แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยบูรพา
๑. โครงการวิจัย ทรอสโทไคตริดส์จากระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี: ความหลากหลายทางชีวภาพและการคัดแยกเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
และการนาไปใช้ประโยชน์
๒. โครงการวิจัย ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี
๓. โครงการวิจัย การศึกษาคุณภาพนา คุณภาพดิน และการไหลเวียนของกระแสนา ต่อการแพร่กระจายของแนวหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่งอาเภอเมื องสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
๔. โครงการวิจัย ความหลากหลาย และคุณสมบัติบางประการของไผ่ ในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี
๕. แผนงานวิจัย การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของจุลสาหร่ายในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย โครงการวิจัย
๕.๑ โครงการวิจัย การศึกษาเบืองต้นในการประยุกต์ใช้เทคนิค Synchrotron FTIR-microspectroscopy เพื่อหาสารชีวโมเลกุลที่แตกต่างกันของสาหร่ายพันธุ์
จุลสาหร่ายแต่ละชนิดในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
๕.๒ โครงการวิจัย การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดที่ได้จากจุลสาหร่าย

-๒๖. แผนงานวิจัย การใช้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตังแต่ระดับพันธุกรรมจนถึงประชาคมในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลจากความแปรผันของสภาพภูมิอากาศ
๖.๑ โครงการวิจัย ผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิดและความหลากหลายของสาหร่าย ซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยร่วมกับ
ปะการังอ่อนในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
๖.๒ โครงการวิจัย ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ ในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
๖.๓ โครงการวิจัย ชุมชนฟองนาทะเลและเอคไคโนเดิร์มกับความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
๖.๔ โครงการวิจัย ชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
๖.๕ โครงการวิจัย ความแปรผันตามฤดูกาลของประชาคมปูนาเค็มในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
๖.๖ โครงการวิจัย ประชาคมปลาในแนวปะการังกับความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในพืนปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
๖.๗ โครงการวิจัย ลักษณะทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ของประชาคมแบคทีเรียในพืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

-๓กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
ประชุมคณะปฏิบัติการวิทยาการและ
กรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.
๑. โครงการวิจัย ทรอสโทไคตริดส์จาก
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี:
ความหลากหลายทางชีวภาพและการคัด
แยกเพื่อจัดทาฐานข้อมูล และการนาไปใช้
ประโยชน์
- ค้นคว้าเอกสารและวางแผน
- เก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเล
- คัดแยกทรอสโทไคตริดส์บริสุทธิ์จาก
ตัวอย่าง
- จาแนกชนิดทรอสโทไคตริดส์โดยลักษณะ
สัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี
- จาแนกชนิดทรอสโทไคตริดส์โดยวิเคราะห์
ไรโบไทป์
- เลียงให้ได้ปริมาณที่เพียงพอสาหรับการ
วิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมัน
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
- จัดทาฐานข้อมูลรวมทังโครงการ
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-๔กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๒. โครงการวิจัย ความหลากชนิดของ
สัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี
- การวางแผนงานวิจัยทังหมด
- การเตรียมและค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
- การจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
- การออกสารวจเก็บตัวอย่างในภาคสนาม
- การปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการ
- การจัดจาแนกชนิดและจัดทาทะเบียน
ตัวอย่าง
- รายงานความก้าวหน้าและจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์
๓. การศึกษาคุณภาพน้า คุณภาพดิน และ
การไหลเวียนของกระแสน้า ต่อการ
แพร่กระจายของแนวหญ้าทะเลตามแนว
ชายฝั่งอาเภอเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- สารวจพืนที่
