สรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เครือข่ายภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา

1.การประเมินสถานภาพ
ของหอยมือเสือ
ครอบครัว Tridacnidae
บริเวณแนวปะการังหมู่
เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(ภายใต้โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี)

2

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล

2. ผลกระทบของปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิด
และความหลากหลาย
ของสาหร่ายซูแซนเทลลี่

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี




ไม่มี

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
810,000

ใช้จริง
83,398 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (งบประ มาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557
*โดยการสนับสนุนจาก
อพ.สธ.

407,400

23,613 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากเงินอุดหนุนจาก

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อศึกษาความ
หลาก หลายทางชนิด
และการแพร่ กระจาย
ของหอยมือเสือในแนว
ปะการังบริเวณหมู่เกาะ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.2 เพื่อประเมิน
ประชากรและ
สถานภาพของหอย
มือเสือในแนว ปะการัง
บริเวณพื้นที่ศึกษาในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
เป็นประโยชน์ในการ
อ้างอิงและการ
เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
หอยมือเสือต่อไป
1. ตรวจสอบชนิดและ
ความหลากหลายของ
สาหร่าย
Symbiodinium ที่อยู่

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จากการออกปฏิบั ติก ารส ารวจหอย
มือ เสื อ ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา 6 สถานี เ กาะ
โรงหนัง ทิศตะวันตกเกาะโรงโขนทิศ
ตะวันออกเกาะจวงทิศตะวันออกเกาะ
จานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเกาะจาน
ทิศตะวันออกเฉี ย งใต้ เกาะฉางเกลือ
ทิศตะวันออกพบการแพร่กระจายของ
หอยมือเสือ (Tridacna squamosa)
จ านวน 119 ตั ว และหอยมื อ แมว
(Tridacna crocea)จานวน 77 ตัว

1.ดร.กิติธร
สรรพานิช
2.ผศ.ธีระ
พงศ์ ด้วงดี
3.นส.อัญชลี
จันทร์คง

ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558

โครงการวิจั ย นี้เป็ นโครงการใหม่
ได้ ส ารวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งเนื้ อ เยื่ อ
ปะการั ง อ่ อ นบริ เ วณพื้ น ที่ ห มู่ เ กาะ
แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี (จาก 6

ดร. ทรรศิน
ปณิธานะ
รักษ์
สถาบัน

โครงการวิจั
ยนี้ยังอยู่
ระหว่าง
การ

หน้า 1

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

มหาวิทยาลัย
บูรพา

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

(Symbiodinium spp.)
ที่อาศัยอยู่ร่วมกับ
ปะการังอ่อนในพื้นทีป่ ก
ปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

รัฐบาล (งบประ มาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557
*โดยการสนับสนุนจาก
อพ.สธ.

ร่วมกับปะการังอ่อนบาง
สกุลบริเวณหมู่ เกาะ
แสมสาร อ.สัตหีบ จ.
ชลบุรี โดยการวิเคราะห์
ความผันแปรของ
ลาดับทางพันธุกรรม
บางส่วนบริเวณคลอ
โรพลาสต์ยีนที่
ตาแหน่ง ribosomal
large subunit 23S
Domain V
2. ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง

ผลการดาเนินงาน
สถานี ได้ แ ก่ แหลมญี่ ปุ่ น เกาะจวง
หน้ า และหลั ง เกาะจระเข้ เกาะ
แสมสาร เกาะปลาหมึกและเกาะแรด)
ทั้งหมด 3 ครั้ง ในรอบ 1 ปี ได้แก่
เ ดื อ น ม ก ร า ค ม มี น า ค ม แ ล ะ
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่ อ เป็ น
ตัว แทนของประชากรสาหร่ า ยที่ อ ยู่
ร่วมกับปะการังอ่อนในฤดูหนาว ร้อน
และฝน
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานของ
ปะการังอ่อนเบื้องต้นพบปะการังอ่อน
ทั้งหมด 4 สกุล ได้แก่ สกุล
Sinularia, Lobophytum,
Sarcophyton และ Cladiella
บริเวณฝั่งที่รับคลื่นลมจะพบปะการัง
อ่อนหลากหลายสกุล ส่วนบริเวณฝั่งที่
คลื่นลมสงบจะพบปะการังอ่ อ นสกุล
Cladiella เป็นสกุลเด่น
แผนการดาเนินงานต่อ ไปคือ การ
น า ตั ว อ ย่ า ง เ นื้ อ เ ยื่ อ ทั้ ง ห ม ด ม า
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ช นิ ด แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายของสาหร่ายโดยใช้เทคนิค
ท า ง อ ณู พั น ธุ ศ า ส ต ร์ พ ร้ อ ม ทั้ ง
วิเคราะห์ ก ารเปลี่ย นแปลงชนิดและ
คว า ม ห ลา ก ห ล า ย ข อ งสา ห ร่ า ย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิทยาศาสต
ร์ทางทะเล
มหาวิทยาลั
ยบูรพา

