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จดหมายข่าวรายเดือนเพื่อรายงานความคืบหน้ าของโครงการ >> ธันวาคม 2561

งานปลูก พฤกษา หญ้ าแฝก
ผ่านไปแล้ ว “วันดีๆ กับโรตารี ที่หนองโนนต่าย” มีสมาชิกโรตารี ทวั่ ประเทศ
ชาวบ้ าน หน่วยงานในพื ้นที่และจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 400 คน มาร่วมกัน
ปลูกหญ้ าแฝก 4 หมื่นต้ น และต้ นไม้ อีกกว่า 100 ต้ น โดยรองผู้วา่ ราชการจังหวัด
สกลนคร ท่านสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ เป็ นผู้แทนผู้วา่ ราชการจังหวัดกล่าวต้ อนรับและ
อดีตประธานโรตารี สากลพิชยั รัตตกุล ซึง่ เป็ นประธานโครงการได้ กล่าวถึงความ
เป็ นมาของโครงการ และในตอนหนึง่ ท่านได้ กล่าวว่า “ใครจะไปคิดถึงว่าวันหนึง่ เรา
จะมีโอกาสมาร่วมแสดงความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 และ
การที่พวกเรามาตากแดดตากลมเพื่อจะมาปลูกหญ้ าแฝกในวันนี ้ ก็เป็ นนโยบาย
ของพระองค์ทา่ น แก้ มลิงนี ้ก็เป็ นหนึง่ ในหลายร้ อยหลายพันโครงการที่พระองค์ทา่ น
ได้ ทํา วันนี ้เรามาแสดงออกถึงความรักอย่างเป็ นรูปธรรม ผมอายุ 93 แล้ ว แต่ผมก็
้ ความหมาย
จะลงไปปั กหญ้ าแฝก เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าการปั กหญ้ าแฝกนันมี
ว่าเราได้ มอบหัวใจของเรา แด่พระองค์ทา่ น พระองค์ท่านสถิตย์อยูท่ ี่ไหนก็แล้ วแต่
เราไม่ทราบ แต่ผมเชื่อว่าคงจะมีอะไรบางอย่างทําให้ พระองค์ทา่ นเห็นและเข้ าใจ”
“เราหวังว่าตรงด้ านนัน้ (พื ้นที่ 12 ไร่) จะเต็มไปด้ วยต้ นไม้ ซงึ่ เราได้ เชิญ
คุณจรัล พัฒน์จร (สโมสรโรตารี พงั งา) ผู้สําเร็ จทางด้ านพฤษศาสตร์ จากภาคใต้
ขึ ้นมาให้ การแนะนําเราว่าควรทําอะไร เพราะฉะนัน้ ในอนาคตอาจจะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึง่ ที่คนจะมาเที่ยวดู จะ
เป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ พี่น้องชาวหนองโนนต่าย”
“เราต้ องใช้ เงินจํานวนมาก เราไม่ได้ ไปไถเงินใครที่ไหน
สมาชิกโรตารีบริจาคเงินคนละเล็กละน้ อย แต่ผ้ ทู ี่รับผิดชอบหาเงิน
มากที่สดุ คือคุณสุชาดา อิทธิจารุกลุ สิง่ ที่น่าประทับใจคือ คุณ
เศรษฐา ศิระฉายา ศิลปิ นแห่งชาติ ได้ ขอมีสว่ นร่วมเล็กน้ อยในการที่
จะมาสร้ างแก้ มลิงและศาลา 9 เหลีย่ ม โดยช่วยจัดคอนเสิร์ตหาทุน
The Lake of Love เราจะตังชื
้ ่อศาลานี ้ว่าศาลาการุณย์เพราะว่าเป็ น
ความกรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่ให้ แก่พี่น้องชาวไทย”
หลังจากนันท่
้ านพิชยั ได้ มอบของที่ระลึกให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องและมอบของขวัญให้ แก่ผ้ ทู ี่ช่วยเหลือในโครงการอย่าง
มาก ได้ แก่ คุณสุชาดา อิทธิจารุกลุ (สโมสรโรตารี กรุงเทพวิภาวดี) ซึง่ ช่วยในการหาทุนจํานวนมากให้ แก่โครงการ, คุณวิชยั
มณีวชั รเกียรติ (สโมสรโรตารี สมุทรปราการ) หัวหน้ าคณะทํางานที่ดแู ลงานทุกส่วนรวมทังการเงิ
้
น และคุณนิวตั บุญยสิริวงษ์
(สโมสรโรตารี สกลนคร) ผู้ประสานงานในพื ้นที่ ซึง่ ขับรถไปกลับสกลนคร-หนองโนนต่ายเกินหนึง่ ร้ อยเที่ยวแล้ ว

หลังจากกิจกรรม “ปลูกพฤกษา หญ้ าแฝก” แล้ ว ได้ ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน
คือ ข้ าวเหนียว ส้ มตํา ไก่ทอด ปลาทอด ที่ชาวบ้ านและสมาชิกโรตารีสกลนครจัดเตรี ยมไว้ ให้ มี
การแสดงจากนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านโพนงาม สําหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็ นการมอบจักรยาน
ใช้ แล้ วจากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี กรุงเทพสุริวงศ์และกรุงเทพ
คลองเตยจํานวน 60 คันให้ แก่เด็กนักเรี ยน นอกจากนี ้ แต่ละภาคโรตารี ยงั ได้ จดั กิจกรรมบริการ
ชุมชน โดยสมาชิกโรตารี ภาค 3360 จัดทําแว่นสายตาให้ แก่ชาวบ้ าน 150 คน, ภาค 3350 แจก
ถุงผ้ ารักษ์ โลก, ภาค 3340 มอบจักรยานใช้ แล้ วจํานวน 30 คันให้ นกั เรี ยน และภาค 3330 แจก
เสื ้อยืดจํานวน 300 ตัว

การก่ อ สร้ างและการปรับ ภูม ิท ศั น์
โครงการก่อสร้ างและการขุดลอกแก้ มลิงยังไม่แล้ วเสร็ จ รวมทังจะต้
้ องมีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่สวนสาธารณะ 12 ไร่
และปลูกหญ้ าแฝกตามแนวคันดินรอบแก้ มลิงเพิ่มเติมซึง่ ทีมงานจะได้ นําเสนอความคืบหน้ าเป็ นระยะต่อไป
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