สรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ลาดับ
1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย โครงการวิ จัย
บูรพา
ความหลากหลายและ
คุณสมบัติบางประการของไผ่
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
อพ.สธ. เขื่อนวชิราลงกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี
Diversity and some
properties of bamboos
at Plant Genetic
Protection Area of RSPG,
Vajiralongkorn Dam,
Kanchanaburi Province

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
650,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง
650,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

งบประมาณเงินรายได้
(เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล). มหาวิทยาลัย
บูรพา(อพ.สธ)

1 เพื่อทราบความ
หลากหลายชนิดไผ่ ที่
เจริญในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.
เขื่อนวชิราลงกรณ
2 เพื่อทราบสมบัติ
ทางฟิสิกส์ และสมบัติ
ทางกลบางประการ
ของไผ่แต่ละชนิดใน
พื้นที่วิจัย

ผลการดาเนินงาน
โครงการนี้เป็นโครงการใหม่
ทาการศึกษาความหลากหลาย
ทางชนิดของไผ่ ทีพ่ บในพื้นทีป่ กปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนวชิราลง
กรณ โดยเก็บตัวอย่างเชิงปริมาณ 3
ครั้ง/ปี กาหนดจุดสารวจตาม
ศักยภาพของพื้นที่ศึกษา กระจายไป
ตามส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทาการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างในพื้นที่สารวจโดยไม่วาง
แปลงทดลอง (plotless method)
บันทึกภาพตัวอย่างในพื้นที่ และใน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมบันทึกข้อมูล
ต่างๆ เพื่อประกอบการจาแนกชนิด
เก็บรักษาด้วยการทาเป็นตัวอย่างแห้ง
ทาการวินิจฉัยชื่อวิทยาศาสตร์
โดยการเปรียบเทียบจาก
เอกสารอ้างอิง และเปรียบเทียบจาก
ตัวอย่างที่มีในหอพรรณไม้ กรมป่าไม้
สารวจการนาไผ่ในพื้นที่ไปใช้
ประโยชน์จากชาวบ้านในท้องถิ่น
ทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ และสมบัติ
ทางกลบางประการของไผ่แต่ละชนิด
ผลที่ได้จากการสารวจและเก็บ
ตัวอย่างไม้ไผ่และหน่อไม้ พบไผ่ 9

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หัวหน้า
โครงการ
ดร.เบญจ
วรรณ ชิวปรี
ชา
ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

หน้า 1

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

2

มหาวิทยาลัย โครงการวิ จัย
บูรพา
ความหลากชนิดของสัตว์
กลุ่มหอยในจังหวัด
ปราจีนบุรี (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี)
Malacofauna in
Pracheenburi Province
(Under the Plant
Genetic Conservation
Project Under the Royal



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

720,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

648,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณเงินรายได้
(เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล). มหาวิทยาลัย
บูรพา(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความหลาก
ชนิดของหอยน้าจืด
และหอยทากบกที่พบ
ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
2. เพื่อเก็บรวบรวม
ตัวอย่างและข้อมูล
ของหอยที่พบในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี
รวมทั้งนาผลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
หอย และนาองค์

ผลการดาเนินงาน
ชนิด ประกอบด้วย ไผ่ป่า ไผ่ผาก ไผ่
บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่หวาน ไผ่นวล ไผ่
ไร่ ไผ่หางช้าง และไผ่มันหมู ไผ่ที่มี
สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
ของเนื้อไม้ในระดับสูงสอดคล้องกัน
ทุกสมบัติ ได้แก่ ไผ่หางช้าง รองลงมา
คือไผ่นวล จึงเหมาะแก่การนาไปใช้
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่อง
เรือนหรือเครื่องใช้ที่ให้ความแข็งแรง
ทนทาน ในขณะที่ไผ่มันหมูมีค่าความ
แข็งแรงของเนื้อไม้ต่าที่สุด แต่
สามารถนาหน่อมาบริโภคได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
โดยครอบคลุมงานปกปักและงาน
สารวจ รวมทั้งได้ข้อมูลสมบัติพืชเพื่อ
การนาไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
จากการสารวจพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรีตอนใต้ พบว่าในแนวพื้นที่
ตลิ่งมีการดัดแปลงและก่อสร้างสิ่ง
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ซึ่งเป็นการ
ทาลายถิ่นอาศัยของหอยน้าจืด
จากการสารวจพื้นที่ในจังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่าบริเวณป่าส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพสมบรูณ์ จากการจัด
จาแนกเบื้องต้นพบสัตว์กลุ่มหอยใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งสิ้น
19 วงศ์ 28 สกุล 36 ชนิด แบ่งเป็น
หอยฝาเดียวที่อาศัยอยู่ในน้าจืด 7
วงศ์ 10 สกุล 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่บน
บก 11 วงศ์ 14 สกุล 15 ชนิดหอย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ดร.พงษ์
รัตน์ ดารง
โรจน์วัฒนา
ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

หน้า 2

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

Initiative of Her
Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่
ชุมชนในพื้นที่
3. เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับความ
หลากชนิดของหอยใน
ประเทศไทย สาหรับ
การศึกษาด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และการวิจัย
อื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ต่อไป