หมายเหตุ
ดาเนินงาน
ผลการวิจยั
สาเร็จลุล่วง
ไปแล้ว
ประมาณ
40% ได้ขอ
ขยายเวลา
การดาเนิน
งานวิจัย
ออกไป
จนถึงวันที่
31 มีนาคม
2558
เนื่องจากมี
ตัวอย่าง
เนื้อเยื่อเป็น
จานวนมาก
ที่รอการ
วิเคราะห์
และสรุปผล
การ ศึกษา

หน้า 2

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

3

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา

3. ความผันแปรตาม
ฤดูกาลและลักษณะทาง
พันธุกรรมของประชาคม
แพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

900,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

400,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้
มหา วิทยาลัยบูรพา
จากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (งบประ มาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

เปรีย บเที ย บระหว่า งฤดูห นาว ร้ อ น
และฝน เพื่อศึกษาการตอบสนองของ
สาหร่ายต่อความผันแปรของฤดูกาล
เพื่อศึกษาความผันแปร ทาการเก็บ ตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์
ตามฤดู กาลแล
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในเดือนม.ค มี.ค พ.ค
ลักษณะ ทาง
ก.ค และ ก.ค2557 จากบริเวณหมู่
พันธุกรรมของแพลงก์ เก า ะ แ สมสา ร ได้ แ ก่ เก า ะ จ ว ง
ตอนสัตว์บางชนิด
แสมสาร ปลาหมึ ก และจระเข้ ซึ่ ง
บริเวณเกาะแสม สาร ขณะนี้สามารถดาเนินการทดลองได้
เกาะจระเข้ เกาะ
เพียงบางส่วน โดยมีข้อมูลปัจจุบันคือ
ปลาหมึก และเกาะจวง พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งสิ้น 11 ไฟลัม
32 กลุ่ม โดยเดือ นพฤษภาคมพบ
แพลงก์ตอนสัตว์มีความหลากหลาย
ทางชีว ภาพของกลุ่มสัตว์ที่พ บสูงสุ ด
เมื่ อ ศึ ก ษาในรายละเอี ย ดพบว่ า ใน
เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม ใ น บ ริ เ ว ณ ทิ ศ
ตะวันออกของเกาะแสมสารพบความ
หนาแน่นของแพลงก์ ตอนสัตว์ชุกชุม
มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ
1.36 x 106ม 3รองลงมาในเดือ น
เดียวกันคือ บริเวณทิศเหนือ ของเกาะ
จวง และทิ ศ เหนื อ ของเกาะจระเข้
เท่ากับ 55.71, และ 34.58 ตัว/ม3
ตามล าดั บ โดยกลุ่ม สัต ว์ ที่พ บที่ เกาะ
แสมสารซึ่งมีความชุกชุมมากที่สุดคือ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นางขวัญ
เรือน ศรี
นุ้ย/
สถาบัน
วิทยาศาสต
ร์ทางทะเล

หมายเหตุ

ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558

หน้า 3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

4

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล /
ม.บูรพา

ชุมชนฟองน้าทะเลและ
เอคไคโนเดิร์มกับความ
แปรผันของสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุร”ี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

738,800

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

500,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (งบประ มาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

Oikopleura sp. รองลงมาได้ แ ก่
Lucifer hanseni, Sagitta spp.,
แ ล ะ Polychaeteเ ท่ า กั บ 82.23,
23.04, 17.38, และ 9.95 34.58 ตัว/
ม3ตามลาดับ
เพื่อการสารวจความ
- ส ารวจและเก็ บ ข้ อ มู ล ในปี 2557
หลากหลายทางชนิด
รวม 4 ครั้งจานวน 14 แนวสารวจ
สารวจสถานภาพ
- พบฟองน้ าทะเลในแนวส ารวจ
ปัจจุบัน การ
ทั้งหมด 9 ชนิดจาก 8 วงศ์ เอคไคโน
เปลี่ยนแปลงเชิง
เดิร์ม 4 ชนิดจาก 4 วงศ์
ประชากรอัน
เนื่องมาจากความแปร - ฟองน้าทะเลมีการกระจายตัวเป็น
กลุ่ม ส่วนเอคไคโนเดิร์มมีการกระจาย
ผันของสภาพ
ภูมิอากาศ ประยุกต์ใช้ ตั ว แบบสุ่ ม ยกเว้ น เม่ น ทะเลที่ อ ยู่
ข้อมูลของฟองน้าทะเล รวมกันเป็นกลุ่ม
และเอคไคโนเดิร์มเป็น
เครื่อง มือในการ
ติดตามเฝ้าระวังผลที่
เกิด ขึ้นจากความผัน
แปรของสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่
ปกปักอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดร.สุเมตต์
ปุจฉาการ/
สถาบัน
วิทยาศาสต
ร์ทางทะเล
ม.บูรพา

