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แบร์รี่ รัสซิน
ประธานโรตารีสากล
ปีบริหาร 2018-19

	 นับแต่โรตารีก่อตั้งมาถึง	 113	 ปีแล้วน้ัน	
บทบาทของโรตารใีนโลกและในชวีติของสมาชกิ
ทั้งหลายก็ยังอยู่ในสภาวะแห่งวิวัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องเรื่อยมา	 เมื่อสมัยแรกเร่ิมน้ัน	 โรตารีให้
แนวทางแก่สมาชิกในการคบหาสมาคม	 มี
มิตรภาพและสร้างเครือข่ายภายในชุมชน	 หลัง
จากนั้นมาไม่นานนัก	 งานบ�าเพ็ญประโยชน์ก็
บังเกิดขึ้นในโรตารีและขยายตัวพร้อมทั้งมี
อทิธพิลกว้างขวางข้ึนในฐานะเป็นองค์กร	ในเวลา
นัน้	การบ�าเพญ็ประโยชน์ของโรตารซีึง่สนบัสนนุ
โดยมูลนิธิโรตารี	 ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัว
และชุมชนระหว่างนานาประเทศในโลก	 เราได้
สร ้างการมีส ่วนร ่วมและเน ้นการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่เพิม่พนูผลกระทบของเรา	นอกจาก
นี	้ยังเริม่แนวคดิสาธารณสขุภาคเอกชนทีย่ิง่ใหญ่
ที่สุดในโลก	 โดยร่วมมือกับรัฐบาล	 องค์กร
ระหว ่างประเทศ	 และตัวแทนสาธารณสุข 
ท้องถิน่	รวมทัง้ภมูภิาคต่างๆ	มากมายเหลอืคณา
นับเพื่อขจัดโรคโปลิโอ	ยิ่งนับวัน	สมาชิกของเรา
ไม่เพียงแต่มาร่วมกนัแสวงหาแค่มติรภาพเท่านัน้	
แต่ได้หาวิถีทางที่จะลงมือปฏิบัติกันอย่างถาวร
ตลอดไปอีกด้วย
 โรตาร ียงัคงเป็น	และจะเป็นองค์กรเช่นนี้
อยู่เสมอ	ดังที่ท่าน	พอล แฮริส ได้คาดหวังไว้ให้
โรตารีเป็นที่	 ซึ่งผู้คนจากทุกมุมโลกสามารถมา
ร่วมกันก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่า
ตนเอง	นอกเหนอืไปจากนีแ้ล้ว	โรตารใีนปัจจบุนั
ยังให้บางส่ิงบางอย่างท่ีพิเศษสุดและเป็นคุณค่า

Rotary: BE THE INSPIRATION
โรตารี:		ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

สารจาก
ประธานโรตารีสากล 2018-2019

ชั่วนิรันดร์	นั่นก็คือ	โอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
เครือข่ายโลกของผู้คนที่มีความสามารถพิเศษ	
และเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได	้
พวกเราทั้งหลายทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	
ต่างก็เช่ือมั่นในพลังปฏิบัติการของชุมชนอันจะ 
สร้างผลกระทบแก่โลกได้	และด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกนั	เรามทีัง้ความสามารถและทรพัยากร
ทีจ่ะสมัฤทธิผ์ลได้เกอืบทกุอย่างทเดยีวทัว่โลกนัน้	
โรตารมีคีวามหมายมากขึน้กว่าแต่ก่อน	รวมทัง้มี
ศักยภาพยั่งยืนตลอดไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 แต่
ทว่า	 น่าเสียดายยิ่งที่ยังมีผู ้คนไม่มากพอที่จะ
เข้าใจได้อย่างจริงจังว่าโรตารีคืออะไร	 และท�า
อะไรบ้าง	แม้แต่ภายในสโมสรต่างๆ	ของเราเอง	
โรแทเรียนจ�านวนมากยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโรตารี
ได้มากพอ	 ที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับการ
เป็นสมาชิกโรตารี
	 การบ�าเพ็ญประโยชน ์ของโรตารีนั้น	
เปลี่ยนแปลงชีวิตและชุมชนต่างๆ	ได้	ทั้งนี้	เพื่อ
บรรลกุารบ�าเพญ็ประโยชน์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงได้
อย่างแท้จริง	 เราจ�าเป็นต้องคิดต่าง	 เก่ียวกับ
บทบาทของเราเองในโรตารีและบทบาทของ 
โรตารีในโลกที่จ�าเป็นต้องเน้นภาพลักษณ์ของ
โรตารีให้มากขึ้น	 โดยใช้สื่อทางสังคมต่างๆ	 เพื่อ
สร้างสมาชกิภาพของเราและดงึดดูผูร่้วมบ�าเพญ็
ประโยชน์ที่สามารถช่วยเราเพิ่มขีดการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ได้	 เราจ�าเป็นต้องเน้นโครงการต่างๆ	
ให้กว้างขวางขึน้เพือ่ส่งผลกระทบทีย่ัง่ยนืได้มาก
ขึน้	โดยใช้เวลาวจิยัและวางแผนงานทีจ่ะต่อเนือ่ง