รวม..2..โครงการ

1,370,000

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สองฝาน้าจืด 4 วงศ์ 6 สกุล 8 ชนิด
ซึ่งยังมีตัวอย่างส่วนหนึ่งอยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบทางอนุกรมวิธานเพื่อ
จัดทารายงานฉบับสมบรูณ์ต่อไป

1,298,000

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ลาดับ

หน่วยงาน

1

มหาวิทยาลัย
บูรพา

ชื่อโครงการ
แผนงานวิจัย
การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของจุลสาหร่ายในแถบ
ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย (สนองพระราชดาริ
ในโครงการอนุรักษ์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

-

1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การศึกษาครั้งนี้ได้สารวจจุล
สาหร่ายในพื้นที่ภาคตะวันออก ของ
จังหวัดชลบุรีพบสาหร่ายที่สามารถ
แยกได้ 7 ชนิด ได้แก่ Spirulinar sp.,
Cheatoceros sp., Amphora sp.,
Bellerochea sp., Lithodesmium
sp., Nitzschia sp. และ Melosira
sp. และทาการเก็บข้อมูลและ

ดร.ศศิ
ภาวรรณ มา
ชะนา/ คณะ
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพาและ
คณะวิจัย

หน้า 3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี)

2

มหาวิทยาลัย
บูรพา

โครงการวิจัยย่อย 1
การประยุกต์ใช้เทคนิค
Synchrotron FTIRmicrospectroscopy
เพื่อหาสารชีวโมเลกุลที่
แตกต่างกันของสาหร่าย
พันธุ์จุลสาหร่ายแต่ละ
ชนิดในแถบชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

2. เพื่อพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลสาหร่าย
3. เพื่อศึกษาจุล
สาหร่ายทะเลที่มี
ศักยภาพต้านฤทธิ์การ
กลายพันธุ์, ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ, ฤทธิ์
ความเป็นพิษต่อเซลล์
ไลน์ปกติและมะเร็ง
ของจุลสาหร่ายในแถบ
ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย



1,642,480

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

1,642,480 เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล (งบประมาณ
แผ่นดิน) (อพ.สธ.)
ประจาปีงบประมาณ
2558.

วิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR
microspectroscopy ของสาหร่าย
ทั้งหมด 7 สายพันธุ์ และนาสารสกัด
จุลสาหร่ายที่แยกได้จากชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 3
ชนิด คือ Amphora sp.,
Cheatoceros sp. และ Spirulina
sp. มาศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น
ในระดับหลอดทดลอง พบว่า สาร
สกัดจากจุลสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระในระดับปานกลาง
และมีสารฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบ
และสารสกัดทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านม
MDA-MB-231 และเซลล์มะเร็งตับ
HepG2 ในระดับปานกลาง โดย
Cheataceros sp. มีฤทธิ์ดีที่สุด
สาหรับการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์
และต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต้าน
การเจริญของเซลล์มะเร็งชนิดอื่นๆ
กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณค่าความ โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการใหม่
หลากหลายทาง
ในการศึกษาครั้งนี้ได้สารวจจุล
ชีวภาพของจุลสาหร่าย สาหร่ายในพื้นที่ภาคตะวันออก ของ
โดยการจัดทา
จังหวัดชลบุรีพบสาหร่ายที่สามารถ
ฐานข้อมูลระบุ
แยกได้ 7 ชนิด ได้แก่ Spirulinar sp.,
องค์ประกอบของสาร Cheatoceros sp., Amphora sp.,
ชีวโมเลกุลที่พบในจุล Bellerochea sp., Lithodesmium
สาหร่ายด้วยการ
sp., Nitzschia sp. และ Melosira
ประยุกต์ใช้เทคนิค
sp. และทาการเก็บข้อมูลและ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดร.ศศิ
ภาวรรณ มา
ชะนา/ คณะ
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพาและ
คณะวิจัย

-อยู่ใน
ระหว่างการ
ขยายเวลา
การทา
โครงการวิจั
ย
(ได้ทาการ
ขอขยาย
เวลาทาการ

หน้า 4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ประเทศไทย

3

มหาวิทยาลัย
บูรพา

โครงการวิจัยย่อย 2
การทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดที่ได้
จากจุลสาหร่าย (สนอง
พระราชดาริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี)



935,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

Synchrotron FTIR
microspectroscopy
ที่สอดคล้องกับลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอของ
สาหร่ายแต่ละชนิด
และคุณค่าด้าน
โภชนาการ ตลอดจน
สารด้านเภสัชวิทยา
และสารที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพต่าง ๆ ของจุล
สาหร่ายในแถบชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก
ของจังหวัดชลบุรี
935,000 งบประมาณเงิน
เพื่อศึกษาจุลสาหร่าย
รายได้ (เงินอุดหนุน ทะเลที่มีศักยภาพต้าน
จากรัฐบาล) ประจาปี ฤทธิ์การกลายพันธุ์,
งบประมาณ ๒๕๕๘ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ,
ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ
เซลล์ไลน์ปกติและ
มะเร็งของจุลสาหร่าย
ในแถบชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR
microspectroscopy ของสาหร่าย
ทั้งหมด 7 สายพันธุ์ และกาลัง
ดาเนินการเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณ สกัด
และหาองค์ประกอบทางชีวโมเลกุล
และสารเคมีในจุลสาหร่ายดังกล่าว
และแยกสกัดดีเอ็นเอของจุลสาหร่าย

