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ประธานโรตารีสากล
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Rotary: BE THE INSPIRATION
โรตารี:  ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

สารจาก
ประธานโรตารีสากล 2018-2019
Dear fellow Rotarians, มิตรโรแทเรียนที่รัก
 A well-known saying goes, “If you 
want to change the world, go home and love 
your family.” That doesn’t mean people 
should ignore the needs outside their own 
homes; instead, they should pay attention 
to the needs within.
	 มีคำ�กล่�วที่รู้จักกันดีว่�ดังนี้	 “ห�กท่�น
ต้องก�รเปลี่ยนแปลงโลก	 โปรดกลับบ้�นและรัก
ครอบครัวของท่�นก่อน”		แต่นั่นมิได้หม�ยคว�มว่�	
คนเร�ไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อคว�มต้องก�รภ�ยนอก
บ้�นของตน	 แต่ควรจะสนใจสิ่งที่ข�ดแคลนภ�ยใน
บ้�นเสียก่อน
 It can be tempting, when our 
priority is service, to focus only on the 
things that look like service: the projects, 
the planning, the work that yields a visible 
benefit	 to	 those	who	need	 it.	But	 to	do 
that work effectively, we need to keep our 
own house in order. In Rotary, that means 
conducting ourselves in accordance with 
the principles of Rotary, treating others 
with respect, and following The Four-Way 
Test. It means maximizing our impact by 
planning carefully and stewarding our 
resources wisely. And it means looking 
after the long-term health of our organization 
by ensuring that our membership is strong, 
engaged, and healthy.
	 นี่อ�จเป็นสิ่งท้�ท�ย	ในเมื่อสิ่งที่เร�ควร 
ทำ�ก่อน	 คือก�รบำ�เพ็ญประโยชน์	 มุ่งเน้นในสิ่งที่ 
ดูเหมือนก�รบำ�เพ็ญประโยชน์	เช่น	โครงก�รต่�งๆ 
ก�รว�งแผน	ผลง�นที่ให้ผลดีที่แลเห็นได้แก่ผู้ที่ข�ด 
แคลน	 แต่ก�รทำ�ง�นที่จะมีประสิทธิผลดีนั้นเร� 
ควรต้องดูแลบ้�นเร�ให้เรียบร้อยด้วย	 ในโรต�รี	 นี่ 
คือก�รกำ�กับชีวิตเร�ต�มหลักก�รของโรต�รี	 ให้ 
คว�มเค�รพผู้อื่นและใช้หลักก�รแบบทดสอบ 
สี่แนวท�ง	หม�ยถึงก�รสร้�งผลกระทบให้ม�กที่สุด	

ด้วยก�รว�งแผนอย่�งรอบคอบและควบคุมก�รใช้
ทรัพย�กรของเร�อย่�งเฉลียวฉล�ด		และยังหม�ย
ถึงก�รมองไปข้�งหน้�ถึงสุขภ�พขององค์กรของ
เร�ในระยะย�ว		ให้แน่ใจว่�สม�ชิกภ�พของเร�นั้น
เข้มแข็งมั่นคง	มีส่วนร่วมและมีสุขภ�พดีด้วย
 Our membership has hovered 
around the same 1.2 million mark for 20 
years. We aren’t growing, and our mem-
bership is getting older. We have too many 
clubs that don’t have the knowledge or 
motivation to have an impact: clubs that 
don’t know what we’re doing on a global 
level, clubs that don’t know about our 
programs or our Foundation, that don’t 
even know how to get involved. And with 
a membership that is still mostly male, we 
clearly aren’t doing enough to become the 
organization of choice for women who are 
seeking to serve.
	 สม�ชิกภ�พของเร�นั้นยังคงทรงตัวอยู่ 
ที่จำ�นวน	 ๑.๒	 ล้�นคนเท่�เดิมตลอด	 ๒๐	 ปีม�นี้ 
เร�มิได้เติบโตขึ้นเลย	และสม�ชิกของเร�ก็ชร�ภ�พ 
ลงไปทุกปี	 เร�มีสโมสรจำ�นวนม�กที่มิได้มีคว�มรู้
หรือมีแรงกระตุ้นเพื่อสร้�งผลกระทบ	 สโมสรที่ยัง
ไม่ทร�บว่�เร�กำ�ลังทำ�อะไรในระดับโลก	 สโมสรที่
ยังไม่ทร�บโปรแกรมหรือมูลนิธิโรต�รีของเร�	 และ
มิหนำ�ซ้ำ�ยังไม่ทร�บด้วยว่�จะมีส่วนร่วมได้อย่�งไร		
ในขณะที่สม�ชิกสโมสรของเร�ส่วนใหญ่ยังเป็น
สุภ�พบุรุษ	เป็นที่ชัดแจ้งว่�เร�ยังทำ�ง�นกันไม่พอที่
จะทำ�ให้เร�เป็นองค์กรท�งเลือกสำ�หรับสุภ�พสตรี
ที่จะเข้�ม�เพื่อแสวงห�โอก�สบำ�เพ็ญประโยชน์ร่วม
กัน
 We are a membership organiza-
tion	first.	If	we	want	to	achieve	the	goals 
we’ve set for ourselves, we need to 
put	 membership	 first.	 All	 of	 us	 have	 a 
responsibility to take membership seriously, 
not only by inviting prospective members, 

