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รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังที่ 1/2556 
วันพฤหัสบดีที่  16 พฤษภาคม  2556 

ณ  ห้องประชุม 401  ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  ชั้น 4 
...................................................................................... 

 
ผู้เข้าประชุม 
1.  ผศ.ชัยชาญ    ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดาวลอย   กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี รองประธานกรรมการ  
3. รศ.ดร.วศิน    อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดี ประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์   เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ 
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รองประธานกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
6.  อาจารย์วัชราภรณ์  รวมธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.อยุธย์  คงปั้น  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการ 
8. ผศ.อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ ์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการ 
9. อาจารย์พิสิษฐ์   สุวรรณแพทย ์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.อนันท์  เชาว์เครือ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการและ 
     เลขานุการ 

11. นายสอาด   ศรีจันทร ์  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วย 
      เลขานุการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ชนม์  ภู่สุวรรณ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
2. นางสาวอริศรา   รื่นอารมย ์  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมการพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
3. นางสาวอรชร    โชติญาณวงษ ์  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมการพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
4.  นางสาวอรอนงค์   มากจนัทร ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
ผู้ลาประชุม 
1.  รองศาสตารจารย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา  ณ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ติดราชการ 
 
เริม่ประชุมเวลา  10.00 น. 

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาวาระการ
ประชุมตามล าดับ  ดงันี ้
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  วาระที่ 1.1  เรื่อง ประกาศ อพ.สธ.184/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
        อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศ อพ.สธ.184/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีเลขาธิการ
พระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯเป็นประธานกรรมการ หัวหน้า
ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร เป็นกรรมการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม    
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ.22/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
       พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 
       ศิลปากร) 
  ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศที่ อพ.สธ.22/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร) โดยมีอธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจนัทร์, รองอธิการบดี เพชรบุรี, รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา,เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ เป็นรองประธานกรรมการ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม    
  ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากรสามารถแต่งตั้งคณบดีแต่ละคณะเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้ เนื่องจากต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในมหาวิทยาลัย  อธิการบดีแจ้ งว่ า ในปี  2556 ให้วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานน าร่อง โดยให้แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นคณะกรรมการด าเนินงานเพิ่มเติม ส่วนคณะอนุกรรมการด าเนินงาน ให้แต่งตั้งเพิ่มเติมโดย
แยกออกเป็นคณะอนุกรรมการด าเนินงานของ 3 คณะวิชา และในปีต่อไปค่อยขยายการด าเนินงานไปที่วิทยาเขตอื่นๆ โดย
แต่งตั้งคณบดีทุกคณะเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชุดใหญ่ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานแยกแต่ละวิทยาเขต 
  ที่ประชุมรบัทราบ  
  
