
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่  ๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ส านักงานอธิการบดี 

************************************************************************ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ อพ.สธ.-มพ.   

๑. ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ประธานทีป่ระชุม) 

๒. รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓. รศ.ดร. ชาลี  ทองเรอืง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๔. นายวุฒิชัย  ไชยรินค า   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๕. ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

๖. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจรญิทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๗. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง   ผูช่้วยอธิการบดี 

๘. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์  ผูช่้วยอธิการบดี 

๙. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ   ผูช่้วยอธิการบดี 

๑๐. ศ.ดร.นิสันต์  สัตยาศัย   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๑. รศ.พูนพงษ์  งามเกษม   คณบดีคณะศลิปะศาสตร์ 

๑๒. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวมสุวรรณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๓. นายช านาญ  แสงแก้ว   ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

       การศกึษา 

๑๔. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์   ผูอ้ านวยการกองบริการการศกึษา 

๑๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผูอ้ านวยการกองกิจการนสิิต 

๑๖. นางกฤษณา แปงณีวงค์   ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๑๗. ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมอืกลาง 

๑๘. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  



๒ 

๑๙. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์เครอืข่ายความ 

     ร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ 

๒๐. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๒๑. ดร.รวิสรา รื่นไวย์    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๒. ดร.วาสนา  พิทักษ์พล   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๓. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๔. ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒๕. นางสาวอดิศยา  เจรญิผล   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒๖. นายวิทูรย์  ตลุดก า   คณะนติิศาสตร์ 

๒๗. ผศ.ดร.สาวิตรี  ลิม้ชัยอรุณเรอืง  คณะพยาบาลศาสตร์ 

๒๘. ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๙. นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง  คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

๓๐. ดร.กัลยา  จ าปาทอง   คณะวทิยาศาสตร์ 

๓๑. ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตรก์าร  คณะวทิยาศาสตร์ 

๓๒. ดร.เนติ  เงนิแพทย์   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๓๓. ดร.ณภัทร  ศรีรักษา   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๓๔. ดร.ธิดา  ไชยวังศรี   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๓๕. ดร.มารุต  แก้ววงศ์   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๓๖. ดร.วาทิตา  ผจญภัย   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๓๗. ดร.อัจฉราภรณ์  ดวงใจ   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๓๘. นางสาวศศวิิมล  พรหมสาร  คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๓๙. นายณฐกร  ค าแก้ว   คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๔๐. นายศุภกิตติ์  รินถา   คณะศิลปศาสตร์ 

๔๑. นางสาวปรียาชนก เกศสุวรรณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

๔๒. นายพุทธิพงษ์  พลค าฮัก   คณะสหเวชศาสตร์ 

๔๓. ดร.น้ าฝน  กันมา    วิทยาลัยการศึกษา 

๔๔. นายวิทวัส  ธิวัย    วิทยาลัยการศกึษา 

๔๕. นายมนตรี  แสนวังสี   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๔๖. นายสมบัติ  กิตสิาร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดพะเยา 

๔๗. นางสาวนัฐฉรียา  นันทาทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดพะเยา 

๔๘. นางสาวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

๔๙. นางสาวเกตุวดี  เครือวัลย์   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 



๓ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานกล่าวต้อนรับ ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลาขานุการคณะกรรมการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี(อพ.สธ.) และพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประกาศที่ อพ.สธ. ๒๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในระยะ ๕ ปีที่ห้า โดยมีพระราชทาน

พระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และ

มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ในล าดับที่ ๖๑ เพื่อด าเนินงานรับนโยบาย ใน

การสนองพระราชด าริ และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ และเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้ าหมาย

วัตถุประสงค์ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ประกาศที่ อพ.สธ. ๐๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระยะ ๕ ปีที่ห้า โดยมีพระราชทาน

พระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดี และ

เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นรองประธาน

กรรมการ พร้อมทั้งมีคณบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ร่วมเป็นกรรมการ และ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 

เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งหมด ๔๑ ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ ดังนี้   

 



๔ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการด าเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธาน  

อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง  

๒. ร่างและจัดท าแผนแมบ่ทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.  

๓. ร่างและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนแมบ่ทของ อพ.สธ.  

๔. ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนนิงานตามแผนแมบ่ท อพ.สธ.  

๕. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

๖. จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน และรายงานประจ าปี

งบประมาณ  

๗. แตง่ตัง้คณะท างานหรอือนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินงาน อพ.สธ.  

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๗๙๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะท างานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพื่อด าเนินกิจกรรรมตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้แต่งตั้ง

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง/ ด าเนินงาน/ ติดตาม 

โครงการที่ด าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามแผน

แมบ่ทระยะ ๕ ปีที่หา้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลัย รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 

๑/๒๕๕๗ วันศุกรท์ี่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม ๓ ส านักงานอธิการบดี 



๕ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติแก้ไขสถานที่การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จากห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ เป็นห้องประชุม ๓ และรับรอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. และของหน่วยงานร่วม 

สนองพระราชด าริ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญา

พงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. – มพ. 

และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.  

ดร.ปิยรัษฏ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายแนะน า

ภาพรวมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ได้รูจ้ัก

และเข้าใจถึงการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยโครงการ อพ.สธ. มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ซึ่งเป้าหมายของโครงการ คือ การพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์

พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑. 

ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช ๒. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์สูงสุดถึง

มหาชนชาวไทย ๓. ใหม้ีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ประเด็นที่ส าคัญไม่ได้ท าเรื่อง

พืชเพียงอย่างเดียว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสว่า “ท าตั้งแต่

ยอดเขาถึงใต้ทะเล” แผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. มีทุก ๕ ปี แผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ขณะนี้

ใกล้จะสิ้นสุดแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และก าลังจะเข้าสู่แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก 

ภายใต้กรอบการเรียนรู้ ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม รายละเอียดแนบวาระการประชุม ๓.๑  

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ๓ ฐาน คือ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทั้ง ๓ ฐานทรัพยากรนี้อยู่ด้วยกัน ปัจจุบันโครงการ อพ.สธ.  

ได้ด าเนินการหาเครือข่ายการท างาน อพ.สธ. ในระดับท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางให้กับประชาชน ร่วมกับ

หน่วยงานที่สนองพระราชด าริฯ เป็นเครือข่ายการท างาน อพ.สธ. ในระดับท้องถิ่น โดยเริ่มจาก



๖ 

ครอบครัว รูว้่าที่บ้านปลูกพืช เลี้ยงสัตว์อะไร ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีอะไรบ้าง ทรัพยากรภายใน

บ้านมีอะไรบ้าง ใช้ทรัพยากรที่บ้านท่านอย่างไร ขยายการเรียนรู้ไปยังชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ

จังหวัดในการเรียนรู้ ส่วนการสร้างจิตส านึกนั้นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ นั้นคือกรอบการเรียนรู้

ทรัพยากร กรอบการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก ภายใต้ทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน 

โดยแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. สามารถดาวน์โหลดได้ทาง เว็บไซต์ http://www.rspg.or.th ดร.

ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้สรุปแนบท้ายวาระที่ ๓.๑ และขอน้อมน าพระราชกระแสของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ทั้ง อพ.สธ. และหน่วยงานทั้งหมด คือ “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” 

ทั้งนี ้ขอน้อมน า และมอบใหค้ณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มพ. ทุกท่าน 

ส านักงานของ อพ.สธ. ตั้งอยู่ที่สวนจิตรลดา และที่โคราช การด าเนินงานที่ยาวนาน ท าให้มี

หนว่ยงานที่รว่มสนองพระราชด าริฯ รับเป็นศูนย์ประสานงานหลายที่ อาทิเช่น 

๑. พืน้ที่แปลง ๙๐๕ กองการเกษตรและสหกรณ์หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา  

๒. กองบัญชาการกองทัพไทย จ.กาญจนบุรี 

๓. อพ.สธ.- ม.แม่โจ ้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

๔. อพ.สธ.- วังมว่ง จ.สระบุรี 

๕. อพ.สธ.- ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

๖. อพ.สธ.- ท่าแซะ จ.ชุมพร 

๗. อพ.สธ.- มอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สุราษฎรธ์านี 

๘. อพ.สธ.- อบต. บาราโหม จ.ปัตตานี 

๙. อพ.สธ.- วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานงานสวน พฤกษศาสตร์  

รร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

๑๐. อพ.สธ.- ม.มหิดล วิทยาเขตอ านาจเจรญิ จ.อ านาจเจรญิ 

๑๑. ศูนย์เครือขา่ยการเรียนรู้เพื่อภูมภิาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 

๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง  

โดยศูนย์เครือขา่ยการเรียนรูเ้พื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง ได้ขอรับเป็นศูนย์ประสานงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยพระราชานุญาต หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ – 

ปัจจุบัน จ านวน ๑๔๗ หน่วยงาน (รวมศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๖ แห่ง) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึง

ปัจจุบัน ประมาณ ๒๐ หน่วยงาน และหน่วยงานที่น่าสนใจ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยที่ท างานร่วมกับท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่าง ๆ 

จังหวัดตาก กิจการโคนม และจังหวัดพะเยา ที่ขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ในปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมการดังในวาระที่ ๑.๑ จ านวน ๑๔๑ หน่วยงาน เข้าประชุมที่

ส านักพระราชวังดุสิต อพ.สธ. ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่กลุ่มG๕ 
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และส่งรายงานให้ อพ.สธ. สรุปภาพรวมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จ านวนโครงการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ ตามแผนแม่บทคือ ๑,๓๘๒ 

โครงการ ได้รับรายงานเข้ามา ๙๖ เปอร์เซ็นต์ คือ ๑,๓๒๙ โครงการ รายงานบรรจุใน CD และจัดท า

รายงาน รวบรวมทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราช

วินิจฉัย โดยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ โดยมีพระราชานุญาต จ านวน ๑๔๗ หน่วยงาน แบ่ง

ออกเป็น ๑๐ กลุ่มตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด ารฯิ จะแบ่งเป็น ๓ 

กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑. จะแบ่งตามพันธกิจของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ประกอบไปด้วย G๑ กลุ่ม

ความมั่นคงทางทรัพยากร G๒ กลุ่มการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช G๓ กลุ่มส่วน

ราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร G๔ กลุ่มการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร G๕ กลุ่ม

มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ G๖ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล G๗ กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร G๘ กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ G๙ กลุ่ม

หน่วยงานสนับสนุน G๑๐ กลุ่มศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่

ในกลุ่ม G๕ ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่มที่ ๒. เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องขอพระราชา