but also by making sure new members 
are welcomed into clubs that offer them 
something of value. If you see someone 
walk into a meeting and hesitate, be sure 
that person has a place to sit and is part 
of the conversation. If you’re enthusiastic 
about a Rotary program, make sure your 
club knows about it and knows how to 
get involved. If you see a need in your 
community, talk about it at this week’s 
meeting. If we want to be part of an 
organization that’s strong, that’s active, 
that’s having an impact – start at home, 
and	Be	the	Inspiration	in	Rotary.
	 พวกเร�เป็นองค์กรสม�ชิกภ�พในเบื้อง 
ต้น	 ห�กเร�ต้องก�รจะบรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้
สำ�หรับพวกเร�เอง	 เร�จำ�เป็นต้องเริ่มต้นเรื่อง
สม�ชิกภ�พในชั้นแรกนี้	 เร�ทุกคนต้องรับผิดชอบ
ในเรื่องนี้อย่�งจริงจัง	 ไม่เพียงแต่เชื้อเชิญบุคคล
ที่มุ่งหวังเท่�นั้น	 แต่ยังต้องมั่นใจว่�สม�ชิกใหม่จะ
ได้รับก�รต้อนรับในสโมสรด้วยก�รนำ�เสนอส่ิงที่มี
คุณค่�ให้เข�	 ห�กเร�เห็นผู้ที่เดินเข้�ห้องประชุม
มีท่�ทีลังเลใจ	 โปรดรีบจัดห�ที่นั่งให้เข�และร่วม
วงสนทน�ด้วยกัน	 ห�กท่�นสนใจในโปรแกรมของ
โรต�รี	 โปรดแจ้งให้สโมสรท่�นทร�บและห�วิธีให้
ท่�นมีส่วนร่วม	 และห�กท่�นทร�บว่�ชุมชนของ
ท่�นต้องก�รสิ่งใด	 โปรดแจ้งให้ที่ประชุมทร�บด้วย 
และห�กเร�ต้องก�รมีส่วนร่วมในองค์กรที่เข้มแข็ง 
มั่นคง	 ที่จะมีผลกระทบ	 ขอโปรดเริ่มต้นที่บ้�น 
(สโมสร)	 และ	 ร่วมสร้�งแรงบันด�ลใจ	 ในโรต�รี
กันเถิด
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	 สม�ชิกภ�พ	เป็นฟันเฟืองสำ�คัญที่องค์กรโรต�รีจะข�ดไม่ได้	เพร�ะกิจกรรม
ใดของสโมสรจะเกิดขึ้นมิได้เลยห�กไม่มวลสม�ชิกช่วยกันลงมือทำ�	สม�ชิกสโมสร	จึง
มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รขับเคลื่อนองค์กร	ก�รจะมีส�ม�ชิกเพิ่มได้สโมสรเองก็มี
ภ�พลักษณ์ที่ดี	มีคว�มเป็นโรต�รีที่ชัดเจน	จึงจะสร้�งคว�มเชื่อมันและศรัทธ�ต่อก�ร
ต้องก�รเข้�ม�ร่วมเป็นสม�ชิกได้

	 แต่ก�รรักษ�สม�ชิกเก่�	 ก็มีคว�มสำ�คัญไม่แพ้กัน	 เพร�ะสม�ชิกเก่�เป็น
ผู้มีคว�มเข้�ใจ	 และมีอุดมก�รณ์ร่วมกับสโมสรม�แล้ว	 ก�รทำ�ให้สม�ชิกเก่�ยังคงมี
ศรัทธ�	 มีคว�มเชื่อมั่น	 และยังคงอุดมก�รณ์ร่วมกันต่อไป	 จึงเป็นสิ่งที่แต่ละสโมสร
ต้องใส่ใจอย่�งม�ก	

	 ในเดือนแห่งสม�ชิกภ�พนี้	 ผมหวังว่�	 ทุกสโมสรในภ�คของเร�จะช่วยกัน
เพิ่มสม�ชิกใหม่ให้บรรลุเป้�หม�ยที่ผมได้ตั้งไว้	150	คนขึ้นไป	ในปีบริห�รนี้	ไปพร้อม
กับก�รสร้�งสรรค์กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์อย่�งต่อเนื่องโดยมีมวลมิตรโรแทเรียน	
ซึ่งเป็นสม�ชิกเดิมช่วยกันขับเคลื่อนโครงก�รต่�งๆ	 เพร�ะประโยชน์เหล่�นั้นย่อมเกิด
ขึ้นกับชุมชนและสังคมท้องถิ่นของท่�น

	 วันนี้	 โรต�รี	 นับเป็นองค์กรบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมที่มีคว�มเข้มแข็ง	
และภ�ค	3340	ของเร�ก็มีโครงก�รต่�งๆม�กม�ยต่อเนื่อง	ถือเป็นโอก�สสร้�งภ�พ
ลักษณ์ที่ดีของเร�ช�วโรแทเรียนทุกสโมสร	ครับ
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News from
Membership Development
Committee
ข่าวสารจากคณะกรรมการ
พัฒนาสมาชิกภาพ

	 ดังที่ท่�น	 ผวภ.สุรพล	 ได้กล่�วแล้วว่�	 สม�ชิกภ�พ	
เป็นฟันเฟืองสำ�คัญที่องค์กรโรต�รีจะข�ดไม่ได้	 เพร�ะกิจกรรม
ต่�งๆ	 ของสโมสรจะต้องพึ่งพ�ก�รมีสม�ชิกสโมสรทั้งสิ้น	 และ
เป้�หม�ยของท่�นในปีบริห�รนี้ได้ตั้งเป้�ก�รเพิ่มสม�ชิกใหม่
ให้ได้	 150	 คนขึ้นไป	 นั่นจึงเป็นภ�ระกิจที่เร�ทุกสโมสรจะต้อง
ช่วยกัน	เนื่องจ�กก�รเพิ่มสม�ชิกใหม่แม้เพียง	1	คนก็เป็นผลดี
อย่�งม�กของสโมสร	
	 ลองจินตน�ก�รดูว่�	ถ้�สโมสรของท่�นสูญเสียสม�ชิก 
ไป	10	เปอร์เซ็นต์	จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมบำ�เพ็ญประโยชน์ 
ของท่�น	 มีโครงก�รอะไรบ้�งที่อ�จจะไม่สำ�เร็จลุล่วง	 มีกี่
โครงก�รที่อ�จจะไม่ส�ม�รถเริ่มต้นได้
	 ในอีกท�งหนึ่งลองพิจ�รณ�ว่�	 ห�กสโมสรของท่�น 
ส�ม�รถเพิ่มสม�ชิกได้	10	เปอร์เซ็นต์หรือ	5	เปอร์เซ็นต์	หรือ 
แม้แต่	2	เปอร์เซ็นต์	คิดถึงคว�มชำ�น�ญในวิช�ชีพที่ท่�นจะได้ 
เพิ่มเข้�ไว้ในประวัติโดยรวมของสโมสรอย่�งง่�ยๆ	 อันจะทำ�ให้ 
สโมสรของท่�นเป็นที่รวมของนักวิช�ชีพและธุรกิจในชุมชน 
เอ�ไว้ด้วยกัน	 เพร�ะโรแทเรียนใหม่ทุกคนนำ�ม�ซึ่งทรัพย�กร 
ทั้งด้�นวิช�ชีพและคว�มรู้เฉพ�ะตัว	 รวมทั้งคว�มรู้ที่จะทำ�ให้ 
สโมสรมีศักยภ�พในก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนและแก่ 
โลกเข้มแข็งขึ้นด้วย	 ประโยชน์ในคว�มหล�กหล�ยนี้จะทำ�ให้ 
โครงก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ใหม่ๆ	ของสโมสรเกิดขึ้นม�ได้ม�กม�ย 
คณะกรรมก�รบริห�รสโมสรจะสม�ชิกใหม่เข้�ม�มีบทบ�ท	 อัน
จะทำ�ให้สโมสรก้�วหน้�ขึ้น
	 คว�มหล�กหล�ยด้�นอ�ชีพ	 เพศ	อ�ยุ	และเชื้อช�ติ
เป็นเร่ืองสำ�คัญอีกเร่ืองหนึ่งที่ควรพิจ�รณ�ในก�รสร้�งสม�ชิก

