รายงานการประชุม
คณะทางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (อพ.สธ.สอน.)
ครั้งที่ ๑/๒๕60
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา ๑0.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
.................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นางวรวรรณ ชิตอรุณ
ประธานคณะทางาน
๒. นายยุทธนา
สมบัตินันท์ (แทน ผอ.สอต.)
คณะทางาน
๓. นางสุภาณี
สุริยจันทราทอง
คณะทางาน
๔. นายสามารถ น้อยวัน
คณะทางาน
๕. นายรณยุทธ์ สัตยานคม
คณะทางาน
๖. นางพรทิพย์ เกตุมา
คณะทางาน
๗. นายวิรัตน์
ชัยฉกรรจ์
คณะทางาน
๘. นางสุวรรณี
พิบูลย์เศรษฐ์
เลขานุการคณะทางาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสาเริง
พิบูลย์เศรษฐ์
ศอภ.๑ สอน.
๒. นายสถาพร
อ่อนละออ
ศอภ.๑ สอน.
๓. นางสาวนิตยา จันทร์ท้าว
สนย. สอน.
๔. นายไตรยุทธ ศุขใหญ่
สนย. สอน.
เริ่มประชุมเวลา ๑0.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทางานครั้งก่อน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี
/ระเบียบวาระที่ ๔...

๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ทบทวนและพิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕59 – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔)
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช :อ้อย
อันเนื่องจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย (อพ.สธ.สอน.) ระยะที่ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕59 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ให้คณะทางาน
พิ จ ารณา โดยเริ่ ม พิ จ ารณาจากโครงการอนุ รั ก ษ์ เ ชื้ อ พั น ธุ ก รรมพื ช ตระกู ล อ้ อ ย (รวบรวมพั น ธุ์ อ้ อ ย)
ให้คณะทางานพิจารณา
ประธานคณะทางาน ขอให้คณะทางานทุกท่านร่วมพิจารณาทบทวนหรือปรับแผนงานโครงการอนุรักษ์
เชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลอ้อย (รวบรวมพันธุ์อ้อย)
ผอ.ศอภ.1 ขอแจ้งให้คณะทางานฯทราบ ตามแผนแม่บท พื้นที่ดาเนินการ คือศูนย์ อนุรักษ์พันธุกรรมและ
วิจัยพันธุ์พืช:อ้อย อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และ ศอภ.1 เป็นผู้ดาเนินการปลูกพันธุ์อ้อยจานวน 1,300
พันธุ์ให้ครบตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลอ้อย (รวบรวมพันธุ์อ้อย) กระผมขอ
เสนอให้ ศอภ.2-4 เป็นพื้นที่อยู่ในการดาเนินการ เพื่อสนองพระราชดาริฯ ในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ดาเนินการ ส่วนการปลูกอ้อยจานวน 1,300 พันธุ์ ได้ดาเนินการปลูกครบตามเป้าหมายของโครงการฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ ผอ.ศอภ.1 เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ส่วนพื้นที่ดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอโครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย (ขยายอ้อยพันธุ์ดี) ให้คณะทางานพิจารณา
ประธานคณะทางาน โครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย
ตามแผนแม่บทพื้นที่ดาเนินการคือศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช :อ้อย จังหวัดสระบุรี ได้ปลูกและ
แจกพั น ธุ์ อ้ อ ยให้ กั บ ชาวไร่ อ้ อ ย จ านวน 244.995 ตั น ซึ่ ง ไม่ ต รงตามเป้ า หมายของโครงการฯ ขอให้
คณะทางานร่วมพิจารณา เพื่อให้โครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีฯ สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย จานวน
600 ตัน
ผอ.สบก เสนอให้สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่ างทอง เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีฯ
ด้วยความเหมาะสมของพื้นที่ ด้านการจัดการแหล่งน้า สามารถเพิ่มผลผลิตของอ้อยได้มากกว่าศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช :อ้อย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากมีอุปสรรคต่อการปลูก ด้านน้าและพื้นดินที่เป็นหิน
และต้นกระถินขนาดใหญ่ และสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอภ.1
จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนพื้นที่
ดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอการจัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของอ้อย และ
ข้อมูลต่างๆ ให้คณะทางานพิจารณา
/ประธานคณะทางาน...