ข้ามปีโรตารแีละวาระการท�างานของเราต่อไปได้	
ที่ส�าคัญยิ่งคือ	 เราจ�าเป็นต้องร่วมสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางบวก	โดย
ให้แรงบันดาลใจแก่สโมสร	 ชุมชน	 และองค์กร
ของเราเพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ	 ซึ่งหน้าใน
ปัจจุบัน	ด้วยความกล้าหาญ	การมองโลกในแง่ดี
และมีความคิดสร้างสรรค์
	 ดังที่ท่าน	 พอล แฮริส	 ได้กล่าวไว้ว่า 
“โรตารคีอืโลกใบเลก็แห่งสนัตสิขุ	ซึง่เป็นรปูแบบ
ที่ชาติต่างๆ	จะปฏิบัติสืบต่อกันได้เป็นอย่างดี”
	 ส�าหรับผมแล้ว	 โรตารีมิได้เป็นเพียงรูป
แบบเท่านัน้	แต่เป็นแรงบนัดาลใจซึง่แสดงให้เหน็
ถึงสิ่งที่เป็นไปได้	อันจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลและ
ให้วถิทีางทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่	ร่วมสร้างแรงบนัดาลใจ	
แก่โลกของเราอีกด้วย
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สารจากผู้ว่าการภาค 3340
ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร 2018-19

	 “โรตารี”	เป็นองค์กรบำาเพ็ญประโยชน์ที่มีสมาชิกมากกว่า	1	ล้านคนทั่วโลก	
ซึ่งล้วนมีอุดมการณ์ที่จะบริการผู้อื่นเหนือตนเอง	“Sevice Above Self”	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับชุมชนท้องถิ่นที่ได้อาศัยอยู่	 เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

	 ในปีแห่งการ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ”	จึงเป็นปีที่มวลมิตรโรแทเรียนทุก
ท่านจะได้ร่วมสร้างภาพลักษณ์ทางบวกให้เกิดแก่ชุมชน	 สร้างมุมฟมองแห่งความเป็น
โรตารีให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก	ร่วมขจัดโปลิโอ	ซึ่งเหลืออีกเพียงน้อยนิดให้หมด
ไปจากโลกอันเป็นหนึ่งในภาระกิจสำาคัญของโรตารีสากลมาเกือบร้อยปี

	 ในปีบริหารนี้	 ผมมีความภุมิใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสทำาหน้าที่ผู้ว่าการภาค	
3340	ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสเช่นนี้	และผมตั้งมั่นว่าผมจะเริ่มสนับสนุนกิจกรรม 
ดีๆ	ของทุกสโมสร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของปีบริหาร	
โดยตรง	ในทันทีอย่างไม่รีรอ	เพื่อให้ทุกสโมสรเกิดผลงานในอันที่จะนำาไปสู่การพัฒนา
ชุมชนพร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรตารีให้เกิดการ	 “ร่วมสร้างแรงบันดาล
ใจ”	กับทุกภาคส่วนและทุกฟันเฟืองแห่งโรตารี
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News from the 3340
financial sector
ข่าวสารจากการเงินภาค

กำ�หนดก�รชำ�ระเงินบำ�รุงโรต�รีส�กล (RI)
โดยแบ่งชำาระปีละ	2	ครั้ง	ดังนี้

งวดที่ 1	(ครึ่งปีแรก)
ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2561-	31	ธันวาคม	2561
คนละ	32+1.50	USD	=	33.50	USD	x	จำานวนเงินตาม
อัตราแรกเปลี่ยนไทยที่ศูนย์โรตารีประกาศ
สโมสรควรชำาระค่าบำารุงโรตารีสากล	(ครึ่งปีแรก)	ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