ภ�พ	 ห�กมีคว�มหล�กหล�ยของสม�ชิก	 สโมสรของท่�นจะมี
ตัวแทนในชุมชนม�กขึ้น	 ส�ม�รถบ่งชี้และสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รบำ�เพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนได้ดีขึ้น
	 ก�รดำ�รงอยู่ของโรต�รีส�กลและสโมสรท้องถิ่นข้ึนอยู่
กับคว�มพย�ย�มในก�รเพิ่ม	 และพัฒน�สม�ชิกภ�พที่ไม่หยุด
ยั้ง	 สม�ชิกภ�พทำ�ให้เกิดก�รสนับสนุนที่ต่อเนื่องในโปรแกรม
หล�ยๆ	โปรแกรมของมูลนิธิโรต�รี	สม�ชิกภ�พเป็นทรัพย�กร
เบื้องต้น	และเป็นสิ่งที่เสริมสร้�ง	รวมทั้งรักษ�สโมสรให้มีคว�ม
สมบูรณ์และเข้มแข็งอยู่เสมอ	 ในก�รเริ่มต้นค้นห�สม�ชิกใหม่	
ลองประเมินดูว่�ประเภทอ�ชีพใดที่ยังว่�งอยู่ในสโมสร	 ก็ส�ม�
รถค้�ห�ม�เติมเต็มจนครบถ้วนในสโมสร	 เร�ก็จะได้คว�มคิด
ใหม่ๆ	จ�กสม�ชิกใหม่เหล่�นั้น
	 แต่ก�รรักษ�สม�ชิกเก่�	 ก็มีคว�มสำ�คัญไม่แพ้กัน	
เพร�ะสม�ชิกเก่�เป็นผู้มีคว�มเข้�ใจ	 และมีอุดมก�รณ์ร่วมกับ
สโมสรม�แล้ว	 ก�รทำ�ให้สม�ชิกเก่�ยังคงมีศรัทธ�	 มีคว�มเชื่อ
มั่น	และยังคงอุดมก�รณ์ร่วมกันต่อไป	จึงเป็นสิ่งที่แต่ละสโมสร
ต้องใส่ใจอย่�งม�ก	 ก�รจะรักษ�สม�ชิกเก่�ให้คงอยู่จึงควร
พิจ�รณ�ในประเด็นดังนี้
	 1.	โปรแกรมประจำ�สัปด�ห์ของสโมสรให้ส�ระและมี
ชีวิตชีว�เพียงใด	 และโปรแกรมประจำ�สัปด�ห์เหล่�นี้	 จัดใน
สถ�นที่ที่สะดวกสบ�ยและดึงดูดคว�มสนใจหรือไม่
	 2.	กิจกรรมสโมสรสอดคล้องกับคว�มสนใจของสม�ชิก 
และชุมชนเพียงไร
	 3.	โครงก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ของสโมสรสอดคล้องกับ 
คว�มต้องก�รของชุมชนอย่�งไรบ้�ง

โดย  อผภ.รัฐประทีป  กีรติอุไร
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	 4.	สโมสรของท่�นให้คว�มใส่ใจในเรื่องเวล�และรักษ�
เวล�ในก�รประชุมหรือไม่
	 5.	 สโมสรของท่�นติดต่อกับสม�ชิกที่ข�ดประชุมเป็น 
ก�รส่วนตัวหรือไม่
	 6.	 สม�ชิกของท่�นมีก�รสื่อส�รกับสโมสรและเพื่อน
สม�ชิกแต่ละคนอย่�งไร
	 7.	สม�ชิกมีโอก�สที่จะรู้จักกันเพียงพอหรือไม่
	 8.	 สม�ชิกตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อสโมสรและ
ต่อโรต�รีส�กลหรือไม่
	 9.	สม�ชิกมีคว�มกระตือรือร้นในโครงก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์	 ก�รเป็นกรรมก�ร	 และก�รดำ�เนินง�นของสโมสร
ม�กเพียงใด
	 10.	สม�ชิกได้รับข่�วส�รเกี่ยวกับผลง�นของโรต�รีใน 
ระดับชุมชน	ระดับภ�ค	และระดับส�กลเพียงใด
	 11.	 ท่�นสื่อส�รกับสม�ชิกในสโมสรอย่�งมีประสิทธิ-
ภ�พและบ่อยครั้งเพียงใด
	 12.	ท่�นทร�บหรือไม่ว่�เหตุใดสม�ชิกจึงล�ออกจ�ก
สโมสร
	 13.	สม�ชิกในสโมสรได้พย�ย�มให้สม�ชิกใหม่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่�งๆ	หรือไม่

	 14.	สโมสรของท่�นมีโปรแกรมก�รให้คว�มรู้แก่สม�ชิก 
ใหม่อย่�งต่อเนื่องและโปรแกรมปฐมนิเทศสม�ชิกใหม่ที่กำ�ลัง
ดำ�เนินก�รอยู่หรือไม่	
	 เหล่�นี้จึงเป็นคว�มสำ�คัญต่อก�รเพิ่ม	 และคงอยู่ของ	
สม�ชิกสโมสร	และหวังว่�ในปีบริห�รนี้	 เร�จะได้ช่วยกันบรรลุ	
เป้�หม�ยก�รเพิ่มสม�ชิกที่ตั้งไว้ร่วมกัน
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A message from Foundation 
Trustee Chair