- เก็บตัวอย่าง
- วิเคราะห์ตัวอย่าง
- รายงานความก้าวหน้า
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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-๕กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๔. โครงการวิจัย ความหลากหลาย และ
คุณสมบัติบางประการของไผ่ ในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนวชิราลง
กรณ จังหวัดกาญจนบุรี
- รวบรวมเอกสารประกอบการจาแนกชนิด
ไผ่ และเตรียมอุปกรณ์-สารเคมีสาหรับจัดทา
ตัวอย่างถาวร
- เก็บตัวอย่างไผ่ในพืนที่ที่กาหนดไว้
ครังที่ 1
- เก็บตัวอย่างไผ่ในพืนที่ที่กาหนดไว้
ครังที่ 2
- เก็บตัวอย่างไผ่ในพืนที่ที่กาหนดไว้
ครังที่ 3
- จัดทาตัวอย่างถาวรพืช
- ทดสอบคุณสมบัตไิ ม้ไผ่ที่ชืน 12 %
- บันทึกภาพและบรรยายลักษณะ
- รายงานความก้าวหน้า
- จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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-๖กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๕. แผนงานวิจัย การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพของจุลสาหร่ายใน
แถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โครงการวิจัย
- สารวจและเพาะเลียงจุลสาหร่ายในแถบ
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
- เตรียมสารสกัดจุลสาหร่าย
- การศึกษาเบืองต้นในการประยุกต์ใช้
เทคนิค Synchrotron FTIRmicrospectroscopy เพื่อหาสารชีว
โมเลกุลที่แตกต่างกันของสายพันธุจ์ ุล
สาหร่ายแต่ละชนิดในแถบชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
- สกัดดีเอ็นเอของจุลสาหร่ายและวิเคราะห์
ดีเอ็นด้วยการหาลาดับเบสของดีเอ็นเอในจุล
สาหร่ายแต่ละชนิด
- ทดสอบฤทธิ์เบืองต้นทางชีวภาพ
- วิเคราะห์และบันทึกผลการทดลอง
- สรุปและเขียนรายงานผลการวิจยั
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-๗กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๕.๑ โครงการวิจัย การศึกษาเบื้องต้น
ในการประยุกต์ใช้เทคนิค Synchrotron
FTIR-microspectroscopy เพื่อหาสาร
ชีวโมเลกุลที่แตกต่างกันของสาหร่ายพันธุ์
จุลสาหร่ายแต่ละชนิดในแถบชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
- สารวจและเพาะเลียงจุลสาหร่ายในพืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
- เตรียมสารสกัดจุลสาหร่าย
- วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสาร
สกัดจากจุลสาหร่าย ด้วยเทคนิค HPLC,
GC-MS และ ATR-FTIR
- วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของจุล
สาหร่าย
- วิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในสาหร่ายด้วย
เทคนิค Synchrotron FTIRmicrospectroscopy and imaging
- วิเคราะห์และบันทึกผลการทดลอง
- สรุปและเขียนรายงานผลการวิจัย
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-๘กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๕.๒ โครงการวิจัย การทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดที่ได้จากจุลสาหร่าย
- เพาะเลียงจุลสาหร่าย
- ทดสอบฤทธิ์เบืองต้นทางชีวภาพ
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
- ฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์
- ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็ง
และเซลล์ไลน์ปกติ
- วิเคราะห์และบันทึกผลการทดลอง
- สรุปและเขียนรายงานผลการวิจัย
๖. แผนงานวิจัย การใช้ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลตั้งแต่ระดับพันธุกรรมจนถึง
ประชาคมในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังผลจากความแปรผันของ
สภาพภูมิอากาศ
- การประชุมคณะผู้วิจยั ของแผนงานวิจัย
- การสนับสนุน ประสานงานการสารวจใน
พืนที่เป้าหมาย
- นาเสนอผลการวิจัยสู่ชุมชน
- การจัดทารายงานวิจัยและความก้าวหน้า
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-๙กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๖.๑ โครงการวิจัย ผลกระทบของ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิดและความ
หลากหลายของสาหร่าย ซูแซนเทลลี่
(Symbiodinium spp.) ที่อาศัยร่วมกับ
ปะการังอ่อนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
- วางแผนงานวิจัยทังหมด
- จัดซือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
- เก็บตัวอย่างปะการังอ่อนเจ้าบ้าน
- จาแนกสาหร่าย Symbiodinium ใน
ระดับ clade
- วิเคราะห์ผลการศึกษา
- รายงานความก้าวหน้า
