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Rotary: BE THE INSPIRATION
โรตารี:  ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

สารจาก
ประธานโรตารีสากล 2018-2019
Dear fellow Rotarians, มิตรโรแทเรียนที่รัก
Every Thursday morning, I receive an email 
from the World Health Organization with an 
update on the status of polio eradication. 
It contains a wealth of information, country 
by country: where and how immunization 
campaigns are being conducted, how many 
millions of children are being vaccinated, 
and where environmental surveillance has 
found evidence of circulating virus. But 
every week, when that email appears in 
my inbox, my heart seems to stop for just 
a moment until I read the first few lines 
– and learn whether a child was paralyzed 
by wild poliovirus that week.  
 ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ผมจะรับอีเมลจาก
องค์การอนามัยโลก อัพเดทข้อมูลปัจจุบันของการ
ขจัดโปลโิอ ซึง่เปน็ขอ้มลูทีม่คีณุคา่ เปน็รายประเทศๆ 
ไป ในสถานที่และวิธีการรณรงค์กำาลังปฏิบัติงาน มี 
เด็กนับจำานวนล้านๆ คนที่กำาลังได้รับวัคซีน และ 
สถานที่ที่ถูกจับตาว่ามีหลักฐานของไวรัสแพร่ระบาด 
ที่ใดบ้าง แต่ทุกสัปดาห์ที่ผมได้รับอีเมล หัวใจผมแทบ 
จะหยุดเต้นเมื่อได้อ่านข้อความสองสามบรรทัดแรก
ที่แจ้งว่ามีเด็กคนหนึ่งพิการด้วยไวรัสโปลิโอในช่วง
สัปดาห์นั้น 
That, my friends, is where we are today in 
the work of polio eradication. The question 
on my mind as I open that message isn’t 
how many thousands of cases we might 
see in a year, as we did not too long ago, 
or even how many hundreds. Instead, when 
that WHO email arrives every Thursday, 
the single, binary question it answers is: 
Was there a new case this week, or wasn’t 
there? 
 มิตรรักครับ นั่นคือการทำางานของพวก
เราทุกวันนี้เพื่อขจัดโรคโปลิโอ คำาถามในหัวของผม 
ในขณะที่เปิดอีเมลนั้น มิใช่จะมีจำานวนผู้ป่วยกี่พัน
รายในหนึ่งปี ที่เรามิได้เห็นมานานหลายปีแล้ว หรือ 
จะเป็นกี่ร้อยรายก็ตาม แต่ที่จริงเมื่ออีเมลขององค์- 
การอนามัยโลก WHO จะมาทุกเช้าวันพฤหัสบดี จะ 
มีคำาตอบเพียงหนึ่งเดียวคือ มีผู้ป่วยรายใหม่ใน
สัปดาห์นี้หรือไม่? หรือไม่มีเลย

Thirty years ago, 1,000 children were para-
lyzed by polio every single day. Since then, 
we’ve marked our progress, year by year, 
week by week. We’ve celebrated as coun-
try after country, region after region has 
been declared polio-free. As we’ve come 
closer and closer to our goal, and the 
number of cases has dropped further and 
further, the children those numbers reflect 
have become less and less of an abstrac-
tion. When I open that Thursday email, 
I don’t wonder what number I’ll see. I 
wonder, was a child paralyzed this week 
or not?
 เมื่อสามสิบปีก่อน มีเด็กหนึ่งพันคนต้อง 
พิการด้วยโปลิโอทุกๆ วัน และตั้งแต่นั้นมาเราก็มอง 
เห็นความก้าวหน้าของเราทุกๆ ปี ทุกๆ สัปดาห์ เรา 
ได้เฉลิมฉลองการปลอดโรคโปลิโอกันไปในแต่ละ
ประเทศ แต่ละภูมิภาคที่ปลอดโปลิโอ ขณะนี้เรามา 
ใกล้ จุดหมายของเราแล้วและผู้ป่วยโปลิโอก็มี
จำานวนลดลงตามลำาดับ จำานวนเด็กที่ป่วยโปลิโอมิใช่ 
สิ่งจูงใจให้ผมเปิดอ่านอีเมลอีกต่อไป แต่ผมจะเฝ้า
ดูเพียงว่า ในสัปดาห์นี้จะมีเด็กคนใดคนหนึ่งต้อง
พิการด้วยโปลิโอหรือไม่?
We are so close to eradication – but there 
is so much work left to do. 
 เราเข้ามาใกล้ที่จะขจัดโปลิโอให้สิ้นไป
จากโลกแล้ว แต่ก็มีงานอีกมากที่จะต้องกระทำาต่อไป 
This month, I ask every Rotary club to help 
End Polio Now by marking World Polio 
Day on 24 October. Last year, thousands 
of Rotary clubs around the world held 
events to raise awareness and funds for 
polio eradication. This year, we want to 
see more World Polio Day events registered 
than ever. If you have an event planned, 
be sure to register and promote it at end-
polio.org so that more people can take 
part. If you haven’t planned one yet, it’s 
not too late – visit endpolio.org to find 
ideas, information on this year’s livestream, 
and resources to help your club organize a 
successful event. 