สารประธานมูลนิธิโรตารีสากล
Ron D. Burton

 Without The Rotary Foundation’s Endowment 
Fund, our efforts would be for naught. The endowment is 
the backbone of Rotary’s efforts around the world, providing 
access to the time, talent, and resources needed to make 
a difference. Our goal of building the Endowment Fund 
to	$2.025	billion	by	2025	and	this	year’s	fundraising	goal	
of	$380	million	are	surely	some	of	the	most	important	
tasks at hand for our organization.
	 ห�กไร้กองทุนสะสมถ�วรของมูลนิธิโรต�รี	คว�มพย�ย�ม
ของเร�ก็คงไร้ผลเช่นกัน		กองทุนสะสมถ�วรคือกระดูกสันหลังของ
คว�มพย�ย�มทำ�ง�นของโรต�รีรอบโลก	 โดยก�รจัดห�หนท�ง
สำ�หรับกำ�หนดเวล�	 พรสวรรค์และทรัพย�กรที่จำ�เป็นเพื่อสร้�ง
คว�มแตกต่�ง	 เป้�หม�ยของเร�ในก�รสร้�งกองทุนสะสมถ�วร
ภ�ยในปี	๒๐๒๕	(๒๕๖๘)	ก็คือ	๒.๐๒๕	พันล้�นเหรียญสหรัฐ	และ
เป้�หม�ยก�รระดมทุนสำ�หรับปีนี้ก็คือ	 ๓๘๐	 ล้�นเหรียญสหรัฐ	
ซึ่งเป็นง�นที่สำ�คัญม�กประก�รหน่ึงสำ�หรับองค์กรของเร�อย่�ง
แน่นอน
	 Your	financial	support	has	made	possible	every	
single	thing	that	Rotary	has	done	over	the	years.	But	
what’s equally essential – and might sometimes be in 
danger of being overlooked – is your participation.
	 ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินของท่�นทั้งหล�ย	 ส�ม�รถ
กระทำ�สิ่งต่�งๆ	ที่โรต�รีได้สร้�งสรรค์ม�ตลอดเวล�หล�ยๆ	ปี	แต่
สิ่งที่มีคว�มสำ�คัญเท่�เทียมกันและในบ�งครั้งก็น่�กลัวว่�เร�อ�จม
องข้�มไปก็คือ	ก�รมีส่วนร่วมของท่�น
 Without you, Rotary is nothing. The Foundation 
needs your presence, your input, and your creative mind 
just	as	much	as	it	needs	your	generous	financial	backing. 
Your Rotary club needs you to be there at meetings – not 
to warm a chair, but to engage, to inspire.
	 ปร�ศจ�กท่�นทั้งหล�ยแล้ว	โรต�รีจะไม่มีอะไรเลย	มูลนิธิ
โรต�รีต้องก�รท่�น	 ต้องก�รคว�มร่วมมือของท่�นและสติปัญญ�ส
ร้�งสรรค์ของท่�น	และเช่นเดียวกันก็ต้องก�รก�รสนับสนุนท�งก�ร
เงินอย่�งใจกว้�งของท่�น	 สโมสรโรต�รีของท่�นต้องก�รท่�นในที่
ประชุม	มิใช่ม�นั่งเฉยๆ	แต่ต้องก�รคว�มร่วมมือและร่วมสร้�งแรง
บันด�ลใจของท่�นด้วย		
 I shared last month how my relationship with 
Rotary	changed	when	I	went	from	being	a	tepid	(at	best)	

seat-warmer to a committee chair who was engaged and 
focused. You don’t need to wait for someone to ask you 
to	chair	a	committee	or	be	a	club	officer	to	begin	to	
transform your Rotary journey. There’s a place in Rotary 
for all of you to step up and become people of action. 
	 เมื่อเดือนที่แล้ว	 ผมได้แบ่งปันว่�สัมพันธภ�พของผมกับ 
โรต�รีเปลี่ยนไปอย่�งไร	เมื่อผมกลับไปเป็นประธ�น(มูลนิธิ)ในสโมสร 
มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นทำ�ง�น	โดยไม่นิ่งเฉยอีกแล้ว		ท่�นไม่ต้องคอย
ให้มีคนม�เชิญท่�นเป็นประธ�นกรรมก�รหรือกรรมก�รสโมสร	เพื่อ
เริ่มต้นเส้นท�งในโรต�รีของท่�น	 โรต�รีมีที่ยืนให้ทุกท่�น	ที่ก้�วเข้�
ม�	เป็นผู้ปฏิบัติง�นทุกคน
	 Be	engaged.	Working	with	your	club	on	service	
projects that qualify for District Designated Funds is 
one way to participate and use your voice to make a 
real difference. If your club has no service projects that 
interest you, work on getting some new ones underway. 
Carry	out	community	assessments	to	find	out	how	we	
can best use our resources to create positive change. 
	 โปรดมีส่วนร่วมทำ�ง�นกับสโมสรในโครงก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์	 ที่มีคุณสมบัติในก�รขอรับทุนสนับสนุนจ�กภ�ค	 (DDF)	
เป็นอีกหนท�งหนึ่งในก�รมีส่วนร่วมและใช้สิทธิใช้เสียงของท่�นใน
ก�รสร้�งคว�มแตกต่�ง	 ห�กว่�สโมสรท่�นยังไม่มีโครงก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ที่ท่�นสนใจ	 โปรดช่วยกันเดินหน้�สร้�งโครงก�รใหม่ๆ	
โดยจัดก�รประเมินคว�มต้องก�รของชุมชนเพื่อห�ท�งว่�เร�จะ
ใช้ทรัพย�กรของเร�อย่�งไรให้ดีที่สุดในก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง
ด้�นบวกต่อไป		
 This month, I invite you to transform the way 
you think about your involvement with Rotary. Consider 
every meeting a chance to discover new channels for 
your energy and to brainstorm with like-minded Rotarians 
about how you can work together for a better world.
	 ในเดือนนี้	 ผมขอเชิญชวนทุกท่�นค้นห�วิธีก�รที่ท่�นคิด
ว่�จะมีส่วนร่วมกับโรต�รีได้อย่�งไร	 โปรดห�โอก�สในก�รประชุม 
(สโมสร)ทุกครั้งเพื่อค้นห�ช่องท�งใหม่ๆ	 สำ�หรับก�รใช้พลังง�นของ
ท่�นและระดมพลังสมองกับโรแทเรียนที่คิดเหมือนๆ	 กัน	 แสวงห�
วิธีก�รทำ�ง�นร่วมกันสำ�หรับโลกที่ดียิ่งขึ้นอย่�งไรต่อไป
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	 เรียนมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่�น	 ขอต้อนรับสู่ฉบับที่	
2	ของส�รผู้ว่�ก�รภ�คปีบริห�ร	2561-62	ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือน
แห่งก�รเพิ่มสม�ชิกและขย�ยสโมสร	อันเป็นเรื่องสำ�คัญอันดับ	
ต้นๆ	ของก�รบริห�รสโมสรให้มีคว�มเข้มแข็งและยั่งยืน
	 และเมื่อวันที่	21	กรกฎ�คม	ที่ผ�นม�	ท่�นผู้ว่�ก�ร
ภ�ค	สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	ท่�นได้นำ�คณะเดินท�งไปมอบเงิน	
ที่ช�ว	 3340	 เร�ได้ร่วมกันบริจ�คเพื่อช่วยเหลือช�วญี่ปุ่นที่ 
ประสบภัยน้ำ�ท่วมใหญ่	 ซึ่งท่�นและคณะได้รับก�รต้อนรับเป็น
อย่�งดีจ�กโรแทเรียน	ภ�ค	2650	ประเทศญี่ปุ่น
	 ในฉบับนี้กองเลข�ภ�คมีเรื่องหลัก	2	เรื่องขอประช�-
สัมพันธ์ให้ทุกสโมสรได้ทร�บ	 โดยเรื่องแรก	 ของเชิญชวนร่วม 
กิจกรรม	 “ปลูกหญ้�แฝก”	 อันเป็นก�รสืบส�รโครงก�รต�ม
แนวพระร�ชดำ�ริ	 ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล	
อดุลยเดช	ณ	โครงก�รแก้มลิง	หนองโนนต่�ย	อ.อ�ก�ศอำ�นวย 
จ.สกลนคร	 วันที่	 18	 สิงห�คม	 61	 ตั้งแต่เวล�	 10.15	 น.-
13.30	 น.	 ด้วยโครงก�รแก้มลิงนี้	 เป็นโครงก�รก่อสร้�งครั้ง
สำ�คัญของเร�ช�วโรแทเรียนประเทศไทย	 ซึ่ง	 ฯพณฯ พิชัย 
รัตตกุล	 ได้ทุ่มเทแรงก�ย	 แรงใจ	 ในก�รตั้งใจที่จะทำ�ง�นนี้ให้
สำ�เร็จเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประช�ชน	 และประเทศช�ติ	 ต�ม
แนวท�งของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	
ซึ่งได้ดำ�เนินก�รม�กว่�	 8	 เดือนแล้ว	 จึงหวังว่�โรแทเรียนทุก
ท่�นจะช่วยกันผลักดันให้สำ�เร็จจงได้
	 ในเรื่องที่	 2	นั้น	ขอแจ้งให้ทุกสโมสรของภ�ค	3340	
ทร�บว่�	 ส�รผู้ว่�ก�รภ�คนี้	 เป็นตัวแทนช่องท�งก�รเผยแพร่	
กิจกรรมของทุกสโมสรในระดับภ�ค	 และผลิตเผยแพร่ทุกเดือน
ห�กสโมสรใดต้องก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมที่ได้ดำ�เนินก�ร
แล้ว	 หรือมีกิจกรรมใหญ่	 ส�ม�รถส่งข้อมูลและรูปภ�พม�ที่
กองบรรณ�ธิก�รได้	 และกองบรรณ�ธิก�รจะพิจ�รณ�คว�ม
เหม�ะสมในก�รลงต่อไป