นุญาต คือ สถานศกึษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน วิทยาลัย สมัครเข้ามาเพื่อท างานหลักเพียงงานเดียวคือ

งาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยท างานในกลุ่มที่ ๑ สามารถท างานในกลุ่มที่ ๒ โดยการ

สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปัจจุบันมีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒,๒๐๑ แห่ง โดยขอร่วมสนองพระราชด าริฯ เพียงด้านเดียวคือ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพิ่มขึ้น

จากเดิม ๓๐๒ แห่ง กลุ่มที่ ๓. เป็นสมาชิก อบต. และเทศบาลต าบล ๑๑๖ แห่ง โดยขอร่วมสนอง

พระราชด าริฯ เพียงงานเดียว คือ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากเดิม ๕๘ แห่ง ปัจจุบัน มี ๑๑๖ 

แห่ง เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทาง จังหวัด ซึ่งปัจจุบันการด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. เข้าสู่แผน

แม่บทระยะ ๕ ปีที่หก โดยใจความมีความคล้ายคลึงกับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า แต่รายงาน

ความก้าวหน้าจะมีรายละเอียดมากขึ้น ใช้ทรัพยากร ๓ ฐานเป็นตัวตั้ง ในการเป็นโจทย์ให้กับแผนแม่บท

ระยะ ๕ ปีที่หก และได้ก าหนดแผนแมบ่ท ภายใต้ ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ได้แก่ 

กรอบการเรียนรูท้รัพยากร ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๑ ปกปักพันธุกรรมพชื 

กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

กรอบการใชป้ระโยชน์ ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์พันธุกรรมพชื 

กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

กรอบการสรา้งจิตส านึก ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 



๘ 

กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ น าเสนอแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานตามแผน

แมบ่ท เพื่อให้ที่ประชุมได้มองเห็นภาพรวมของการท างานอย่างชัดเจน ดังนี้ 

กรอบการเรียนรูท้รัพยากร  

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ในกิจกรรมนี้จะเน้นไปที่พื้นที่  ของมหาวิทยาลัย 

และที่ส าคัญต้องเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิม โดยมีวิธีการด าเนินงานคือ  การส ารวจ การจัดท าค่าพิกัดของ

ทรัพยากรธรรมชาติต่ าง ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช อาทิ เช่น สัตว์  จุลินทรีย์  ตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมไปถึง การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการใชท้รัพยากรธรรมชาติ โดยเป้าหมายของกิจกรรมนีจ้ะใช้พื้นที่เป็นตัวหลัก 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ลักษณะแนวทางการด าเนินงาน

เหมือนกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชทั้งหมด แต่พื้นที่ที่ใช้ด าเนินการจะแตกต่าง คือ เป็น

พืน้ที่ที่ก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอืทรัพยากรจะสูญสิ้นจากการพัฒนา โดยมีพืน้ที่เป้าหมายคือ พืน้ที่

ในมหาวิทยาลัย และจังหวัดพะเยา 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๑ 

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยมีการ

ก าหนดพื้นที่ที่จะปลูกรักษาพันธุกรรมพืช หรอืทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท าการศกึษา  

กรอบการใชป้ระโยชน์  

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในส่วน

นีค้่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การใช้ประโยชน์ การศึกษาด้าน

การปลูก (พันธุกรรมพืช) การศกึษาความหลากหลายทางชีวโมเลกุลพืช เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช 

และเก็บเป็นลายพิมพด์ีเอ็นเอของพืชชนิดนัน้ ๆ  

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการท างานใน

กิจกรรมที่ ๑-๔ มาจัดท าเป็นฐานขอ้มูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ  

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เป็นกิจกรรมที่น าข้อมูลพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร 

ที่ได้จากการศึกษา ส ารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มี น ามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษา 

และวางแผนพัฒนาพันธุ์พชื เพื่อให้มพีันธุ์ตามความต้องการในอนาคต 

กรอบการสรา้งจิตส านึก  

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจติส านกึในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่สร้างจิตส านึก

ให้ เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช โดยลักษณะของ

กิจกรรมที่จัดอยู่ในกิจกรรมนี ้ได้แก่ ๑) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒) งานพิพิธภัณฑ์ และ ๓) งาน

ฝกึอบรมซึ่งจัดโดยเจา้หน้าที่ อพ.สธ. ส่วนกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ให้จัดไว้ในกิจกรรม

ที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 



๙ 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน

กิจกรรมที่ ๑-๗ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุน การท าหนังสือ เอกสารการเผยแพร่ 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ หรือการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. และ

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งด าเนนิการโดย อบต. และเทศบาล  

โดยสถานศึกษาต้องการพี่ เลี้ยงและผู้สนับสนุน  เช่น มหาวิทยาลัยในการท างานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการบูรณาการต้นไม้ที่มีอยู่ใน

โรงเรียนเข้าสู่การเรียนการสอน โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาจะต้องให้มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าไปร่วมใน

การส ารวจ และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นน าไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ต าบล

นั้น ๆ โดยจังหวัดพะเยา แบ่งเป็น ๙ อ าเภอ ๖๘ ต าบล ๘๐๕ หมูบ่้าน เทศบาล ๓๔ แหง่ (เทศบาลเมือง 

๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๓๒ แห่ง) องค์การบริหารส่วนต าบล ๓๓ แห่ง และมีโรงเรียน ๓๔๗ แห่ง คือ

กลุ่มเป้าหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา ได้จัดท าหนังสือ

ถึงจังหวัดทุกจังหวัด สนับสนุนให้ทุกอ าเภออย่างน้อย ๑ ต าบล ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ในงาน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และมีงบประมาณ คือตั้งงบประมาณปกติ สามารถสนับสนุนองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เมื่อต าบลสมัครเข้ามาขอร่วมสนองพระราชด าริฯ จะมีการตั้งคณะท างาน ตรงนี้บทบาท

ของมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นคณะท างาน อยู่ในต าบลได้ โดยเข้ามาส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ขณะนี้ต าบลในประเทศไทย สามารถท าได้หมด ๖๘ ต าบล น าข้อมูลที่ได้ไปลงในระบบ

ฐานข้อมูล ซึ่งทาง อพ.สธ. ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลไว้แล้ว ทางมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ เข้า

ไปช่วยทางต าบล ท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น ๓ ด้าน 

โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ คณะกรรมการด้านที่ ๒ การ

ด าเนินงาน และด้านที่ ๓ คณะกรรมการผลการด าเนินงาน ในส่วน คณะกรรมการด้านที่ ๒ การ

ด าเนนิงาน โดยด าเนนิการขึน้มา ๖ งานคือ  

๑. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

๒. งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

๓. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

๔. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

๕. งานศูนย์ขอ้มลูทรัพยากรท้องถิ่น    

๖. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

โดยประยุกต์ตาม กิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้ง ๘ กิจกรรม และปรับลดเหลือ ๖ งาน และใช้ค าว่า

ทรัพยากรท้องถิ่น โดยเป็นทรัพยากรท้องถิ่นมีทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน เริ่มต้นการท างานในระดับต าบล 

เริ่มต้นที่ครอบครัว ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไร สวนที่บ้านมีอะไรบ้าง ส ารวจ คนในต าบลทุกคนสามารถ

ท างานตรงนีไ้ด้ ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้การกรอกข้อมูลก่อน ชุมชนขยายตัวขึน้มาเป็นหมู่บ้าน เป็นต าบล 

และเกิดศูนย์ข้อมูลในต าบลนั้นๆ มีเครื่องมือที่สามารถชว่ยใหท้ างานงา่ย เครื่องมอืชื่อว่า ๙ ใบงาน คนที่

ท างานคือคนที่อยู่ในชุมชน นักเรียน อาจารย์ คุณครู เป็นคนในต าบล ท างานร่วมกับ อบต. โดย



๑๐ 

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับ อพ.สธ. สนับสนุน อบต. โรงเรียน ให้ร่วมท างานนี้ เป็นผู้สนับสนุน ในฐานะ

พี่เลี้ยง แต่คนที่ส ารวจจริง ๆ คอืคนที่อยู่ในต าบล เพราะต้องการให้มีส่วนร่วมการสร้างจติส านึก โดย ๙ 

ใบงานจะควบคุมทั้ง ๓ ฐาน มี เมื่อโรงเรียน อบต. สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ทาง อพ.สธ. จะเชิญให้เข้า

มาฝกึอบรม โดยการฝึกอบรมนั้นจะร่วมกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ถ้าจังหวัดพะเยามี อบต.มากกว่า ๑๐ 

แห่งขึ้นไปที่ร่วมสนองพระราชด าริ ทาง อพ.สธ. จะประสานกับทางมหาวิทยาลัย อาจจะมีการเปิด

อบรมที่มหาวิทยาลัย และทาง อพ.สธ. จะมีวิทยากรการฝึกอบรม ในอนาคตหากมีการสมัครของ อบต. 

เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับต าบลที่อยู่ในจังหวัดพะเยาได้ 

การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ โรงเรียนที่อยู่ ในต าบลต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยเมื่อท างานร่วมกับท้องถิ่น จะได้โจทย์ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นจริง ๆ คือสิ่งที่ทาง อพ.สธ. อยาก

ให้ทางมหาวิทยาลัย เป็นพี่เลี้ยง และผู้สนับสนุน ทั้งโรงเรียน สามารถมีโครงงานง่าย ๆ ที่สามารถตอบ

โจทย์ทรัพยากรท้องถิ่นได้ ส่วนมหาวิทยาลัยก็จะเป็นงานวิจัยขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่น ภายใต้

ทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาท าในสิ่งที่เช่ียวชาญแต่ตอบโจทย์เดียวกัน คณะต่าง ๆ เข้า

ไปมีส่วนตอบโจทย์นั้น เมื่อมีการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การขึน้ทะเบียนท้องถิ่น 

ตอนนี้ อบต. ชุมชน อาจจะยังมีความรู้น้อยในเรื่องของ พิธีสารนาโงย่า ซึ่งพิธีสารนี้เป็นประโยชน์กับ

ประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อมีการขึ้นทะเบียนทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และชีวภาพ ไม่

เว้นแม้แต่ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พิธีสารนี้เมื่อเราบันทึกการเป็นเจ้าของสามารถต่อรอง

แบ่งบันผลประโยชน์ เมื่อมีคนมาใช้ทรัพยากรในประเทศไทย สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นเจ้าของ งาน

ส ารวจทรัพยากรท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้ยั่งยืน คณะนิติศาสตร์สามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมกับเรื่องนี้ เป็นต้น จึงเป็นบทบาทของ อพ.สธ. ในการเข้าสู่แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ให้เป็น