  วาระที่ 1.3 เรื่อง บรรยายแนวทางการสนองพระราชด าริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
       เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5  
       ปีที่ห้า (ตลุาคม 2554-กันยายน 2559) โดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ 
  ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ บรรยายแนวทางการสนองพระราชด าริ แผนแมบ่ทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปทีี่ห้า (ตลุาคม 
2554-กันยายน 2559)  ซึ่งต้องจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานที่มีหัวหนา้ส่วนราชการนั้นๆเปน็ประธาน ตามหนา้ที่
ของแผนแม่บทซึ่งต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
  แนวทางการด าเนนิงานของอพ.สธ.ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีีห่า้ หมายความวา่ทุก 5 ปีจะมหีนึ่งแผน ตอนนี้
อยู่ในแผนที่ห้า คือปทีี่ 21 ถึงปทีี่ 25 ของโครงการ ซึ่งปนีี้เป็นปทีี่ 22 ของโครงการแล้ว โดยมสีมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เปน็องคป์ระธานโครงการ เลขาธิการพระราชวังเปน็ผู้อ านวยการโครงการ และทีส่ าคัญโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการของ
ส านักพระราชวังโดยตรงไม่ได้เป็นโครงการพระราชด าริที่น าแนวทางไปด าเนินการ ดังนัน้จึงเป็นหน่วยงานภาครัฐเชน่ 
เดียวกัน และขึ้นตรงกับส านักพระราชวัง  
  แนวทางการด าเนนิงานตามกรอบการด าเนนิงานของแผนแมบ่ทอพ.สธ. ตามแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 
พ.ศ.2554-กันยายน พ.ศ.2559)  มีกิจกรรม 8 กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน  ถึงแม้ว่าชื่อของกิจกรรมทั้ง 8 
กิจกรรมนั้นจะมีค าวา่พืชลงทา้ยในทุกกิจกรรม แต่ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้าของ อพ.สธ. นั้น ไม่ได้มุ่งเนน้เพียงแต่
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ทรัพยากรพันธุกรรมพืช แต่ยังรวมถึงทั้ง 3 ฐานทรัพยากร ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
พื้นที่เป้าหมาย  คือ หน่วยงานตา่งๆที่มพีื้นทีป่กปักพันธุกรรมพืชอยู่ในความรับผดิชอบ ซึง่เป็นพื้นที่ปา่

ดั้งเดิม ที่ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ที่  โดยเปน็พืน้ที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมป่าไม้ ทัง้นี้หากเปน็พื้นที่ของ
กรมป่าไม้ หรืออุทยานแห่งชาติ ต้องมีหนังสือยินยอมจากกรมปา่ไม้ หรืออุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
พื้นที่เป้าหมาย  ให้ความส าคญักับทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้การด าเนนิการในพื้นที่ทีล่่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลง  บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
พื้นที่เป้าหมาย  กิจกรรมปลูกรักษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมพืช โดย

การน าพนัธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ทีป่ลอดภัย เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีอยู่ 6 
ศูนย์ทั่วประเทศ เปน็ต้น  

2. กรอบการใช้ประโยชน ์
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
เป้าหมาย  เป็นกิจกรรมที่ด าเนนิการศึกษาประเมนิพันธุกรรมพชื และทรัพยากรอื่นๆ ที่ส ารวจเก็บรวบรวม

และปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาต ิแปลงทดลองในด้านสัณฐานวิทยา ชวีวิทยา  สรีรวิทยา การ
ปลูกเลี้ยง  การเกษตรกรรม ส าหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้
ประโยชน์ในดา้นอืน่ๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรต่างๆ  โดยการด าเนินการมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชนท์รัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
เป้าหมาย บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษา ประเมิน การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช  เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ จุลินทรีย์  การจัดการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลต่างๆ จากการท างานในกิจกรรมที่ 1-4 โดยท าการบันทึกในระบบฐานข้อมูลของ 
อพ.สธ. เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 
เป้าหมาย เปน็กิจกรรมที่น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุกรรมพืช 

พันธุกรรมสัตว์ พนัธุ์จุลนิทรีย์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายตน้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พชื พร้อมกับวางแผนการพัฒนา
พันธุ์ระยะยาว พันธุ์ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่ พนัธุ์พชืสมุนไพร พันธุ์พืชพืน้เมืองต่างๆ ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ตา่งๆ ในพืน้ทีป่ระเทศไทย 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เป้าหมาย เปน็กิจกรรมสร้างจติส านึก ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้ความเข้าใจถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การ
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ  ได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  พิพิธภัณฑ์ งานอบรม  

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสนบัสนุนงานของ อพ.สธ.ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเปน็

ในรูปของทุนสนับสนนุ หรือด าเนินงานที่เก่ียวข้องและสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท 
อพ.สธ. โดย อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการจัดประชุม
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วิชาการและนิทรรศการ  ซึ่งจัดการประชุมใหญ่ทุกๆ 2 ปี ตามที่พระราชทานพระราชวินิจจฉัย ส าหรับในระยะ 5 ที่ห้า  ใน
ปี พ.ศ.2556 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดงีามสู่ตาโลก สถานที ่เข่ือนศรีนครินทร์ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวดักาญจนบุรี   
   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม    