โดย  อน.กิจจา  เตชะศิริธนะกุล
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News from Rotary Youth Exchang Committee
ข่าวสารคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน

	 โครงก�รเย�วชนแลกเปลี่ยน	 ภ�ค	 3340	 โรต�รีส�กล 
(District	 3340,	 Rotary	 Youth	 Exchange	 Program)	 เป็น 
โครงก�รในส่วนหนึ่งของคณะกรรมก�รบริก�รระหว่�งประเทศ 
(International	 Service	 Committee)	 ของภ�ค	 3340	 โรต�รี 
ส�กลให้บริก�รสโมสรในพื้นที่จังหวัดในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภ�คตะวันออก	 จัดทำ�ก�รรับสมัครและคัดเลือกเย�วชนไทย 
เพื่อเดินท�งไปแลกเปลี่ยนกับเย�วชนของภ�คโรต�รีในประเทศ 
ต่�งๆ	 ทั่วโลก	 อ�ทิเช่น	 ประเทศสหรัฐอเมริก�	 แคน�ด�	 ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 แม็กซิโก	 ไต้หวันและอื่นๆ	 ซึ่งทั้งสองประเทศ 
ที่ตกลงทำ�ก�รแลกเปลี่ยนกันจะออกเดินท�งไปพักอ�ศัยกับ
ครอบครัวช�วต่�งประเทศ	 และศึกษ�เล่�เรียนในโรงเรียนของ 
ทั้งสองประเทศเป็นก�รแลกเปลี่ยนกัน	 โดยในปีบริห�รใหม่นี้จะออก
เดินท�งภ�ยในเดือนสิงห�คม	2562	(ปี2019)	และกลับประเทศไทย
ในเดือน	สิงห�คม	2563	(ปี2020)	
	 ดังนั้น	 ขณะนี้โครงก�รเย�วชนแลกเปลี่ยน	 ภ�ค	 3340	
จึงได้เริ่มเปิดรับสมัครเย�วชนท่ีมีคว�มสนใจเข้�ร่วมกับโครงก�ร
เย�วชนแลกเปลี่ยนประจำ�ปีบริห�ร	2561-62	ตั้งแต่	15	กค	61	ถึง 
15	กย	61	โดยเย�วชนที่สนใจส�ม�รถรับใบสมัครได้ที่น�ยกสโมสร 
และกรรมก�รโครงก�ร(Cozone)	 ในเขตที่สโมสรสังกัดอยู่	 ซึ่งใบ
สมัครเข้�ร่วมโครงก�รนี้ได้จัดส่งท�งอีเมลล์ให้กับน�ยกทุกสโมสร	
และ	 Cozone	 ทุกเขต	 โดยเย�วชนที่จะเข้�ร่วมโครงก�รจะต้อง
คุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้
	 1.	ต้องพร้อมที่จะหยุดพักก�รเรียนในโรงเรียนที่กำ�ลัง
ศึกษ�อยู่	 เป็นเวล�	1	ปีหรือ	52	สัปด�ห์	 โดยเดินท�งออกเดือน
สิงห�คม	2562	และเดินท�งกลับประเทศไทย	เดือนสิงห�คม	2563
	 2.	ต้อง	มีอ�ยุไม่น้อยกว่�	15	ปี	6	เดือน	แต่ไม่เกิน	18	
ปี	(นับถึงวันที่	1	สิงห�คม	2562)
	 3.	ต้องศึกษ�อยู่ในระดับชั้นไม่ต่ำ�กว่�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่4
	 4.	ต้องสอบได้คะแนนวิช�ภ�ษ�อังกฤษใน	3	ปี	ย้อนหลัง
ไม่ต่ำ�กว่�เกรด	2.5	สำ�หรับประเทศ	อเมริก�,	แคนน�ด�	ประเทศ
อื่น	 ไม่ต่ำ�กว่�	 2.0	 และส�ม�รถ	 พูด	 อ่�น	 เขียนได้ในเกณฑ์ดี 
	 5.	 ต้องมีภูมิลำ�เน�อยู่ใน	 ภ�ค	 3340	 สมัครในน�มของ
สโมสรโรต�รีในจังหวัดหรืออำ�เภอต่�งๆ	ของภ�ค	3340	ที่มีสโมสร
โรต�รีตั้งอยู่
	 6.	 ต้องไม่มีรอยสักและหรือ	 ทำ�ก�รเจ�ะส่วนต่�งๆ	 ของ