ดังนั้นในเดือนนี้ ผมจึงใคร่ขอให้ทุกๆ สโมสรโรตา
รีช่วยขจัดโปลิโอด้วยการจัดวันโปลิโอโลกในวันที่ 
๒๔ ตุลาคมนี้ด้วย เมื่อปีกลายนี้สโมสรโรตารีนับพัน 
สโมสรทั่วโลกได้จัดวันโปลิโอโลกเพื่อสร้างความ
ตระหนักและระดมทุนขจัดโปลิโอ สำาหรับปีนี้ เรา 
ต้องการเห็นการจัดวันโปลิ โอโลกเพิ่มการลง
ทะเบียนมากยิ่งขึ้น หากท่านมีแผนจัดงานแล้ว 
โปรดอย่าลืมลงทะเบียนส่งเสริมการจัดงานในเว็บ 
endpolio.org เพื่อให้มีคนร่วมจัดงานมากยิ่งขึ้น 
แต่หากท่านยังมิได้วางแผนจัดงานนี้ก็ยังไม่สายเกิน
ไป โปรดเยี่ยมเว็บ endpolio.org เพื่อแสวงหา
แนวคิด หรือข้อมูลทางสื่อออนไลน์ และแหล่ง
ทรัพยากรสำาหรับช่วยสโมสรท่านจัดงานที่ประสบ
ผลสำาเร็จต่อไป
World Polio Day is a tremendous opportu-
nity for clubs to highlight Rotary, and our 
historic work to eradicate polio, in their 
own communities. It is also a great way to 
take advantage of the challenge from the 
Bill & Melinda Gates Foundation: For every 
dollar that Rotary raises for polio eradica-
tion, the Gates Foundation will give two 
more. Join me, and Rotarians everywhere, 
on 24 October for World Polio Day – and 
Be the Inspiration for a polio-free world.
 วันโปลิโอโลก คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำาหรับส 
โมสร เพื่อจัดเป็นไฮไล้ท์ของโรตารี ตลอดจนผล
งานประวัติศาสตร์การกวาดล้างโปลิโอในชุมชน
ของเราและชุมชนโลก  และยังเป็นหนทางสำาหรับ
รับประโยชน์ทวีคูณจากมูลนิธิบิล&เมลินด้า เกตส์ 
ซึ่งจะสมทบให้อีกสองเท่าของทุนที่เราได้รับ ดังนั้น
ขอโปรดร่วมมือกับผมและโรแทเรียนทุกๆ แห่งใน
วันที่ ๒๔ ตุลาคม วันโปลิโอโลก และ ร่วมสร้าง
แรงบันดาลใจ เพื่อให้โลกปลอดโปลิโอตลอดไป
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 สวัสดีครับ เป็นอีกครั้งที่ผมได้ใช้โอกาสนี้กล่าวทักทายมวลมิตรโรแทเรียน 
ทุกท่าน ไปพร้อมกับการบอกเล่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวภายในภาค 3340 ของเรา 
ช่วงนี้เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี หลายท่านมีภาระกิจปิดงบปลายปี ภาค 3340 เรา
ก็เช่นกันครับ เรายังมีภาระกิจด้านการเงินเรื่องของการชำาระเงินบำารุงโรตารีสากล
ครึ่งปีแรกกัน จึงขอถือโอกาสแจ้งว่าสโมสรใดที่ยังค้างการทำารายการอยู่ ขอให้รีบ
ดำาเนินการด่วนครับ เพื่อเราจะได้เดินหน้าทำาโครงการต่างๆ ที่เตรียมไว้ได้อย่างราบ
รื่น เป็นประโยชน์ต่อสโมสร
 ในเดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน เป็นเวลาที่
เราจะได้ทบทวนภาระกิจที่เราได้ทำาหรือกำาลังจะทำาว่ามีเรื่องใดที่ได้เคยเกี่ยวกับด้านนี้ 
แล้วหรือยัง ถ้ายังเราลองมาคิดโครงการเด่นๆ สักโครงการที่มีความเป็นไปได้ และ
เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนของเรา หลายสโมสรก็เคยได้มีการทำาโครงการ
ลักษณะนี้และยังคงดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องก็มี อะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนของท่าน ผมขอสนับสนุนให้ท่านลงมือทำาอย่างเต็มที่ เมื่อเวลา
ผ่านไปและท่านได้มีโอกาสย้อนกลับมาดูความสำาเร็จ ท่านจะรู้สึกภูมิใจไม่น้อย
 กิจกรรมอบรมผู้นำาเยาวชนโรตารี (RYLA) ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดตราด วันที่ 
17-21 ตุลาคม นี้ เป็นกิจกรรมสำาคัญกิจกรรมหนึ่งที่เราให้ความสำาคัญกับเยาวชน 
โดยเฉพาะเยาชนที่จะเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนในปีบริหารหน้า ผมขอชื่นชมคณะ
เตรียมงานที่ได้ทำางานอย่างรอบครอบ และเตรียมพร้อมทุกด้านอย่างดีเยี่ยม
 ในส่วนของผม ยังคงมีภาระกิจในการเยี่ยมสโมสรต่างๆ ในภาค แม้จะเหนื่อย 
แต่ผมก็มีความสุขที่ได้พบปะมวลมิตรโรแรเรียนในภาคทุกสโมสรอย่างใกล้ชิด ได้ความ 
รู้สึกถึงมิตรภาพ ได้เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ เพื่อนำาไปปรับปรุง วางแผน หรือหาทาง
แก้ไขร่วมกัน และที่สำาคัญได้รับรู้โครงการดีๆ ใหม่ จากหลายสโมสรที่กำาลังจะเกิดขึ้น
 สุดท้ายนี้ ผมหวังว่ามวลมิตรทุกท่านจะเดินหน้า “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” 
ต่อไปจนเห็นผลสำาเร็จที่ดีร่วมกัน
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A message from Foundation 
Trustee Chair