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-๑๐กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๖.๒ โครงการวิจัย ความผันแปรตาม
ฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของ
ประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
- การวางแผนงานวิจัยทังหมด
- การเตรียมและค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
- การจัดซือจัดจ้าง การประสานงานการ
ออกสารวจ
- การออกสารวจและเก็บข้อมูลตัวอย่าง
ภาคสนามในพืนที่เป้าหมาย
- การปฏิบัติการในห้องปฏิบตั ิการโดย
จาแนกชนิดจากลักษณะภายนอก
- ทดสอบสภาวะ PCR ที่เหมาะสมกับชนิด
ของโคพีพอด
- การจาแนกชนิดตัวอย่างและส่งตัวอย่าง
ไปยืนยันชนิด
- รายงานความก้าวหน้า
- การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดทา
ทะเบียนตัวอย่าง
- การจัดทารายงานการวิจัยประจาปี
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-๑๑กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๖.๓ โครงการวิจัย ชุมชนฟองน้าทะเล
และเอคไคโนเดิร์มกับความแปรผันของ
สภาพภูมิอากาศในพืน้ ที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
- การวางแผนงานวิจัยทังหมด
- การเตรียมและค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
- การจัดซือจัดจ้าง การประสานงานการ
ออกสารวจ
- การออกสารวจและเก็บข้อมูลตัวอย่าง
ภาคสนาม: หมู่เกาะแสมสาร
- การปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการ
- รายงานความก้าวหน้า
- วิเคราะห์ผล พัฒนาแบบจาลองการ
ให้บริการเชิงนิเวศ
- การจัดทารายงานการวิจัยประจาปีและ
เตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
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-๑๒กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๖.๔ โครงการวิจัย ชุมชนหอยทะเล
จิ๋วกับความแปรผันของสภาพภูมอิ ากาศใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
- การวางแผนงานวิจัยทังหมด
- การเตรียมและค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
- การจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
- การออกสารวจเก็บตัวอย่างในภาคสนาม
- การปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการ
- การจัดจาแนกชนิดและจัดทาทะเบียน
ตัวอย่าง
- รายงานความก้าวหน้าและจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์
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-๑๓กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๖.๕ โครงการวิจัย ความแปรผันตาม
ฤดูกาลของประชาคมปูน้าเค็มในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี
- วางแผนการวิจัย
- ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเบืองต้น
- สารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม
- วิเคราะห์ข้อมูล
- จัดทารายงานความก้าวหน้า
- เผยแพร่งานวิชาการ
- จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
๖.๖ โครงการวิจัย ประชาคมปลาใน
แนวปะการังกับความแปรผันของสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
- การวางแผนงานวิจัยทังหมด
- การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- การสารวจและเก็บข้อมูล
- การข้อมูลปลา
- การวิเคราะห์ผลการศึกษา
- รายงาน (ความก้าวหน้า)
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-๑๔กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
๖.๗ โครงการวิจัย ลักษณะทาง
พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ของ
ประชาคมแบคทีเรียในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
- เก็บตัวอย่างแต่ละช่วงฤดูกาลปีละ
2-3 ครัง
- ตรวจวัดค่าคุณภาพนาพารามิเตอร์
ปีละ 6 ครัง
- การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียรวม
ประชาคมแบคทีเรีย
- การคัดแยกแบคทีเรียให้บริสุทธิ์
- การตรวจสอบฤทธิ์ชีวภาพ
- วิเคราะห์ผลและสรุปผล
- สรุปและเขียนรายงานความก้าวหน้า
และประจาปี
- เผยแพร่ผลงานวิจัย
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-๑๕กิจกรรม-พื้นที่สารวจ
เดือน
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นักวิจัยในโครงการ อพ.สธ.
เข้าประชุมวิชาการนิทรรศการ
ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย:
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

(ระหว่าง วันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘)

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