โดย  ผชภ.วิมล คชินทักษ

ร่�งก�ย	(ยกเว้นสุภ�พสตรี	เจ�ะใบหูได้ต�มประเพณีไทย)
	 7.	 ผู้สมัครเข้�ร่วมโครงก�รเย�วชนแลกเปลี่ยนของภ�ค	
3340	จะต้องเข้�ร่วมกิจกรรม	ดังต่อไปนี้
	 	 7.1	เข้�ร่วมรับก�รอบรมผู้นำ�เย�วชน	(Ryla)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งเดือนตุล�คม	2561จังหวัดตร�ด
	 	 7.2	 ก�รสอบคัดเลือกและก�รปฐมนิเทศเย�วชน 
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน	2561
	 	 7.3	เข้�ร่วมประชุมใหญ่ประจำ�ปีของโรต�รี
ส�กล	 ภ�ค	 3340	 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในเดือนมีน�คม	 2562	 ที่จังหวัด 
อุบลร�ชธ�นี
	 	 7.4	เข้�	“ค่�ยอบรมเตรียมคว�มพร้อมเย�วชน
แลกเปลี่ยน	 ภ�ค	 3340”	 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนธันว�คม	 2561	
และ	เมษ�ยน	2562
	 	 7.5	 ก�รปัจฉิมนิเทศเย�วชนซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน
เดือนมิถุน�ยน	2562
	 ห�กโรแทเรียนท่�นใดที่มีบุตร-หล�น	อยู่ในคุณสมบัติเบื้อง 
ต้นดังกล่�ว	และสนใจเข้�ร่วมสมัคร	ขอให้ทำ�ก�รสมัครด่วนได้แล้ว 
วันนี้	โดยต้องส่งใบสมัครท�งไปรษณีย์ลงทะเบียน	ไปยัง	 	
 อน.วิมล คชินทักษ
	 79/2-5	ถนนกล�งเมือง	ตำ�บลในเมือง
	 อำ�เภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

	 พร้อมแนบค่�สมัคร	 6,000	 บ�ท	 (-หกพันบ�ทถ้วน.-)	
เป็นดร�ฟท์ธน�ค�รสั่งจ่�ย	“นางเจนจิรา  หงส์พูนพิพัฒน”์ 
เมื่อคณะกรรมก�รเย�วชนแลกเปลี่ยนได้รับใบสมัครแล้ว	จะทำ�ก�ร
คัดเลือกจะพิจ�รณ�คุณสมบัติของผู้สมัคร	อ�ยุ	ระดับชั้นเรียน	ผล
ก�รเรียนและอื่นๆ	ประกอบก�รพิจ�รณ�	โดยจะติดต่อผู้สมัครเป็น
ระยะๆ	 และก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รถือว่�เป็นสิ้นสุด	 จ�ก
นั้นจะมีก�รกำ�หนดวันสอบคัดเลือกในวันที่	 11	 -	 13	 พฤศจิก�ยน	
2561	โดยร�ยละเอียดจะส่งต�มอีกครั้ง	
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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
มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

	 ในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษาของสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ์ 

บดนิทรเทพยวรางกูร เมื่อวนัที ่ 28 กรกฎาคม และของสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ 

ในรชักาลที ่ 9 ในวนัที ่ 12 สงิหาคมศกน้ี   ขอเชญิชวนท่านทัง้หลายร่วมใจกนัน้อมร�าลกึในพระ

มหากรณุาธคิณุและถวายพระพรชยัมงคลแดท่ัง้	2	พระองค	์ขอทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน

	 กจิกรรมของศูนยโ์รตารฯี ในเดอืนสงิหาคมมมีากมาย ทีส่�าคญัคอืการเตรยีมการเปิด

ประชุมคณะกรรมการบรหิารศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยครัง้แรกประจ�าปีโรตารน้ีีนอกสถานทีใ่น

วนัที	่17	สงิหาคม	2561	ณ	โรงแรมดสุติ	จงัหวดัสกลนคร			เน่ืองจากในวนัที	่18	สงิหาคม	มวล

มติรโรแทเรยีนจาก	4	ภาคในประเทศไทยจะรว่มใจกนัเดนิทางไปปลกูหญา้แฝก	ณ	บรเิวณโครงการแกม้ลงิหนองโนนต่าย	จงัหวดัสกลนคร	

น�าโดยอดตีประธานโรตารสีากล	พชิยั	รตัตกุล			ในการน้ี	ขอเรยีนเชญิกรรมการบรหิารศนูยโ์รตารฯี	ทัง้หลายเขา้ประชมุ	และรว่มกจิกรรม

ดงักลา่วโดยพรอ้มเพรยีงกนั	 ซึง่จะเป็นการเปลีย่นยรรยากาศการประชมุและรว่มกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ไปพรอ้มกนั	 อนัจะเป็นการรว่ม

สรา้งแรงบนัดาลใจระหวา่งกนั	ทัง้ในกลุม่มวลมติรโรแทเรยีนและประชาชนทัว่ไปทัง้หลายดว้ย

	 งานส�าคญัทีศู่นยโ์รตารฯี ก�าลงัเร่งด�าเนินการคอืการปรบัปรุง Website ใหม้ขีอ้มลูต่างๆ ทนัสมยัมากขึน้ พรอ้มทีจ่ะบรกิารแก่ 

สโมสรและภาคตามความตอ้งการ			ขณะน้ีไดเ้ริม่การจดัแปลเอกสารระเบยีบขอ้บงัคบัของโรตารสีากล	(RI	Bylaws)	และประมวลนโยบาย

ของโรตารสีากล	(Rotary	Code	of	Policies)	บางมาตราบางขอ้ทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจากภาคและสโมสร	อนัไดแ้ก่	กระบวนการสรรหา/เลอืกตัง้

ของภาค			การเงนิ/การรายงานการเงนิภาค			ขอ้หา้มปฏบิตัติ่างๆ	ในโรตารอีนัก่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบแก่องคก์ร	ฯลฯ

	 การปรบัปรงุการบรกิารต่างๆ	ของศนูยโ์รตารฯี	จะประสบความส�าเรจ็โดยปราศจากความรว่มมอืของทา่นทัง้หลายในการแสดง

ความคดิเหน็	หรอืใหค้�าแนะน�าต่างๆ	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าของโรตารใีนประเทศไทย	ก�าลงัใจจากมวลมติรโรแทเรยีนจะ

เป็นแรงบนัดาลใจอนัส�าคญักบัคณะกรรมการบรหิารศนูยโ์รตารฯี	และเจา้หน้าทีท่กุคน			ขอขอบคณุโรแทเรยีนทัง้หลายทีใ่หก้ารสนบัสนุน

และรว่มมอืในกจิกรรมต่างๆ	ของศนูยโ์รตารฯี	มาโดยตลอดมา	ณ	ทีน้ี่ดว้ย

         ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)

  ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

ตัวเลขโรตาร ี(31 ก.ค. 61 - www.rotary.org)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,346 1,485 2,839 1,368 8,038

สโมสร 99 67 110 68 344

สิงหาคม 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย



10 สารผู้ว่าการภาค
3340 R.I. 2018-2019
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With members from 
RC Salem Young 
Town	India	at	Baan	
Jing Jai where a
donation was made 
to the children 
home.

