รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
......................................................................................
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
4. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
5. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
6. อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด
7. นายสอาด ศรีจันทร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

8. นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ชนม์ ภู่สุวรรณ
2. อาจารย์ ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
3. อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์
4. อาจารย์มธุรดา กีฬา
5. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมการพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ผู้ลาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เนื่องจากท่านประธานติดภารกิจจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่ประธาน
การประชุมในช่วงแรก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา
วาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ. 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศ อพ.สธ.25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงาน และองค์กร เป็นกรรมการ รองหัวหน้าสานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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ฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวาระดารงตาแหน่งตั้งแต่วนั ที่ 4
เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธาน (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2563 และได้เพิ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้วยแล้ว
วาระที่ 1.2 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ.66/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศที่ อพ.สธ.66/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน รองอธิการบดี เพชรบุรี รองอธิการบดีฝา่ ยประกันคุณภาพ
การศึกษา เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นรองประธาน คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวอรอนงค์ มาก
จันทร์ เป็นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ โดยมีวาระดารงตาแหน่งตั้งแต่วนั ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง
ประธานให้คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะประธานเครือข่าย C - อพ.สธ ภาคกลาง
ตอนล่าง
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ) ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมนริศรานุ
วัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมประชุม ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. ไม่ทราบกาหนดการประชุมของ
เครือข่ายจึงไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งในทางปฏิบัติเครือข่ายจะต้องเชิญ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมเพือ่ ชี้แจงและทาความเข้าใจกับ
เครือข่ายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการดาเนินงานตามกิจกรรมของ อพ.สธ. มิฉะนั้น อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุม
เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างอีกครั้ง โดยขอให้ประสานงานและเชิญ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมด้วย
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่
16 พฤษภาคม 2556
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
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วาระที่ 3 สรุปภาพรวมในการดาเนินงาน อพ.สธ. และของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
วาระที่ 3.1 เรื่อง สรุปภาพรวมในการดาเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ บรรยายสรุปแนวทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงานของแผน
แม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ
5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) สรุปประเด็นได้ ดังนี้
แนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ.และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า มี
กรอบการทางาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ฐานทรัพยากร 3 ฐาน ได้แก่ 1) ทรัพยากรกายภาพ 2) ทรัพยากรชีวภาพ 3)
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์
ถึงมหาชนชาวไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิด
ผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2556 มีโครงการ
ของ อพ.สธ.ที่ดาเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ต.ค.2554-30 ก.ย.2559) จานวน 135 โครงการและโครงการ
ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ จานวน 1,367 โครงการ
ตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบนั มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. จานวน 130 หน่วยงาน (รวมศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ จานวน 6 แห่ง) หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม คือ กลุ่ม G1-G10 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยู่ในกลุ่ม G5 (กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดาริ) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีจานวนประมาณ
2,000 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 มุ่งประชาสัมพันธ์ให้ เทศบาลตาบลและอบต. ร่วมสนองพระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. โดยจัดทาโครงการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตาบล ปัจจุบัน
มีเทศบาลตาบลและอบต.ที่ร่วมสนองพระราชดาริ ประมาณ 100 แห่ง หรือ 2% ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด การทาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ควรเป็น
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล/อบต.) ที่สนองพระราชดาริ โดยตรงกับ อพ.สธ. และเป็นโรงเรียน
ที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อพ.สธ.มุ่งหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างและนาไปสู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ทรัพยากรนัน้ ให้ยั่งยืน ดังนัน้ หากมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายหรือได้ทางานร่วมกับ
ชุมชน อบต. โรงเรียน ก็สามารถเชิญชวนให้เข้าร่วมสนองพระราชดาริได้โดยตรง เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียนได้เข้ามาร่วมทางานสนองพระราชดาริ ทาง อพ.สธ. จะให้การฝึกอบรมโดยมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง
การดาเนินงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. นอกเหนือจากงานที่อยู่ในกรอบแผนแม่บท ซึ่งใช้งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน เช่น งบการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งานทีไ่ ม่ใช้
งบประมาณเพิ่มเติมก็สามารถนามาสนองพระราชดาริได้เช่นกัน หรืองานจากแหล่งทุนอื่นๆ เช่น วช. สกว. อปท. ฯลฯ
สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได้ ถ้ามีแนวทางสอดคล้องกับกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ได้รบั ความเห็นชอบจากแหล่งทุน
และมีการประชุม/เห็นชอบโดยคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ส่วนหลักเกณฑ์ใน
การตั้งงบประมาณเพื่อสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ต้องเป็นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้ของการของบประมาณ ต้องเป็นลักษณะประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใช้เฉพาะโครงการ
สนองพระราชดาริเท่านั้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีเว็บไซต์ อพ.สธ. ของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงาน และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 3.2 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.56ปัจจุบัน) ตามกรอบแนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายงานผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ 2556 ซึง่ คณะฯ ได้จัดทาโครงการวิจัย จานวน 4 โครงการ และได้รบั อนุมัติงบประมาณ จานวน 3
โครงการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
1.ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาแนวทางการจัดทาแผนที่แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจัย
สิ่งแวดล้อมบางประการในแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับอนุมตั ิงบประมาณกองทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) จานวน 150,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
1.ชื่อโครงการวิจัย : ความหลากหลายของพรรณไม้น้าในเขือ่ นแก่งกระจาน ได้รับอนุมตั ิ
งบประมาณกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) จานวน 150,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
1. ชื่อโครงการ สารวจและจัดทาฐานข้อมูลด้านพันธุ์ การจัดการฟาร์ม รวมทั้งภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องในการเลี้ยงแพะในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 100,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมและรายงานผลการดาเนินงานให้ อพ.สธ. ได้ในปีงบประมาณ 2557
วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการพิจารณางานวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประธานแจ้งว่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดาเนินโครงการวิจัยตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า จานวน 3 โครงการๆ ละ 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้
โครงการวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมี
โครงการวิจัยที่ผา่ นการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 โครงการ โดยท่านอธิการบดีได้เห็นชอบให้สนุบสนุนงบ
ประมาณโครงการละ 150,000 บาทตามที่คณะเสนอ คือ
1) ความหลากหลายของพรรณไม้น้าในเขื่อนแก่งกระจาน โดยอาจารย์สาวิกา กัลปพฤกษ์ หัวหน้าโครงการ
2) การศึกษาแนวทางการจัดทาแผนที่แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อ
แนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสันติ บุญขวัญ หัวหน้าโครงการ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งว่า หัวหน้าโครงการได้ส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
เรียบร้อยแล้ว โดย อ.ชนม์ ภู่สวุ รรณ ได้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการวิจยั ศึกษาแนวทางการจัดทาแผนที่
แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์วา่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของเกาะทะลุ ทัง้ ในเรื่องที่พัก และทรัพยากรจาเป็นอืน่ ๆ สาหรับ
การดาเนินงาน ในช่วงแรก ทาการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก สารวจท้องน้า โดยกล้อง
ถ่ายภาพความละเอียดสูง เก็บข้อมูลทางกายภาพบริเวณท้องน้า เก็บรวบรวมภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจัดทาแผนที่ 3 มิติ
ของแนวปะการัง ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการดาเนินงานช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบาง
ประการที่มีผลต่อแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะดาเนินงานภาคสนามแล้วเสร็จอีก
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ประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะสรุป วิเคราะห์ จัดทารายงาน ส่วนโครงการความหลากหลายของพรรณไม้น้าในเขื่อนแก่ง
กระจาน คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ แจ้งว่า ขณะนี้ได้ดาเนินการเป็นไปตามแผน และจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จึงจะ
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การเข้าไปดาเนินงานสารวจทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่เขื่อนแก่งกระจาน คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ทาหนังสือขอ
อนุญาตเข้าไปในพืน้ ที่ ส่งถึงกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช และกรมชลประทาน และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นทางการ โดยมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า ถ้าหากอุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน เป็นพืน้ ที่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หรือ กรมชลประทาน ซึ่งทัง้ 3
หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องทาหนังสือถึงกรมดังกล่าว โดยอธิการบดี
เป็นผู้ลงนาม เพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการนาโครงการมาสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ถ้าหากเคยทาหนังสือขออนุญาต
ในระดับพืน้ ที่แล้ว ให้แนบเอกสารที่ได้รับการตอบรับในระดับพื้นที่แนบไปด้วย
และขอให้ผู้วิจัยส่งสาเนาหนังสือขอ
อนุญาตจากเจ้าของพืน้ ที่ และหนังสือตอบรับให้เข้าใช้พื้นที่ ส่งให้ อพ.สธ. จานวน 1 ชุด เพื่อป้องกันการดาเนินงานซ้าซ้อน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานที่เข้าใช้พื้นที่
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ห้า ( 1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน
2559) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เสนอขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.-มศก.