หมายเหตุ

การดา เนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยาย
เวลาการ
ดาเนินงาน
ถึง 31 มี.ค.
2558

หน้า 4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


5

คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ชุมชนหอยทะเลจิว๋ กับ
ความแปรผันของสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี

6

คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ความผันแปรตามฤดูกาล 
ของประชาคมปูน้าเค็มใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
735,000

530,200

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
735,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (งบประ มาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

1 เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนิดและจานวนของ
หอยทะเลจิว๋ กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
*โดยการสนับสนุนจาก แสมสาร
อพ.สธ.
2 เพื่อเฝ้าติดตามผลต่อ
ประชากรหอยทะเลจิว๋
ในพื้นที่ปกปักพันธุ
กรรมพืชทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร
3 เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับ
การศึกษาผลกระ ทบ
ต่อความหลากชนิดของ
หอยทะเลจิว๋
เพื่อศึกษาโครงสร้าง
300,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ของประชาคมปูน้าเค็ม
มหาวิทยาลัยบูรพา
บางชนิด ที่มี
จากเงินอุดหนุนจาก
ความสัมพันธ์กับความ
รัฐบาล (งบประ มาณ ผันแปรตามฤดูกาล
แผ่นดิน) ประจาปี
และสภาพภูมิอากาศที่

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จากการศึกษาสารวจบริเวณพื้นที่เก็บ
ตัวอย่า ง โดยใช้กับดักวางล่อ หอยจิ๋ ว
ใ น ป ร ะ ก า รั ง จ า ก ก า ร จ า แ น ก
อนุ ก รมวิธ านในเบื้ อ งต้ น พบหอยจิ๋ ว
ทั้งสิ้น 19 วงศ์ 52 สกุล 80 ชนิด ใน
จ า นวนห อ ยจิ๋ ว ที่ พบ นั้ นมี คว า ม
คล้ ายคลึ งกั บชนิ ดที่ พบบริ เวณ หาด
ลูกลม หาดเทียน เกาะแรด หาดหน้า
บ้ า น หาดกรวด และหาดเตย และ
แนวปะการัง เกาะปลาหมึก หาดหน้า
บ้าน และหาดกรวด และ เกาะขาม
นอกจากนี้ จากการเก็ บกู กั บดั กยั งพบ
สัตว์ในกลุ่มอาร์โทพอด เอคไคโนเดิร์ม
และเพี ยงหั วหอม ซึ่ งยั งมี หอยจิ๋ วอี ก
จ านวนหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ในระหว่ า งการจั ด
จาแนกทางอนุกรมวิธาน

ผศ.พงษ์รัตน์
ดารงโรจน์
วัฒนา
คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การดาเนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558

จากการสารวจประชาคมของปูน้าเค็ม
บริ เ วณแนวชายฝั่ ง ของหมู่ เ กาะ
แสมสาร4 ครั้ง คือ เดือ นมกราคม
2557 มีนาคม 2557 พฤษภาคม
2557 และกรกฎาคม 2557 ปูส่วน
ใหญ่ ที่ พ บคื อ ปู ใ บ้ หิ น Leptodius

รศ.ดร.นง
นุช ตั้งเกริก
โอฬาร/
คณะ
วิทยาศาสต
ร์

การดาเนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน

หน้า 5

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ 2557

เปลี่ยนแปลงไปบริเวณ
แนวชายฝั่งทะเลของ
*โดยการสนับสนุนจาก เกาะแสมสาร อาเภอ
สัตหีบ จ. ชลบุรี
อพ.สธ.

7

คณะวิทยา
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ประชาคมปลาในแนว
ปะการังกับความแปรผัน
ของสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี