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

  วาระที่ 1.4 เรื่อง ค าสั่ง อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
       ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
  ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบค าสัง่ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศลิปากร ที่ 1/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยมีคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานกรรมการ   
  ที่ประชุมรบัทราบ และเสนอให้แต่งตั้งคณบดีคณะวทิยาการจดัการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณาจารย์จากทั้ง 3 คณะ เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม โดยในปีงบประมาณ 2556 ให้คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานน าร่อง หากประสงค์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมก็สามารถจัดท าค าสัง่แต่งตั้ง
เพิ่มเติมได้ในทันที   
 
  วาระที่ 1.5  เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ประธานให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
  1.รายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
วันที่ 24 มกราคม 2556 
  2.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 6  มีนาคม 2556 
  3. รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม    

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
  วาระที่ 1.6  เรื่อง แนวทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ 
        อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
        สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  สามารถเสนอแผนปฏบิัติราชการรายปีเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนนุในการด าเนินงาน
โครงการอพ.สธ. ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนแมบ่ท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่ห้า โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินงานอพ.สธ.ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ และให้ส่งแผนมาที่ผู้อ านวยการอพ.สธ.ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
ของทุกปี เมื่อผ่านความเห็นชอบจากอพ.สธ.แล้ว ให้หน่วยงานเสนอโครงการต่อส านักงบประมาณ ซึ่งเลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผู้อ านวยการอพ.สธ.จะท าหนังสือสนับสนนุไปยังผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณ/แหล่งงบประมาณต่อไป  
  ที่ประชุมรบัทราบ   
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วาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่  2.1 เรื่อง ขอปรับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
  อาจารย์ชนม์  ภู่สุวรรณ แจ้งว่า ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ได้ รับมอบหมายให้จัดท ากรอบ
แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) นั้น ภายหลัง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร) พิจารณาแล้ว  เพื่อให้การด าเนินงานในภาพรวมของกรอบงานที่ได้เสนอเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยและการจัดการศึกษาของคณะฯ จึงเสนอแผนแมบทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม  2554-30 กันยายน 2559) ฉบับปรับปรุง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงกรอบแผนแม่บท เพื่อเสนอกรอบงานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับสาขาความช านาญ
ของบุคลากรในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนดเป้าหมายและกรอบงานด้านการวิจัยให้ครอบคลุมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  โดยขอขยายพื้นที่เป้าหมายของ
โครงการที่รับผิดชอบ ซึ่งเดิมได้ก าหนดให้ครอบคลุมอาณาเขตเป็นรัศมี 50 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี แต่จะขอเพิ่มเติมพื้นที่ระบบนิเวศให้ครอบคลุมไปถึงในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ 

1. พื้นที่และระบบนิเวศส าคัญทางบก ซึ่งประกอบดว้ยวนอุทยานชะอ า  และวนอุทยานปราณบรุี  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักคือ กรมปา่ไม/้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (พื้นที่โดยรอบน้ าตกป่าละอู) หน่วยงานรับผิดชอบหลักกรม
อุทยานสัตว์ปา่และพนัธุ์พชื 

2. พื้นที่ชุ่มน้ า ลุ่มน้ า และระบบนเิวศแหล่งน้ าจืด ประกอบดว้ย แม่น้ าเพชรบุรี  แม่น้ าปราณบรุี /เขื่อนแก่ง
กระจานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตวป์่าและพนัธุ์พืช 

3. พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบดว้ย กลุ่มเกาะทะลุ เกาะสังข์ /  ชายหาดบ่อ
นอก/แนวปะการัง นอกหาดบา้นกรูด  