สโมสรโรต�รีท่�นท้�วสุรน�รี	 จัดกิจกรรม	 “โครงก�รตรวจสุขภ�พ	 มวลกระดูก/ไขข้อ”	
พร้อมแจกของว่�ง/นมสด	 นÓโดยน�ยกก่อตั้งนัชช�	 ทิพเนตร	 มิตรโรแทเรียน	 พร้อม	
นพ.พิเชษฐ์	อัศวสัมฤทธิì	ผู้อÓนวยก�รโรงพย�บ�ลเมืองเพชร/คณะผู้เชี่ยวช�	ด้�น	ไขข้อ/ 
กระดูก	 ม�ให้คว�มรู้เรื่องก�รดูแลสุขภ�พ	 และตรวจมวลกระดูกร่�งก�ย(ฟรี)	 ให้กับ 
ประช�กรผู้สงอ�ยุ	เมื่อวันที่	16	กรกฏ�คม	61	ต.บ้�นวัง	อ.โนนไทย	จ.นครร�ชสีม�

สร.ท่�นท้�วสุรน�รี	ร่วมง�น	“น้Óพระทัยในหลวง 
รัชก�ลท่ี	10”	ร่วมทÓโรงท�น	ขนมจีน/น้Óย�	และ 
แสดงคว�มยินดี	กับ	รทร.ดร.ประนอม		เจียมจิต 
พ�นิช	(นยล.ปีบริห�ร	2562-2563)	ได้รับโล่ห์	
“คุณแม่ดีเด่น	 ประจÓปี	 2561”	 เมื่อวันที่ 
20	 กรกฏ�คม	 61	 ณ	 หน้�ศ�ล�กล�ง 
จ.นครร�ชสีม�	เวล�	9.00	น.สร.ประท�ย	นย.กิตติ	ธรรม-

วิริย�นนท์	น�ยกสโมสร	มอบ
อ�ห�รสดและวัตถุดับ	ให้แก่
โรงเรียนบ้�นดอนวัว	เพื่อนำ�
ไปประกอบอ�ห�รในกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี	“กลุ่ม
บิêกไบค์โคร�ช”

สโมสรโรต�รีศรีสะเกษ	 จัดง�นเลี้ยงส่งเย�วชน 
แลกเปล่ียน	(Outbonnd)	2	คนท่ีจะเดินท�งไปต่�ง 
ประเทศ	ต้องขอขอบคุณครอบครัวเย�วชนแลก
เปลี่ยนทั้ง	2	น้องเอ็กซ์	สืบสิมม�	และน้องตêะ	
พงษ์กิติทร�ธรณ์	ที่ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
สโมสรโรต�รีศรีสะเกษ

22	 กค	 2561	 สร.มิตรภ�พสัตหีบ	 นÓโดย	 น�ยก	 รื่นฤดี	 เกิดทอง	 พร้อมสม�ชิก	
ร่วมกับมูลนิธิเซียงซือสัตหีบ	ตั้งโรงท�น	เนื่องในพิธีเชิ	ญเทพเจ้�ส�มองค์	ประดิษฐ์ฐ�น	
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กิจกรรมชาว 3340    3340 Activities

22	กค.	61	สร.นครพนม	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พ	“ปัèนช�ยโขงทุกวันอ�ทิตย”	ประกอบด้วย	ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีทุกวันอ�ทิตย์	
เนื่องจ�ก	จ.นครพนม	มีวิว	ทิวทัศน์ริมฝังโขงที่สวยที่สุดในประเทศไทยและมีเส้นท�งจักรย�นเรียบริมโขงที่สวยง�มม�ก	หน่วยง�นต่�งๆ	
ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดง�น	โดย	สร.นครพนม	ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

อผภ.วิชัย	มณีวัชรเกียรติ,	อน.ประส�ทและอน.นิวัต	จ�ก	สร.สกลนคร	ร่วมประชุม	
กับรอง	ผวจ.สกลนคร	พร้อมด้วยหน่วยร�ชก�รที่เกี่ยวข้องเตรียมก�รปลูกห	้�แฝก
ในโครงก�รแก้มลิงหนองโนนต่�ย	18	ส.ค.61

สโมสรโรต�รีสกลนคร	โดย	นย.อัครวัฒน์	จัดทีมชุดใหญ่ลงให้คว�มรู้และเสนอแนว 
ท�งแก้ปั	ห�น้Óท่วมขังให้ช�วชุมชนบ้�นมะข�มป้อม	เขตเทศบ�ลนครสกลนคร	เพื่อ 
จะทÓให้เป็นต้นแบบก�รแก้ปั	ห�น้Óท่วมขังน�นในชุมชนของสกลนคร	และแหล่งต่�ง	ๆ 
ของเมืองสกลโดยมีรองน�ยกเทศมนตรีÏ	 บุ	ส่ง	 วิจักษณบุ	,	 ประธ�นสภ�เทศบ�ล,	
สท.เขต,	ผู้นÓชุมชนและช�วชุมชนให้คว�มสนใจเข้�ร่วมรับฟัง

วันที่	 24	 ก.ค.	 61	 ผวภ.สุรพล	 ทวีแสงสกุลไทย	 ผู้ว่�ก�รภ�ค	
3340	โรต�รีส�กล	พร้อมด้วยสโมสรโรต�รีก�ฬสินธุ์	 โดย	นยก.
นันทน�	พนิตประช�	ผู้ประส�นง�น	ร่วมมอบเครื่องกระตุกหัวใจ	
(AED)	จำ�นวน	2	เครื่อง	ซึ่งเป็นโครงก�รของสโมสรโรต�รีีสีลม	
มอบให้มูลนิธิศ�ลเจ้�พ่อน้ำ�พอง	เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รช่วยเหลือ
ผู้ป่วย	 โดยมี	 น�ยชัยยุทธ	 ศรีวิไลลักษณ์	 ประธ�น	 มูลนิธิศ�ล	
และคณะกรรมก�รมูลนิธิÏ	 เป็นผู้รับมอบ	 ท�งมูลนิธิศ�ลเจ้�พ่อ
น้ำ�พอง	 ขอขอบพระคุณท�งสโมสรโรต�รี	 เป็นอย่�งสูงม�	 ณ	
โอก�สนี้