งวดที่ 2	(ครึ่งปีหลัง)
ตั้งแต่	1	มกราคม	2562	-	30	มิถุนายน		2562	
คนละ	32	USD	x	จำานวนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนไทย
ที่ศูนย์โรตารีประกาศ	
สโมสรควรชำาระค่าบำารุงโรตารีสากล	(ครึ่งปีหลัง)	ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2562

วิธีการชำาระค่าบำารุงโรตารีสากล
	 1.	จ่ายเป็นตั๋วแลกเงินธนาคาร	(ดร๊าฟ)	สั่งจ่ายใน
นาม	Rotary	International
	 2.	นำาส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วน	ลง
ทะเบียน	ไปที่

 อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์
	 ศูนย์โรตารีแห่งประเทศไทย
	 75/82-83	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	2
	 ซอยวัฒนา	ถ.อโศก	เขตวัฒนา
	 กรุงเทพฯ	10110

	 ทั้งนี้	 โปรดส่งสำาเนาเอกสารการส่งเงินค่าบำารุง
โรตารีสากล	(สำาเนาตั๋วแลกเงิน	และ	SAR)	ไปยังประธาน
การเงินภาคของท่าน	1	ชุด	เพื่อยืนยันการส่งเงินค่าบำารุง
โรตารีสากล	ของสโมสรด้วย
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หมายเหตุ เงินบำารุงภาค	ท่าน	1,100	บาทแยกเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้
-	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์		 จำานวน	220	บาท
		วารสารโรตารีไทย	(The	
		Thai	Rotary)
-	เงินค่าบำารุงศูนย์โรตารีใน		 จำานวน	510	บาท
		ประเทศไทย
-	เงินอุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัด		 จำานวน	200	บาท
		การอบรมนายกรับเลือก	PETS
-	เงินอุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัด		 จำานวน	50	บาท
		ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร
		(DTA)
-	เงินอุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัดการ	จำานวน	50	บาท
		ประชุมใหญ่ภาค		(DC)
-	เงินสนับสนุนการบริหารงานภาค	จำานวน	50	บาท
-	เงินเพื่อบริจาคช่วยผู้ประสบภัย	จำานวน	20	บาท
		ทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอื่นๆ
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       จำานวน 1,100 บาท

	 ในกรณีที่สโมสรส่งเยาวชนร่วมโครงการ
เยาวชนแลกเปลี่ยน	 จะต้องชำาระเงิน	 RI	 และเงิน
บำารุงภาคให้ครบถ้วนก่อนตามกำาหนด	เยาวชนจึงจะมี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี	
ภาค	3340

กำ�หนดก�รชำ�ระเงินบำ�รุงภ�ค

	 1.	 ชำาระเงินบำารุงภาค	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 อัตราการ
ชำาระ	1,100.-	บาท/สมาชิก	1	ท่าน
	 จำานวนสมาชิกตามบัญชีที่ส่งเงิน	RI	(SAR)	(ภายใน 
วันที่	31	ธันวาคม	2561)

วิธีก�รชำ�ระค่�บำ�รุงภ�ค

ชำาระโดยตั๋วแลกเงิน	(ดร๊าฟ)	สั่งจ่ายในนาม
	 นายสุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	-	นายเทพวรรณ์
เตียมไธสง	-	นางนภัสสรณ์	รุจน์รีหิรัญ	นำาส่งตั๋วแลกเงิน	
พร้อมเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วน	ลงทะเบียนไปที่

	 ผชภ.นภัสสรณ์	รุจรวีหิรัญ	(ประธานการเงินภาค)
	 346	(โรงแรงศรีพัฒนา)	ถ.สุรนารี	ต.ในเมือง	
	 อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000

หรือ	โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
	 ธนาคารกรุงเทพ	สาขาถนนประชาสโมสร
	 เลขที่บัญชี/Account	No.	411-510131 5

ชื่อบัญชี	นายสุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	-นายเทพวรรณ์	
	 เตียมไธสง	นางนภัสสรณ์	รุจน์รวีหิรัญ

	 กรณีที่ท่านชำาระเงินบำารุงภาค	 โดยการโอนผ่าน
บัญชี	ขอความกรุณาท่านสำาเนา	การโอนไปที่