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการใหม่
ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาสารสกัด
จุลสาหร่ายที่แยกได้จากชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 3
ชนิด คือ Amphora sp.,
Cheatoceros sp. และ Spirulina
sp. มาศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น
ในระดับหลอดทดลอง พบว่า สาร
สกัดจากจุลสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระในระดับปานกลาง
และมีสารฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบ
และสารสกัดทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านม
MDA-MB-231 และเซลล์มะเร็งตับ
HepG2 ในระดับปานกลาง โดย
Cheataceros sp. มีฤทธิ์ดีที่สุด
สาหรับการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์

หมายเหตุ
วิจัยเพิ่มถึง
วันที่ 30
มีนาคม
2559)

ดร. นิรามัย
ฝางกระโทก/
คณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตร

-อยู่ใน
ระหว่างการ
ขยายเวลา
การทา
โครงการวิจั
ย

หน้า 5

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต้าน
การเจริญของเซลล์มะเร็งชนิดอื่นๆ
กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการวิจัย

4

มหาวิทยาลัย
บูรพา

แผนงานวิ จัย
การใช้ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลตั้งแต่ระดับ
พันธุกรรมจนถึงประชาคม
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี
เพื่อติดตามเฝ้าระวังผล
จากความผันแปรของ
สภาพภูมิอากาศ



1,409,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

533,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ.)

1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อสารวจ
สถานภาพปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงเชิง
ประชาคมอัน
เนื่องมาจากความแปร
ผันของสภาพ
ภูมิอากาศ ความ
หลากหลายทางชนิด
และข้อมูลของ

(ได้ส่งบทความนาเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 6th
International Conference on
Natural Products for Health
and Beauty (NATPRO6) เรื่อง
”Antioxidative and anticancer
activities of selected
microalgae extracts isolated
from East coast of Thailand”)
จากการศึกษาทรัพยากรชีวภาพ
และกายภาพทางทะเล บริเวณหมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี จานวน 4
สถานี ได้แก่สถานีที่ 1 (เกาะ
ปลาหมึก) สถานีที่ 2 (หาดเตย เกาะ
แสมสารทิศตะวันตก) สถานีที่ 3 (หาด
เทียน เกาะแสมสารทิศตะวันออก)
และ สถานีที่ 4 (เกาะจาน ทิศเหนือ)
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 มกราคม
มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ
เดือนกันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น 6
ครั้ง ซึ่งพบว่าอุณหภูมิที่วัดได้ใน
- เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 มีค่าระหว่าง 26.88-28.75 ºC
- เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2558
มีค่าระหว่าง 26.97-30.36 ºC
- เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2558 มี

นางขวัญเรือน
ศรีนุ้ย/
ผู้อานวยการ
แผนงานวิจัย/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา
รศ.ดร.นงนุช
ตั้งเกริกโอฬาร
เลขานุการ/
ภาควิชาวาริช
ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

-แผน
งานวิจัยฯ
ไม่สามารถ
เก็บข้อมูล
ได้ครบทุก
จุดในแต่ละ
เดือน
เนื่องจากได้
ติดตั้ง
อุปกรณ์
ตรวจวัด
อุณหภูมิไว้
ทุกสถานี
เมื่อทาการ
เก็บกู้ตาม
กาหนดไม่
พบอุปกรณ์

หน้า 6

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล บริเวณพื้นที่ปก
ปักอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อประยุกต์ใช้
ข้อมูลของทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามเฝ้าระวังผลที่
เกิดขึ้นจากความผัน
แปรของสภาพ
ภูมิอากาศ บริเวณ
พื้นที่ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทางทะเล
4. เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
สารวจวิจัยบริเวณพื้นที่
ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทางทะเล
สู่ชุมชน ครู อาจารย์
นักวิจัย นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและ
สาธารณชนทั่วไป
5. เพื่อสร้างบุคลากร
ทางการวิจัยรุ่นเยาว์ใน
สาขาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการดาเนินงาน
ค่าระหว่าง 29.15-31.27 ºC
- เดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.
2558 มีค่าระหว่าง 30.36-31.98 ºC
- เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.
2558 มีค่าระหว่าง 28.85-32.19 ºC
และ
- เดือนกรกฎาคม -กันยายน พ.ศ.
2558 มีค่าระหว่าง 28.75-31.17 ºC

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ที่ติดตั้งไว้ที่
เกาะ
แสมสาร
สถานีหาด
เตย
ต่อเนื่องกัน
จานวน 2
ครั้ง ส่งผล
ให้ข้อมูลที่
รายงานไม่
สมบูรณ์
- การ
ดาเนิน การ
วิจัยยังไม่
แล้วเสร็จ
ผู้วิจัยได้รับ
การอนุมัติ
ขยายเวลา
วิจัยถึงวันที่
31 มี.ค. 59

