ชลาธารแห่งความรัก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงอุทศิ พระวรกายในการประกอบพระราชกรณีย
กิจ ตลอด 69 ปี ที่ทรงครองราชย์สมบัติ เสด็จพระราชดาเนินเยือนประชาชนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
พระราชทานแนวคิด แนวทางปฏิบตั ติ ่าง ๆ จนนาไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริกว่า 4,000 โครงการ
เพื่อทานุบารุงเกษตรกรรมให้พฒ
ั นาก้าวหน้า เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ โครงการการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า หากมีน้ าเพียงพอ ก็ สามารถยกระดับฐานะความ
เป็ นอยูข่ องเกษตรกรทุกระดับให้สงู ขึน้
แต่นัน้ มิใช่งานง่ายเลย การหาแหล่งน้ านัน้ ต้องมีความเชื่อ มัน่ ความเพียรพยายาม และการมุมานะ
ทางานอย่างหนัก เพื่อเอาชนะอุปสรรคทัง้ ปวง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานซึ่งมี น้ าฝน และน้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติไม่เพียงพอให้ชาวนา ทาไร่ไถนา ปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้รบั น้ าไม่สม่าเสมอตามทีพ่ ชื ต้องการ
พระองค์ท่านทรงมีวสิ ยั ทัศน์ เล็งเห็นความจาเป็ นอันเร่งด่วนของการมีอ่างเก็บน้ า เพื่อเก็บกักน้ าฝนใน
ฤดูฝน และปล่อยน้าในฤดูแล้ง สู่ไร่นาเพื่อการเพาะปลูก
ภายหลัง การทรงงานอย่ า งหนั ก หลายปี ต่ อ เนื่ อ ง เป็ นผลท าให้ เ กิด โครงการพัฒ นาแหล่ ง น้ า อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีการขุดอ่างเก็บน้ าหลายพันแห่งทัวประเทศ
่
อานวยให้ชาวนาสามารถเพาะปลูก
ข้าว พืชไร่อ่นื ๆ ได้ปีละ 2-3 ครัง้
มาบัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ทาให้เหล่าพสกนิกรกว่า
70 ล้านคน แสนวิโยคโศกอาลัยในความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ อย่างไรก็ตาม พระองค์ท่านได้ทรงมอบวิสยั ทัศน์อนั
ก้าวไกลและเฉียบแหลม ให้แก่การพัฒนาประเทศชาติในหลากหลายวิถที าง พระองค์ไม่เพียงแต่ ทรงสาธิตให้
เห็นถึงวิธที า แต่ทรงลงมือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นจริง ทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการที่พระองค์ทรงเชื่อว่าจะยัง
ประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทัง้ มวลของพระองค์ท่าน
หากชาวไทยทัง้ หลายสามารถเจริญ ตามรอยพระบาท ที่ทรงงานนาทางมายาวนานกว่า 69 ปี โดย
ปราศจากคาบ่นหรือความผิดหวังแล้ว ก็เท่ากับว่าเหล่าพสกนิกรชาวไทย น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ น
ล้นพ้นอันหาทีส่ ุดมิได้ ต่อพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็ นทีร่ กั และเทิดทูนเหนือเกล้าของปวงประชาทุกหมูเ่ หล่า
พระองค์ทรงริเริม่ การสร้างแก้มลิงด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูก และ
อุปโภคบริโภค ต่อมารัฐบาลได้จดั สรรงบพิเศษรายปี เพื่อสร้างแก้มลิงต่อ จนกระทังบั
่ ดนี้
อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี หลายพืน้ ทีท่ ย่ี งั คงต้องการแก้มลิงอย่างยิง่ ยวดและเร่งด่วน
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ต้อ งยอมรับ ความจริงว่ า แม้พ ระองค์ท่ านเสด็จ สู่ฟ ากฟ้ าสุ ราลัย สิ่งที่ส ืบ ทอดรวมถึง ความฝั น ของ
พระองค์ยงั คงสถิตอยู่กบั พสกนิกรตราบนิรนั ดร์ สมควรทีพ่ วกเราต้องดาเนินตามรอยพ่อผูท้ รงงานหนักมากว่า
70 ปี ด้วยการสานต่อโครงการแก้มลิงให้เจริญรุดหน้าสืบไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเป็ นองค์อุปถัมภ์ขององค์กรโรตารีในประเทศ
ไทย และด้วยเหตุผลนี้ โรแทเรียนน้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็ นล้นพ้นอันหาทีส่ ุดมิได้ ด้วยการมุง่ บาเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยผมได้มโี อกาสรับใช้ ใต้เบื้อ งพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ในหลากหลายโครงการ จึงน้ อ ม
สานึกว่า พระองค์ท่านคงทรงพอพระราชหฤทัย หากมีใครสามารถดาเนินโครงการแก้มลิงต่อไป ให้เกิดความ
ยังยื
่ นต่ออาชีพของเกษตรกรไทย
โครงการแก้มลิงจึงผุดขึน้ ในห้วงความคิดของผม และด้วยความช่วยเหลือจากโรแทเรียนในประเทศ
และต่างประเทศ ผมมันใจว่