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขยายพื้นที่เป้าหมายใน
การด าเนินงานในรัศมีมากกว่า 50 กิโลเมตรได้ แต่หากพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมป่าไม้  หรือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ให้มีหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานข้างต้น เพื่อ
ป้องกันการด าเนินงานซ้ าซ้อน  โดยให้ส่งเอกสารรับรองจากกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในขั้นตอนของ
การเสนอโครงการต่อ อพ.สธ. และในส่วนของโครงการวิจัยที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.ปิยรัษฎ์  
ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ จะไปแจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากจังหวัดประจวบฯ ได้เข้าร่วม
สนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. แล้ว 
  ส่วนกรอบแผนแมบ่ท อพ.สธ.มศก.(2555-2559) ฉบับปรับปรุง ขอให้ด าเนินการปรับแก้ดังนี้ 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 กิจกรรม 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของวนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ

ทั้งหมด แนวทางการด าเนนิงานมีความถูกต้อง สามารถบรรจุกิจกรรมไว้ในแผนได้  ซึ่งพื้นทีด่ าเนินการจะต้องเป็นพืน้ทีป่่า
ดั้งเดิม  ที่ส าคัญพืน้ที่เปา้หมายจะต้องระบุจ านวนพื้นที่ให้ชัดเจนว่ามีกี่ไร ่ 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช รูปแบบกิจกรรมมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
บรรจุไว้ในแผนได้  โดยระบุพื้นที่เป้าหมายรัศมี 50 กม.ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศลิปากร   
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2. กรอบการใช้ประโยชน ์

   กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  โครงการจัดท าสื่อ Multimedia ภาพยนตร ์Animation 
เพื่อการเรียนรู้ การศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้ย้ายไปบรรจุในกิจกรรมที่ 8 เนื่องจาก
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  ส่วนกิจกรรมที่ 5 ให้ใส่กิจกรรมเร่ืองการจัดท าฐานข้อมูล โดยสามารถสง่เจ้าหน้าที่เข้ามา
อบรม และน าโปรแกรมจัดท าฐานข้อมูลของอพ.สธ.ไปใชไ้ด้โดยไม่มีค่าใช้จา่ย 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
   กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โครงการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้ย้ายไปบรรจุในกิจกรรมที่ 8 เนื่องจากเป็นการสนับสนนุโรงเรียนให้
ด าเนินงานในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลีย้ง ทัง้นี้มหาวิทยาลัยสามารถช่วย
ประชาสัมพนัธ์ให้โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ  สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนสามารถสมัครเข้ามาเปน็สมาชิกโครงการอพ.สธ.ไดโ้ดยตรง   
  ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า กิจกรรมที่ 7 จะมีต้องจัดในลักษณะของพพิิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา นิทรรรศการถาวร แต่ถ้าหากไม่ได้ด าเนินการในกิจกรรมที่ 7 ก็ไม่เปน็ไร อธิการบดีเสนอว่านา่จะ
ท ากิจกรรมในลักษณะพิพิธภัณฑ์ไซเบอร์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถช่วยด าเนนิการได้ แต่
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัต้องขอสนับสนุนเร่ืองข้อมูลจากโครงการ อพ.สธ และเพื่อให้การเสนอโครงการเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง จึงขอรบกวนอพ.สธ.ช่วยส่งตัวอย่างเอกสารการขอสนบัสนุนงบประมาณโครงการวิจัยใหค้ณะอนุกรรมการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง  ซึ่งดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย ์ยินดีอย่างยิ่ง  และกลา่วว่าถา้หาก
มหาวิทยาลยัส่งโครงการมาให้อพ.สธ. ช่วยตรวจสอบเร็วเท่าไหร่จะยิ่งเป็นการดี เนื่องจาก อพ.สธ จะตรวจพิจารณา
โครงการภายในเดือนสิงหาคม และส่งโครงการกลับมาให้มหาวิทยาลัยแก้ไขก่อนที่จะส่งไปที่ส านักงบประมาณ  
 รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา เสนอว่าการจัดท าแผนแมบ่ทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ5ปีที่หา้ โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นหน่วยงานน าร่องนั้น 
ควรเปิดโอกาสให้คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มสี่วนร่วม จะได้ครอบคลุมทั้ง
วิทยาเขตฯ  ประธานแจ้งว่า ถ้าหากคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ก็สามารถเพิ่มกิจกรรมเข้ามาในแผนแมบ่ทได้เลย  
โดยให้คณะสัตวศาสตร์ซึ่งมีความพร้อมแล้วด าเนินการน าร่องไปก่อน  อาจารย์ชนม์ ภู่สุวรรณ แจ้งว่าในรายละเอียดของ
โครงการในแผนแมบ่ทไดย้ืดหยุ่นไว้ให้คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามสี่วน
ร่วมในการด าเนินการอยูแ่ล้ว 
 
