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รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังที่ 1/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 

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

 
ผู้เข้าประชุม 
1.  ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี รองประธานกรรมการ  
3. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์   เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ 
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รองประธานกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
6.  อาจารยม์านพ  เอ่ียมสะอาด  คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
7.  นายสอาด  ศรีจันทร ์  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการและ 
      เลขานุการ 
8. นางสาวอรอนงค์  มากจนัทร ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วย 
      เลขานุการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ชนม์  ภู่สุวรรณ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
2.  อาจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
3. อาจารย์ ดร.ธนวดี   พรหมจันทร์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
4. อาจารย์มธุรดา  กีฬา   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
5. นางสาวอรชร    โชติญาณวงษ ์  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมการพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
ผู้ลาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เนื่องจากท่านประธานตดิภารกิจจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ประธาน
การประชุมในช่วงแรก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกลา่วเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา
วาระการประชุมตามล าดบั  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  วาระที่ 1.1  เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ. 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
        พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศ อพ.สธ.25/2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีเลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นประธาน หัวหน้าสว่นราชการ 
หน่วยงาน และองค์กร เปน็กรรมการ  รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
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ฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยรัษฎ์ ปรญิญาพงศ์ เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวาระด ารงต าแหนง่ตั้งแต่วนัที่ 4 
เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธาน (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2563 และได้เพิ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้วยแล้ว 
 
  วาระที่ 1.2 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ.66/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ 
        พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
        ราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศที่ อพ.สธ.66/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน รองอธิการบดี เพชรบุรี รองอธิการบดีฝา่ยประกนัคุณภาพ
การศึกษา เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นรองประธาน คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  นางสาวอรอนงค์  มาก
จันทร์ เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  โดยมีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2559  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  ที่ประชุมรบัทราบ  
 
