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 รูจักมูลนิธิอุทกพัฒนฯ กันมากข้ึนแลวนะครับ ทีน้ีสงสัย

ไหมครบัวาที่บอกวาโครงการปรบัปรงุแหลงนํ้าที่กรมการทหารชาง

ดําเนินการที่ จ.สุโขทัยนั้นมีที่มามาจากมูลนิธิอุทกพัฒนนั้น

หมายความวาอยางไร ผมขออธิบายอยางนี้ครับ กองทัพบกกับ

มูลนิธิอุทกพัฒนฯ ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง และการจัดการนํ้าชุมชน

ตามแนวพระราชดาํร ิ เมื่อ ๕ มนีาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้เนื่องจากตางฝาย

ตางเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของอีกฝายหนึ่ง ดังนั้น

เมื่อจุดประสงคตรงกันคือกองทัพบกก็อยากไดหนวยงานที่

ทําหนาที่ชวยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมตรงกับ

ความตองการของประชาชน มรีปูแบบที่เหมาะสมทั้งทางวศิวกรรม 

เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความตองการของประชาชนที่

ใชประโยชนดวย ในขณะเดียวกันมูลนิธิอุทกพัฒนฯ ก็ตองการ

ผูปฏิบัติที่มีความพรอมทั้งคนและเครื่องมือ กองทัพบกจึงเปน

หนวยงานที่มคีวามเหมาะสมอยางยิ่ง เมื่อเปนดงันี้แลวทั้งกองทพับก 

และมูลนิธิอุทกพัฒนฯ จึงไดมารวมกันปฏิบัติงาน

 แนวทางการทํางานของมูลนิธินั้นจะเนนการบริหาร

จัดการนํ้าโดยใชความมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก เริ่มตั้งแต

การมีสวนรวมในการรับฟง และแสดงความคิดเห็น สวนรวมใน

การปฏิบัต ิและสุดทายมีสวนรวมในการดูแลรักษา เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคคือการจัดและสรางระบบสมดุลนํ้าอยางยั่งยืน

 แผนการดําเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒนฯ ไดนอมนํา

หลักการทรงงานและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ผนวกกับวัตถุประสงคของมลูนิธิอุทกพัฒนฯ จัดทํา

เปนกรอบการดําเนินงาน ๓ ดาน คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ดังนี้ 

“เขาใจ” ไดดําเนินการจัดทําขอมูลความสําเร็จ 
ความรู เทคนคิเรื่องนํ้า และเผยแพรตอสาธารณชน โดยมแีผนการ

ดาํเนนิงานผานสื่อสิ่งพมิพ วดีทีศัน งานสมัมนาเรยีนรูเชงิปฏบิตักิาร

และพิพิธภัณฑธรรมชาต ิจัดการนํ้าชุมชนตามพระราชดําริ 

“เขาถึง” ไดดําเนินการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา

บุคลากร ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แบงผู วิจัย 

ออกเปน ๒ กลุ ม คือ กลุ มนักวิชาการและกลุ มประชาชน 

เพ่ือดําเนินการวิจัยเก่ียวกบัการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชนตาม

 มื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖  ผมมีโอกาสดี

 ที่ไดรวมคณะของเจากรมการทหารชางไปตรวจเยี่ยม

โครงการขุดลอกคลองและบ อนํ้าหนองอ อ ต .หนองอ อ 

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาแหลงนํ้าตามนโยบายรัฐบาล ที่ดําเนินการโดยกองทัพบก

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่สําคัญโครงการนี้เปนโครงการที่มีที่มา

ของโครงการมาจากมลูนธิอิทุกพฒันในพระบรมราชปูถมัภ ดงันั้น

นอกเหนือจากการไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานตามปกต ิ

เจากรมการทหารชางจึงไดเชิญแขกสําคัญรวมคณะดวย ไดแก 

ดร.รอยล จิตรดอน และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและ

เลขาธกิารมูลนธิอิทุกพฒัน ฯ กอนจะเลาถงึบรรยากาศการตรวจงาน

ในวันนั้น ผมขอกลาวถึงมูลนิธิอุทกพัฒนฯ สักเล็กนอยดังนี้ 

 มลูนิธิอุทกพัฒนฯ กอต้ังข้ึนเม่ือ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานชื่อมูลนิธิว าอุทกพัฒนและตราประจํามูลนิธิฯ 

กับพระราชทานพระมหากรุณาใหมลูนิธิอยูในพระบรมราชูปถัมภ 

โดยชื่อมูลนิธิมาจากคําวา อุทก ซึ่งหมายถึงนํ้า และ พัฒน
มาจากคําวา พัฒนา เมื่อมารวมกันจึงมีความหมายวา มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาเรื่องนํ้า
 ความหมายโดยรวมของเครื่องหมายของมูลนธิ ิหมายถงึ 

“นํ้าเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิต” จําเปนตองใหทุกภาคสวน
ร วมกันในการบริหารและพัฒนา ซึ่งหากจะทําไดก็ต องมี

ข อมูล ความรู  และความเข าใจเรื่องนํ้าอยางเป นระบบ 

เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ํา  ท้ังความสําเร็จ 

ความรู เทคนิค ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงศึกษา 

คนควา พัฒนา และทดลองเรื่องนํ้ามาโดยตลอดนับตั้งแต

ทรงครองสิริราชสมบัติ และทรงหวงใยสถานการณนํ้าที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จําเปนตองนํามาบันทึก รวบรวม 