	 ผชภ.นภัสสรณ์	รุจรวีหิรัญ	(ประธานการเงินภาค)
	 346	(โรงแรมศรีพัฒนา)	ถ.สุรนารี	ต.ในเมือง	
	 อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719, E-mail: info@rotarythailand.org, www.rotarythailand.org, Facebook.com/Thai Rotary Centre

สารจากประธานศูนย์ฯ
เรียน  ท่านผู้น�าสโมสร

 ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสสนับสนุนการบริการหรือ
บ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารีในประเทศไทย ในฐานะประธานศูนย์
โรตารีปี 2561-63   นอกเหนือจากงานโดยปกติตามวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ฯ ดิฉันและเจ้าหน้าที่ทุกคน มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของศูนย์ฯ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ แก่สโมสรและภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทย ตามแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากลเป็นส�าคัญ อันได้แก่ เรื่อง
ของข้อมูลทันสมัย หรือการประสานงานด้านสมาชิกภาพ การบริจาค
และกิจกรรมของมูลนิธิ รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรตารีแก่
สาธารณชน
 ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จะปรับปรุง Website (www.rotarythailand.
org) ใหม่ ให้สามารถเป็นหลักในการติดต่อสื่อสารกับสโมสรหรือภาค
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สโมสรหรือภาคที่มี Website อยู่
แล้ว อาจเชื่อมโยงกับ Website ของศูนย์ฯ ได้ ซึ่งจะเสนอรายละเอียด
ต่อไปให้ทราบโดยทั่วกัน
 เพื่อให้งานของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของ
สโมสรและภาคได้มากที่สุด สโมสรสามารถเสนอความต้องการในการ
บริการของศูนย์ฯ ผ่านผู้ว่าการภาค รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ในการ
ปรับปรุงแก้ไขงานบริการของศูนย์ฯ
 ดิฉันและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกคน มีความภาคภูมิใจ และ
พร้อมจะ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” กับโรแทเรียนทุกสโมสรและทุก
ภาค พร้อมทั้งขอขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ 

ด้วยดีตลอดมา ณ ที่นี้ด้วย

         ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)

l ประสานงานให้สโมสรและภาค

- การจ่ายค่าบ�ารุงโรตารีสากล (RI)

- การบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี (TRF) ติดตามใบประกาศ

เกียรติคุณและเข็มยกย่อง ตลอดจนประสานแก้ไขข้อมูลการ

บริจาค

- แนะน�า/อบรมการใช้งาน My Rotary 

- แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสโมสรและสมาชิก การก่อตั้งสโมสร

โรตารี อินเทอร์แรคท์ และโรทาแรคท์

- บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรตารี

- ประสานงานกับ RI และ TRF ให้ตามที่สโมสรหรือภาค

ร้องขอ

l	แปลและจัดพิมพ์เอกสารโรตารี และจัดให้ดาวน์โหลดทาง

เว็บไซต์ 

l	เป็นศูนย์ประสานงานหรือช่วยจัดการประชุมในระดับภาค และ

ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 

l	การเก็บรักษาข้อมูล สถิติ ประวัติ ที่เป็นเอกสารและสิ่งของที่

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของโรตารีในประเทศไทย ตลอดจน

การดูแลถ้วยรางวัลและห้องสมุด 

l เป็นศูนย์ประสานงานโครงการของโรตารีระดับประเทศ เช่น 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในและต่างประเทศ, การท�า

โครงการหรืองานเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะร่วมกันในระดับ

ประเทศ 

l ประชาสัมพันธ์ งาน ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้เกี่ยวกับโรตารี 

ลงในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ, Facebook ของศูนย์ฯ, สารผู้ว่าการ

ภาค และนิตยสารโรตารีประเทศไทย 

l ให้บริการเช่าใช้ห้องประชุม 

l จัดซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ และสินค้าจากผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก

โรตารีสากล มาจ�าหน่ายเพื่อบริการแก่โรแทเรียน 

l เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น เรื่อง

โปลิโอ, การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก TCEB 

l เป็นส�านักงานนิตยสารโรตารีประเทศไทย 

เรื่องน่ารู้

งานบริการของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Services of Rotary Centre in Thailand

ตัวเลขโรตาร ี(20 มิ.ย. 61 - www.rotary.org)

 ภาค สมาชิก สโมสร
 3330 2,447 100
 3340 1,551 67
 3350 2,897 109
 3360 1,382 67
 รวม 8,277 343