หน้า 7

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

5

โครงการวิจัยย่อย 1
ผลกระทบของปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อชนิดและ
ความหลากหลายของ
สาหร่ายซูแซนเทลลี่
(Symbiodinium spp.)
ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง
อ่อนในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
401,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

127,455 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
นิเวศวิทยาทางทะเล
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อตรวจสอบชนิด
และความหลากหลาย
ของสาหร่าย
Symbiodinium ที่
อาศัยอยู่ร่วมกับ
ปะการังอ่อนบางสกุล
ในบริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โดยการ
วิเคราะห์ความผันแปร
ของลาดับทาง
พันธุกรรมบางส่วน
บริเวณคลอโรพลาสต์
ยีนที่ตาแหน่ง
ribosomal large
subunit 23S
Domain V (cp23S
rDNA)
3. เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงชนิดและ
ความหลากหลายของ

ผลการดาเนินงาน

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการใหม่
ได้สารวจและเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ
ปะการังอ่อนบริเวณพื้นที่หมู่เกาะ
แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี จาก 4
สถานี ได้แก่ เกาะจาน หาดเตย และ
หาดเทียน เกาะแสมสาร และเกาะ
ปลาหมึก สารวจและเก็บตัวอย่าง 3
ครั้ง ในรอบ 1 ปี ได้แก่ เดือน
กุมภาพันธ์ เมษายน และกรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นตัวแทนของ
ประชากรสาหร่ายที่อยู่ร่วมกับ
ปะการังอ่อนในฤดูหนาว ร้อน และฝน
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานของ
ปะการังอ่อนเบื้องต้นพบปะการังอ่อน
ทั้งหมด 2 สกุล ได้แก่ สกุล
Lobophytum, และ Cladiella โดย
ปะการังอ่อนสกุล Cladiella เป็น
สกุลเด่น พบในทุกสถานี ส่วนปะการัง
อ่อน Lobophytum พบเฉพาะ
บริเวณหาดเตย เกาะแสมสาร
แผนการดาเนินงานต่อไปคือการ
นาตัวอย่างเนื้อเยื่อทั้งหมดมา
วิเคราะห์หาชนิดและความ
หลากหลายของสาหร่ายโดยใช้เทคนิค
ทางอณูพันธุศาสตร์ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชนิดและ
ความหลากหลายของสาหร่าย
เปรียบเทียบระหว่างฤดูหนาว ร้อน
และฝน เพื่อศึกษาการตอบสนองของ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. ดร. ทรรศิน
ปณิธานะรักษ์
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา
2. ดร.นริน
รัตน์ คงจันทร์
ตรี ภาควิชา
วาริชศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

หมายเหตุ

โครงการวิจั
ยนี้ยังอยู่
ระหว่างการ
ดาเนินงาน
ผลการวิจัย
สาเร็จลุล่วง
ไปแล้ว
ประมาณ
40% ได้ขอ
ขยายเวลา
การ
ดาเนินงาน
วิจัยออกไป
จนถึงวันที่
31 มีนาคม
2559
เนื่องจากมี
ตัวอย่าง
เนื้อเยื่อเป็น
จานวนมาก
ที่รอการ
วิเคราะห์
และสรุปผล
การศึกษา

หน้า 8

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

6

โครงการวิจัยย่อย 2
ความผันแปรตามฤดูกาล
และลักษณะทาง
พันธุกรรมของประชาคม
แพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

800,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

300,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
สาหร่าย
Symbiodinium ที่
อาศัยอยู่ร่วมกับ
ปะการังอ่อนบางสกุล
ในบริเวณพื้นที่ศึกษา
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
3 ปี
4.เพื่อศึกษาการ
ตอบสนองของสาหร่าย
Symbiodinium ต่อ
ความผันแปรของ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น อุณหภูมิและ
ความเค็มของน้าทะเล
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อสารวจ
สถานภาพปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงเชิง
ประชาคมอัน
เนื่องมาจากความแปร
ผันของสภาพ
ภูมิอากาศ ความ
หลากหลายทางชนิด

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สาหร่ายต่อความผันแปรของปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ และ
ความเค็มของน้าทะเล

ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มแพลงก์ตอน
สัตว์ทาการสารวจทั้งสิ้นจานวน 6
ครั้ง จานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี
เกาะปลาหมึก หาดเตย เกาะจวง และ
หาดเทียน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 57
ถึงเดือนกันยายน 58 พบแพลงก์ตอน
สัตว์จานวน 9 ไฟลัม 25 กลุ่ม ไฟลัมที่
พบเป็นชนิดเด่นของทุกเดือนคือ
ไฟลัม chordata กลุ่มเป็นดัชนีบ่งชี้ที่
มีความสาคัญในระบบห่วงโซ่อาหาร
และระบบนิเวศพื้นท้องน้าคือ
Oikopleura sp. รองลงมาได้แก่
ได้แก่ Polychaetes, Copepods,
Sagitta spp. และ Lucifer
hanseni พบเท่ากับ 3.76X106,
56.85, 51.86, 51.14, และ 30.48