สารประธานมูลนิธิโรตารีสากล
Ron D. Burton

Since its inception in 1905, Rotary has been a champion for 
peace. The 1914 Rotary Convention adopted a resolution that 
our organization “lend its influence to the maintenance of 
peace among nations of the world.” Then, the 1921 conven-
tion incorporated into Rotary’s Constitution the goal to aid in 
the advancement of international peace and goodwill through 
fellowship in the Rotary ideal of service. In 1945, Rotary 
played a key role in forming the United Nations when almost 
50 Rotarians served as delegates, advisers, or consultants at 
the UN charter conference in San Francisco. 
 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี ๑๙๐๕ เป็นต้นมา โรตารีเป็นผู้ชนะเลิศ
ด้านสันติภาพเสมอ และในการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี ๑๙๑๔ ได้มีข้อ
ยุติว่า องค์กรของเรานั้น “ให้ผลกระทบที่ดีต่อการบำารุงรักษาสันติภาพ
ท่ามกลางนานาชาติทั่วโลก” และอีกครั้งในการประชุมใหญ่ปี ๑๙๒๑ ที่
ประชุมได้กำาหนดเป้าหมายไว้ในธรรมนูญของโรตารี เพื่อช่วยเหลือส่ง
เสริมการก้าวสู่สันติภาพระหว่างประเทศและสร้างไมตรีจิตด้วยมิตรภาพ
ในอุดมการณ์บำาเพ็ญประโยชน์ของโรตารี เมื่อถึงปี ๑๙๔๕ โรตารีก็มี
บทบาทสำาคัญในการก่อตั้งองค์การสหประชาติ โดยโรแทเรียนเกือบ ๕๐ 
คนได้ทำาหน้าที่เป็นผู้แทน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมก่อตั้งองค์การ
สหประชาชาติ ที่เมือง ซานฟรานซิสโก
Today, one of our six areas of focus is promoting peace. 
Every Rotary service project, whether funded with a district 
grant or a global grant, has an impact on peace. It could 
be a peace project, a water and sanitation project, a basic 
education and literacy project, an economic and commu-
nity development project, or a project in one of our human 
health-related areas – maternal and child health or disease 
prevention and treatment. It really doesn’t matter. The ul-
timate outcome makes a positive contribution to our world 
by improving the quality of life for those affected, and that 
improvement is an element of peace. 
 ทุกวันนี้ หนึ่งในหกข้อสำาคัญที่เรามุ่งเน้น ก็คือ การส่งเสริม
สันติภาพ เกือบทุกโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ของโรตารี ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ทุนสนับสนุนระดับภาค หรือทุนระดับโลกก็ตาม จะเป็นโครงการ

