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ชลาธารแห่งความรกั 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงอุทศิพระวรกายในการประกอบพระราชกรณีย
กจิ ตลอด 69 ปี ที่ทรงครองราชย์สมบตัิ เสด็จพระราชด าเนินเยอืนประชาชนในชนบทที่ห่างไกลความเจรญิ 
พระราชทานแนวคดิ แนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ จนน าไปสู่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารกิว่า 4,000 โครงการ 
เพื่อท านุบ ารงุเกษตรกรรมใหพ้ฒันาก้าวหน้า เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  รชักาลที่ 9 ทรงใหค้วามสนพระราชหฤทยัเกี่ยวกบัโครงการการพฒันา
แหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า หากมนี ้าเพียงพอ ก็สามารถยกระดบัฐานะความ
เป็นอยูข่องเกษตรกรทุกระดบัใหส้งูขึน้ 
 

แต่นัน้  มใิช่งานง่ายเลย การหาแหล่งน ้านัน้ ต้องมคีวามเชื่อมัน่ ความเพยีรพยายาม และการมุมานะ
ท างานอย่างหนัก เพื่อเอาชนะอุปสรรคทัง้ปวง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานซึ่งมีน ้าฝน และน ้าจากแหล่งน ้า
ธรรมชาตไิมเ่พยีงพอใหช้าวนา ท าไรไ่ถนา ปลกูพชืนอกเขตชลประทานไดร้บัน ้าไมส่ม ่าเสมอตามทีพ่ชืตอ้งการ 
 

พระองคท์่านทรงมวีสิยัทศัน์  เลง็เหน็ความจ าเป็นอนัเร่งด่วนของการมอ่ีางเกบ็น ้า เพื่อเกบ็กกัน ้าฝนใน
ฤดฝูน และปล่อยน ้าในฤดูแลง้ สู่ไรน่าเพื่อการเพาะปลกู 
 

ภายหลังการทรงงานอย่างหนักหลายปีต่อเนื่ อง  เป็นผลท าให้เกิดโครงการพัฒนาแหล่งน ้ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิโดยมกีารขุดอ่างเก็บน ้าหลายพนัแห่งทัว่ประเทศ อ านวยใหช้าวนาสามารถเพาะปลูก
ขา้ว พชืไรอ่ื่น ๆ ไดปี้ละ 2-3 ครัง้  
 

มาบดันี้ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เสดจ็สู่สวรรคาลยั ท าใหเ้หล่าพสกนิกรกว่า 
70 ลา้นคน แสนวโิยคโศกอาลยัในความสูญเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ อย่างไรกต็าม พระองคท์่านไดท้รงมอบวสิยัทศัน์อนั
ก้าวไกลและเฉียบแหลม ให้แก่การพฒันาประเทศชาตใินหลากหลายวถิทีาง พระองค์ไม่เพยีงแต่ทรงสาธติให้
เหน็ถงึวธิที า แต่ทรงลงมอืปฏบิตัใิห้เป็นจรงิ ทรงตดิตามความคบืหน้าของโครงการที่พระองค์ทรงเชื่อว่าจะยงั
ประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทัง้มวลของพระองคท์่าน 
 

หากชาวไทยทัง้หลายสามารถเจรญิตามรอยพระบาท  ที่ทรงงานน าทางมายาวนานกว่า 69 ปี โดย
ปราศจากค าบ่นหรอืความผดิหวงัแลว้ กเ็ท่ากบัว่าเหล่าพสกนิกรชาวไทย น้อมร าลกึในพระมหากรณุาธคิุณเป็น
ลน้พน้อนัหาทีสุ่ดมไิด ้ต่อพระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเป็นทีร่กัและเทดิทูนเหนือเกลา้ของปวงประชาทุกหมูเ่หล่า 
 

พระองคท์รงรเิริม่การสรา้งแกม้ลงิดว้ยทุนทรพัยส์่วนพระองคเ์พื่อพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก และ
อุปโภคบรโิภค ต่อมารฐับาลไดจ้ดัสรรงบพเิศษรายปีเพื่อสรา้งแก้มลงิต่อ จนกระทัง่บดันี้ 
  

อยา่งไรกต็าม ยงัมอีกีหลายพืน้ทีท่ีย่งัคงตอ้งการแกม้ลงิอยา่งยิง่ยวดและเรง่ด่วน 
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ต้องยอมรบัความจรงิว่า แม้พระองค์ท่านเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลยั สิ่งที่สืบทอดรวมถึงความฝันของ
พระองคย์งัคงสถติอยู่กบัพสกนิกรตราบนิรนัดร ์ สมควรทีพ่วกเราต้องด าเนินตามรอยพ่อผูท้รงงานหนักมากว่า 
70 ปี ดว้ยการสานต่อโครงการแกม้ลงิใหเ้จรญิรดุหน้าสบืไป 
  

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  ทรงเป็นองค์อุปถมัภ์ขององค์กรโรตารใีนประเทศ
ไทย และด้วยเหตุผลนี้  โรแทเรยีนน้อมศริะกรานกราบแทบพระยุคลบาท  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ
เป็นลน้พน้อนัหาทีสุ่ดมไิด ้ดว้ยการมุง่บ าเพญ็ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
  

ด้วยผมได้มโีอกาสรบัใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง รชักาลที่ 9 ในหลากหลายโครงการ จงึน้อม
ส านึกว่า พระองค์ท่านคงทรงพอพระราชหฤทยั หากมใีครสามารถด าเนินโครงการแก้มลงิต่อไป ให้เกดิความ
ยัง่ยนืต่ออาชพีของเกษตรกรไทย  

 
โครงการแก้มลงิจงึผุดขึน้ในห้วงความคดิของผม  และด้วยความช่วยเหลอืจากโรแทเรยีนในประเทศ