เมื่อวันที่	 18	ก.ค.	 61	น�ยกสโมสรโรต�รีสกลนคร	
นย.อัครวัฒน์	 นÓทีมธน�ค�รน้Óใต้ดินสโมสรโรต�รี 
สกลนครสÓรวจพื้นที่ชุมชนบ้�นมะข�มป้อม	 ร่วมกับ 
รองน�ยกเทศมนตรีÏ	 สกลนคร	 เพื่อว�งแผนและ 
กÓหนดจุดทÓธน�ค�รน้Óใต้ดินเพื่อแก้ปั	ห�น้Óท่วมขัง 
ในชุมชน	 ชุมชนบ้�นมะข�มป้อมประสบปัญห�น้Ó 
ท่วมขังทุกปี	 เนื่องจ�กเป็นแหล่งรับน้Óจ�กบริเวน 
ใกล้เคียงและมีก�รถมที่ในส่วนบุคคลจÓนวนหล�ย 
ร�ย	 และได้จัดกิจกรรมถ่�ยทอดก�รทÓธน�ค�รน้Ó 
ใต้ดินแก้ปั	ห�น้Óท่วมขังที่ศ�ล�กล�งบ้�นมะข�มป้อม	
เพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ
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กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9

ครอบครัวโรตารี จ.อุดรธานี อันประกอบด้วย	สร.อุดรธ�นี	สร.หม�กแข้ง	สร.บ้�นเชียง	และ	สร.ศิลป�คม	จัดรถแจกน้ำ�ดื่มแก่เหล่�อ�ส�ทำ�ง�น
ปรับปรุงภมิทัศน์เมือง	และทั้ง	4	สโมสร	ร่วมปลูกต้นไม้ในสวนส�ธ�รณะหนองบัวเป็นที่ระลึก	พร้อมด้วยกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษ�	สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ์	บดินทรเทพยวร�งกูร

สโมสรโรต�รี	จันทบูร สโมสรโรต�รีหม�กแข้ง

สโมสรโรต�รีร้อยเอ็ด

สโมสรโรต�รีท่�เรือตร�ด

สโมสรโรต�รีนครพนมสโมสรโรต�รีพรรณ�นิคม

สโมสรโรต�รีมุกด�ห�ร สโมสรโรต�รีสกลนคร

สโมสรโรต�รีเมืองขลุง

สโมสรโรต�รีร้อยเอ็ด

สโมสรโรต�รีมิตรภ�พสัตหีบสโมสรโรต�รีน้ำ�พอง
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กิจกรรมชาว 3340    3340 Activities
			สโมสรโรต�รีโคร�ช	
	ออกสÓรวจโรงเรียนในเขต
อÓเภอเสิงส�ง	 จ.นครร�ช-
สีม�เพื่อทÓโครงก�รเลี้ยงไก ่
เลี้ยงปล�ปลูกผัก	 เพื่อเป็น
อ�ห�รกล�งวันแก่เด็กๆนัก
เรียน

สโมสรโรต�รีจันทบุรี	มอบเครื่องกระตุกหัวใจและเครื่องตรวจออกซิเจน
ในเลือดมูลค่�	412,217	บ�ท	ให้โรงพย�บ�ลพระปกเกล้�จันทบุรี	เมื่อ	
9	ก.ค.61

สโมสรโรต�รีจันทบูร	ร่วมพิธีส่งมอบบ้�น	“โครงก�รปันน้Óใจเพื่อผู้ย�ก 
ไร้”	ให้กับ	ดญ.จิรภัทร์		บÓรุงรักษ์	เป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ย�กจน	โดย 
มี	น�ยเฉลิมพล	ศักดิìคÓ	น�ยกเทศมนตรีเมืองท่�ช้�ง	ร่วมกับสโมสร 
โรต�รีจันทบูร,		ดร.รัฐวิทย์	ตั้งเกียรติพชร	กลุ่มช�ยแดนกรุêป	ได้ร่วม 
กันจัดทÓโครงก�รสร้�งบ้�นจนแล้วเสร็จพร้อมทÓพิธีมอบบ้�นวันนี้

สโมสรโรต�รีท่�นท้�วสุรน�รี	 นÓโดย	
น�ยกก่อตั้ง	 นัชช�	 ทิพเนตร	 และ	
นย.ดร.เพ็	ศรี	จ�รุกÓเนิดกนก	ร่วมกับ 
ท่�นผู้ว่�Ï	 น�ยวิเชียร	 จันทรโณทัย 
ต้อนรับÎีโร่	 หมอภ�คย์	 ช�วโคร�ช 
ภูมิใจ	จิตอ�ส�กู้ภัย	13	หมูป่�ในวันที่ 
26	 กรกฏ�คม	 นี้	 ณ	 บริเวณล�น 
อนุส�วรีย์ท่�นท้�วสุรน�รี	
จ.นครร�ชสีม

สโมสรโรต�รีพลูต�หลวง	 ร่วมกิจกรรมถว�ยพระพร	
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ	 บดิ
นทรเทพยวร�งกูร
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พิธีสงมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศญี่ปุ่น
	 เมื่อวันที่	21	กรกฎ�คม	61	ที่ผ่�นม�	ผู้ว่�ก�รภ�ค	3340	โรต�รีส�กล	ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย	นำ�คณะเดินท�ง 
สู่โรต�รีส�กล	ภ�ค	2650	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อนำ�เงินบริจ�คจำ�นวน	1,000,000	เยน	จ�กมวลมิตรโรแทเรียนภ�ค	3340	เพื่อช่วย
เหลือช�วญี่ปุ่นผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม		อันเป็นคว�มร่วมมือผ่�นสโมสรโรต�รี	เกียวโตนอร์ธอีสท์
	 ในก�รไปครั้งนี้	สโมสรโรต�รี	ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ก�รต้อนรับคณะที่เดินท�งไปมอบเงินบริจ�คครั้งนี้อย่�งสมเกียรติ	และ
มีก�รจัดประชุมเป็นพิธีรับมอบอย่�งเป็นท�งก�ร
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ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย, อผภ.Èิริ  เอีèยมจÓรู ลาภ และ อผภ.วิวัฒน์  พิพัฒน์ไชยÈิริ
ร่วมให้ก�รสนับสนุน	ร่วมกับศูนย์โรต�รีประเทศไทย	สèง¶ุงผéา นéÓãจ		เพื่อใช้บรรจุ	เครื่อง
อุปโภค	และบริโภค	ร่วมกับสโมสรโรต�รีอุบล	และทีมแพทย์เคลื่อนที่	โรงพย�บ�ล	50	พรรษ�
มห�วชิร�ลงกรณ์	จ.อุบลÏ	เพื่อนÓไปมอบให้ผู้ประสบอุบัติภัยใน	สปป.ล�ว	รวม¶ึงการบริจาค
สิèงของและเงินชèวยเหลือจากมวลมิตรโรแทเรียน ภาค 3340 ทุกทèาน ทุกสโมสร 

มวลมิตรโรตารี 3340
ร่วมช่วยผู้ประสบภัยชาวลาว
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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