๓
ประธานคณะทางาน การจัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของอ้อย และข้อมูลต่างๆ ตามเป้าหมายสามารถ
จัดทาฐานข้อมูลจานวน 1 ระบบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอ้อยและกิจกรรมอื่นๆ ในส่ว นของเป้าหมายขอให้ฝ่าย
เลขานุการคณะทางาน เพิ่มเติมคาอธิบายของการจัดทาฐานข้อมูล เพื่อความชัดเจนของงานที่ต้องดาเนินการ
ตามเป้าหมาย
มติ ที่ ประชุม เห็ น ชอบตามที่เ สนอ ขอให้ ฝ่ ายเลขานุก ารคณะท างานฯ ดาเนิน การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มในส่ ว น
เป้าหมาย
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ให้คณะทางานพิจารณา
ประธานคณะทางาน โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
อ้อย เป้าหมายที่จัดทาแผนแม่บท คือได้พันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่จานวน 1 พันธุ์ แต่ด้วยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้
มีเหมาะสมกับ ท้องถิ่น และระยะเวลาของการดาเนิน การไม่ส ามารถออกรับ รองพันธุ์ อ้อยได้ทุ กปี ขอให้
คณะทางานร่วมพิจารณาเพื่อปรับแก้ไขเป้าหมายของโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นฯ
ผอ.ศอภ.2 เสนอให้ปรับแก้ไขเป้าหมายของการดาเนินการ โดย ปี 2560 เป้าหมายอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ของการวิจัยและพัฒนา, ปี 2561 ดาเนินการ ขั้นที่ 2 มีการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลวิจัยและพัฒนา,
ปี 2562 ดาเนินการทดสอบพันธุ์อ้อยที่ได้จากผลการวิจัยและพัฒนามาปลูกในพื้นที่ดาเนินการทั้ง ศอภ.1-4
และสรุปผลเพื่อใช้ปลูกในปีถัดไป, ปี 2563 ดาเนินการปลูกพันธุ์อ้อยที่ผ่านการคัดเลือก, ปี 2564 นาพันธุ์
อ้อยที่ปลูกมอบให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อปลูกเป็นพันธุ์อ้อยที่ดีเหมาะสมกับท้องถิ่น และสรุปผลการวิจัย
มติ ที่ ประชุม เห็ น ชอบตามที่เ สนอ ขอให้ ฝ่ ายเลขานุก ารคณะท างานฯ ดาเนิน การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มในส่ ว น
เป้าหมาย
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์อ้อย เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และดูงานความรู้ด้านอ้อย และด้านอื่นๆ ให้คณะทางานพิจารณา
ประธานคณะทางาน ตามที่ สอน.สอน.ได้จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการโครงการ
พัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
ปีงบประมาณ 2560 โดยในการดาเนินการดังกล่าว ในสัญญาการจ้างที่ปรึกษา ให้คณะที่ปรึกษาโครงการฯ
ดาเนินการพัฒนาและจัดวางระบบการให้น้า และจัดทาอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย จัดทาแปลงสาธิตการผลิต
อ้อย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ซึ่ง อยู่ภายใต้ชื่อโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์อ้อย เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และดูงานความรู้ด้านอ้อย และด้านอื่นๆ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน ปรับแก้ไขเพิ่มรายละเอี ยด
ของการดาเนิ น งาน โดยมีการจั ดทาอุท ยานการเรี ยนรู้ด้า นอ้ อย เพื่ อให้ การดาเนิ นงานเป็นไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ดาเนินการแก้ไขชื่อโครงการ ตามที่
ประธานคณะทางานเสนอ

/ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน...