  วาระที่ 1.3 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
        มาจากพระราชด าริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง  
   ประธานให้คณบดีคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะประธานเครือข่าย C - อพ.สธ ภาคกลาง
ตอนล่าง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (เครือข่าย C-อพ.สธ) ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมนริศรานุ
วัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั   โดยมีผู้แทนจากสถาบนัอุดมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมประชุม ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ อพ.สธ. ไม่ทราบก าหนดการประชุมของ
เครือข่ายจึงไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งในทางปฏิบัติเครือข่ายจะต้องเชญิ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมเพือ่ชี้แจงและท าความเข้าใจกับ
เครือข่ายเก่ียวกับวัตถุประสงค์และการด าเนนิงานตามกิจกรรมของ อพ.สธ. มิฉะนั้น อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้  
 ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้คณบดีคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุม
เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างอีกคร้ัง โดยขอให้ประสานงานและเชิญ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมด้วย 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  วาระที่ 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
        อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่  
        16 พฤษภาคม 2556 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวทิยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 1/2556 วันพุธที่ 6 มนีาคม 2556 ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม    
  ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมม่ีการแก้ไข 
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วาระที่ 3 สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. และของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
  วาระที่ 3.1 เรื่อง สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
        รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ 
  ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ์  เจริญทรัพย์ บรรยายสรปุแนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผน
แม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 
5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559)  สรุปประเด็นได้ ดังนี้  
  แนวทางการด าเนนิงาน อพ.สธ.และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ตามกรอบแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีที่ห้ามี
กรอบการท างาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ฐานทรัพยากร 3 ฐาน ได้แก่ 1) ทรัพยากรกายภาพ  2) ทรัพยากรชีวภาพ 3) 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพนัธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์
ถึงมหาชนชาวไทย ซึ่งมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิด
ผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันไดท้ั่วประเทศ ในปงีบประมาณ 2556 มีโครงการ
ของ อพ.สธ.ที่ด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ต.ค.2554-30 ก.ย.2559) จ านวน 135 โครงการและโครงการ
ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จ านวน 1,367 โครงการ   
  ตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบนั มีหนว่ยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จ านวน 130 หน่วยงาน (รวมศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ จ านวน 6 แห่ง) หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม คือ กลุ่ม G1-G10 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยู่ในกลุ่ม G5 (กลุ่มมหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีจ านวนประมาณ 
2,000 แห่ง  ในปีงบประมาณ 2556 มุ่งประชาสัมพนัธ์ให้ เทศบาลต าบลและอบต. ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. โดยจัดท าโครงการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบล  ปัจจบุัน
มีเทศบาลต าบลและอบต.ที่ร่วมสนองพระราชด าริ ประมาณ 100 แห่ง หรือ 2% ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด  การท าโครงการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเด็กนักเรียนในโรงเรียนตา่งๆ ควรเป็น
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล/อบต.) ที่สนองพระราชด าริ โดยตรงกับ อพ.สธ. และเป็นโรงเรียน
ที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  อพ.สธ.มุ่งหาแนวทางสนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างและน าไปสู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ทรัพยากรนัน้ให้ยั่งยนื  ดังนัน้ หากมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายหรือได้ท างานร่วมกับ
ชุมชน อบต. โรงเรียน ก็สามารถเชิญชวนให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริได้โดยตรง เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียนได้เข้ามาร่วมท างานสนองพระราชด าริ ทาง อพ.สธ. จะให้การฝึกอบรมโดยมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเปน็พี่เลี้ยง  
  การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. นอกเหนือจากงานที่อยู่ในกรอบแผนแม่บท ซึ่งใชง้บประมาณปกติ
ของหน่วยงาน เช่น งบการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานทีไ่ม่ใช้
งบประมาณเพิ่มเติมก็สามารถน ามาสนองพระราชด ารไิด้เช่นกนั หรืองานจากแหล่งทุนอื่นๆ เช่น วช. สกว. อปท. ฯลฯ 
สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได้ ถ้ามีแนวทางสอดคล้องกับกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ได้รบัความเห็นชอบจากแหล่งทนุ 
และมีการประชุม/เห็นชอบโดยคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ส่วนหลักเกณฑ์ใน
การตั้งงบประมาณเพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ต้องเปน็งานตามแผนแมบ่ท อพ.สธ. และตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏบิัติ
ที่ก าหนดไว้ของการของบประมาณ ต้องเป็นลักษณะประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใช้เฉพาะโครงการ
สนองพระราชด าริเท่านั้น  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีเว็บไซต์ อพ.สธ. ของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงาน  และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ     
  ที่ประชุมรบัทราบ 
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  วาระที่ 3.2 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.56- 
       ปัจจุบัน) ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัย 
       ศิลปากร 
  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายงานผลการด าเนินงานสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2556   ซึง่คณะฯ ได้จัดท าโครงการวิจัย จ านวน 4 โครงการ และได้รบัอนุมัติงบประมาณ จ านวน 3 
โครงการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้  
  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  
      1.ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาแนวทางการจัดท าแผนที่แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจยั
สิ่งแวดล้อมบางประการในแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับอนุมตัิงบประมาณกองทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยศลิปากร) จ านวน 150,000 บาท  
  กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม 
      1.ชื่อโครงการวิจัย : ความหลากหลายของพรรณไมน้้ าในเข่ือนแก่งกระจาน  ได้รับอนุมตัิ
งบประมาณกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยศลิปากร) จ านวน 150,000 บาท  
  กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพืช 
      1. ชื่อโครงการ ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูลด้านพันธุ์ การจัดการฟาร์ม รวมทั้งภูมิปัญญาที่
เก่ียวข้องในการเลี้ยงแพะในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี    ได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัยและสรา้งสรรค์  คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 100,000 บาท  

ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมและรายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ได้ในปงีบประมาณ 2557  
 
   วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการพิจารณางานวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
      ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
      สยามบรมราชกุมารี 
  ประธานแจ้งวา่คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อด าเนินโครงการวิจัยตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า  จ านวน 3 โครงการๆ ละ 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้
โครงการวิจัยดังกลา่วต้องผา่นการพิจารณาตามขั้นตอนของสถาบันวิจัยและพฒันาในการให้ทุนสนับสนนุการวิจัย โดยมี
โครงการวิจัยที่ผา่นการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 โครงการ โดยท่านอธิการบดีได้เห็นชอบให้สนุบสนนุงบ
ประมาณโครงการละ 150,000 บาทตามที่คณะเสนอ คือ  
  1) ความหลากหลายของพรรณไม้น้ าในเข่ือนแก่งกระจาน  โดยอาจารย์สาวิกา  กัลปพฤกษ์ หัวหน้าโครงการ  
  2) การศึกษาแนวทางการจัดท าแผนที่แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อ 
แนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยนายสนัติ บุญขวัญ   หัวหน้าโครงการ 
  ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งวา่ หัวหน้าโครงการได้ส่งรายงานความก้าวหนา้รอบ  6 เดือน 
เรียบร้อยแล้ว โดย อ.ชนม์ ภู่สวุรรณ ได้รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานโครงการวิจยัศึกษาแนวทางการจัดท าแผนที่
แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจยัสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์วา่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของเกาะทะลุ ทัง้ในเร่ืองที่พัก และทรพัยากรจ าเป็นอืน่ ๆ ส าหรับ
การด าเนินงาน ในช่วงแรก ท าการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก ส ารวจท้องน้ า โดยกล้อง
ถ่ายภาพความละเอียดสูง เก็บข้อมูลทางกายภาพบริเวณท้องน้ า เก็บรวบรวมภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจัดท าแผนที ่ 3 มิติ
ของแนวปะการัง ไดด้ าเนนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการด าเนินงานช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบาง
ประการที่มีผลต่อแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คาดวา่จะด าเนนิงานภาคสนามแล้วเสร็จอีก
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ประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะสรุป วิเคราะห์ จัดท ารายงาน ส่วนโครงการความหลากหลายของพรรณไม้น้ าในเข่ือนแก่ง
กระจาน คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ แจ้งว่า ขณะนี้ได้ด าเนนิการเป็นไปตามแผน และจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จึงจะ
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การเข้าไปด าเนนิงานส ารวจทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่เข่ือนแก่งกระจาน คณะสตัวศาสตร์ฯ ได้ท าหนังสือขอ
อนุญาตเข้าไปในพืน้ที่ ส่งถึงกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พืช และกรมชลประทาน และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่อยา่งเป็นทางการ โดยมีหนังสือยนืยันเป็นลายลักษณ์อักษร  
  ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงศ ์ เจริญทรัพย์  แจ้งว่า ถา้หากอุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน เป็นพืน้ที่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด เชน่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และพนัธุ์พืช กรมปา่ไม้ หรือ กรมชลประทาน ซึ่งทัง้ 3 
หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ   มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องท าหนังสือถึงกรมดังกล่าว โดยอธิการบดี
เป็นผู้ลงนาม เพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการน าโครงการมาสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. ถ้าหากเคยท าหนังสือขออนุญาต
ในระดับพืน้ที่แล้ว ให้แนบเอกสารที่ได้รับการตอบรับในระดบัพื้นที่แนบไปด้วย  และขอให้ผู้วิจัยส่งส าเนาหนังสือขอ
อนุญาตจากเจ้าของพืน้ที่ และหนังสือตอบรับให้เข้าใช้พื้นที่ ส่งให้ อพ.สธ. จ านวน 1 ชุด เพื่อปอ้งกันการด าเนินงานซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของพืน้ทีแ่ละหน่วยงานที่เข้าใช้พื้นที ่
   ที่ประชุมรบัทราบ 

 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 เรื่อง แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
        รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ห้า ( 1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน  
        2559) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนแมบ่ทโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบบัปรับปรุง ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เสนอขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจใุนแผนแมบ่ท อพ.สธ.-มศก. 
จ านวน 1 โครงการ คือ การขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยใชเ้ทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตต้นพนัธุ์ปลอดโรค  
งบประมาณ 250,000 บาท   
  ประธานสอบถามว่าหากมีโครงการที่ประสงค์จะบรรจุไว้ในแผนแม่บทเพิ่มเติม สามารถปรับแผนแมบ่ทได้
หรือไม่ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ เสนอแนะให้มหาวิทยาลยัศิลปากรปรับเปลี่ยนค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญคณะวชิาอื่นๆเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งต้องขอพระราชทานพระราชานุญาตแตง่ตั้ง หลงัจากนัน้ จึงแต่งตั้งคณะท างานชุดเล็ก 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งได้โดยไม่ต้องขอพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อคณะท างานไดป้ระชุมก าหนดกิจกรรม/
โครงการที่ร่วมสนองพระราชด าริแล้ว มหาวิทยาลัยจึงปรับแผนแม่บทและส่งให้ อพ.สธ. พจิารณาอีกคร้ัง  โดยขอให้
คณะกรรมการพิจารณาเฉพาะกจิกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. โดย
พิจารณาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจริงๆ เทา่นั้น อาทิ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กรณีมหาวิทยาลัยไม่
มีพื้นที่ของตนเองที่เป็นป่าดั้งเดมิ ก็ไม่ต้องด าเนินการตามกิจกรรมนี้ ให้ข้ามไปกิจกรรมที่ 2  ซึ่งมีพื้นที่เปา้หมาย บริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ  