สันติภาพ โครงการน้ำาสะอาดและสุขอนามัย โครงการเรียนรู้หนังสือ
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน หรือจะ
เป็นโครงการใดโครงการหนึ่งที่เกี่ยวกับ   สุขพลานามัยของเพื่อนมนุษย์ 
เช่น สุขภาพของแม่และเด็ก หรือการรักษาป้องกันโรค ไม่ว่าจะเรืองใด
ก็ตาม ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้คือ การสร้างผลดีด้านบวกสำาหรับโลกของ
เราด้วยการปรับปรุงคุณชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ การพัฒนาปรับปรุง
นั้นก็คือพื้นฐานของสันติภาพ
Additionally, each year we select up to 100 professionals 
from around the world to be Rotary Peace Fellows who re-
ceive fellowships to study at one of our six peace centers, 
earning either a master’s degree or a professional develop-
ment certificate in areas such as human rights, international 
politics, public health, and development. To date, 1,100-plus 
people have participated in the program, and we are begin-
ning to see positive results.
 นอกเหนือไปจากนั้น ในแต่ละปี เราจะคัดเลือกบุคลากรมือ
อาชีพจากทั่วโลกราวๆ ๑๐๐ คนเข้ารับทุนศึกษาสันติภาพของโรตารี ณ 
ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งในหกศูนย์สันติภาพของเรา โดยจะได้รับปริญญาโท หรือ 
ประกาศณียบัตรพัฒนาอาชีพเช่นสิทธิมนุษยชน การเมืองระหว่างประเทศ 
การสาธารณสุขและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทุกวันนี้ เรามีบุคลากรมากกว่า 
๑,๑๐๐ คนที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมสันติภาพนี้ และเรากำาลังเห็นผลบวก
ของโปรแกรมนี้เกิดขึ้น
As we look to the future, The Rotary Foundation Trustees 
are discussing how we can improve this program as well as 
all of our peace efforts so that we can achieve the maximum 
possible positive impact. If you would like to help, you can 
contribute to the Rotary Peace Centers Major Gifts Initiative 
and help support the next generation of peacebuilders.
 เรากำาลังมองไปในอนาคต คณะทรัสตีมูลนิธิโรตารีกำาลังปรึกษา 
กันว่า เราจะปรับปรุงโปรแกรมนี้ตลอดจนความพยายามด้านสันติภาพ
ทั้งหมดของเราต่อไปอย่างไร เพื่อที่จะให้เราสามารถบรรลุผลกระทบด้าน
บวกได้มากที่สุด หากท่านต้องการที่จะช่วยเหลือ ท่านก็สามารถบริจาค
ให้แก่ กองทุนของขวัญขนาดใหญ่ (เมเจอร์กิฟท์) สำาหรับศูนย์สันติภาพ
ของโรตารี และช่วยในการสนับสนุนผู้สร้างสันติภาพรุ่นต่อๆ ไปด้วย
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โครงการเด่น
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชม

ที่ผ่านมา ของภาค 3340
	 	 ภาค	3340 มีโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนที่เด่นๆ คือ
  หลายโครงการ และโครงการที่โดดเด่นในอดีตและยังคงมีอยู่สืบเนื่อง
ถึงปัจจุบันโครงการหนึ่งคือโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง ซึ่งเป็นการร่วม
ตัวกันระหว่างโรตารีในประเทศเกาหลีใต้ กลับสโมสรโรตารีหมากแข้ง โดยมีโครงการน้ำา
สะอาด และห้องน้ำาสะอาด ควบคู่ไปด้วย โดยได้เริ่มเปิดสอนการประกอบอาชีพให้กลับ
ชุมชนในหลายโครงการของภาครัฐที่มาศึกษาดูงาน ทำาให้ประชาชนในหลายๆ หมู่บ้าน
โดยรอบบริเวณศูนย์การเรียนรู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำางานการฝึกอาชีพภายใน
โครงการตลอด ทำาให้ประชาชนมีอาชีพเสริม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสำาคัญอื่นๆ อีกนั่นคือโครงการต่อและซ่อมบำารุงเรือนำาเที่ยวชมทะเลบัวแดง
บริเวณท่าเรือบ้านเดียม ซึ่งเป็นโครงการที่ทำามานานหลายปีและได้มีการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพไปพร้อมกับการดูแลซ่อมบำารุงเรือ ไปจนถึงต่อเรือได้เอง ทำาให้กลายเป็นความยั่งยืนในอาชีพ
 อีกหนึ่งโครงการที่มีความสำาคัญไม่แพ้กันคือโครงการ Pro.Chef to Pro.Chef
Training ซึ่งเป็นโครงการอันเป็นความร่วมมือกับระหว่างประเทศโดย Chef จากญี่ปุ่น
เดินทางมาฝึกความรู้ในการทำาอาหารให้กับผู้สนใจและตั้งใจจริงจัง โครงการนี้จึงเป็น
โครงการ global grant ที่น่าภาคภูมิใจของสโมสรโรตารีหนองคาย ในการสร้างอาชีพ
ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และยังคงทำาสื่บเนื่องมาจนปัจจุบันนี้
 สโมสรโรตารีโคราชยังได้จัดทำาโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ จัดอบรมสาธิต
การสักคิ้ว แก้คิ้ว สักปาก ต่อขนตาและดูแลผิวพรรณ โดยเป็นโครงการร่วมกับวิทยาลัย
สารพัดช่างนครราชสีมา สถาบันมายบิวตี้อะคาดิมี่ สถาบันมิสเฟรมและผลิตภัณฑ์บาราเมท
ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ และต่อยอด
ในธุรกิจของช่างเสริมสวยและผู้สนใจเป็นช่างเสริมสวย ให้ทันกับกระแส เทคนิคๆ และ
นวัตกรรม ในปัจจุบัน
 โครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของภาค 3340 ของเรายังมีโครงการ
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีบริหารนี้อีกหลายโครงการที่ดำาเนินการโดยแต่ละสโมสร เหล่านี้ล้วน
เป็นกิจกรรม ตามอุดมการณ์ของโรตารีสากล ที่มุ่งเน้นสร้างความรู้ สร้างงานและอาชีพ
เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน  ให้มีความยั่งยืนทั้งสิ้น
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News from the 3340
Secretary Department
ข่าวสารกองเลขาภาค