๔
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างาน เสนอการจั ด ท าเว็ บ ไซต์ อพ.สธ – ส านั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาล ให้คณะทางานพิจารณา
ประธานคณะทางาน การจัดทาเว็บไซต์ของ อพ.สธ.-สอน. ขอให้ ผอ.ศอภ.1 เป็นผู้ดาเนินการติดต่อกับกลุ่ม
งานสารสนเทศ สนย. และขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มรายละเอียดของเป้าหมาย เพื่อความชัดเจนของการดาเนินงาน
ผอ.ศอภ.1 ในกิจกรรมการจัดทาเว็บไซต์ ได้ติดต่อประสานกับกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อทาเว็บไซต์ โดยการ
จัดทาเว็บไซต์ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลื อนาข้อมูลของโครงการใส่ในเว็บไซต์ และติดต่อแจ้งให้
โครงการอนุรักษ์ฯ ทราบ
มติ ที่ ประชุม เห็ น ชอบตามที่เ สนอ ขอให้ ฝ่ ายเลขานุก ารคณะท างานฯ ดาเนิน การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มในส่ ว น
เป้าหมายตามที่ประธานคณะทางานเสนอ
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอการเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ในพื้นที่ ที่ อพ.สธ.กาหนด ให้คณะทางานพิจารณา
ประธานคณะท างาน การเข้า ร่ ว มจั ด งานประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ ในพื้ น ที่ ที่ อพ.สธ.ก าหนด
ในปี 2560 จะจัดขึ้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ขอให้
ผอ.ศอภ.1 แจ้งให้คณะทางานทราบถึงรายละเอียด
ผอ.ศอภ.1 งานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม
2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดย สอน. ได้เข้า
ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการด้านอ้อย ได้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.2 ประกาศแต่งตั้งคณะงานดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์
พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอน.)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างาน เสนอให้ ค ณะท างานพิ จ ารณาประกาศแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานดาเนินงานโครงการฯ โดยยืนยันคาสั่งเดิม หรือแต่งตั้งคณะทางานชุดใหม่
ประธานคณะท างาน ตาม สอน. ค าสั่ งที่ 308/2558 แต่ ง ตั้ งคณะงานด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช :อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.สอน.) โดยมีรองเลขาธิการเป็นประธานคณะทางาน, ผอ.สอต, ผอ.สบก และ ผอ.ศอภ.1-4
เป็นคณะทางาน และเจ้าหน้าที่ ศอภ.1 เป็นเลขานุการคณะทางานฯ นั้น เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการ
อนุ รั ก ษ์ ฯ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ประสบผลส าเร็ จ และเกิ ด ผลประโยชน์ จึ ง ขอเพิ่ ม ผอ.สนย.
เป็ น คณะท างานของโครงการอนุ รั กษ์ ฯ ขอให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารทาหนั ง สื อ ถึ ง ผอ.สบก. เรื่ องขอให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานดาเนินงานฯ ประจาปี 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
4.3 เรื่อง รายชื่อผู้ติดต่อประสานงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:
อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอน.)
/ฝ่ายเลขานุการ...

๕
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอให้คณะทางานพิจารณา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สอน.
เพื่อเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ประธานคณะทางาน เสนอให้นายสาเริง พิบูลย์เศรษฐ์ รักษาการ ผอ.ศอภ.1 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานจัดทาเรื่องและดาเนินการส่งให้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
4.3 เรื่อง การพัฒนาและปรั บแก้ไขเว็บไซต์ ของหน่วยงานสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช :อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอน.)
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เสนอการพัฒนาและปรับแก้ไขเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
สนองพระราชดาริ โ ครงการอนุ รั กษ์พั น ธุกรรมและวิจัยพั นธุ์พืช :อ้อย อันเนื่อ งมาจากพระราชด าริส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอน.) ให้คณะทางานพิจารณา
ประธานคณะทางาน มอบหมายให้ ผอ.ศอภ.1 ติดต่อกับกลุ่มงานสารสนเทศ สนย. เพื่อการพัฒนาและ
ปรับแก้ไขเว็บไซต์ ของหน่วยงานสนองพระราชดาริฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะทางานเสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา

๑1.25 น.

(นางสุวรรณี พิบูลย์เศรษฐ์)
เลขานุการคณะทางานฯ
ผู้จดบันทึกการประชุม