497,000

exaratus (H. Milne Edwards,
1834) จึงทาการเก็บตัวอย่างมาศึกษา
จากจุดสารวจทั้งสิ้น 3 จุดคือ จุดที่ 1
ชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะแรด จุด
ที่ 2 ชายฝั่ ง ของหาดเทีย น เกาะ
แสมสาร และจุดที่ 3 ชายฝั่งของหาด
ลูกลม เกาะแสมสาร พบว่า ปูมีขนาด
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อ ม
ของชายฝั่ง โดยจุดที่ 1 และ 2 พบปูที่
มีใกล้เคีย งกันแต่มีข นาดเล็ก กว่า ปู ที่
พบในจุดที่ 3 โดยมีขนาดความกว้าง
ของกระดองเฉลี่ย เท่า กับ 9.82 ±
2.15, 9.36 ± 2.0 และ14.96 ±
2.79 มิลลิเมตร ในจุดที่ 1, 2 และ 3
ตามลาดับ
1. ติดตามการ
497,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
เก็ บ ข้ อ มู ลชนิด และความชุ ก ชุ มของ
งบประมาณเงินรายได้ เปลี่ยนแปลง
ปลาบนแนวปะการั ง ของเกาะแรด
มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์ประกอบชนิดของ รวม 4 สถานี เก็บ ข้อ มูล 9 ครั้ง
ระหว่า งเดือ นมกราคม ถึ ง ธันวาคม
จากเงินอุดหนุนจาก
ปลาแนวปะการังใน
พ.ศ. 2557 พบปลารวมทั้งสิ้น 75
รัฐบาล (งบประ มาณ รอบปี
แผ่นดิน) ประจาปี
2. ติดตามการสภาพ ชนิด โดยแต่ละสถานีมีจานวนชนิดที่
งบประมาณ 2557
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ต่อ พบมี รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงตาม
ความผันแปรของสภาพ เวลาที่แตกต่างกัน โดยสถานีด้านทิศ
*โดยการสนับสนุนจาก ภูมิอากาศ โดนเฉพาะ ตะวันตกตอนเหนือ เป็นสถานีเดียวที่
พบปลามี จ านวนชนิ ด ใกล้ เ คี ย งกั น
อพ.สธ.
อุณหภูมิน้าทะเล
ตลอดปี คือ 20 ถึง 22 ชนิด สาหรับ

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

หมายเหตุ
งานถึง 31
มีค. 2558

รศ.ดร.
วิภูษิต
มัณฑะจิตร
/
คณะวิทยา
ศาสตร์

การดาเนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558

หน้า 6

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
3. เป็นแนวทาง
สาหรับการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ ใน
สภาพมีความผันแปร
ของสภาพภูมิอากาศ

8

คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ความหลากชนิดของสัตว์
กลุ่มหอยในจังหวัด
ปราจีนบุรี



720,000

720,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

1.ศึกษาความหลาก
ชนิดของหอยน้าจืด
และหอยทากบกที่พบ
ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
2. เพื่อเก็บรวบ รวม
ตัวอย่างและข้อมูลของ
หอยที่พบในพื้นที่
*โดยการสนับสนุนจาก จังหวัดปราจีนบุรี และ
อพ.สธ.
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
หอย และนาองค์
ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่
ชุมชนในพื้นที่
3. เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับความ
หลากชนิดของหอยใน
ประเทศไทย เพื่อการ

ผลการดาเนินงาน
อี ก 3 สถานีมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
เวลาที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งไรก็ ต าม
จานวนชนิดของปลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในช่วงเดือ น สิงหาคม และกันยายน
พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าปลาแนว
ปะการังบริเวณนี้น่าจะมีการสืบพันธุ์
ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย หรือประมาณ
ปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝน
จากการสารวจพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
พบว่าในแนวพื้นที่ตลิ่งมีการดัดแปลง
และก่อ สร้า งสิ่ง ป้ อ งกั นการกั ด เซาะ
ตลิ่ง ซึ่งเป็นการทาลายถิ่นอาศัยของ
หอยน้ าจื ด จากการส ารวจพื้ น ที่ ใ น
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี พบว่ า บริ เ วณป่ า
ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบรูณ์ จากการ
จัดจาแนกเบื้องต้นพบสัตว์กลุ่มหอยใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งสิ้น
18 วงศ์ 26 สกุล 31 ชนิด แบ่ งเป็ น
หอยฝาดียวที่อาศัยอยู่ในน้าจืด 7 วงศ์
10 สกุล 12 ชนิด ที่อาศัยอยู่บนบก7
วงศ์ 10 สกุล 12 ชนิดหอยสองฝาน้า
จื ด 4 วงศ์ 6 สกุ ล 7 ชนิ ด ซึ่ ง ยั ง มี
ตัว อย่ า งส่ว นหนึ่ง อยู่ ในระหว่ า งการ
ตรวจสอบทางอนุกรมวิธานเพื่อ จัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.พงษ์รัตน์
ดารงโรจน์
วัฒนา
คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

หมายเหตุ

การดาเนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558

หน้า 7

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

9

คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ความหลากหลาย จุล
ลักษณะ และคุณสมบัติ
บางประการของไม้ไผ่ ใน
จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดปราจีนบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

504,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ต่อไป
504,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
1 เพื่อศึกษาความ
งบประมาณเงินรายได้ หลาก หลายชนิดไผ่ที่
มหาวิทยาลัยบูรพา
เจริญในพื้นที่ชุมชน
จากเงินอุด หนุนจาก ของจังหวัดสระแก้ว
รัฐบาล (งบประมาณ
และจังหวัดปราจีนบุรี
แผ่น ดิน) ประจาปี
2 เพื่อศึกษาลักษณะ
งบประมาณ 2557
กายวิภาคเนื้อไม้ของไผ่
*โดยการสนับสนุนจาก แต่ละชนิด
อพ.สธ.
3 เพื่อศึกษาสมบัติ
ทางฟิสิกส์และสมบัติ
ทางกลบางประการ
ของไผ่แต่ละชนิด

