
พื้นเมืองใน
พื้นเมืองใน
จังหวัด
จังหวัด
สระแก้ว
สระแก้ว
1,098,320 เพื่อศึกษาฤทธิ์
ต้านอนุมูล
อิสระและ
ความเป็นพิษ
ต่อเซลล์
องค์ประกอบ
ทางเคมี และ
ลายพิมพ์ดีเอ็น
เอของ พังกา
ดอกช่อและ
หลุมพอทะเล

ภาคตะวันออก

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

500,000

ศึกษาลักษณะ
ของเขื้อราที่
แยกได้และ
ศึกษา
ความสามารถ
ของเชื้อราที่
แยกได้ในการ
ทาให้เกิดโรค
และการจัด
จาแนกชนิด
และการจัดทา
ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ดร.กัญญารัตน์ เหลือง
ประเสริฐ

หัวหน้าโครงการวิจยั
ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ

หน้า 38

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F2A4

8.จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และ
กลไกในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุ
โรครากเน่าและโคนเน่า
ของทุเรียนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย

F2A4

9.การศึกษาลักษณะ
ระยอง จันทบุรี และ
ทางสัณฐานวิทยาและ จังหวัดตราด
การเกิดโรคเชื้อรา
Phytophthora
palmivora สาเหตุโรค
รากเน่าและโคนเน่าของ
ทุเรียนในประเทศไทย

F2A4

10.การศึกษาปริมาณ
ความต้องการน้าและ
วิธีการให้น้าที่เหมาะสม

2560

ภาคตะวันออก

อาเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
พันธุกรรม
450,000 ศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐาน
วิทยาของ
จุลินทรีย์ที่
แยกได้และ
ความสามารถ
ของจุลินทรีย์ที่
แยกได้ในการ
ยับยั้งการ
เจริญเชื้อก่อ
โรคและการ
จัดจาแนกชนิด
และการจัดทา
ฐานข้อมูล
พันธุกรรม
440,000 การเก็บ
ตัวอย่างเชื้อรา
Phytophthor
a palmivora
ศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐาน
วิทยาของเชื้อ
ราและการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ในการก่อโรค
501,000 ศึกษาปริมาณ
ความต้องการ
น้าของต้น

เป้าหมาย

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ

หัวหน้าโครงการ
ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์
ธรรม

หัวหน้าโครงการ
ดร.สุมิตร คุณเจตน์
หน้า 39

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

สาหรับทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง

F2A4

11.ศักยภาพของเมล็ด
ทุเรียนพันธุ์การค้าของ
ไทยในสภาวะอาหาร
แข็งต่อการผลิตสารสี
และ monacolin K

ระยอง จันทบุรี และ
จังหวัดตราด

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ทุเรียนในแต่
ละระยะการ
เติบโต เพื่อ
คานวณหา
ความต้องการ
น้าในรอบวัน
ของทุเรียน
เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับ
การออกแบบ
ระบบการให้
น้าโดยเน้น
วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงและลดการ
สูญเสียน้าโดย
เปล่า
ประโยชน์ใน
สวนทุเรียน
และเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการ
วางแผนจัดหา
แหล่งน้า
สาหรับการทา
สวนทุเรียน
400,000 ข้อมูลเมล็ด
ทุเรียนที่ได้
จากพันธุ์
การค้าของ
ไทยในสภาวะ

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการ
ดร.รัชนี พุทธา
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กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

ของเชื้อรา Monascus
sp.

F2A4

12.การพัฒนารูปแบบ จังหวัดจันทบุรี
การจัดการความรู้
จานวน 10 อาเภอ
ผสมผสานผ่าน
เทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียงของชาวสวน
ทุเรียนจันทบุรี

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
อาหารแข็งที่
เหมาะสมต่อ
การผลิตสารสี
และ
monocolin
K ของเชื้อรา
Monascus
sp.
511,500 1.ชาวสวน
ทุเรียนจันทบุรี
ตระหนักและ
เห็น
ความสาคัญ
และนาไปปรับ
ใช้การทาสวน
ทุเรียนตาม
เกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียง
2.ทาให้อนุชน
คนรุ่นหลังได้
ทราบถึงภูมิ
ปัญญาด้าน
เกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียง
ของชาวสวน
ทุเรียนจันทบุรี
ที่ผสมผสาน
พหุวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน
คนจันทบุรี

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการ
ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ
บารุงชีพ
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กิจ
กรรม
F2A4

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

13.การวิเคราะห์ผลผลิต
ชันและน้าผึ้งจากชันโรง
ในการเลี้ยงระบบเปิด
และปิดเพื่อการ
ประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