นางขวัญเรือน
ศรีนุ้ย/
หัวหน้า
โครงการวิจัย/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา
ดร.วันศุกร์
เสนานาญ ผู้
ร่วมโครงการฯ
ภาควิชาวาริช
ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

โครงการนี้
สามารถ
ดาเนินการ
ไปได้
ประมาณ
60
เปอร์เซ็นต์
ยังขาดใน
ส่วนของ
การ
วิเคราะห์หา
ไพร์เมอร์ที่
จาเพาะต่อ
ชนิดของ
ตัวอย่างบาง
ชนิด ซึ่งจะ

หน้า 9

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
และข้อมูลของ
ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล บริเวณพื้นที่ปก
ปักอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
3.เพื่อประยุกต์ใช้
ข้อมูลของทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามเฝ้าระวังผลที่
เกิดขึ้นจากความผัน
แปรของสภาพ
ภูมิอากาศ บริเวณ
พื้นที่ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทางทะเล
4. เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
สารวจวิจัยบริเวณพื้นที่
ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทางทะเล
สู่ชุมชน ครู อาจารย์
นักวิจัย นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและ
สาธารณชนทั่วไป
5.เพื่อสร้างบุคลากร
ทางการวิจัยรุ่นเยาว์ใน
สาขาความหลากหลาย

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการดาเนินงาน
X104 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
เดือนที่พบจานวนตัวรวมของแพลงก์
ตอนสัตว์สูงสุดคือ มีนาคม 58 บริเวณ
ร่องน้าเกาะแสมสาร (หาดเทียน)
รวมทั้งผลของการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของลาดับนิ
วคลีโอไทด์ของยีนส์ COI ในตัวอย่าง
โคพีพอดชนิด Acartia erythraea,
Centropages orsinii, และ
Centropages tenuiremis พบสาย
คลีโอไทด์ของยีนส์ COI มีขนาด
591, 539 และ 625 คู่เบส ตามลาดับ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
ต่อไป
- การ
ดาเนิน การ
วิจัยยังไม่
แล้วเสร็จ
ผู้วิจัยได้รับ
การอนุมัติ
ขยายเวลา
วิจัยถึงวันที่
31 มี.ค. 59

หน้า 10

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

7

โครงการวิจัยย่อย 3
ชุมชนฟองน้าทะเลและ
เอคไคโนเดิร์มกับความ
แปรผันของสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
589,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

589,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยาทางทะเล
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อการสารวจ
ความหลากหลายทาง
ชนิด สารวจสถานภาพ
ปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงเชิง
ประชากรอัน
เนื่องมาจากความแปร
ผันของสภาพ
ภูมิอากาศ ประยุกต์ใช้
ข้อมูลของฟองน้าทะเล
และเอคไคโนเดิร์มเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามเฝ้าระวังผลที่
เกิดขึ้นจากความผัน
แปรของสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่
ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร
อาเภอสัตหีบ จังหวัด

ผลการดาเนินงาน

- สารวจและเก็บข้อมูลตามสถานีที
กาหนดไว้ 4 สถานี โดยการวางสาย
เทประยะทาง 100 เมตรแล้วดาน้า
สารวจฟองน้าและเอคไคโนเดิร์ม ทา
การสารวจ 1 ครั้ง/เดือน ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 57 ถึงเดือนสิงหาคม 58
รวม 9 ครั้ง
- ผลการสารวจพบฟองน้าทะเลใน
แนวสารวจทั้งหมดจานวน 19 ชนิด
จาก 17 สกุล 14 วงศ์ และ 4 อันดับ
และเอคไคโนเดิร์ม จานวน 16 ชนิด
จาก 4 กลุม่ จาแนกออกเป็น ดาวขน
นก 2 ชนิด ดาวทะเล 2 ชนิด เม่น
ทะเล 4 ชนิดและปลิงทะเล 8 ชนิด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ดร. สุเมตต์
ปุจฉาการ/
หัวหน้า
โครงการวิจัย/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา

- การ
ดาเนิน การ
วิจัยยังไม่
แล้วเสร็จ
ผู้วิจัยได้รับ
การอนุมัติ
ขยายเวลา
วิจัยถึงวันที่
31 มี.ค. 59
- ข้อมูลและ
ผลการวิจัย
ต่างๆยังไม่
ควรนาไปใช้
ในการ
อ้างอิงทาง
วิชาการ
จนกว่าการ
วิจัยจะแล้ว
เสร็จ

หน้า 11

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

8

โครงการวิจัยย่อย 4
ชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับ
ความแปรผันของสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
555,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

499,500 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ชลบุรี
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนิดและจานวนของ
หอยทะเลจิ๋วกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร
3. เพื่อเฝ้าติดตามผล
ของการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ
ต่อประชากรหอยทะเล
จิ๋วในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร
4. เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
การศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อ