กรกฎาคม 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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การขุดลอกแก้มลิง 
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรต ิหนึง่ในกรรมการตรวจรับงานขดุแก้มลิงกลา่ววา่ “เม่ือ

วนัท่ี 4 มิถนุายน ผมกบั อผภ.สรัุตน์ บวัวนั และ อน.ประสาท ตงศริิ ได้มีโอกาสไปตรวจรับ
งานขดุดนิหนองโนนตา่ย ซึง่ในสว่นของโรตารีจะมีเนือ้งานการขดุดนิ 300,000 ควิ ผา่นไป
แล้ว 64 วนั ตามสญัญา 90 วนั งานเดินหน้าไป 30% เทา่นัน้ คือ 1แสนควิ งานล่าช้าแนน่อน
เพราะฝนตกทกุวนั ท าให้รถขดุตกัไมส่ามารถท างานได้ ต้นเดือนกรกฎาคมผมจะไปดงูานอีก
ครัง้หนึง่ และจะได้หารือกบักรมชลประทานตอ่ไป” 

 
 
 
 
 
 

 
 
การปรับภูมิทศัน์ 

คุณเอกชัย ภักดีเมฆานนท์ สถาปนิกโครงการ และผู้ควบคมุดแูลการก่อสร้างชีแ้จงวา่ จะมีประชมุ ณ สถานท่ี
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์เป็นประจ าทกุ 2 สปัดาห์ระหวา่งผู้แทนท่ีเก่ียวข้อง คือ โรตารี ผู้ รับเหมา ตวัแทนหนว่ยงาน
ราชการและผู้น าหมูบ้่านทัง้ 3 หมูบ้่าน   “เม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน เราได้ข้อสรุปท่ีตรงกนัอยา่งหนึง่วา่ปัญหาพายฝุนเป็นปัญหา
หลกัท่ีท าให้งานตา่งๆ ของโครงการลา่ช้า แตท่กุคนก็ยงัมีความมัน่ใจว่าในภาพรวมงานตา่งๆ ของโครงการนีจ้ะเสร็จสมบรูณ์
ตามก าหนดเวลา” 

ในสว่นงานก่อสร้างอาคารคณุเอกชยัเลา่วา่ “ขณะนีง้านก่อสร้างใต้ดนิ เชน่ งานเสาเข็ม ฐานรากและตอมอ่ ก าลงั  
ใกล้จะเรียบร้อยแล้ว คานคอดนิของอาคารประกอบตา่งๆ ก็แล้วเสร็จเกือบทัง้หมด เหลือเฉพาะศาลา 9 เหล่ียม เม่ือฝนหยดุ

และรถคอนกรีตเข้าในพืน้ท่ีได้ จะสามารถเทคอนกรีตสว่นนีใ้ห้แล้วเสร็จ หลงัจากนัน้งานเสา 
พืน้ คานและ โครงหลงัคา ก็สามารถท าตอ่ไปได้โดยไมต้่องกลวัฝนแล้ว ภาพรวมงานท่ีลา่ช้าไป 
5% ก็คงจะเร่งท าตามให้ทนัอยา่งแนน่อน” 

 
 

จดหมายข่าวรายเดือนเพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการ >> พฤษภาคม-มิถนุายน 2561 9 
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แบ่งปันน้ำ�ใจ ให้ญี่ปุ่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศญี่ปุ่น

	 จากเหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศญึ่ปุ่น 
ภาค	3340	โรตารีสากล	ของเราได้มีการเชิญชวนมวล
มิตรโรแทเรียนในภาพ	 3340	 ระดมทุนและน้ำาใจช่วย
เหลือมิตรโรแทเรียนในประเทศญ่ีปุ่นท่ีกำาลังเผชิญช่วง
เวลาวิกฤติของชีวิต	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้ประเทศ
เพื่อนบ้านของเขา	 สามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติได้อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมานั้น	 ภาค	 3340	 ของ

เราได้แสดงถึงความมีน้ำาใจจากมิตรโรแทเรียนที่ไม่เคย
เหือดแห้งเพ่ือช่วยเหลือมิตรโรแทเรียนในประเทศญี่ปุ่น	
ในครั้งนี้	 ต้องขอขอบคุณทุกสโมสรที่ได้ร่วมใจกันจนได้