F2A4

14.ศักยภาพของส่องฟูา
ดงสาหรับการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

F2A4

15.การคัดเลือกเชื้อ
กลุ่มแอคติโนมัยซีทส์
จากดินเพื่อการควบคุม
ทางชีวภาพของโรคราก
เน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอ
ปโธร่าในต้นทุเรียน

สวนผลไม้ในภาค
ตะวันออก โดยเน้น
จังหวัดจันทบุรี ระยอง
ตราด

2560

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
923,808 วิเคราะห์
เปรียบเทียบ
วิธีการผลิต
วัตถุดิบจาก
ชันโรงที่ให้
คุณภาพดีมี
ปริมาณ
สารสาคัญและ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสูง
1,270,000 เพื่ อ สกั ด สาร
สกัดหยาบและ
น้ า มั น ห อ ม
ระเหยจาก
ส่ ว น ใ บ ข อ ง
ส่องฟูาดง เพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบ
ส า คั ญ ใ น
เครื่องสาอาง
540,000 คัดเลือกเชื้อ
แอคติโนมัย
ซีทส์จากดินที่
มี
ความสามารถ
ในการยับยั้ง
เชื้อ
Phytophthor
a ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคราก

เป้าหมาย

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์
ศักดิ์

หัวหน้าโครงการ
ดร. ณิชกานต์ ภีระคา

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนา
ชุลีพร
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กิจ
กรรม

F2A5

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ
1.การพัฒนาฐานข้อมูล วิทยาเขตบางแสน
พืชลดมลภาวะในเขต
อุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เน่าในทุเรียน
เพื่อที่จะใช้
เป็นเป็น
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
สาหรับการ
ผลักดันให้เกิด
การเกษตร
อินทรีย์ ซึ่ง
เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของผล
ทุเรียน
2,200,000 ได้ฐานข้อมูล
พืชลดมลพิษ
อย่างน้อย
200 ชนิดหรือ
มากกว่า ต่อ
จังหวัดโดย
แบ่งเป็นพืชที่
ลดมลภาวะ
ทางอากาศ
ดินและน้า
สาหรับน้าจะ
แยกจาเพาะ
เป็นน้าเค็ม
และน้าจืด
นอกจากจะ
เก็บรวบรวม
ชนิดของพืช

900,000 ได้ฐานข้อมูล
พืชลดมลพิษ
อย่างน้อย
500 ชนิดหรือ
มากกว่า ต่อ
จังหวัดโดย
แบ่งเป็นพืชที่
ลดมลภาวะ
ทางอากาศ
ดินและน้า
สาหรับน้าจะ
แยกจาเพาะ
เป็นน้าเค็ม
และน้าจืด
นอกจากจะ
เก็บรวบรวม
ชนิดของพืช

เป้าหมาย

หมายเหตุ

1) อยู่ภายใต้โครงการ
"โครงการสารวจ
รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านต้าน
มลภาวะด้าน
อุตสาหกรรมแบบครบ
วงจร"
2) หัวหน้าโครงการ
ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุล
กิตติพงศ์
3) หัวหน้าโครงการย่อย
อ.ภักดี สุขพรสวรรค์

หน้า 43

กิจ
กรรม

F2A5

ชื่อโครงการ

2.ฐานข้อมูลความ
หลากหลายของนกและ
กิจกรรมส่งเสริมการ

พื้นที่ดาเนินการ

อ่างเก็บน้าบางพระ
ชลบุรี

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
แล้ว จะมีการ
แล้ว จะมีการ
ตรวจ
ตรวจ
เอกลักษณ์ของ
เอกลักษณ์ของ
พืชแต่ละชนิด
พืชแต่ละชนิด
แยกประเภท
แยกประเภท
พืชประจาถิ่น
พืชประจาถิ่น
และการขยาย
และการขยาย
พันธ์ รวมถึง
พันธ์ รวมถึง
ฤทธิ์ทางเภสัช
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาตามภูมิ
วิทยาตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่
ในแต่ละพื้นที่
ลงใน
ลงใน
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
คณะเภสัช
คณะเภสัช
ศาสตร์
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
บูรพา เพื่อทา
บูรพา เพื่อทา
การเผยแพร่ให้
การเผยแพร่ให้
ผู้สนใจในการ
ผู้สนใจในการ
ปลูกและลด
ปลูกและลด
มลภาวะของ
มลภาวะของ
ท้องถิ่นได้มี
ท้องถิ่นได้มี
การขยายพันธ์
การขยายพันธ์
และศึกษาฤทธิ์
และศึกษาฤทธิ์
ในการลด
ในการลด
มลภาวะต่อไป
มลภาวะต่อไป
1,000,000 1.จัดทา
ฐานข้อมูล
ความ