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการด าเนินงานในพืน้ที่ที่เปน็พื้นทีข่องหน่วยงานอื่นๆ ไม่วา่จะเปน็กรมป่าไม ้ กรม
อุทยานธรรมชาติ สัตว์ปา่และพนัธุ์พืช กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แม้ว่าหน่วยงานเหล่านี้จะร่วม
สนองพระราชด าริกับ อพ.สธ. แต่การด าเนินงานต่างๆก็ยังเปน็สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่อยู่ การที่มหาวิทยาลัยจะ
เข้าไปด าเนินงานส ารวจทรัพยากรต่างๆ ในพืน้ที่เหล่านั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รบัอนุญาตและความเห็นชอบจากเจ้าของ
พื้นที่อย่างเปน็ทางการ และมีหนังสือยืนยนัเปน็ลายลักษณ์อักษร  

ที่ประชุมรบัทราบ ทัง้นี ้ ประธานแจ้งว่า จะจัดท าสรปุผลการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอทีป่ระชุมคณบดี เพื่อรับทราบกิจกรรม/โครงการ และเชิญชวนให้
คณบดีที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานเพิ่มเติม  
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
  วาระที่ 5.1 เรื่อง การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายละเอียดประมาณการงบประมาณ  
        ประจ าปี 2558 ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั 
        เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
        (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร   
   ประธานแจ้งวา่ตามทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริให้ด าเนนิการส่งแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
รายละเอียดประมาณการงบประมาณ ประจ าปี 2558 มายัง อพ.สธ. เพื่อพิจารณาโครงการที่อยู่ในกรอบแผนแม่บทนั้น ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลยัศิลปากร ได้ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวมายงั อพ.สธ.เพื่อพิจารณาแล้วนัน้ ทั้งนี้ จากการ
พิจารณาทาง อพ.สธ. เห็นวา่โครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทและแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. แต่ยงัไม่มีการ
บรรจุไว้ในแผนแม่บทที่ท าร่วมกับ อพ.สธ. ดังนั้นทาง อพ.สธ. จึงแจ้งว่าให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส านักงบประมาณ 
หรือแหล่งทุนต่างๆ ว่าเห็นควรสนับสนนุงบประมาณหรือไม่  โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  ทั้งนี้ อธิการบดี แจ้งวา่ คณาจารย์ควรผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อได้บทสรุปผลการวิจยัแล้ว
ต้องขยายผลสู่ชุมชนวา่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบา้ง   โดยขอให้ท่านรองอธิการบดี เพชรบุรี น าข้อมูลสว่นนี้ไปแจ้ง
ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทราบด้วย     
  ที่ประชุมรบัทราบ  
 