ยอดบริจาคจำานวนมาก	

	 โดยภาค	3340	โรตารีสากล	นำาโดยท่าน	ผวภ. 
สุรพล ทวีแสงสกุลไทย	ได้นำาคณะ	เดินทางไปมอบเงิน

สนับสนุนให้กับมวลมิตรโรแทเรียนในประเทศญี่ปุน	เมื่อ
วันที่	20	กรกฎาคม	2561	ที่ผ่านมา
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News from Rotary
Youth Exchang Committee

ข่าวสารคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน
ผอภ.ศิริ  เอี่ยมจำารูญลาภ

เยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี ภาค 3340 พร้อมเดินทางแล้ว
	 ในปีบริหาร	2018-2019	ภาค	3340	เรามีเยาวชนแลกเปลี่ยนที่ผ่าน 
การอบรมครบถ้วนพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศ 
เป้าหมายในเครือข่ายโรตารีทั่วโลก	 ไม่ว่าจะเป็น	 สหรัฐอเมริกา	 แคนนาดา 
บราซิล	 แม็กซิโก	 ฝรั่งเศส	 เยอรมัน	 ญี่ปุ่น	 ใต้หวัน	 ตามแนวทางหนึ่งใน 
  six areas of focus	ด้าน	Peace	ทั้งสิ้น	29	คน
	 เยาวชนของเราจะนำามิตรภาพและวัฒธรรมไปแลกเปล่ียนพร้อมกับ 
					นำาประสบการณ์ดีๆ		กลับมาพัฒนาตนเองและสังคม		เพื่อเป็นหนึ่งใน
					โรแทเรียนที่สมบูรณ์แบบในอนาคต	ผมในนามคณะกรรมการเยาชนแลก
			เปลี่ยนโรตารี	ภาค	3340	จะได้นำาความคืบหน้าของเยาวชนทั้งหมดมาแจ้ง
ข่าวให้ได้ติดตามกันต่อเนื่อง	 เพื่อให้มวลมิตรทุกท่าน	 ได้ชื่นชมความสามารถ	

และความก้าวหน้าต่างๆ	ของเยาวชนของเรา
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3340 Activities
กิจกรรมชาว 3340

วันอาทิตย์ที่	8	ก.ค.	61	สโมสรโรตารีกันทรลักษ์	-	สโมสร
โรตารีสีลม	โดยท่าน	อผภ.เกษมชัย	นิธิวรรณกุล	และสโมสร
โรตารี	MITO-MINAMI	จากประเทศญี่ปุ่น	ร่วมมอบเตียง	
และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์	ให้แก่โรงพยาบาล
กันทรลักษ์

สร.กาฬสินธุ์ได้ทำาการตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย	
ของนักเรียนและผู้สัญจรไปมาจำานวน	3	แห่ง	คือ	1.โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัยอ	2.โรงเรียนอนุกลูนารี	และ	3.มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์	ตีเส้นจราจรภายในมหาวิทยาลัย

สโมสรโรตารีเกาะช้าง	ลงพื้นที่	ออกเยี่ยมให้กำาลังใจผู้ประสบภัย
ไฟไหม้บ้าน	และมอบของใช้เป็นเครื่องมือทำามาหากินไว้ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ	เพื่อดำาเนินชีวิตต่อไป

เมื่อ	9	ก.ค.	61	สโมสรโรตารีจันทบุรี	มอบเครื่องกระตุกหัวใจ
และเครื่องตรวจออกซิเจนในเลือด	มูลค่า	412,217	บาท	ให้
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันนี้	5	กค.	61	สโมสรจันทบูร	ได้จัด 
เลี้ยงอาหาร,	มอบจักรยาน	และทุน
การศึกษาให้กับน้องๆ	ที่โรงเรียนวัด
เนินยาง	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	ซึ่งเป็น
กิจกรรมแรกของปีบริหารนี้

สร.กาฬสินธุ์	และ	สร.อีสเทอร์ซีบอร์ด	พัทยา	โดยมี	ผวภ.สุรพล	
ทวีแสงสกุลไทย	เดินทางมามอบโครงการเครื่องกรองน้ำาระบบหยด	
ที่ได้มอบ	ให้กับศูนย์	พัฒนาเด็กเล็กจำานวน	6	ศูนย์	ที่	อบต.	
หนองแวง	อ.สมเด็จ	จ.	กาฬสินธุ์	จำานวน	360	ชุด
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8	กค.	61	สโมสรโรตารีนครพนม	ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดนครพนม.	จัดกิจกรรมโรงทาน	ในงานพิธีบวงสรวงพระยาศรีสัตตนาคราช