รูปธรรม สิ่งที่ อพ.สธ. ท างานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ โดยเฉพาะ ภาคท้องถิ่น จะได้

สิ่งที่เรียกว่า ทุนทางทรัพยากร ได้แก่ ความรู้และผู้รู้ในท้องถิ่น การประกอบอาชีพที่ใช้ทรัพยากร ภูมิ

ปัญญา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยขอยกตัวอย่างในเรื่องของสมุนไพรไทย ขณะนี้น้อยลงมาก 

ที่ท าใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม สมุนไพรเป็นตัวอย่างของทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน สมุนไพรลดน้อยลงพร้อม ๆ กับ

ภูมิปัญญาไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในเรื่องของสมุนไพร

มาก ในปลายปีที่แล้ว เสด็จที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ทรงน าพระสหาย 

ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญระดับโลก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เข้าชมโรงพยาบาล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ

ประเทศไทย  โดยเฉพาะพระราชนิพนธ์นี้ 

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก 

พระเจา้อยู่หัวทรงฝากใหร้ักษา 

แตปู่่ย่า ตา ยาย ใชก้ันมา 

ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สบืไป 

เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศกึษา 



๑๑ 

วิจัยยาประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมัย 

รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร 

เพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดการ 

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จากพระราชนิพนธ์นี้ สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา 

มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องในส่วนบรรทัดที่ ๕ และ ๖ วิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย รู้ประโยชน์รู้คุณโทษ

สมุนไพร เพราะสมุนไพรไทย เราทราบดีว่าการใช้ประโยชน์ได้มาก แต่การใช้งานนั้นค่อนข้างยาก การ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย เช่น เราอยากทานยาไทย แต่เดินทางบ่อย คงไม่สามารถต้มยาหม้อทานได้

สะดวก การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย จึงเป็นโจทย์ และกรมสาธารณสุขได้บรรจุยาแผนไทยเข้าสู่บัญชี

ยาหลักแห่งชาติ ๗๗ รายการ ยกตัวอย่างเช่น พรมมิ เป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ ใช้ตัวเดียว เป็นยา

เดียว ต ารับยาที่องค์การเภสัชกรรม ได้รับการถ่ายทอดจาก นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ องค์การเภสัช

กรรม ได้พัฒนาในยารูปแบบแคปซูล บรรจุแคปซูลละ ๓๕๐ มิลลิกรัม เมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้

ทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ สรรพคุณ “แก้น้ าเหลืองเสีย”ขนาดบรรจุ ๑ ขวด ๖๐ แคปซูล วิธีใช้ 

รับประทานครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร หรอืตามแพทย์สั่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

ชนิดเม็ด ส่วนยาต ารับ อาทิเช่น จีฟีโอ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล โดยโจทย์คือ มีสมุนไพรมากกว่า ๘ ชนิด 

เป็นยาต ารับ ซึ่งหลาย ๆ ท่านก็อาจจะรู้จัก แต่หากมีการศึกษา และปลูกกันในภาคอุตสาหกรรม โดยไป

เอามาจากป่านั้น เป็นเรื่องที่ยาก องค์การเภสัชกรรมร่วมกับ อพ.สธ. มีโครงการแปรรูปสมุนไพร

คุณภาพ เพื่อใช้ในโรงงาน เพื่อใช้ในระดับอุตสาหกรรม เพราะการไปน ามาจากป่าจะมีปัญหากับกรมป่า

ไม้ และกรมอุทยาน ซึ่งตอนนี้ไม่สนับสนุนให้คนน าพืชสมุนไพรมาจากป่า เนื่องจากการเข้าไปเอา

สมุนไพร น าไม้พะยูง และไม้สักออกมาด้วย ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ  

อพ.สธ.ตั้งโจทย์เป็นคณะท างานพืชอนุรักษ์พืช ๘ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก น้อยหน่าเครือ 

ตีนฮุ้งดอย มะกิ้ง กล้วยไม้ และชาเมี่ยง เพื่อน าร่องและเห็นภาพในการเติบโตของงาน อพ.สธ. พืชชนิด

แรก ทุเรียน ซึ่งอยู่ในพระราชด าริแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดนนทบุรี ทุเรียนนนท์ กระจาดละ 

๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มะเกี๋ยง ซึ่งได้ด าเนินการมานานแล้ว  ต้นสักมีโครงการ รวมใจภักดิ์ 

ปลูมเหสักข์ - สักสยามินทร์ น้อยหน่าเครือ ซึ่งเป็นสมุนไพร ซึ่งประเทศจีนได้เข้ามาน าไปเยอะ และ

ไม่ใช่พืชตระกูลเดียวกับน้อยหน่า แต่รูปร่างเหมือนน้อยหน่า ตีนฮุ้งดอย ซึ่งเทียบเท่าบัวหิมะ จีนเข้ามา

ซือ้ทั้งหมด มะกิ้ง พืชให้น้ ามัน ๓ ตัวนี้อยู่ในป่าก าลังหาวิธีปลูก ให้ได้ปริมาณมาก กล้วยไม้ ซึ่งนอกจาก

เป็นไม้ประดับแล้ว ยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร ชาเมี่ยง อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดน่าน มีอายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี เป็นชาอัสสัม เมื่อยอ้นกลับ