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

ผลการดาเนินงาน

การศึกษาความหลากหลายของไผ่ใน
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น มี น า ค ม 25 57 ถึ ง
มกราคม พ.ศ. 2558 เก็ บ ตั ว อย่ า ง
ทั้งหมด 5 ครั้ง ในพื้นที่ปราจีนบุรีพบ
ความหลากหลายชนิดของไผ่ 5 สกุล
13 ชนิด สกุล Bambusa พบ 8 ชนิด
สกุล Dendrocalamus พบ 2 ชนิด
แ ล ะ ส กุ ล Thyrsostachys,
Gigantochloa
แ ล ะ
Vietnamosasa พบอย่างละ 1 ชนิด
ในต าบลดงบั ง อ าเภอประจั นตคาม
พบความหลากหลายของไผ่สูงสุด พบ
9 ชนิด ในขณะที่ ตาบลบางเดชะ อ.
เมือง พบความหลากหลายของไผ่ต่า
ที่สุด พบ 2 ชนิด ในพื้นที่สระแก้วพบ
ความหลากหลายชนิดของไผ่ทั้งหมด
4 สกุล 12 ชนิด สุกล Bambusa พบ
หลากหลายมากที่สุด 8 ชนิด สกุล
Dendrocalamus พบ 2 ชนิด สกุล
Thyrsostachys แ ล ะ ส กุ ล

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ.เบญจวรรณ
ชิวปรีชา,
ชัยมงคล
คงภักดี,
เกศราภรณ์
จันทร์
ประเสริฐ
คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

หมายเหตุ

การดาเนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยาย
เวลาการ
ดาเนิน งาน
ถึง 31 มีค.
2558

หน้า 8

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

Vietnamosasa พบอย่าง 1 ชนิด
ไผ่ในอาเภอวังน้าเย็น และอาเภอเขา
ฉกรรจ์ พบความหลากหลายชนิดมาก
ที่สุด 8 ชนิด ไผ่ Thyrsostachys
siamensisและ Bambusa
multiplex พบแพร่กระจายทัว่ ทั้ง 8
อาเภอ ในขณะที่
Dendrocalamusmembranaceus
และ Bambusaoldhamii พบชนิด
ละ 1 อาเภอ
รวม 9 โครงการ

5,842,400

3,763,011

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

หน้า 9

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ลาดับ
1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

สถาบัน
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสี
วิทยาศาสตร์ น้าตาล สกุล Sargassum
ทางทะเล
C. Agardh
มหาวิทยาลัย
บูรพา
กิจกรรมที่ 3

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี


ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
698,400

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
281,453 ทุนอุดหนุนการ
วิจัยงบประมาณ
เงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากเงินอุดหนุน
จาก รัฐบาล
(งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557
*โดยการสนับสนุน
จาก
อพ.สธ.

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
-เพื่อการสนอง
พระราชดาริกิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช
-เพื่อพัฒนาระบบการ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย
สกุล Sargassum ใน
ห้องปฏิบัติการ และ.
ปรับสภาพก่อนลง
เพาะเลี้ยงในธรรมชาติ

ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากเป็ นโครงการวิจัยใหม่เพื่อ
การสนองพระราชดาริ กิจกรรมปลูก
รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช บริ เ วณเกาะ
แสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โ ด ย ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ส า ห ร่ า ย
Sargassum aquifolium และ S.
oligocystum ในห้องปฏิบัติการ
พบว่าต้นอ่อนอายุ 1 วัน มีการแบ่ง
เซลล์เป็นจานวนมาก และเริ่มมีการ
พัฒนาของไรซอยด์บ ริเวณด้า นล่า ง
ของต้นอ่อน ต้นอ่อนอายุ 7 วัน ต้น
อ่อ นและไรซอยด์มีก ารขยายขนาด
ยาวขึ้น ต้นอ่อนอายุ 14 วัน ต้นอ่อน
เริ่มแตกแขนงออก ส่วนไรซอยด์เริ่ม
หลุดออกจากต้นอ่ อ น ต้นอ่ อ นอายุ
30 วัน ต้นอ่อนมีการแตกแขนงออก
เพิ่มมากขึ้นจากแขนงกลม ๆ เริ่มแผ่
แบนคล้ายใบ ไรซอยด์หลุดออกจาก
ต้น อ่อนมากขึ้น
ต้นอ่อน S. oligocystum มี
อายุได้ประมาณ 5-6 สัปดาห์ ย้าย
ลงในอาหารที่มีความเค็ม 25, 30
และ 35 พีเอสยู ร่วมกับสารควบคุม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
น.ส. ธิดารัตน์
น้อยรักษา/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล

หมายเหตุ
เนื่องจากต้น
อ่อนมีขนาด
เล็กและบอบ
บางมากจึง
ไม่ได้ใช้
สารเคมี หรือ
ยาปฏิชีวนะ
ในการยับยั้ง
แบคทีเรีย
และสาหร่าย
ขนาดเล็ก จึง
เกิดการ
ปนเปื้อนของ
สาหร่ายสี
เขียว และ
แพลงก์ตอน
พืชกลุ่มได
อะตอม
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558

หน้า 10

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
6Benzylaminopurine , 2,4-Dichlo
rophenoxyacetic acid และ 1Naphthaleneacetic acid ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10 และ 15
ไมโครโมล หลั ง จากเพาะเลี้ย ง 10
สั ป ดาห์ พบว่ า ความเค็ ม และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต มีผลต่อการ
เกิดยอดอย่า งมีนัยสาคัญ (P<0.05)
ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงในอาหารความ
เค็ม 35 พีเอสยู ร่วมกับสารควบคุม
กา รเจ ริ ญ เติ บ โ ต
6-Ben
zylaminopurine,
2,4-Dichlo
rophenoxyacetic acid และ 1Naphthaleneacetic acid มี
เปอร์เซ็นต์ของการเกิดยอดได้ดีกว่า
ความเค็ม 25 และ 30 พีเอสยู
รวม 1 โครงการ

698,400

281,453

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

หน้า 11

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท

มี
ลักษณะทางพันธุกรรมของ 
ประชาคมแบคทีเรียและ
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชทางทะเล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1,403,100 390,000 ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
บูรพา จากเงิน
อุดหนุนจาก รัฐบาล
(งบประ มาณ
แผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ 2557
*โดยการสนับสนุน
จาก
อพ.สธ.

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมในประชาคม
แบคทีเรียทะเล
และเพื่อตรวจหาฤทธิ์
ทางชีวภาพ และสาร
ชีวรงควัตถุ จาก
แบคทีเรียทะเล

ผลการดาเนินงาน
1.ด าเนิ น การคั ด แยกแบคที เ รี ย
จากฟองน้าทะเล 7 ชนิด ที่เก็บจาก
พื้นที่ในโครงการ อพ.สธ. บริเวณเกาะ
จวง และเกาะปลาหมึ ก หมู่ เ กาะ
แสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พบว่ า มี แ บคที เ รี ย ที่ อ าศั ย อยู่ กั บ
ฟองน้าในปริมาณที่แ ตกต่างกัน โดย
พบมากที่สุดใน ฟองน้าเคลือ บบางสี
แดง CHUANG
57-A
03
Monanchora unguiculata จานวน
4.55 x 106 โคโลนีต่อ กรัม และ
จานวนน้อ ยที่สุดใน ฟองน้าท่อ พุ่ม สี
แดง MHUK
57-B
02
Xestospongia
testudinaria
4
จานวน 5.40 x 10 โคโลนีต่อกรัม
ในส่วนของน้าทะเลได้ทาการเก็บจาก
บริเวณร่องน้าระหว่างเกาะลูกลม ถึง
เกาะแรด พบมีแ บคทีเรียเจริญ ได้ใน
ประชาคมจานวนตั้งแต่ 9.0 x 102
ถึง 7.7 x 104 โคโลนีต่อมิลลิลิตร
2.สามารถคั ด แยกแบคที เรี ย ที่ มี
ลักษณะโคโลนีแตกต่างกันให้บริสุทธิ์
ได้จากฟองน้า 37 สายพันธุ์ จากน้า
ทะเล 14 สายพันธุ์ ที่แ สดงถึ ง ความ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดร.ชุติวรรณ
เดชสกุลวัฒนา
/
สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล

หมายเหตุ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558
โดยงานที่
จะต้องดาเนิน
การต่อ
-การศึกษา
ความหลาก
หลายทาง
พันธุกรรม
ของแบคทีเรีย
-การเพาะเลี้ยง
แบคทีเรีย เพื่อ
สกัดสารรงค
วัตถุชีวภาพ

หน้า 12

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

2

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล /
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การพัฒนาทรัพยากร

ชีวภาพทางทะเลบริเวณ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์”

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

2,450,00
0

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1,000,00 ทุนอุดหนุนการวิจัย
0
งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
บูรพาจากเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล (งบประ
มาณแผ่นดิน)
ประจาปีงบประมาณ
2557