่ าองค์กรโรตารี สามารถมีบทบาทเล็ก ๆ รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท แม้จะเป็ น
เสีย้ วหนึ่งในความฝั นของพระภูมพิ ลมหาราช รัชกาลที่ 9 ว่าด้วยโครงการแก้มลิงอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม
ผมนอนไม่หลับหลายคืน ใคร่ครวญตรึกตรองถึงภารกิจ ของแนวทางและวิธใี ดที่ดที ่สี ุด ที่จะเริม่ ต้น
ดาเนินโครงการแก้มลิงต่อไป ผมมีความมันใจว่
่ า มิตรโรแทเรียนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อนใน
แวดวงธุรกิจจะร่วมด้วยช่วยกัน แปรความใฝ่ ฝันนี้ให้บรรลุผลสาเร็จ
ผมตระหนักดีว่า โครงการแก้ม ลิงเป็ นโครงการที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมากที่สุด และเป็ นที่
ปรารถนาของประชากรรากหญ้า จึงขอตัง้ ปณิธานว่า ผมจะใช้ความเพียรพยายามทุ่มเททุกแนวทางจนโครงการ
พัฒนาแหล่งน้านี้ประสบความสาเร็จ
ผมได้รบี ดาเนินการก้าวแรก ติดต่อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเรียนปรึกษากับท่านอธิบดีกรม
ชลประทาน เกีย่ วกับแผนการพัฒนาแหล่งน้าของโรตารี
เมื่อโครงการนี้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว แก้มลิงของโรตารีจะมีความยาว 1,000 เมตร กว้าง 812 เมตร และ
ลึก 3.5 เมตร ต้องขุดลอกดินโคลน และหินออกประมาณ 2,108,750 คิวบิกเมตร
ในฤดูแล้ง แก้มลิงนี้สามารถเก็บกักน้ าฝนได้ประมาณ 2.4 ล้านคิวบิกเมตร เพียงพอให้ชาวไร่ชาวนานับ
หมื่นรายทาการเพาะปลูกในยามฟ้ าฝนไม่เป็ นใจ เอื้อ ให้ปลูกพืชได้ปีละ 2-3 ครัง้ เพิม่ พูนรายได้ครัวเรือนของ
ชาวนา และยกระดับความเป็ นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ
คาดว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอยู่ประมาณ 35 ล้านบาท หรือ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยชาระงวดแรก
10 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2560 งวดทีส่ อง 10 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และชาระส่วนทีเ่ หลือ
15 ล้านบาท เมือ่ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน/พฤษภาคม 2561
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ผมและอธิบดีกรมชลประทานจะลงนามในหนังสือบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในเร็ววันนี้ งานก่อสร้างจะ
เริม่ ขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และกาหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
สถานทีก่ ่อสร้างแก้มลิง ได้แก่ บ้านเสาวัด หมู่ 2 ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
ผมจึงขอแรงสนับสนุ นจากทุกท่าน วิงวอนขอทุกบาททุกสตางค์เท่าทีท่ ่านสามารถเกื้อกูลโครงการแก้ม
ลิงนี้ให้บรรลุความสาเร็จ
ไม่เพียงแต่การสนับสนุ นโดยส่วนตัวจากท่าน แต่รวมถึงการบริจาคทุน DDF ของภาคให้แก่โครงการนี้
ด้วย
ผมขออนุ ญาตแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ หนึ่งชุด เพื่อบริหารกากับดูแลโครงการนี้ โดยผมเป็ นประธาน มี
สามอดีตผูว้ ่าการภาค และอีกหนึ่งอดีตนายกสโมสรของสโมสรโรตารีสกลนคร ซึง่ รับผิดชอบพืน้ ทีต่ งั ้ ของแก้มลิง
นี้ เป็ นกรรมการ
หากท่ านกรุณ าตัด สิน ใจสนั บ สนุ น ค าวิง วอนนี้ โปรดบริจ าคทุ น ทรัพ ย์ไ ด้ท่ี มูล นิ ธ ิภ าคโรตารีไทย
(บริจาค) ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 718-2-29510-2 (ออมทรัพย์) ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท -พระราม 4)
193/5 อาคารเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ภายหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะนาเสนอรายงานบัญ ชีท่ไี ด้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาต พร้อมกับการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างเป็ นระยะ
หากท่านต้องการข้อมูลใด ๆ โปรดติดต่อ
ผูอ้ านวยการดนุชา ภูมถิ าวร ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
email: danucha@rotarythailand.org
หรือผม email: bhichairattakul@hotmail.com
ผมจะรอรับฟั งข่าวดีจากท่าน และขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจอย่างยิง่
ขอแสดงความนับถือ
พิชยั รัตตกุล
อดีตประธานโรตารีสากล
กุมภาพันธ์ 2560
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