เส้นหมี่ : ผัดหมี่โคราช เมนูชื่อดังของโคราช รสชาติกลมกล่อมหอม
อร่อย เส้นหมี่โคราชเหนียวนุ่มๆ จะใส่ไข่ลงไปแล้วแต่ชอบ หรือจะปรุง
รสต่างๆ เปรี้ยว หวาน เค็ม มัน เพิ่มลงไป ก็ยิ่งครบสูตรแห่งความ
อร่อยค่ะ เรามีเคล็ดลับคือ นำาเส้นหมี่โคราช มาแช่น้ำาให้นิ่ม จากนั้น 
ผัดเครื่องปรุงรสต่างๆ ใส่กากหมุลงไป ใส่น้ำาลงไปพอเดือด จากนั้นจึง
ใส่เส้นหมี่โคราชลงไป ผัดให้เส้นนิ่มๆ ใส่ถั่วงอกต้นหอมหั่นลงไป คน
คลุกเคล้าให้เข้ากัน เราจะได้ผัดหมี่โคราช พร้อมจัดเสิร์ฟ 
สูตรอาหารไทย : ส่วนผสมสำาหรับทำา
 ผัดหมี่โคราชFried noodle Thai Korat Style
 เส้นหมี่โคราช 100 กรัมกากหมู 50 กรัม ถั่วงอก 50 กรัม
ต้นหอมหั่น 30 กรัมกระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ หอมแดงสับ 2 ช้อนโต๊ะ
พริกแห้งป่น ฝ ช้อนโต๊ะน้ำาปลา 2 ช้อนโต๊ะ น้ำามันสำาหรับผัด 2 ช้อน
โต๊ะน้ำามะขามเปียก 2 ช้อนโต๊ะชีอิ้วดำา 1 ช้อนโต๊ะ น้ำาตาลปิ๊บ1 ช้อน
โต๊ะน้ำาเปล่า 100 มล.

แนะนำาผลิตภัณฑ์เด่น
ในจังหวัดนครราชสีมา	
สโมสรโรตารีนครราชสีมา
สโมสรโรตารีสุรนารี 
สโมสรโรตารีโคราช
สโมสรโรตารีคุณหญิงโมโคราช 
สโมสรโรตารีบัวใหญ่
สโมสรโรตารีประทาย

เส้นหมี่ชั้นดี สู่ผัดหมี่เลิศรส

ของดีที่ต้องแนะนำ� ในภ�ค 3340

โดย อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล
 สโมสรโรตารีมูลริเวอร์

 สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน ในฉบับนี้ ผมมี
เรื่องบอกกล่าวเชิญชวนทุกท่าน 2 เรื่องหลักๆ ครับ 
 เรื่องแรก ผมขอประชาสัมพันธ์ค่ายกิจกรรมอบรมผู้นำา 
เยาวชน RYLA ครั้งที่ 27 ในปีบริหารนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัด 
ตราด ในวันที่ 17-21 ตุลาคม 61 โดยมีสโมสรโรตารีตราด และ 
สโมสรเกาะช้าง-ตราด เป็นสโมสรเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนของเราให้มีความ
พร้อมทุกด้าน มีภาวะความเป็นผู้นำา และสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ โดยเฉพาะเยาวชน YE ที่เตรียมพร้อมเดินทางไปแลกเปลี่ยนใน
โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของโรตารี
 เรื่องที่ 2 ออกจากเรื่องของเยาวชน มาเป็นเรื่องของ 
โรแทเรียน บ้างครับ ผมขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนทุกสโมสร 
ของภาพ 3340 ร่วมเข้าประชุมระหว่างเมือง หรือ InterCity 
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 61 ซึ่งเป็นงานประชุม 
สำาคัญที่แต่ละสโมสรในภาคของเราจะได้นำาผลงานเด่นในการ 
บำาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรท่านมาจัดแสดงในงานเพื่อประชา- 

สัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้สโมสรอื่นๆ ได้รับทราบ และเป็นโอกาสที่จะได้ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ในการวางแผนทำาโครงการหรือการจับคู่ทำา 
โครงการร่วมกันระหว่างสโมสรในภาค อันจะนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุด
ของการทำางานไปสู่เป้าหมายของสโมสรท่าน
 โดยการแสดงผลงานนั้น สโมสรเจ้าภาพได้จัดชุดอุปกรณ์ 
แสดงผลงานขนาด 80x150 ต่อ 1 กิจกรรม ไว้อำานวยความสะดวก 
ในราคาชุดละ 450 บาท แต่ขอความกรุณาส่งผลงานที่จะจัดแสดง
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ โดยติดต่อที่ ผชภ.นันทนา พนิตประชา 
โทร./line : 089-4167475 ครับ
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 คนรุ่นใหม่ของโรตารีนั้นไม่ได้หมายถึงเด็กที่เพิ่งจบใหม่ 
แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กำาลังทำางานและต้องการทำา CSR (Corporate 
Social Responsibility) หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำาเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม
และจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายนอก
และภายในองค์กรอันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 คนรุ่นใหม่ของโรตารีนั้นจะต้องเป็นนักธุรกิจ มีครอบครัว
ที่อบอุ่นมีกิจการค้าที่มั่นคงถึงจะเป็นโรแทเรียนที่สมบูรณ์แบบได้เรา
ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการเป็นโรแทเรียนนั้นจะต้องมีการบริจาคเพื่อ
บำาเพ็ญประโยชน์ในโครงการต่างๆ แม้แต่เงินค่าสมาชิก ค่าเดินทาง 
ค่าลงทะเบียนในงานต่างๆเราก็ต้องจ่ายเองเพราะเราเป็นโรแทเรียน 
เราทำางานด้วยใจรักและจิตอาสาเราไม่มีเงินเดือน ฉะนั้นถ้าไม่มีราย
ได้เราก็ไม่สามารถดำาเนินกิจการได้และถ้าเราไม่มีครอบครัวที่เข้าใจ
เราก็อาจจะขัดแย้งในครอบครัวและไม่สามารถเป็นโรแทเรียนที่ดี
เช่นกัน

บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะหายากในสังคมเราดิฉันขอเรียก	กลุ่มคน
นี้ว่า	Gen-Y 
 จากตารางบุคคลเหล่านี้มีมากมายเพียงแต่เขายังไม่รู้
และได้รับโอกาสได้เรียนรู้แนวทางของโรตารีเพราะแนวทางของ
โรตารี นั้นสอดคล้องกับนโยบายการบริหารในรูปแบบขององค์กร
ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นแนวทดสอบสี่แนวทาง (Four 
Way Test) ที่เราพูดกันสั้นๆ ว่า
 # เป็นความจริง  # อิงเที่ยงธรรม
 # นำาไมตรี  # ดีทุกฝ่าย
ร่วมไปถึง	Six	Area	Focus
 เพื่อนำาไปพัฒนาชุมชนในเขตบริเวณใกล้ๆองค์กร บุคคล
เหล่านี้มีความคิด มีพลัง มีแนวคิดพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีความ
รู้เรื่องไอที เรื่องภาษา Connection network  รับรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว
ชอบการเดินทางร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ชอบเพื่อนใหม่ๆเข้ากับคน
ได้ดี  คนกลุ่มนี้มีความคิดของตัวเองอย่างชัดเจน แต่เขาจะทำางาน
ได้ต่อเมื่อมีแรงบันบาลใจ ฉะนั้นเราควรจะให้ความรู้และความเข้าใจ
ในโรตารี เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เขาถึงจะทำางาน
 ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีพวกเราชาวโรตารีต้องเชื่อม
สะพาน ระหว่าง Gen-Y  เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แรงศรัทธา 
ให้กับ Gen-Y เขาเหล่านี้ควรจะได้คำาแนะนำาและให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรตารีให้กับเด็กคนรุ่นใหม่ที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆพวกเขาเรียนรู้ได้เร็ว
ให้เขาได้เข้ามาเป็นก้าวแรกใน Rotary ที่จะนำาพาความสุขเพื่อเติม
เต็มให้กับชีวิตของเขาองค์กรของเขารวมไปถึงชุมชนของเขาได้มี
ความสุขตลอดไปและยั่งยืน

โดย ผชภ.	นันทนา	พนิตประชา
	 สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์

แนวคิดของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับโรตารี

 และเมื่อชุมชนดี มีเศรษฐกิจดี มีสังคมที่ดีก็จะย้อนกลับ
มาที่องค์กรของเขาเอง ทำาให้ได้มีลูกจ้างที่ดี ซื่อสัตย์ และในที่สุด
ก็นำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จ นั่นหมายถึงการเป็นวัฏจักรที่ดี และ
ยั่งยืนตลอดไป
 ท้ายนี้เรามาร่วมมือสร้างแรง ศรัทธาและร่วมถึงสร้าง
แรงบันดาลใจ ให้เกิด Young Rotary กันคะ
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News from Rotary Youth Exchang Committee
ข่าวสารคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน

ประมวลภาพความคืบหน้าของเยาวชน ทั้ง inbound และ outbound ในด้านการปรับตัว
การเป็นอยู่ การเรียน พัฒนาการ ครอบครัวอุปถัมภ์ ประเทศ เพื่อนๆ และประสบการณ์ ใหม่ๆ