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

เพื่อสารวจ ประเมิน
ศักยภาพและจัดกา
ความรู้ทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
จังหวัดชลบุรี ออกแบบ
และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล
พัฒนาโครงการนาร่อง
เพื่อเป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลการดาเนินงาน
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
พันธุกรรมของแบคทีเรีย
3.อีกทั้งยังศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
(ยาปฏิ ชี ว นะ) พบว่ า มี แ บคที เ รี ย ที่
อาศัยอยู่กับฟองน้าออกฤทธิ์ชีว ภาพ
จานวน 5 สายพันธุ์ โดยในจานวนนี้
พบที่ส ามารถยั บ ยั้ งแบคทีเ รีย แกรม
บวก B. subtillus และ S. aureus
ได้
- ออกสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม
6 ครั้ง ได้แก่ เดือนต.ค.และพ.ย.56
ม.ค.,มี.ค., เม.ย. และพ.ค. 57
- พบทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในทุก
กลุ่มประมาณ 200 ชนิด
- เตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติก ารเรื่อง “แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี”
แ ล ะ “โ ค ร ง ก า ร น า ร่ อ ง ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกาะแสมสาร”
-จั ด ท าคู่ มื อ แหล่ ง เรี ย นรู้ ท รั พ ยากร
ชี ว ภาพทางทะเลและเส้ น ทาง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์
ของชายหาดของเกาะแสมสาร
- จั ดทาป้ า ยแผนผังเส้นทางแหล่ง
เรี ย นรู้ แ ละป้ า ยข้ อ มู ล ทรั พ ยกร
ชีวภาพทางทะเลของฐานกิจกรรม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ด ร . สุ เ ม ต ต์
ปุจฉาการ/
ส ถ า บั น
วิ ท ยาศาสตร์
ทางทะเล

หมายเหตุ

การดาเนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยาย
เวลาการ
ดาเนินงาน
ถึง 31 มีค.
2558

หน้า 13

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

3

คณะ
เทคโนโลยี
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การแพร่กระจายของหญ้า
ทะเล และความสัมพันธ์
ระหว่างหญ้าทะเลกับ
สารอินทรีย์บริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

402,000

ใช้จริง

402,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2557 สนองพระราชดาริโดย เครือข่ายภาคตะวันออก

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

และถ่ายทอดองค์
ความรู้ความรู้จากการ
วิจัยสู่ผู้ที่เกีย่ ว ข้องใน
พื้นที่เพื่อเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ทุนอุดหนุนการวิจัย 1.เพื่อศึกษาการ
งบประมาณเงิน
แพร่กระจายของหญ้า
รายได้มหาวิทยาลัย ทะเล Enhalus
บูรพา จากเงิน
acoroides และ
อุดหนุนจาก รัฐบาล Halodule pinifolia
(งบประมาณแผ่นดิน) ในอ่าวคุ้งกระเบน
ประจาปี
2. เพื่อศึกษา
งบประมาณ 2557
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การแพร่กระจายของ
*โดยการสนับสนุน
หญ้าทะเล Enhalus
จาก
acoroides และ
อพ.สธ.
Halodule pinifolia
กับ ปริมาณสารอินทรีย์
ในดินในบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน
3. จัดทาแผนที่
ภูมิศาสตร์การ
แพร่กระจายของหญ้า

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แต่ละชายหาด

การศึกษาครั้งนี้สรุปผลสาคัญได้ดังนี้
1. พบการแพร่ ก ระจายของหญ้ า คา
ทะเลอยู่บริเวณทิศใต้ของอ่าว โดยอยู่
เป็ น กลุ่ ม ๆ ปกคลุ ม อย่ า งหนาแน่ น
อย่างไรก็ตามไม่พบการแพร่กระจายใน
พื้นที่กว้างๆ
2. ตาแหน่งการแพร่กระจายของหญ้า
ชะเงาฝอยอยู่ทางด้านทิศเหนือค่อนมา
บริเวณใกล้กับ แนวป่ า ชายเลน ที่เป็ น
เช่ น นี้ เ นื่ อ งจากหญ้ า ชะเงาฝอยนั้ น
แพร่กระจายได้บริเวณที่ไม่มีกระแสน้า
แรงเนื่อ งจากลาต้นของหญ้ า ทะเลชะ
เงาฝอยนั้นเปราะบาง และมีลาต้นมีลา
ต้ น ที่ ไ ม่ แ ข็ ง จึ ง อยู่ ใ นบริ เ วณที่ ไ ม่ มี
กระแสน้าที่แรง
3. จากการวิเคราะห์ อิ นทรีย์ใ นดิ น
พบว่า อินทรีย์ในดินจะมีอยู่ทั่วทั้งอ่าว
แต่ส่วนที่พบอินทรีย์ในดินมากๆ ได้แก่