จานวน 1 โครงการ คือ การขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรค
งบประมาณ 250,000 บาท
ประธานสอบถามว่าหากมีโครงการที่ประสงค์จะบรรจุไว้ในแผนแม่บทเพิ่มเติม
สามารถปรับแผนแม่บทได้
หรือไม่ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปลี่ยนคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญคณะวิชาอื่นๆเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน ซึ่งต้องขอพระราชทานพระราชานุญาตแต่งตั้ง หลังจากนัน้ จึงแต่งตั้งคณะทางานชุดเล็ก
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งได้โดยไม่ต้องขอพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อคณะทางานได้ประชุมกาหนดกิจกรรม/
โครงการที่ร่วมสนองพระราชดาริแล้ว มหาวิทยาลัยจึงปรับแผนแม่บทและส่งให้ อพ.สธ. พิจารณาอีกครั้ง โดยขอให้
คณะกรรมการพิจารณาเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามกรอบการดาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. โดย
พิจารณาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจริงๆ เท่านั้น อาทิ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กรณีมหาวิทยาลัยไม่
มีพื้นที่ของตนเองที่เป็นป่าดั้งเดิม ก็ไม่ต้องดาเนินการตามกิจกรรมนี้ ให้ข้ามไปกิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย บริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการดาเนินงานในพืน้ ที่ที่เป็นพื้นทีข่ องหน่วยงานอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็นกรมป่าไม้ กรม
อุทยานธรรมชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แม้ว่าหน่วยงานเหล่านี้จะร่วม
สนองพระราชดาริกับ อพ.สธ. แต่การดาเนินงานต่างๆก็ยังเป็นสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่อยู่ การที่มหาวิทยาลัยจะ
เข้าไปดาเนินงานสารวจทรัพยากรต่างๆ ในพืน้ ที่เหล่านั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รบั อนุญาตและความเห็นชอบจากเจ้าของ
พื้นที่อย่างเป็นทางการ และมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ประชุมรับทราบ ทัง้ นี้ ประธานแจ้งว่า จะจัดทาสรุปผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอทีป่ ระชุมคณบดี เพื่อรับทราบกิจกรรม/โครงการ และเชิญชวนให้
คณบดีที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานเพิ่มเติม
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1 เรื่อง การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายละเอียดประมาณการงบประมาณ
ประจาปี 2558 ในการดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานแจ้งว่าตามทีโ่ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริให้ดาเนินการส่งแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
รายละเอียดประมาณการงบประมาณ ประจาปี 2558 มายัง อพ.สธ. เพื่อพิจารณาโครงการที่อยู่ในกรอบแผนแม่บทนั้น ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวมายัง อพ.สธ.เพื่อพิจารณาแล้วนัน้ ทั้งนี้ จากการ
พิจารณาทาง อพ.สธ. เห็นว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทและแนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. แต่ยงั ไม่มีการ
บรรจุไว้ในแผนแม่บทที่ทาร่วมกับ อพ.สธ. ดังนั้นทาง อพ.สธ. จึงแจ้งว่าให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสานักงบประมาณ
หรือแหล่งทุนต่างๆ ว่าเห็นควรสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ อธิการบดี แจ้งว่า คณาจารย์ควรผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อได้บทสรุปผลการวิจยั แล้ว
ต้องขยายผลสู่ชุมชนว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง โดยขอให้ท่านรองอธิการบดี เพชรบุรี นาข้อมูลส่วนนี้ไปแจ้ง
ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทราบด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.2 เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานแจ้งว่า โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ โครงการ อพ.สธ. ที่ต้องการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนในการดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการ อพ.สธ. ส่งแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ (โดยมี
รายละเอียดแต่ละโครงการที่ครบถ้วนชัดเจน) มายัง อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้อง
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. หรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องผ่านการประชุม/เห็นชอบ โดยคณะกรรมการดาเนินงานอพ.สธ.-หน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริ หรือจากคณะทางานอพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
โดยมีรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
ทั้งนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ เสนอโครงการวิจัย การขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การผลิตต้นพันธุป์ ลอดโรค งบประมาณ 250,000 บาท เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมนาเสนอต่อ อพ.สธ. เพื่อทา
หนังสือรับรองการสนับสนุนงบประมาณไปยังสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.มศก. โดยเชิญชวนให้คณบดีทุกคณะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ หลังจากนัน้ จึงปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ.-มศก.ให้มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ในการนี้ สิ่งที่ อพ.สธ. ต้องการให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรแก้ไขโดยเร่งด่วนคือ โครงการทีบ่ รรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. – มศก. ได้ดาเนินงานในพื้นทีท่ ี่เป็นพืน้ ที่
ของหน่วยงานอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กรมประมง ซึ่งอันที่จริงต้องดาเนินงานนอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว ยกเว้นได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากเจ้าของพืน้ ที่
อย่างเป็นทางการ และมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
อธิการบดี แจ้งว่า ในกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระบุพื้นที่เป้าหมาย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
ควรดาเนินงานร่วมกับโรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในพื้นที่เป้าหมาย หรือ
ชักชวนให้หน่วยงานเหล่านั้นร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยไม่ควรดาเนินงานนอกเขตพื้นที่เป้าหมาย ทั้งๆที่
โรงเรียน หรือ ชุมชนโดยรอบ ยังต้องการความช่วยเหลือ
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ที่ประชุมรับทราบ และให้ดาเนินการตามที่ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งให้ที่
ประชุมคณบดีรับทราบและเชิญชวนคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน และแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร, จัดประชุมปรับแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. โดยนากิจกรรมของคณะต่างๆ มาบรรจุในแผนแม่บท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมที่มีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว
วาระที่ 5.3 เรื่อง รายงานการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.ครั้งที่ 1/2557
ประธานให้คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการเดินทางไป
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ สานักพระราชวัง พระราชวังดุสติ (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.4 เรื่อง การปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดาริ
ประธานแจ้งว่า ตามทีส่ านักพระราชวังได้เชิญนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาความชืน้ ในผลิตภัณฑ์
และปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดาริ
อาเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีให้รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผู้ออกแบบก่อสร้างระบบ
การแปรรูปกล้วยและเจ้าหน้าทีอ่ ุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ อธิการบดี มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทาหนังสือสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ ดร.
เสริม จันทร์ฉาย จัดทารายงานสรุปการดาเนินงานดังกล่าวเสนอท่านอธิการบดี ต่อไป
วาระที่ 5.5 เรื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ และกิจกรรม/
โครงการของ อพ.สธ. ดังนี้
1) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สินสิง่ ตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 14-20 ธันวาคม 2558
2) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จัดโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี พ.ศ.2560
3) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงาน
เสนอตัวจัดงาน พ.ศ.2562
4.) โครงการส่งเสริมการปลูกพรรณไม้สีม่วงเพื่อเตรียมฉลองในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558
5) โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
นายสอาด ศรีจันทร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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