และต่างประเทศ   ผมมัน่ใจว่าองค์กรโรตาร ี สามารถมบีทบาทเลก็ ๆ รบัใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท แมจ้ะเป็น
เสีย้วหนึ่งในความฝันของพระภูมพิลมหาราช รชักาลที่ 9 ว่าดว้ยโครงการแก้มลงิอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าเพื่อการ
เกษตรกรรม 
 

ผมนอนไม่หลบัหลายคนื  ใคร่ครวญตรกึตรองถึงภารกิจของแนวทางและวธิใีดที่ดทีี่สุด  ที่จะเริม่ต้น
ด าเนินโครงการแก้มลงิต่อไป  ผมมคีวามมัน่ใจว่า มติรโรแทเรยีนในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึเพื่อนใน
แวดวงธุรกจิจะรว่มดว้ยช่วยกนั แปรความใฝ่ฝันน้ีใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
 

ผมตระหนักดวี่า โครงการแก้มลงิเป็นโครงการที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทยัมากที่สุด และเป็นที่
ปรารถนาของประชากรรากหญา้ จงึขอตัง้ปณิธานว่า ผมจะใชค้วามเพยีรพยายามทุ่มเททุกแนวทางจนโครงการ
พฒันาแหล่งน ้านี้ประสบความส าเรจ็ 
 

ผมไดร้บีด าเนินการกา้วแรก ตดิต่อกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเรยีนปรกึษากบัท่านอธบิดกีรม
ชลประทาน เกีย่วกบัแผนการพฒันาแหล่งน ้าของโรตาร ี
 

เมื่อโครงการนี้เสรจ็สิน้สมบูรณ์แลว้ แก้มลงิของโรตารจีะมคีวามยาว 1,000 เมตร กวา้ง 812 เมตร และ
ลกึ 3.5 เมตร ตอ้งขดุลอกดนิโคลน และหนิออกประมาณ 2,108,750 ควิบกิเมตร  
 

ในฤดแูลง้ แก้มลงินี้สามารถเกบ็กกัน ้าฝนไดป้ระมาณ 2.4 ลา้นควิบกิเมตร เพยีงพอใหช้าวไร่ชาวนานับ
หมื่นรายท าการเพาะปลูกในยามฟ้าฝนไม่เป็นใจ เอื้อให้ปลูกพชืได้ปีละ 2-3 ครัง้ เพิม่พูนรายได้ครวัเรอืนของ
ชาวนา และยกระดบัความเป็นอยูใ่หด้ขี ึน้ 
 

คาดว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งอยู่ประมาณ 35 ล้านบาท หรอื 1 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยช าระงวดแรก 
10 ลา้นบาทในเดอืนพฤศจกิายน 2560 งวดทีส่อง 10 ลา้นบาทในเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 และช าระส่วนทีเ่หลอื 
15 ลา้นบาท เมือ่การก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ในเดอืนเมษายน/พฤษภาคม 2561  
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ผมและอธบิดกีรมชลประทานจะลงนามในหนงัสอืบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ในเรว็วนันี้ งานก่อสรา้งจะ
เริม่ขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 และก าหนดเสรจ็สมบรูณ์ภายในเดอืนพฤษภาคม 2561 
  

สถานทีก่่อสรา้งแกม้ลงิ ไดแ้ก่ บา้นเสาวดั หมู ่2 ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร  
  

ผมจงึขอแรงสนับสนุนจากทุกท่าน วงิวอนขอทุกบาททุกสตางค์เท่าทีท่่านสามารถเกื้อกูลโครงการแก้ม
ลงินี้ใหบ้รรลุความส าเรจ็  
  

ไม่เพยีงแต่การสนับสนุนโดยส่วนตวัจากท่าน แต่รวมถงึการบรจิาคทุน DDF ของภาคใหแ้ก่โครงการนี้
ดว้ย 
  

ผมขออนุญาตแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้หนึ่งชุด เพื่อบรหิารก ากบัดแูลโครงการนี้ โดยผมเป็นประธาน มี
สามอดตีผูว้่าการภาค และอกีหนึ่งอดตีนายกสโมสรของสโมสรโรตารสีกลนคร ซึง่รบัผดิชอบพืน้ทีต่ ัง้ของแกม้ลงิ
นี้ เป็นกรรมการ 
  

หากท่านกรุณาตัดสินใจสนับสนุนค าวิงวอนนี้  โปรดบรจิาคทุนทรพัย์ได้ที่ มูลนิธิภาคโรตารไีทย 
(บรจิาค) ธนาคารกสกิรไทย บญัชเีลขที่ 718-2-29510-2 (ออมทรพัย)์ ถนนรชัดาภเิษก (สุขุมวทิ-พระราม 4) 
193/5 อาคารเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
  

ภายหลงัโครงการเสรจ็สมบูรณ์ จะน าเสนอรายงานบญัชทีี่ได้รบัการตรวจสอบและรบัรองโดยผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาต พรอ้มกบัการรายงานความคบืหน้าการก่อสรา้งเป็นระยะ 
  

หากท่านตอ้งการขอ้มลูใด ๆ โปรดตดิต่อ 
ผูอ้ านวยการดนุชา ภมูถิาวร ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย   
email: danucha@rotarythailand.org  
หรอืผม email: bhichairattakul@hotmail.com 
  

ผมจะรอรบัฟังขา่วดจีากท่าน และขอขอบคุณทุกท่านดว้ยความจรงิใจอย่างยิง่ 
  
 ขอแสดงความนบัถอื    
 พชิยั  รตัตกุล 
 อดตีประธานโรตารสีากล 
 กุมภาพนัธ ์2560 
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