สโมสรโรตารีน้ำาพอง	 จัดมอบเครื่องกรองน้ำาระบบหยดแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน	 7	 แห่งคือ	 1.โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 
อ.กระนวน	ขอนแก่น	2.โรงเรียนบ้านผักหนาม	อ.กระนวน	3.โรงเรียนบ้านบะแต้	อ.กระนวน	4.โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม	อ.น้ำาพอง	
5.โรงเรียนบ้านศรีเมืองแอม	อ.เขาสวนกวาง	6.โรงเรียนโนนศิลาราศรี	อ.อุบลรัตน์	และ	7.โรงเรียนบ้านวังโพน	อ.กระนวน	ซึ่งเป็นการ
ทำางานที่มุ่งมั่นของสมาชิกอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย	เพื่อผู้ด้อยโอกาสในปีบริหารนี้

สมาชิกโรตารีประทาย	บริจาคเงินสมทบ
สร้างระเบียงชายลูกเสือ	รร.ชุมชนประทาย
จำานวนเงิน	20,000	บ.

5	กค.	2561	สมาชิกสโมสร
โรตารีเมืองมุกดาหาร	 ได้ 
มอบเครื่องกรองน้ำาซึ่งเป็น 
โครงการร่วมกับสโมสร
โรตารีบางนามอบให้กับ 
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
อ.เมืองมุกดาหาร	โรงเรียน 
บ้านคำาสร้อย	 อ.นิคมคำา 
สร้อยและโรงเรียนบ้าน
สองคอน	 อ.หว้านใหญ่	
จ.มุกดาหาร

สโมสรโรตารีเมืองเลย	และ	สโมสรโรตารีธนบุรี-ตะวันตก	ร่วม 
ส่งมอบห้องพิเศษ	โรงพยาบาลหนองหิน	จ.เลย

เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	61	สโมสรโรตารีอำานาจเจริญ	จัดพิธีมอบเตียงผู้ป่วยแก่
โรงพยาบาลอำานาจเจริญ	 ซึ่งเป็นโครงการโดยสโมสรโรตารีอำานาจเจริญ	 สโมสร
โรตารีสีลม	และสโมสรโรตารีมิโต-มินามิ	 ประเทศญึ่ปุ่น	 จัดขึ้น	ณ	ห้องประชุม
ใหญ่	โรงพยาบาลอำานาจเจริญ
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3340 Activities
กิจกรรมชาว 3340

ประมวลพิธีสถาปนา ในภาค 3340

เมื่อวันที่	6	กรกฏาคม	61	สโมสรโรตารีหมากแข้ง	จัดพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กนักเรียนยากไร้	ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	จำานวน	79	ทุน	
เป็นเงิน	369,000	บาท	นอกจากนี้ยังได้มอบถุงรักสร้างแรงบันดาลใจ	ซึ่งภายในบรรจุเครื่องเขียน	ของใช้	อาหารแห้ง	และอุปกรณ์ที่จำาเป็น	มอบ
เพิ่มให้แก่เด็กๆ	ด้วย	โดยโครงการนี้	สโมสรได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่	5	แล้ว
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ประมวลกิจกรรมผู้ว่าการภาค
ประมวลภาพงานสถาปนาสโมสรโรตารี ในภาค 3340



14 สารผู้ว่าการภาค
3340 R.I. 2018-2019

ประมวลภาพงาน Multi PETs จ.ขอนแก่น

ประมวลกิจกรรมผู้ว่าการภาค
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ประมวลภาพการะประชุม DTA จ.ขอนแก่น

ประมวลกิจกรรมผู้ว่าการภาค
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เจ้าของ
สารผู้ว่าการภาค 3340

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2015-2016

กองบรรณาธิการ
 อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล
   21/4-7 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำาราบ
    จ.อุบลราชธานี  34190
   Mobile : 081-5471981 , 045-433 045
    E-mail : kijja_boy@hotmail.com 

ออกแบบ/ควบคุมการจัดพิมพ์
ไทยชบา
470/5 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
Phone/Fax : 042-181844
Mobile  : 089-7113870, 082-3028887
E-mail   : thaichaba1@gmail.com