 ตามทีได้เรียนแจ้งแก่มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านใน
ฉบับก่อนแล้วว่าปีบริหารนี้ ภาค 3340 เรา มีเยาวชน Out-
bound 32 คน และเยาวชน Inbound 27 คน วันนี้ เยาวชน
ทุกคนได้ใช้เวลาพำานักอยู่ ณ ที่ต่างๆ เป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว 
วันนี้จึงขอถ่ายทอดความคืบหน้าเชิงบวกให้ได้ทราบกัน
 เด็กๆ ในโครงการยาวชนแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น
เด็กต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในไทย หรือเด็กไทยที่ไปอยู่ในต่าง
ประเทศ ต่างก็กำาลังเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้
บ้างแล้ว และใช้ชีวิตโดยคลายความกังวลและความคิดถึงบ้าน 
และคลายจากความกังวลด้านอื่น

 สิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอ เป็นต้นว่าพบกับพ่อแม่โฮสใหม่
ที่ต้องปรับตัวปรับความเข้าใจ ปรับข้อตกลงในบ้าน ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อม ปรับตัวกับเพื่อนใหม่ๆ ภาระกิจที่แตกต่างไป
จากบ้านเกิดตัวเองโดยสิ้งเชิง
         และผล ณ วันนี้ ก็เป็นที่น่ายินดีสำาหรับปีบริหาร
นี้ ที่ทุกอย่างเป็นไปในทางบวกเป็นอย่างมาก ยังมาถึงซึ่งความ
ปิติยินดีต่อพ่อแม่ที่ส่งบรรดาลูกๆ เข้าร่วมโครงการฯ และคณะ
กรรมการของโครงการเยาชนแลกเปลี่ยนฯ เป็นอย่างมาก
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เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สร.กรุงเทพไชน่าทาวน์ 
ภาค 3350 ร่วมกับสร.กันทรลักษ์ ภาค 3340 ได้จัดพิธีส่งมอบตู้อบ 
เด็กแรกเกิดที่มีปั หา (incubator) ให้แก่ รพ.ขุนหา  อ.ขุนหา  จังหวัด 
ศรีสะเกษ นÓทีมโดยท่าน อน.อโนมา วิจิตรวิกรม และท่านนาย 
กภูษิต พบลาภ โดยมีแพทย์ห ิงรัช®าพร รุ เจริ  ผอ.รพ.ขุนหา 
 เป็นผู้รับมอบ

ผู้ว่าการภาค 3340 นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ร่วมพิธีส่งมอบระบบ 
น้Óดื่มสะอาด(เครื่องกรองน้Ó) จÓนวน 40 เครื่องซึ่งได้รับการสนับสนุน 
จากสโมสรโรตารีโทคุยาม่า อีสท์ ภาค 2710 ประเทศ ญี่ปุ่น และสโมสร 
โรตารีสุริวงค์ ภาค 3350 ร่วมกับอีก 4 สโมสรในจังหวัดขอนแก่น 
ได้แก่ สโมสรแก่นคูณ สโมสรชุมแพ สโมสรน้Óพอง สโมสรอีคลับ 
เซาอีสเอเชียภาค 3340 ณ โรงเรียนบ้านหนองห ้าแพรกท่าแร่ ต.ดอนหัน 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สโมสรโรตารีตราดนำาโดย นย.อังกูร ฤชาคนิต มอบเครื่องกรอง
น้ำาให้โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

นย.วริษราภัค อวยผล สโมสรโรตารีโคราช และสมาชิก จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพชุมชนโดยร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
สถาบันมายบิวตี้อะคาดิมี่ สถาบันมิสเฟรมและผลิตภัณฑ์บาราเมท  
ได้จัดทÓโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ จัดอบรมสาธิตการสักคิ้ว
แก้คิ้ว สักปาก ต่อขนตาและดูแลผิวพรรณ

วันนี้ 5 กค 61 สโมสรจันทบูรได้มาเลี้ยงอาหาร, มอบจักรยาน, และทุน 
การศึกษาให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดเนินยาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็น 
กิจกรรมแรกของปีบริหารนี้

วันที่ 21 กันยายน 62 สโมสรโรตารีคุณห ญิงโมโคราช ได้มอบถุงใส่ยามา 
โรงพยาบาลเพื่อช่วยลดโลกร้อน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัด 
นครราชสีมา จÓนวน 5,000 ถุง
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สโมสรโรตารีท่าเรือตราด ร่วมกับ ชมรมมิตรภาพ ออกพื้นที่มอบของให้ผู้ด้อยโอกาส และ มอบรถวินแชร์ให้กับพระด้วงที่โรงพยาบาล 
ตราด และในพื้นที่ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นÓโดย นย.จันทร์ปรุง หา ชนะ พร้อมด้วยสมาชิกโรแทเรียน & แอนน์ และเจ้าหน้าที่ๆ 
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี ร่วมงานพิธีเปิดร้าน “ทอฝัน by 
พม. จ.นครราชสีมา “เพื่อสร้าง โอกาส เกียรติ กÓลังใจ ผู้พิการ สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ โดย รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัส ที่ 27 กันยายน นี้  ณ.ห้างสรรพสินค้า 
เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 สโมสรโรตารีน้ÓพองนÓโดย นายกจุรีภรณ ์
พริ้งเกษมชัยพร้อมอุบาสกอุบาสิกากระนวน ได้ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา 
9 วัด ในเขตอÓเภอน้ÓพองและอÓเภอกระนวน