  วาระที่  2.2 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
        เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
  เลขานุการฯ แจ้งว่าคณะสัตวศาสตร์ฯ ขอสนับสนนุงบประมาณในการด าเนนิงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัศิลปากร) ในรูปแบบของโครงการวิจัยจ านวน 4 
เร่ือง ได้แก่ 1) โครงการศักยภาพสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร 2) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลด้านพนัธุ์ การจัดการ
ฟารม์รวมทั้งภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องในการเลี้ยงแพะในเขตพื้นทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3)ความหลากหลายและการใชป้ระโยชน์ของพรรณไม้น้ าในเข่ือนแก่งกระจาน 4) Pre-Plan 
Proposal for Hua Hin Mangrove Ecosystem Preservation and Scientific Education Center 5) ศักยภาพ
สมุนไพรไทยกับการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร   ซึ่งโครงการที่ 2 นั้น ได้ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจาก สกอ. แล้ว   
  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว โครงการวิจัยที่ใดที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ ขอให้
เสนอโครงการวิจัยไปยัง อพ.สธ ตามแบบฟอร์มขอทุนวิจัยของ วช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 และบรรรจุโครงการ
ดังกล่าวไว้ในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เนื่องจากยังขาดความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างโครงการวิจัยที่เสนอกับแผนแม่บทโครงการอพ.สธ. คณบดีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรหารือเรื่องการขอ
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สนับสนนุงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ  จากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
ซึ่งท่านอธิการบดีรับไปหารือกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดี เพชรบุรี สอบถามเรื่องการน าผลงานวิจัยจากโครงการ อพ.สธ. ไปเผยแพร่ จะสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ ซึ่งดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์  แจ้งว่า อพ.สธ.ยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอความกรุณาให้ท า
เร่ืองขออนุญาตน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาที่อพ.สธ. โดยผา่นความเห็นชอบจากทา่นอธกิารบด ีซึ่งเปน็ประธาน
กรรมการ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้นิสิตนักศึกษามาเปน็ผู้ชว่ยวิจัยหรือท าวิทยานิพนธ์ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯได้    
  รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา เสนอว่าเมือ่สิ้นสุดแผนในแต่ละปีงบประมาณ ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการมาประเมินผลการด าเนินงานรายปี ซึ่งทีป่ระชุมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเพื่อให้การด าเนินการโครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง อธิการบดีให้น าโครงการ
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ
งานวิจยัทุกครั้ง โดยให้ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง   
  
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 
  วาระที่ 3.1  เรื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก 
  ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์   แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ซึ่งจัดในวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอในงานประชุม
วิชาการคร้ังนี้  
  ที่ประชุมรับทราบ 
   
  และก่อนปิดการประชุมอธิการบดีนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพฒันาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ
งานวิจยั ในวนัพฤหัสบดทีี่ 23 พฤษภาคม 2556  เพื่อจะได้แจ้งเร่ืองแผนแม่บท อพ.สธ. ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบในคราวประชุมคร้ังนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
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