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐ
ศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
หน้า 44

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

อนุรักษ์บริเวณอ่างเก็บ
น้าบางพระ อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

F2A5

3.การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
บาร์โค้ดสองมิติพืช
สมุนไพรในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
หลากหลาย
ของนก โดย
สารวจนก
บริเวณอ่าง
เก็บน้า
บางพระ
จานวน 5
เส้นทาง เดือน
ละ 1 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 12
เดือน
2.จัดพิมพ์
หนังสือคู่มือดู
นกบริเวณอ่าง
เก็บน้า
บางพระ
3.จัดกิจกรรม
อบรมดูนก
และการ
อนุรักษ์นกของ
นักเรียนและ
ประชาชนใน
พื้นที่
600,000 ศึกษาและ
รวบรวมจัดทา
ฐานข้อมูลและ
ระบบบาร์โค้ด
สองมิติพืช
สมุนไพรใน
เส้นทางศึกษา

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร.
ประเสริฐ มีรัตน์
คณะสหเวชศาสตร์

หัวหน้าโครงการวิจยั
นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไล
สกุล พราหมณพันธุ์
สานักบริการวิชาการ

หน้า 45

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เกาะแสมสาร อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี

F2A5

4.คลังปัญญาดิจิทัลด้าน
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย

สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา

40,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ธรรมชาติ
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เกาะ
แสมสาร
อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
จัดทารายการ
สารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทัล
เพื่อจัดเก็บ
ค้นคืน และ
เผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต
ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ
สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
บูรพา จานวน
1,000
รายการ

เป้าหมาย

หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการวิจัย
นางวันทนา กิติศรีวร
พันธุ์

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ
แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
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กิจ
กรรม
F3A8

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

2560

1.โครงการจัดฝึกอบรม/ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา /
สัมมนา ถ่ายทอดองค์
ท้อง ชุมชนที่มีศักยภาพ
ความรู้การอนุรักษ์
ในการพัฒนา
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่
ทางมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดาเนินการ เพื่อสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ.

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
500,000 1. จัดจานวน
600,000
1-2 ครั้ง / ปี
2.ประชาชน/
เยาวชน
จานวนผู้เข้า
รับการอบรม/
สัมมนา 50 100 คน
3. ประชาชน
ในชุมชนได้รับ
องค์ความรู้
นาไปวางแผน
พัฒนาการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
1. จัดจานวน
1-2 ครั้ง / ปี
2.ประชาชน/
เยาวชน
จานวนผู้เข้า
รับการอบรม/
สัมมนา 50 100 คน
3. ประชาชน
ในชุมชนได้รับ
องค์ความรู้
นาไปวางแผน
พัฒนาการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน/ เยาวชน /
หน่วยงานที่เป็น
สมาชิกของ อพ.สธ.
ได้แก่ - องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ร่วมสนองพระราชดาริ
ในงานสารวจและ
จัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นภายใต้แผน
งานวิจัย"สารวจฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและ
สภาพทางกายภาพใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชททางทะเล บริเวณ
ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก เพื่อการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน" (สนอง
พระราชดาริใน
โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
(ผู้อานวยการแผนงาน
วิจัย: รศ.ดร.วิภูษติ
มัณฑะจิตร ;
เลขานุการ: นางขวัญ
หน้า 47

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

F3A8

2.อนุกรมวิธานและ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม
นิเวศวิทยาของฟองน้า พืช: หมู่เกาะแสมสาร
ทะเล เอคไคโนเดิร์ม
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
และไบรโอซัวในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

F3A8

3.โครงการสร้างการ
ตระหนักรู้ด้านความ
หลากหลายทางทะเล
และพันธุกรรมพืชผ่าน
กระบวนการทาง
ศิลปะการแสดง

โรงเรียนในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 20 โรงเรียน

F3A8

4.โครงการสร้างการ
ตระหนักรู้ด้านความ
หลากหลายทางทะเล

โรงเรียนในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 20 โรงเรียน

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564

เป้าหมาย

1,000,000 ฝึกอบรม
1,000,000 ฝึกอบรม
1,000,000 ฝึกอบรม
เรียนรู้ทรัพยา
เรียนรู้ทรัพยา
เรียนรู้ทรัพยา
กรฟองน้า
กรฟองน้า
กรฟองน้า
ทะเล เอคไค
ทะเล เอคไค
ทะเล เอคไค
โนเดิร์มและ
โนเดิร์มและ
โนเดิร์มและ
ไบรโอซัวให้
ไบรโอซัวให้
ไบรโอซัวให้
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
นักวิจยั และ
นักวิจยั และ
นักวิจยั และ
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
วิทยาเกาะ
วิทยาเกาะ
วิทยาเกาะ
และทะเลไทย/
และทะเลไทย/
และทะเลไทย/
30คน
30คน
30คน
550,000 เพื่อสร้างสรรค์
สื่อละครเพื่อ
สร้างการ
ตระหนักรู้
ความ
หลากหลาย
ทางทะเลและ
พันธุกรรมพืช