ผลการดาเนินงาน

การศึกษาชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับ
ความแปรผันของสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยใน
เบื้องต้นพบว่า หอยทะเลจิ๋วที่พบใน
ทุ่นดักหอยในเดือนมกราคมกรกฎาคม 2558 พบหอยทะเลจิ๋วใน
วงศ์ Cerithiidae เป็นกลุ่มเด่น และ
หอยทะเลจิ๋วในวงศ์ Cerithiopsidae,
Pyramidellidae, Rissoiidae เป็น
กลุ่มเด่นรองลงมา การวิเคราะห์ผล
การศึกษายังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.พงษ์รัตน์
ดารงโรจน์
วัฒนา/
ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

-การจัด
จาแนกชนิด
และการ
วิเคราะห์ผล
การศึกษา
ยังอยู่ใน
ระหว่างการ
ดาเนินการ
- ก า ร
ดาเนิ น การ
วิ จั ย ยั ง ไ ม่
แ ล้ ว เ ส ร็ จ
ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ
กา รอนุ มั ติ
ขยายเวลา
วิ จั ยถึ ง วั น ที่
31 มี.ค. 59

หน้า 12

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

9

โครงการวิจัยย่อย 5
ความผันแปรตามฤดูกาล
ของประชาคมปูน้าเค็มใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

441,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

300,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ความหลากชนิดของ
หอยทะเลจิ๋วในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร สาหรับ
การศึกษาด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และการวิจัย
อื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ต่อไป
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อศึกษาโครงสร้าง
ของประชาคมปูน้าเค็ม
บางชนิดที่พบเป็นชนิด
เด่นในบริเวณหมู่เกาะ
แสมสารที่มี
ความสัมพันธ์กับความ
ผันแปรตามฤดูกาล
และสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปบริเวณ
แนวชายฝั่งทะเลและ

ผลการดาเนินงาน

จากการสารวจประชาคมของปู
น้าเค็ม โดยการวางลอบดักปูบริเวณ
แนวชายฝั่งของจุดสารวจ 3 แห่งของ
หมู่เกาะแสมสาร จานวน 3 ครั้ง คือ
เดือนพฤศจิกายน 2557 เดือน
มกราคม 2558 และเดือนมีนาคม
2558 ได้ตัวอย่างปูทั้งสิ้น 11ชนิด
จากจานวนทั้งสิ้น 85 ตัว โดยพบที่
เกาะปลาหมึก 4 ชนิด 16 ตัว เกาะ
แรด 9 ชนิด 32 ตัว และหาดเทียน
เกาะแสมสาร 6 ชนิด 37 ตัว จาก
การศึกษาพบว่า ชนิดและจานวนของ
ปูน้าเค็มที่พบบริเวณแนวชายฝั่งของ
เกาะทั้งสามแห่งมีแนวโน้มที่แตกต่าง
กัน และชนิดของปูที่พบในจุดสารวจ
ทั้งสามแห่งมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของพื้นที่ที่ในบริเวณจุดที่ทา
การสารวจนั้นๆ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รศ. ดร. นงนุช
ตั้งเกริก
โอฬาร/
ภาควิชาวาริช
ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

- การ
ดาเนิน การ
วิจัยยังไม่
แล้วเสร็จ
ผู้วิจัยได้รับ
การอนุมัติ
ขยายเวลา
วิจัยถึงวันที่
31 มี.ค. 59

หน้า 13

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

10

โครงการวิจัยย่อย 6
ประชาคมปลาในแนว
ปะการังกับความแปรผัน
ของสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

223,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

95,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
แนวปะการังของเกาะ
จระเข้ เกาะปลาหมึก
เกาะแสมสาร และ
เกาะจวง อาเภอสัตหีบ
จ. ชลบุรี
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบชนิดของ
ปลาแนวปะการังใน
รอบปี
3. ติดตามการสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ต่อความผันแปรของ
สภาพภูมิอากาศ โดน
เฉพาะอุณหภูมิน้า
ทะเล
4. เป็นแนวทางสาหรับ
การจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ ในสภาพมี
ความผันแปรของ
สภาพภูมิอากาศ

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบชนิดของปลาแนว
ปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร เก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ เก็บข้อมูลจาก ๕ สถานี
ได้แก่ เกาะแรดทิศตะวันตก เกาะ
แสมสารทอศตะวันออก เกาะ
แสมสารทิศตะวันตก เกาะปลาหมึก
ทิศเหนือ และเกาะจานทิศเหนือ ผล
เบื้องต้นพบปลารวม ๖๙ ชนิด โดย
ปลากินพืชขนาดเล็กในวงศ์ปลาสลิด
หิน (Pomacentridae) เป็นกลุ่มที่มี
ความหลากหลายและชุกชุมมากที่สุด
โดยเฉพาะ ปลาสิลดหินหางกรรไก
Neopomacentrus filamentosus
และปลาสิลดหินหกบัง้ Abudefduf
sexfasciatus สาหรับปลากินเนื้อ
ขนาดเล็ก พบปลาในวงศ์ปลา
นกขุนทอง พบชนิดเด่นคือ ปลา
นกขุนทองครีบลายจุด Halichoeres
nigrescens และปลานกขุนทองเขียว
อ่อน Halichoeres chloropterus
สาหรับปลากินเนื้อ ส่วนมากมีขนาด
เล็กในวงศ์ปลากะพงแดง Lutjanus
kasmera ในระหว่งการศึกษาพบว่า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รศ.ดร.วิภูษิต
มัณฑะจิตร
ภาควิชาวาริช
ศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