  วาระที่ 5.2  เรื่อง การขอรับงบประมาณสนบัสนนุในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ 
        พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
        กุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  ประธานแจ้งวา่ โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. ที่ต้องการขอรับงบประมาณ
สนับสนนุในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ส่งแผนปฏบิัติงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ (โดยมี
รายละเอียดแต่ละโครงการที่ครบถ้วนชัดเจน) มายัง อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้อง
ตามแผนแมบ่ท อพ.สธ. หรือไม่ ทั้งนี ้ จะต้องผ่านการประชุม/เห็นชอบ โดยคณะกรรมการด าเนินงานอพ.สธ.-หน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริ หรือจากคณะท างานอพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  โดยมีรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  ทั้งนี้  คณะสัตวศาสตร์ฯ เสนอโครงการวิจัย การขยายพนัธุ์กล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตต้นพันธุป์ลอดโรค  งบประมาณ 250,000 บาท เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมน าเสนอต่อ อพ.สธ. เพื่อท า
หนังสือรับรองการสนบัสนนุงบประมาณไปยงัส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 
   ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-
มศก. โดยเชิญชวนให้คณบดีทุกคณะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ หลังจากนัน้ จึงปรับปรุงแผนแมบ่ท อพ.สธ.-มศก.ให้มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนนิงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ในการนี้ สิ่งที่ อพ.สธ. ต้องการให้
มหาวิทยาลยัศิลปากรแก้ไขโดยเร่งด่วนคือ โครงการทีบ่รรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. – มศก. ได้ด าเนินงานในพื้นทีท่ี่เป็นพืน้ที่
ของหน่วยงานอื่นๆ ไม่วา่จะเปน็กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป์่า และพันธุพ์ืช   กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  
กรมประมง  ซึ่งอันที่จริงต้องด าเนินงานนอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว  ยกเว้นได้รับอนญุาตและความเห็นชอบจากเจ้าของพืน้ที่
อย่างเป็นทางการ และมีหนังสือยืนยันเปน็ลายลักษณ์อักษร ซึ่งทางมหาวิทยาลยัจะต้องระมัดระวังเป็นอยา่งยิ่ง  
  อธิการบดี แจ้งว่า ในกรอบแผนแม่บท  อพ.สธ. ระบุพื้นที่เป้าหมาย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
ควรด าเนินงานร่วมกับโรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในพื้นที่เปา้หมาย  หรือ
ชักชวนให้หน่วยงานเหล่านั้นร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  มหาวิทยาลยัไม่ควรด าเนินงานนอกเขตพื้นที่เป้าหมาย ทั้งๆที่
โรงเรียน หรือ ชุมชนโดยรอบ ยงัต้องการความช่วยเหลือ   
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  ที่ประชุมรบัทราบ และให้ด าเนนิการตามที่ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งให้ที่
ประชุมคณบดีรับทราบและเชิญชวนคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลยัศิลปากร, จัดประชุมปรับแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานของแผนแมบ่ท อพ.สธ. โดยน ากิจกรรมของคณะต่างๆ มาบรรจุในแผนแม่บท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมที่มีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว  
 
  วาระที่ 5.3 เรื่อง รายงานการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.คร้ังที่ 1/2557  
  ประธานใหค้ณบดีคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการเดินทางไป
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี คร้ังที ่1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  ณ  ส านักพระราชวัง  พระราชวังดสุติ (สนามเสือปา่) กรุงเทพฯ  
โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
  วาระที่ 5.4 เรื่อง การปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด าริ 
  ประธานแจ้งวา่ ตามทีส่ านักพระราชวังได้เชิญนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาความชืน้ ในผลติภัณฑ์
และปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด าริ อ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี 
มหาวิทยาลยัศิลปากรยินดีให้รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผู้ออกแบบก่อสร้างระบบ
การแปรรูปกล้วยและเจา้หน้าทีอุ่ทยานธรรมชาติวิทยาฯ ต่อไป  
  ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ อธิการบดี มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ ดร.
เสริม  จันทร์ฉาย จัดท ารายงานสรุปการด าเนนิงานดังกล่าวเสนอท่านอธิการบดี ต่อไป  
 
  วาระที่ 5.5  เรื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
  ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ประชาสัมพนัธ์การประชุมวชิาการและนทิรรศการ และกิจกรรม/
โครงการของ อพ.สธ.  ดังนี้ 
   1) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สินสิง่ตน ณ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
วันที่ 14-20 ธันวาคม 2558  
  2) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จัดโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ศูนย์สระบุรี พ.ศ.2560   
  3) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : ชาวบา้นไทยได้ประโยชน์ ซึ่งยงัไม่มีหน่วยงาน
เสนอตัวจัดงาน  พ.ศ.2562 
  4.) โครงการส่งเสริมการปลูกพรรณไม้สีม่วงเพื่อเตรียมฉลองในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 
  5) โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สยามนิทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  ที่ประชุมรบัทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 
             นางสาวอรอนงค์  มากจนัทร์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
             นายสอาด  ศรีจันทร์         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          