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ
เรือน ศรีนุ้ย)
ประกอบด้วย 2 แผน
งานวิจัยย่อย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้า
คณะดนตรีและการ
แสดง

542,400 เพื่อจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ความ

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้า
คณะดนตรีและการ
แสดง
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2560

และพันธุกรรมพืชผ่าน
กระบวนการละคร
“สัตว์เศรษฐกิจ : ปลา
การ์ตูน”

F3A8

5.โครงการชุมชน
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางทะเล
และพันธุกรรมพืช

โรงเรียนในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 20 โรงเรียน

F3A8

6.โครงการถอดบทเรียน โรงเรียนในพื้นที่ภาค
และเผยแพร่องค์ความรู้ ตะวันออก 20 โรงเรียน
การสร้างการตระหนักรู้
ด้านความหลากหลาย
ทางทะเลและพันธุกรรม
พืชผ่านกระบวนการ
ทางศิลปะการแสดง

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
พืชผ่าน
กระบวนการ
ละครและ
ศิลปะการ
แสดง
1,000,000 เพื่อพัฒนา
เครือข่าย
เยาวชน ชุมชน
โรงเรียน
มหาวิทยาลัย
ในการอนุรักษ์
ความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
พืชและเพื่อต่อ
ยอดโครงการ
สร้างแกนนา
เยาวชน
ผลักดันสู่การ
ทางานสื่อสาร
ในชุมชน
450,000 เพื่อสร้าง
งานวิจัยจาก
ฐานปฏิบัติการ
ในโครงการ
และสร้างองค์
ความรู้การ
สร้างการ

เป้าหมาย

หมายเหตุ

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้า
คณะดนตรีและการ
แสดง

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้า
คณะดนตรีและการ
แสดง
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7.โครงการสร้างการ
ตระหนักรู้ด้านความ
หลากหลายทางทะเล
และพันธุกรรมพืชผ่าน
กระบวนการทาง
ศิลปะการแสดง

โรงเรียนในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 20 โรงเรียน

F3A8

8.โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้และผลงานวิจยั
ภายใต้โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ )อพ.สธ.

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
เพื่อร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษาในการจัด
นิทรรศการ อพ.สธ.
ทุกๆ 2 ปี ในฐานะ
หน่วยงานที่รว่ มสนอง
พระราชดาริ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
เป้าหมาย
ตระหนักรู้ด้าน
ความ
หลากหลาย
ทางทะเลและ
พันธุกรรมพืช
ผ่าน
กระบวนการ
ทาง
ศิลปะการแสด
ง
550,000 เพื่อสร้างสรรค์
สื่อละครเพื่อ
สร้างการ
ตระหนักรู้
ความ
หลากหลาย
ทางทะเลและ
พันธุกรรมพืช
400,000 ผลงานของ
500,000 งานประชุม
500,000 งานประชุม
คณาจารย์
วิชาการและ
วิชาการและ
นักวิจยั และบุ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
คลกรของ
"ทรัพยากร
"ทรัพยากร
มหาวิทยาลัย
ไทย: ชาวบ้าน
ไทย:
บูรพา งาน
ไทยได้
ประโยชน์แท้
ประชุม
ประโยชน์"
แก่มหาชน"
วิชาการและ
นิทรรศการ"
ทรัพยากรไทย:
ศักยภาพมาก
ล้นมีให้เห็น"

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

หมายเหตุ

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้า
คณะดนตรีและการ
แสดง

1.เพื่อร่วมการจัด
นิทรรศการ อพ.สธ.
ทุกๆ 2 ปี ในฐานะ
หน่วยงานที่รว่ มสนอง
พระราชดาริ 2.เพื่อ
เผยแพร่พระราชกรณีย
กิจการอนุรักษ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
3.เพื่อเผยแพร่ผลงาน
แก่กับ นักเรียน
นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ผู้รับผิดชอบ
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9.การทาหนังสือ /วีดี
สถาบันวิทยาศาสตร์
ทัศน์/ เอกสารเผยแพร่ ทางทะเล มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับความเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
จาก อพ.สธ. เป็นส่วน
หนึ่งในนิทรรศการ
เผยแพร่ องค์ความรู้การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่
เกี่ยวกับทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาต่าง ๆ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