มาที่มหาวิทยาลัย การตั้งโจทย์ในแต่ละทรัพยากร เราต้องค านึงถึงการวิจัยที่ให้ผลผลิต ตัง้เข็มทิศให้ถูก

ตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตใหอ้ยู่ในมาตรฐานสากล เกษตรกรจะได้มีทิศทางในการด าเนินงาน คณะ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงลึกในแต่ละพืช เมื่อได้การวางแผนและพัฒนาพันธุ์ จะน าไปสู่การขึ้นทะเบียน

รับรอง ประเทศไทยไม่มีการจดสิทธิบัตรพืชพันธุ์ใหม่ หากต้องการจดสิทธิบัตรต้องด าเนินการจดที่



๑๒ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเราจะเรียกว่าการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ส าหรับสายพันธุ์ใหม่ 

ทรัพยากรหากต้องการให้ยั่ งยืนต้องน าไปสู่ การจดสิทธิบัตร ในเรื่องการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

เครื่องส าอาง อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการตลาด คณะบริหาร 

คณะเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มะเกี๋ยงโมเดล ในพืชของ อพ.สธ. ที่ท ามาตลอด โดยศึกษา

ตั้งแต่ชีววิทยา เกษตรกรรม โคโมโซม ชีววิทยาต่าง ๆ ทุกคณะที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ สมุนไพร 

อาหาร ไวน์ ชา โยเกิร์ต สีย้อมผ้า และอื่น ๆ เป็นต้น และน าไปสู่การจดทะเบียนรับรองพันธุ์  อาทิเช่น 

ตัวที่มีวิตามิน ซีสูง วิตามิน อีสูง เบต้าแคโรทีนสูง ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์เรียบร้อยแล้ว มะเกี๋ยง ถือ

เป็นโมเดลที่ครบวงจร และเป็นรูปธรรม เป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงขึ้นมา โดยเฉพาะจังหวัด

เชียงใหม่จะมีผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงขึ้นมา จากภาคเอกชน  ไม่เว้นแม้แต่ กัมมี่มะเกี๋ยง ส าหรับเด็ก ๆ 

จังหวัดพะเยาจะมาดูโจทย์จากท้องถิ่นให้มหาวิทยาลัย ดูว่าผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ สามารถพัฒนาสู่จุด

นั้นได้หรอืไม่ เป็นต้น 

ปลายปีนี้จะมีการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพสถานที่  

เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ อพ.สธ. ให้ได้รับงบประมาณ  

โดยน าเสนอให้ส านักงบประมาณเพื่อให้ได้งบประมาณมาจัดสร้างพิพิธภัณฑ ์การเตรียมงานของการจัด

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ของมหาวิทยาลัยพะเยา การเตรียมงานมหาวิทยาลัย

พะเยาจะอยู่ในกลุ่ม G๕ ค าว่าหวนดู ทรัพย์สิ่งสินตน คือ การที่มหาวิทยาลัยน าข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมี 

มาน าเสนอในรูปของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูล และยกทรัพยากร หรืองานเด่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัยมาน าเสนอเป็นรูปธรรม ในปีมหามงคล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. อยากจะให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ อพ.สธ. ได้รู้จักตัวตนของ

ตนเอง การหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน เป็นการหวนกลับมาดูว่า มหาวิทยาลัยพะเยามีอะไรบ้าง กายภาพ 

ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยเอง KM ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูล

งานวิจัยของนักวิจัยและนักวิชาการ ฐานข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นว่าต้องเป็นงานที่ท าร่วมกับโครงการ 

อพ.สธ. แต่เป็นการน าเสนอตัวตนของมหาวิทยาลัยเองและน าไปน าเสนอ ปีนี้เป็นปีมหามงคล อพ.สธ. 

ส่งเสริมการปลูกพันธุ์ไม้สีม่วงซึ่งเป็นสีประจ าพระองค์ ซึ่งมีตัวอย่างพรรณไม้อยู่ในเว็บไซตข์อง อพ.สธ. 

ร่วมกับองค์การสวนพฤษศาสตร์ เมื่อเข้าไปทางเว็บไซต์ของโครงการ อพ.สธ. ได้ทราบแนวทางการ

ปลูกพันธุไม้สีมว่ง มว่งเทพรัตน ์เป็นตัวหนึ่งที่โครงการ อพ.สธ. ด าเนินการมามากกว่า ๕ ปี และอีกสาย

พันธุ์ที่ทาง โครงการ อพ.สธ. จัดท าขึน้มาเพื่อปีมหามงคลคือ พิทูเนีย ที่สามารถออกดอกได้ภายในขวด 

เป็นส่วนที่ท าร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ จากโครงการที่ ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ 

เจริญทรัพย์ ได้กล่าวสรุปไป โดยคาดหวังว่าทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองพระราชด าริฯ และจะได้

ท างานร่วมกับทางจังหวัด ในเรื่องของการสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ให้กับ อบต. ต่าง ๆ และโรงเรียนต่าง ๆ ส าหรับแผนปฏิบัติการในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี 



๑๓ 

อพ.สธ. ขอให้ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งแผนปฏิบัติงาน เพื่อที่ทาง อพ.สธ. จะได้มีโอกาสสนับสนุน

แผนปฏิบัติงานของท่านไปยังส านักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ โดยปีนีจ้ะเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทาง อพ.สธ. ได้ท าหนังสือสนับสนุน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปยังส านัก

งบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในตัวแผนของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดเกรด

โครงการวิจัย ขึ้นไปยัง อพ.สธ. เกรด A และ B เท่านั้นที่ทาง อพ.สธ. จะส่งขึ้นไปยังส านักงบประมาณ 

ซึ่งในวงเงนิ ๗,๑๒๖,๔๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ โดยทาง อพ.สธ. ได้ท าหนังสือขึ้นไปเมื่อเดือน 

มกราคม ๒๕๕๘ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทาง

มหาวิทยาลัยสามารถส่งทันตามก าหนดเวลา และอยู่ในเกรด A และ B โดยเจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัด

ขึ้นไปขอพระราชวินิจฉัยสนับสนุนต่อไปได้ ตรงเว็บไซต์ของ อพ.สธ. มีส่วนของหน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา จะอยู่ในกลุ่ม G๕ สามารถดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นได้ โดย

มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีรหัส G๕(UP) มีเว็บไซต์หน่วยงานลิงค์เข้ากับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แผน

แม่บทต่าง ๆ ที่ท าร่วมกัน แผนปฏิบัติงานประกาศดังในวาระที่ ๑.๒. ค าสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ ผลการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งทาง อพ.สธ.ได้ด าเนินการสรุปให ้และรายชื่อผูป้ระสานงาน

จากหน่วยงาน และทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต ์อพ.สธ.-มพ.  

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามกรอบการ

ด าเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.-มพ.  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่ห้า มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอรายงานผลการ

ด าเนินงาน โครงการ อพ.สธ.-มพ. โดยการด าเนินงานโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรมาตั้งแต่ปี 

๒๕๕๑ เมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งในปี ๒๕๕๓ จึงได้ท าเรื่องขอสนองพระราชด าริฯ และเสนอ

รายชื่อผู้บริหาร ขอพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อได้รับพระราชานุญาติแล้วจึงได้ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะท างานและอนุกรรมการโครงการ อพ.สธ. – มพ. ขึ้นมา ซึ่งค าสั่งแต่งตั้งนี้ได้ด าเนินการจัดท าและ

น าเข้าที่ประชุม เมื่อโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น มีการตั้งคณะ

ผู้บริหารใหม่ มีผู้อ านวยการศูนย์ โดยพยายามให้ทุก ๆ ท่าน ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม เฉพาะ

ฉะนั้นค าสั่งแต่งตั้งในวาระที่ ๑.๑ ใหพ้ิจารณา มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนนิงานกับ

โครงการ อพ.สธ. – มพ. ให้มากที่สุด เมื่อได้รับพระราชานุญาตแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะท างานขึ้นมา หลังจากนั้นได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ตามกรอบแผนแม่บท

ระยะ ๕ ตามแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. และด าเนินการส่งให้ทาง อพ.สธ. หลังจากนั้นนักวิจัยได้

ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามาที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และได้



๑๔ 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งกลับให้นักวิจัยด าเนินการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการจัดสรุป

ข้อมูลและข้อเสนอโครงการวิจัย น าเข้าที่ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานหรือ

คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และส่งไปยัง อพ.สธ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี หาก

โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในเกรด A หรือ B ทาง อพ.สธ. จะด าเนินการท าหนังสือไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) และส านักงบประมาณ เพื่อทางอพ.สธ.จะได้รับรองว่า

โครงการวิจัยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 

หลังจากนั้นเมื่อได้รับสนับสนุนโครงการวิจัย นักวิจัยจะด าเนินโครงการวิจัยและรายงานผลตามตัวชี้วัด 

สรุปปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. จ านวน ๒๗ โครงการวิจัย มี

นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๔๐ คน และมีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวมถึงนิสิตปริญญาตรีที่มาท าปัญหาพิเศษ จ านวน ๔๐ คน และมีการบูรณาการร่วมกับ

การเรียนการสอนในสาขาวิชา ในการด าเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีคณะที่เข้ามาร่วม

ด าเนินโครงการได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

มากที่สุด คือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาคือวิทยาลัยพลังงานและคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ และคณะนติิศาสตร์ตามล าดับ  

สรุปการด าเนินโครงการวิจัยที่ผ่านมา การด าเนินโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ในปี 

พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ จ านวน ๑๔ รายการ ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์/

เผยแพร่ จ านวน ๓๒ รายการ ส่วนในการด าเนินโครงการวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง

การรวบรวมข้อมูลว่า นักวิจัยได้น าเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ อาจจะด าเนินการรายงานให ้

อพ.สธ. ทราบในโอกาสต่อไป และมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีโอกาสได้จัดท าหนังสือเพื่อทูลเกล้าถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒ รายงานความก้าวหน้าในการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้า

ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการ อพ.สธ. ประสานงานกับจังหวัดพะเยาเพื่อเชิญชวนให้

จังหวัดพะเยาเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับแจ้งจากทางจังหวัดพะเยาว่าได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก



๑๕ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามประกาศที่ อพ.สธ. ๘๓/๒๕๕๗ แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดพะเยา 

และจังหวัดพะเยาได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานประสานการด าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า และมอบหมายให้

คณะท างานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน

คุณภาพ ร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙)  และมีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓.๒.๓ การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการใน  “การประชุมวิชาการและ

นิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน”  

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พ ันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๘ และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตนครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดร.

สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพื ่อเสนอให้มหาวิทยาลัยเตรียมจัดแสดง

นิทรรศการใน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ที่จะจัด

ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา 

จากการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก มหาวิทยาลัยพะเยาได้น าเสนอการวิจัย

ของ ดร.กัลยา จ าปาทอง ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อย้อมสีผ้า ส าหรับ

การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ควรจะมีการให้คณะแต่ละคณะเสนอผลงาน

เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความหลากหลายของงานเพื่อเป็นจุดเด่นของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ประสานงาน 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ ขอปรับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ 

ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  



๑๖ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้ปรับแผนแม่บทโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙)ซึ่งมีการปรับเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของโครงการวิจัยในแผนปฏิบัติ การ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๙ เนื่องจากมีการด าเนินงานท้ายของแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า และมีนักวิจัยใหม่

มาร่วมท างานวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มพ. เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดความหลากหลายของการ

ด าเนินงานโครงการวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอปรับแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่

หา้ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานดังกล่าว 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา มอบคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. ตรวจสอบ

ความถูกต้อง และหากคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. มีแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม

สามารถติดต่อไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อด าเนินการเพิ่มเติม และ

มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาชี้แจงไปยัง โครงการ อพ.สธ. ภายในวันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แผนแม่บทฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. และมีหน้าที่ในการ

ร่าง และจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานและจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

ของ อพ.สธ. ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดท าแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -  

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยพะเยา  

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา มอบคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. ตรวจสอบ

ความถูกต้อง และหากคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. มีแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม

สามารถติดต่อไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อด าเนินการเพิ่มเติม และ

มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาชี้แจงไปยัง โครงการ อพ.สธ. ภายในวันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่ในการด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การและสอดคล้องกับแนวทางด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัย จงึได้จัดท าแผนปฏิบัติ

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม



๑๗ 

ราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและ

ติดตามงาน โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน แผนงานวิจัย จ านวน ๖ แผนงาน โครงการย่อย 

จ านวน ๒๔ โครงการ และโครงการเดี่ยว ๒ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖,๖๓๐,๓๐๐ บาท (หก

ล้านหกแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ สรุปข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ตามกรอบการด าเนินงาน

และกิจกรรมของ อพ.สธ.- มพ.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ

สอดคล้องกับแนวทางด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยาจึ งได้จัดท า (ร่าง) 

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และติดตามงาน  โดยมีข้อเสนอแผนงานวิจัย 

จ านวน ๔ แผนงาน โครงการย่อย จ านวน ๑๓ โครงการ และโครงการเดี่ยว จ านวน ๘ โครงการ เป็น

จ านวนเงินทั้งสิน้ ๗,๑๒๖,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม : ประชุมเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ตามกรอบการด าเนินงาน

และกิจกรรมของ อพ.สธ.- มพ.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริการและตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม ดังนั้น

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ อพ.สธ. – มพ. ฉบับใหม่ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอให้ปรับแก้ไขดังนี้ 



๑๘ 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งควรเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. ด้วยต าแหน่ง  

ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ

ต่อเนื่อง 

๒.  เพิ่มผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการ อพ.สธ.-มพ. 

๓. ตัดรายชื่อผูอ้ านวยการโครงการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรูท้างอเิล็กทรอนิกส์ 

๔. ปรับอ านาจหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เป็นอย่าง

น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕. ปรับอ านาจหน้าที่การจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุก ๔ เดือน  

เป็นรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุก ๖ เดือน 

และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษาด าเนินการ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับโครงสร้างคณะท างานโครงการ อพ.สธ. ให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติงานของโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับใหม่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม (ร่าง)ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

โดย รศ.ดร.ชาลี ทองเรอืง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ปรับแก้ไขดังนี้ 

๑. ที่ปรึกษาคณะท างานโครงการ อพ.สธ.-มพ. ควรเป็นคนละชุดกับคณะท างาน

กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการ อพ.สธ.-มพ. โดยให้มีเพียงอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นที่ปรึกษา 

๒. คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ควรให้คณบดีแต่ละคณะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักอนุรักษ์ มีความสนใจ และมีจิตอาสา เข้าร่วม

เป็นคณะอนุกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มพ. คณะละ ๒ ท่าน  

๓. คณะท างานวิจัยภายใต้โครง อพ.สธ.-มพ. ควรมีการเพิ่มรายชื่อ รองคณบดี/ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายวิจัย เพื่อให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง  

และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษาประสานงาน 



๑๙ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแนวทางการด าเนินงาน

แก่นักวิจัย และผูส้นใจ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ให้ข้อเสนอแนะเนื่องจากมีการใช้ตราสัญญาลักษณ์โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงควรมีการขอพระราชานุญาตก่อนด าเนินการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเมื่อมีระบบประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว ควรมีการเพิ่มในส่วนของการเก็บ

ข้อมูลโครงการ เป็นฐานข้อมูลโครงการที่ด าเนินงานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งสามารถให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานระบบ และเพิ่มฐานข้อมูลโครงการวิจัยใน

ระบบได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเผยแพร่ 

 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

................................................... 

 ( นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ ) 

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

................................................... 

                       ( นายช านาญ  แสงแก้ว ) 

                       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