และเผยแพรใหประชาชนใชเปนหลักในการแกไข พัฒนา บริหาร

นํ้าของทองถิ่นและของประเทศตอไป

 ปจจุบันมูลนิธิอุทกพัฒนฯ มีสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีปนองคประธานกรรมการกติตมิศกัดิ์

และม ีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปนประธานกรรมการ
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สภาพภูมิสังคม ประกอบดวยวนเกษตรในพ้ืนท่ีตนน้ํา ทฤษฎีใหม

ในพื้นที่นํ้าแลง – นํ้าทวม – นํ้าหลาก  สมดุลนํ้าในพื้นที่นํ้าเสีย 

นํ้ากรอยและคุณภาพนํ้า 

 “พัฒนา” ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําร ิ สรางแบบอยาง

ความสําเร็จของการประยุกตใชแนวพระราชดําริในการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนที่มีความแตกตางตามภูมิสังคมใน ๕ 

พื้นที่ ไดแก 

 พื้นที่ตนนํ้า โดยใชแผนที่กําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

ไฟฟาพลังนํ้า ฝายเก็บนํ้าขนาดเล็ก 

 พืน้ทีน่ํา้แลง – นํา้ทวม – นํา้หลาก โดยอาศยัหลกัการ

ของอางพวง สระนํ้าแกมลิง ถนนนํ้าเดิน ฟนฟูคลองธรรมชาติ 

ประตูบริหารนํ้า พื้นที่นํ้ากรอย จะเนนการบริหารนํ้าจืด นํ้าเค็ม 

 พื้นที่ลุ มแมนํ้า จะเชื่อมโยงโครงสรางนํ้า รักษา
คุณภาพนํ้า และพื้นที่ชลประทาน จะเพิ่มการกระจายนํ้า 

สระนํ้าประจําไรนา

     โครงการขุดลอกคลองและบอนํ้าหนองออ ต.หนองออ 

อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่คณะของเจากรมการทหารชางไดมา

ตรวจในวันนี้ เปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําชุมชนในพ้ืนท่ีน้ําแลง-น้ําทวม-น้ําหลาก โดยอาศัยหลักการของ

อางพวงซึ่งก็หมายถึงการขุดอางเก็บนํ้าหลายๆ อางในพื้นที่

ใกลเคยีงกนั และแตละอางจะตองมทีางนํ้าสามารถเชื่อมตอถงึกนัได

เปรียบเสมือนการรอยกันเปนพวง การบริหารจัดการนํ้าในอาง

แตละอางจะใชธรรมชาติของการไหลของนํ้าในพื้นที่ที่มีคาระดับ

แตกตางกันเพิ่มเติมดวยการติดตั้งประตูนํ้าบริเวณทางนํ้า 

เขา - ออก เพื่อควบคุมการไหลของนํ้าใหเปนไปตามตองการ 

สิ่งที่ไดจากการจัดการนํ้าในรูปแบบนี้คืออางจะสามารถเก็บนํ้า

ไวในฤดูฝน และนํานํ้ามาใชไดในฤดูแลง นอกจากนี้ยังสามารถ

บริหารจัดการเพ่ิมหรือลดนํา้ในแตละอางไดตามความจําเปนหรือ

ความตองการอีกดวย

        สิ่งที่ผมไดเห็นจากการรวมคณะตรวจเยี่ยมครั้งนี้คือ

ความมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอโครงการ ชาวบานทุกคนรูจัก 

ดร.รอยล ฯ และ ดร.รอยบุญ ฯ เขาใจรูปแบบของโครงการ

เนื่องมาจากการที่มูลนิธิอุทกพัฒนฯ ไดเขามาทําความเขาใจ

กับชุมชนกอนที่จะมีการดําเนินการหลายครั้ง และเปนผลให

ชุมชนใหความรวมมือกับชุดปฏิบัติงานอยางดี ไปดูแคครั้งเดียว

ผมก็มองเห็นแลววาความสําเร็จของโครงการนี้มันสําเร็จไป

ตั้งแตกอนที่จะเขาดําเนินการเสียอีก และผมก็มั่นใจวาดวย

ความเขาใจในเรื่องของการบริหารจัดการนํ้าในระดับชุมชน 

จะทําให ประชาชนที่นี่สามารถใช ประโยชนจากแหลงนํ้า

ที่กรมการทหารช างขุดลอกนี้ได อย างมีประโยชน  สูงสุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาแหลงนํ้าอีกหลายๆ แหง

ผมคิดวาโครงการที่มีจุดแข็งในเรื่องของการทําความเขาใจ

กบัชมุชนใหสาํเรจ็กอนจะเขาดาํเนนิการแบบของมูลนธิอิทุกพฒันฯ

นับเปนรูปแบบที่นาจะเห็นผลในเรื่องของความยั่งยืนไดมาก

ที่สุดรูปแบบหนึ่ง และจากการที่มีบันทึกข อตกลงร วมกัน

ในอนาคตกองทั พบก

กั บมู ลนิ ธิ อุ ท กพัฒน  ฯ 

ค ง ไ ด  ร  ว ม กั น ทํ า ง า น

อีกหลายโครงการและ

มั่นใจได  เลยว าจะต อง

ประสพผลสําเร็จเป นที่

นาพอใจยิ่งทุกโครงการ

อยางแนนอน
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