F3A8

10.การจัดทาเว็บไซต์

เว็บไซต์ อพ.สธ.-

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศูนย์สระบุรี จ.
สระบุรี
400,000 ประชาชน
500,000 ประชาชน
600,000
นักเรียน นิสิต
นักเรียน นิสิต
นักศึกษา จาก
นักศึกษา จาก
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
10,000 คน
10,000 คน
ได้เรียนรู้จาก
ได้เรียนรู้จาก
1.นิทรรศ การ
1.นิทรรศ การ
กึ่งถาวร
กึ่งถาวร
เผยแพร่พระ
เผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจ
ราชกรณียกิจ
สมเด็จพระ
สมเด็จพระ
เทพรัตนราช
เทพรัตนราช
สุดาฯ ด้าน
สุดาฯ ด้าน
องค์ความรู้
องค์ความรู้
การอนุรักษ์
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ. ที่
อพ.สธ. ที่
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
ทรัพยากร
กายภาพ
กายภาพ
ชีวภาพ
ชีวภาพ
วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาต่าง
ภูมิปัญญาต่าง
ๆ
ๆ
-

เพื่อประชา

แผนแม่บท อพ.สธ.-มบ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

-

เพื่อประชา

-

เพื่อประชา

-

เพื่อประชา

-

เป้าหมาย

หมายเหตุ
โครงการ ดร. ชุติวรรณ
เดชสกุลวัฒนา รศ.ดร.
วิภูษิต มัณฑะจิตร และ
นางขวัญเรือน ศรีนุ้ย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.ชุติวรรณ เดชสกุล
วัฒนา และ ดร.อดิสรณ์
มนต์วิเศษ

ประชาชน
นักเรียน นิสิต
นักศึกษา จาก
ทั่วประเทศ
10,000 คน
ได้เรียนรู้จาก
1.นิทรรศการ
กึ่งถาวร
เผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ด้านองค์
ความรู้การ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ. ที่
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
กายภาพ
ชีวภาพ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาต่าง
ๆ
เพื่อประชา
กาหนดให้เป็นการ
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อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

F3A8

11. การสนับสนุนการ
ทางานของเครือข่าย Cอพ.สธ.

เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

F3A8

12. การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2560
เป้าหมาย
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
เป้าหมาย
2564
สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
เผยแพร่
เผยแพร่
เผยแพร่
เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
กิจกรรมที่ร่วม
กิจกรรมที่ร่วม
กิจกรรมที่ร่วม
สนอง
สนอง
สนอง
สนอง
พระราชดาริ
พระราชดาริ
พระราชดาริ
พระราชดาริ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
อพ.สธ. ของ
ทาง
ทาง
ทาง
ทาง
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
100,000 1.ดาเนิน การ
100,000 1.ดาเนิน การ
100,000 1.ดาเนิน การ
100,000 1.ดาเนิน การ
100,000
ประชุม 1
ประชุม 1
ประชุม 1
ประชุม 1
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
2.ประสาน
2.ประสาน
2.ประสาน
2.ประสาน
งานการเข้า
งานการเข้า
งานการเข้า
งานการเข้า
ร่วมสนอง
ร่วมสนอง
ร่วมสนอง
ร่วมสนอง
พระราชดาริฯ
พระราชดาริฯ
พระราชดาริฯ
พระราชดาริฯ
ใน อพ.สธ.
ใน อพ.สธ.
ใน อพ.สธ.
ใน อพ.สธ.
งานประชุม
งานประชุม
วิชาการและ
วิชาการและ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
"ทรัพยากร
"ทรัพยากร
ไทย: ศักยภาพ
ไทย: ชาวบ้าน
มากล้นมีให้
ไทยได้
เห็น" ณ
ประโยชน์"
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศูนย์สระบุรี จ.
สระบุรี

เป้าหมาย
สัมพันธ์
เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย
1.ดาเนิน การ
ประชุม 1
ครั้ง/ปี
2.ประสาน
งานการเข้า
ร่วมสนอง
พระราชดาริฯ
ใน อพ.สธ.
งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
"ทรัพยากร
ไทย:
ประโยชน์แท้
แก่มหาชน"

หมายเหตุ
ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริการการศึกษา

งบประมาณจาก
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

เพื่อการจัดนิทรรศการ
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ใน
ฐานะหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
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คาอธิบายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการดาเนินงาน ประกอบด้วย
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสานึก
A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
A7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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