วันที่ 17 กย 2561 สโมสรโรตารีน้Óพอง นÓโดยนายกจุรีภรณ์ พริ้งเกษมชัย 
พร้อมมวลสมาชิก ร่วมมอบเครื่องกรองน้Óดื่ม จÓรนวน 5 โรงในเขต 
อÓเภอน้Óพองและ อÓเภอกระนวน เราดีในที่เป็นส่วนหนึ่งที่มอบสิ่งดีๆ 
ให้เด็กๆเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

สโมสรโรตารีนครพนม ร่วมงานวันมหิดล และร่วมบริจาคเงินสมทบการ 
จัดซื้อเครื่องมือแเพทย์แก่โรงพยาบาล
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ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย และอผภ.อรอนงค์  ศิริพรมนัส สมาชิก 
จากสโมสรโรตารีพลูตาหลวงและจอมเทียนพัทยา ภาค 2230 ร่วม 
ส่งมอบVeitilator and Infusion ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู 
เบศร์ ร่วมกับภาค3350

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ร่วมมอบมุ้งจÓนวน 200 หลัง 
ซึ ่งเป็นกิจกรรมร่วมกับสร.บางรักศาสนจักร์ของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สโมสรโรตารี่บางรัก และมูลนิธิเซนต์โยเซฟ 
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 ต.แดงให ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สโมสรโรตารีสัตหีบ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมอุปกรณ์และของ
ยังชีพ แก่ผู้ป่วย

1 กย 2561 สร.มิตรภาพสัตหีบ นÓโดย นายก.รื่นฤดี เกิดทอง พร้อม 
สมาชิก บริษัทบูลสกายกรุ๊ป และสภากาชาดไทย ร่วมทÓโครงการ 
รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ซึ้งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น มอบโคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง 
จÓนวน 3 เครื่อง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ณ โรงพยาบาล 
ศูนย์ขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

วันนี้ 19 กันยายน 62 สโมสรโรตารีมหาสารคาม มอบพระบรมสา- 
ทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 ปฏิมากรรมนูนต่Ó “ในหลวงทรงงาน” 1 ภาพ 
ภาพวิวและดอกไม้ 5 ภาพ ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ภาพทั้งหมด 
นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อน.บุ สืบ เอกอัคร สร.พัทยา
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สโมสรโรตารีสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมบริการทางการแพทย์ 
และทันตกรรม ที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร โดยนÓอาหาร 
ว่างแจกให้แพทย์ ทันตแพทย์ จนท.สาธารณสุข จÓนวน 
200คน ที่ไปให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สโมสรโรตารี่อÓนาจเจริ ญ 
ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล 
อÓนาจเจริ ญ มูลค่า 11 ล้านกว่าบาท

เนื่องในโอกาสวันแม่ทางสโมสรโรตารี่คุณห ิงโม-โคราช ได้จัดกิจกรรม ปันความ 
รักจากแม่สู่ลูก โดยการมอบ เครื่องใช้จÓเป็นสÓหรับเด็กพิการทางสมองโดย 
ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่าน

สโมสรโรตารีหมากแข้ง ทำาพิธีมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง 
มูลค่า 4.5 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลอุดรธานี โดยเครื่องมือนี้เกิดจากการจัด
กิจกรรมวิ่งการกุศล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 และได้รับความร่วมมือด้านงบ 
ประมาณจัดซื้อเพิ่มเติมจาก สร.อุดรธานี  สร.บ้านเชียง  สร.ศิลปาคม  สร.บางรัก  
Rotary  Club s  of  Ogcheon, Yangpyeong  Royal (S.Korea), Sunbury  
(USA)  รวมถึง D-3740, 3600, 7360, 3340,  3350  and  The  Rotary  
Foundation.
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ประมวลภาระกิจผู้ว่าการภาค
ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ร่วมงาน 88th Anniversary
of Rotary Club of Bangkok and Rotary Moverment in Thailand เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพ
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ประมวลภาระกิจผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร

สร.จันทนิมิต สร.อีสเทอร์ซีบอร์ด พัทยา

สร.พัทยา

สร.ศรีราชา

สร.จันทบูร

สร.อีคลับดอฟิน พัทยา

สร.ชลบุรี

ร่วมเสวนา “เข้าใจโรตารี” จ.ขอนแก่น
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เจ้าของ
สารผู้ว่าการภาค 3340

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2018-2019

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


