
ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

(อพ.สธ.-นทพ.) 

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมกองการเกษตรและ
สหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กกส.สทพ.นทพ.) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายพรชัย 
จุฑามาศ     รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ประธานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

ทางคณะที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. – นทพ. โดยนายไพฑูรย์ พุทธาศรี ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. – 
นทพ. นายจิรพันธ์ุ ปุญญบาล  ผู้ประสานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
พลตรีวิเชฏฐ์ ปุญญบาล ผู้ประสานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ช่วยงานด้านตรวจสอบภายใน และนายธงชัย                    
สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. ประชุมร่วมกับ พลตรี สมชาย ปั้นทอง ผู้อ านวยการ
ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และพันเอก น าพล คงพันธ์ ผู้อ านวยการกองการเกษตรและ
สหกรณ์ฯ โดยมีวาระหารือเรื่องของผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ การจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ณ 
เข่ือนศรีนครินทร์ /การถวายนิทรรศการในการร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินตรวจผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย ร่วมกับส านักทรัพยากรน้ า
ภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ า  

ที่ผ่านมาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยทาง ผอ.กกส.สทพ.นทพ. น าเรียนในที่ประชุมในเรื่องที่ ได้รับ
พระราชทานพระราชกระแส ดังนี้ ประการแรก “พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
สนองพระราชด าริโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ท าการรักษาพื้นที่ไว้ให้ดี”
ประการท่ีสอง ทรงสอบถามถึงปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนท่ี “ทราบมาว่าโดยรอบพื้นที่โครงการมีปัญหาความไม่เข้าใจ 
ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างชุมชน โครงการ และหน่วยฯ ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง” โดยทาง ผอ.กกส.สทพ.นทพ. ได้
กราบบังคมทูลว่า ปัจจุบันทางหน่วยฯ ได้ด าเนินการด้านมวลชนจนมีความเข้าใจ เกิดความร่วมมือต่อกันในหลายๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นแนวร่วมในการปลูกป่า การดับไฟป่า การลาดตระเวนป้องปราม เป็นต้น ประการท่ีสาม “ให้อนุรักษ์และ
ดูแลค้างคาวคุณกิตติให้ดี” ประการท่ีสี่ “ทรงขอบใจทางส านักทรัพยากรน้ าภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ า ที่ดูแลและน าน้ า 
ไปให้ทาง ร.ร. ตชด. บ้านแม่น้ าน้อย”  

การหารือ เรื่องปฏิทินการปฏิบัติงานสนองพระราชด าริ (Time Line) ในพื้นที่ของส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ 
คณะปฏิบัติงานวิทยการ อพ.สธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล (คณะส ารวจ-วิจัยค้างคาวคุณกิตติ) กรมทรัพยากร
น้ า กรมการข้าว เป็นต้น ซึ่งท าให้ทาง สทพ.นทพ. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ได้ทราบความชัดเจนในภาพรวมของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริในพื้นที่ 



 ส าหรับปัญหาด้านการด าเนินงานเรื่องระบบน้ าในพื้นที่ ทางวิศวกร ส านักทรัพยากรน้ าภาค ๗ กรมทรัพยากร
น้ า ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดย ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ าต้นทุนข้ึนอีก ๕๐ ไร่ 
ภายใน  ๒ ปี เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะท าให้ปริมาณน้ าต้นทุนที่กักเก็บได้ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เศษ (รวม
พื้นที่กักเก็บเดิม ๒๐ ไร่ด้วย) ซึ่งเป็นปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ ทั้งนี้ในการด าเนินงานเพื่อความเป็น
มาตรฐานบูรณาการกันทั้งระบบ จ าเป็นต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบซึ่งด าเนินการโดย กกส .สทพ.นทพ. 
และทางกรมทรัพยากรน้ าด าเนินการตั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบ โดยทาง กกส.สทพ.นทพ. จะเป็นผู้
ประสานงานให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดแก้ไขเมื่อเกิดปัญหากับระบบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

สืบเนื่องจากการทูลเกล้าฯ ถวายแผนแม่บท ของทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เรื่องของการพัฒนาเป็น
ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก โดยจะต้องมีการน าศักยภาพของ กกส.สทพ.นทพ. ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ 
การเกษตร มีองค์ความรู้ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งต้อง
ระดมความคิดกันว่า ควรท าอย่างไรให้ท้องถ่ินเข้ามามีบทบาท ความพร้อมของทาง สทพ. ก็เหมือนเป็นโรงเรียน มี
คุณครู ที่เหมือนเป็นต้นทาง มีโรงเรียนย่อยๆ มีศูนย์ฝึกอบรม เป็นที่ถ่ายทอดในเรื่องของฐานทรัพยากรท้องถ่ินตามพระ
ราชประสงค์ ในการข้ึนทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิในทรัพยากรให้แก่ชุมชน กกส .สทพ.นทพ. เป็นศูนย์ฝึกอบรมฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน ประเด็นนี้ต้องมาบูรณาการเป็นหลักสูตร ซึ่งถือเป็นนโยบายของจังหวัดให้ทาง ต าบล และโรงเรียน 
ร่วมสนองพระราชด าริ เชิญต าบลมาท าความเข้าใจและลงใบสมัครไว้ก่อน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถ่ิน เพื่อมีนโยบายให้ท้องถ่ินสนับสนุนทั้งบุคลากร และงบประมาณ ท้องถ่ินสามารถตั้งงบประมาณข้ึนมาดูแลใน
เรื่องนี้ได้ โดยทาง อพ.สธ. ได้ขอนโยบายจากทางจังหวัดในที่ประชุมเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายอันจะน าไปสู่
ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตกได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป 

ภายหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมร่วมตรวจเยี่ยมการด าเนินงานสนองพระราชด าริของหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ และให้ก าลังใจกับกลุ่มสมาชิกอาสาสมัคร หมู่บ้านสู่เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ 
พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
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