- การ
ดาเนิน การ
วิจัยยังไม่
แล้วเสร็จ
ผู้วิจัยได้รับ
การอนุมัติ
ขยายเวลา
วิจัยถึงวันที่
31 มี.ค. 59

หน้า 14

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

11

โครงการวิจัยย่อย 7
ลักษณะทางพันธุกรรม
ของประชาคมแบคทีเรีย
และการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
1,452,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

720,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย ไม่
พบการฟอกขาวของของปะการัง
1 เพื่อสนอง
การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
พระราชดาริใน
ของประชาคมแบคทีเรียและการใช้
โครงการอนุรักษ์
ประโยชน์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
พันธุกรรมพืชอัน
ทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ
เนื่องมาจาก
จังหวัดชลบุรี จึงเลือกศึกษาบริเวณ
พระราชดาริ สมเด็จ
หาดเตย และหาดเทียน เกาะจวง เกาะ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ปลาหมึก แสมสาร โดยมีวัตถุประสงค์
สยามบรมราชกุมารี
เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
2.เพื่อศึกษาความ
พันธุกรรมในประชาคมของแบคทีเรีย
หลากหลายทาง
ทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้าทะเล
พันธุกรรมในประชาคม และน้าทะเล ได้ดาเนินการสารวจและ
แบคทีเรียทะเล
ตัวอย่างฟองน้า แล้วคัดแยกแบคทีเรีย
3.เพื่อตรวจหาฤทธิ์ทาง ได้ ๕๗ ไอโซเลต จากฟองน้า ๙
ชีวภาพ และสาร
ตัวอย่าง และ จากน้าทะเล ๔ ตัวอย่าง
ชีวรงควัตถุ จาก
สามารถพบแบคทีเรียอาศัยอยู่ใน
แบคทีเรียทะเล
ฟองน้าแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันโดย
พบมีแบคทีเรียอาศัยอยู่จานวนมาก
ที่สุดในฟองน้าท่อน้าตาล TEOY 58-B
04 จานวน 2.51 x 106 โคโลนีต่อ
กรัม และน้อยที่สุดใน ฟองน้าเมือกม่วง
TIEN 58-A 02 จานวน 4.04 x 103
โคโลนีต่อกรัม ส่วนในน้าทะเลได้
ดาเนินการเก็บตัวอย่างจาก ๔ พื้นที่
จากบริเวณชายฝั่ง หาดเตย หาดเทียน
เกาะจวงและ เกาะปลาหมึก หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี พบมีแบคทีเรีย
เจริญได้แตกต่างกันดังนี้ 1.05 x 103 ,
1.85 x 102 2.65 x 102, และ 8.95 x

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ดร.ชุติวรรณ
เดชสกุล
วัฒนา/
หัวหน้า
โครงการวิจัย/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์

-อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
การคัดแยก
แบคทีเรีย
ให้บริสุทธิ์
สิ่งที่จะ
ดาเนินการ
ต่อไป
1. การ
ทดสอบฤทธิ์
ของ
แบคทีเรียที่
คัดแยกไว้ได้
ในการ
ต้านทาน
แบคทีเรีย
อื่น
2. การ
เพาะเลี้ยง
แบคทีเรียที่
ต้าน
แบคทีเรีย
ทาการสกัด
สารหยาบ
เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภา
พของ
แบคทีเรีย

หน้า 15

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

12

มหาวิทยาลัย
บูรพา

โครงการวิ จัย
การศึกษาคุณภาพน้า
คุณภาพดิน และการ



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

994,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

702,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา
องค์ประกอบชองชนิด
และมวลชีวภาพของ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

102 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เมื่อได้
แบคทีเรียบริสุทธิ์แล้ว จะทาการเก็บ
รักษาเพื่อดาเนินการทาการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ฤทธิใ์ นการยับยั้ง
แบคทีเรียทดสอบ
ยังมีในส่วนของการศึกษาเพื่อ
ตรวจหาฤทธิ์ทางชีวภาพ และสาร
ชีวรงควัตถุ จากแบคทีเรียทะเลที่
อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้าทะเลและน้า
ทะเล ตลอดจนสารรงควัตถุเพื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์ จากการคัดเลือก
แบคทีเรียทะเลจากเกาะจวง และ
เกาะหมึก หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ
จังหวัดชลบุรี จานวน ๕๗ ไอโซเลต
มาทาการเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบฤทธิ์
ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบโดยวิธี
Disc diffusion Agar Assay
แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้แก่
แบคทีเรียกรัมบวกคือ Bacillus
subtilis, Staphylococcus aureus,
แบคทีเรียกรัมลบคือ Vibrio
alginolyticus, และ Escherichia
coli จากนั้นทาการเพาะเลี้ยงจานวน
มากเพื่อทาการสกัดให้ได้สารสกัด
หยาบของสารรงควัตถุชีวภาพจานวน
มาก แล้วนาไปทดสอบในขั้นยืนยัน
ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป
- พบหญ้าทะเลทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ ดร.จริยาวดี สุ
Halodule pinifolia, Halodule
ริยพันธุ์
uninervis, Halophila ovalis และ ภาควิชาวาริช