ผศ. ดร. เบ็ญจ
มาศ ไพบูลย์
กิจกุล และ
ผศ. ดร. ชลี
ไพบูลย์กิจกุล
คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การดาเนิน
การวิจยั ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลา
การดาเนิน
งานถึง 31
มีค. 2558
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
ทะเล และปริมาณ
สารอินทรีย์ในดิน
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
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ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทางทิศใต้แ ละทิศตะวันตกของอ่ าวคุ้ง
กระเบน อนึ่ ง จากการส ารวจศึ ก ษา
พบว่ า ในบริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษานี้ มี ก าร
เลี้ ย งกุ้ ง ในปริ ม าณมาก ท าให้ มี ก าร
ปล่อยน้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงลงสู่อ่าว
อย่า งสม่าเสมอ เป็ นส่ ว นหนึ่งที่ ทาให้
ตรวจสอบพบอินทรีย์ในดิน
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
แพร่ ก ระจายของหญ้ า คาทะเลและ
ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ เช่ น pH
อุ ณ หภู มิ และ ค่ า ORP โดยใช้ วิ ธี
วิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation
analysis) พบว่ า การแพร่ ก ระจาย
ของหญ้าคาทะเลกับค่าปริมาณ pH มี
ค่ า -0.0775 สั ม พั น ธ์ กั น แบบแปร
ผกผัน คือ เมื่อพบการแพร่กระจายของ
หญ้าทะเลมาก pH จะมีค่าน้อย ส่วน
การแพร่ ก ระจายกั บ อุ ณ หภู มิ มี ค่ า 0.117 สัมพันธ์กันแบบแปรผกผัน คือ
เมื่อพบการแพร่กระจายของหญ้าทะเล
มากอุ ณ หภู มิ จ ะมี ค่ า ต่ า และการ
แพร่กระจายกับค่า ORP มีค่า 0.0785
สัมพันธ์กันแบบแปรผันตรง คือ เมื่อพบ
การแพร่ ก ระจายของหญ้ า ทะเลมาก
ปริมาณ ORP จะสูงขึ้นตาม
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
แพร่กระจายหญ้ าคาทะเล อินทรีย์ใน
ดิน อนุภ าคดินและปั จจั ย สิ่งแวดล้อ ม
ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาโดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ค่ า
สหสัมพันธ์ พบว่าการแพร่กระจายของ
หญ้าคาทะเล กับ pH มีค่า 0.0878 มี
ความสัมพันธ์กันแบบแปรผันตรง คือ
เมื่อพบการแพร่กระจายของหญ้าทะเล
มาก pH จะสูงขึ้นเช่นกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริเวณที่พบการ
แพร่กระจายของหญ้าทะเลกับอุณหภูมิ
มี ค่ า 0.231 มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น แบบ
แ ป ร ผั น ต ร ง คื อ เ มื่ อ พ บ ก า ร
แพร่ ก ระจ ายข องหญ้ าทะ เลมา ก
อุ ณ หภู มิ จ ะสู ง ขึ้ น ตามความสั ม พั น ธ์
ระหว่า งบริเวณที่พ บการแพร่ก ระจาย
ของหญ้าทะเลกับ ORP มีค่า -0.0908
มีความสัมพันธ์กันแบบแปรผกผัน คือ
เมื่อพบการแพร่กระจายของหญ้าทะเล
มาก ปริ มาณ ORP จะน้อ ย ความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ เ วณที่ พ บการ
แพร่กระจายของหญ้าทะเลกับอินทรีย์
ในดิน มีค่า 0.0224 มีความสัมพันธ์กัน
รวม 3 โครงการ

4,255,100 1,792,000

รวม 3 กิจกรรม 13 โครงการ งบประมาณแผ่นดิน (วช.) รวมงบประมาณ 10,795,900 บาท สรุปงบ สิงหาคม 2557 ใช้ไปแล้ว 6,153,066 บาท
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

การประชุมคณะอนุกรรมการ
เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย
C-อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก

2

ดาเนินการจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการสนอง
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” โดยสถาบันเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออก

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
√

√

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
30,000

ใช้จริง
30,000

70,000

70,000
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แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เพื่อประชุมวาง
แผนการดาเนินงาน
ของเครือข่าย
ภาคตะวันออก
ให้เป็นไปตามแผน
แม่บทที่กาหนด

มีมติให้ดาเนินการจัด
โครงการ
แนวทางการสนอง
พระราชดาริโครงการ
อพ.สธ.

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

1. เพื่อให้คณาจารย์
บุคลากร สถาบัน
อุดมศึกษาในเครือข่าย
ภาคตะวันออกมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ)

1.คณาจารย์ บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่ายภาค
ตะวันออกมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เครือข่ายภาค
ตะวันออก

หมาย
เหตุ

สถาบันต่างๆ
ในเครือข่าย
ภาค
ตะวันออก
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
(อพ.สธ) และพร้อม
เข้าร่วมโครงการ
สนองพระราชดาริฯ
2. เพื่อให้มีหน่วยงาน 2. มีหน่วยงานใน
ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายภาค
เครือข่ายภาค
ตะวันออก ร่วมสนอง ตะวันออกให้ความ
โครงการพระราชดาริฯ สนใจ และเข้าร่วม
(อพ.สธ.) เพิ่มมากขึ้น โครงการเพิม่ ขึ้น

รวม 1 กิจกรรม 1 โครงการ (งบประมาณบริหารจัดการเครือข่าย c-อพ.สธ.)
รวมงบประมาณ 100,000 บาท ใช้ไปแล้ว 100,000 บาท
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