หมายเหตุ
บริสุทธิ์
ต่อไป
- การ
ดาเนิน การ
วิจัยยังไม่
แล้วเสร็จ
ผู้วิจัยได้รับ
การอนุมัติ
ขยายเวลา
วิจัยถึงวันที่
31 มี.ค. 59

หน้า 16

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ไหลเวียนของกระแสน้า
ต่อการแพร่กระจายของ
แนวหญ้าทะเลตามแนว
ชายฝั่งอาเภอเมืองสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

13

มหาวิทยาลัย
บูรพา

โครงการวิ จัย
ทรอสโทไคตริดส์จาก
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดชลบุรี: ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และการคัดแยกเพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลและการ
นาไปใช้ประโยชน์ (สนอง
พระราชดาริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
Thraustochytrids
along coastal



1,355,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

หญ้าทะเลบริเวณ
บริเวณอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของ
คุณสมบัติของน้า และ
ดินในแนวหญ้าทะเล
3. เพื่อศึกษากา
เปลี่ยนแปลงของ
กระแสน้าตลอดแนว
ชายฝั่ง

850,000 งบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล).
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อพ.สธ)

ผลการดาเนินงาน

Halophila minor โดยแต่ละพื้นที
พบชนิดหญ้าทะเลแตกต่างกัน
- มวลชีวภาพของหญ้าทะเล ใช้วิธี
ร่วมกับ ด้วยวิธี Mellors (1991) ที่
ดัดแปลงโดยจิตติมา อายุตตะกะ
(2538) เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนที่ประเมินกับมวล
ชีวภาพของหญ้าทะเล ได้สมการ y =
9.8836x
- คุณภาพน้าในแต่ละสถานีระหว่าง
เดือนมกราคม มีนาคม และเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2558 พบว่าคุณภาพ
น้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1. เพื่อสนอง
จากการเก็บตัวอย่างหญ้าทะเล
พระราชดาริภายใต้
บริเวณหาดหน้าโรงพยาบาล
โครงการอนุรักษ์
อาภากรณ์ หาดเตยงาม หาดบางเสร่
พันธุกรรมพืชอัน
และเกาะแสมสาร ทั้ง 2 ครั้ง รวม
เนื่องมาจาก
หญ้าทะเลที่ศึกษาทั้งหมด 6 ชนิด
พระราชดาริ สมเด็จ
แบ่งเป็นใบหญ้าทะเลที่มีสีเขียวและ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ใบหญ้าทะเลที่เริ่มย่อย (สีน้าตาล) แต่
สยามบรมราชกุมารี
ในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 ในบาง
(อพ.สธ.)
บริเวณไม่พบหญ้าอาพัน หญ้าเงาใส
2. เพื่อศึกษาความ
หญ้าเงาใบเล็ก เช่นบริเวณหาดเตย
หลากหลายทาง
งามและหน้าโรงพยาบาลอาภากรณ์
ชีวภาพของทรอสโทไค
จากการศึกษาพบว่าเปอร์เซ็นต์
ตริดส์จากหญ้าทะเลใน การพบทรอสโทไคตริดส์จากหญ้า
ระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล จะเห็นว่าทรอสโทไคตริดส์พบ
ทะเล จังหวัดชลบุรี
ได้ในหญ้าทะเลทั้งใบยาว และใบกลม
เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
โดยหญ้าทะเลใบยาว ได้แก่หญ้า
3. เพื่อจัดจาแนก
กุยช่ายเข็มทั้งใบน้าตาลและใบสีเขียว

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ผศ.ดร.สมถวิล
จริตควร
ภาควิชาวาริช
ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

ecosystem of Chon
Buri Province:
Biodiversity, screening
and isolation for
database and utilities
(Under the Plant
Genetic Conservation
Project Under the
Royal Initiative of Her
Highness Princess
Maha Chakri
Sirindhorn)
รวม..11..โครงการ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ทรอสโทไคตริดส์ตาม
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาควบคู่กับการ
วิเคราะห์ไรโบไทป์
4. เพื่อสารวจและ
คัดเลือกหาจุลินทรีย์
ทะเลสายพันธุ์ใน
ประเทศที่มีการสะสม
กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง
ชนิดดีเอชเอ อีพีเอ
และเออาร์เอ จาก
ระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล จังหวัดชลบุรี

10,796,480

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มีเปอร์เซ็นต์การพบทรอสโทไคตริดส์
สูง ส่วนหญ้าทะเลใบกลมชนิดหญ้า
อาพันมีเปอร์เซ็นต์การพบทรอสโทไค
ตริดส์สูง เมื่อพิจารณาฤดูกาลที่เก็บ
ตัวอย่าง พบว่าในฤดูแล้งพบทรอสโท
ไคตริดส์จากหญ้าทะเลในเปอร์เซ็นต์ที่
สูงกว่าฤดูฝน

7,293,435
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