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	 It’s	 traditional	 that	 the	 first	
Rotarian magazine of the Rotary year 
carries	 a	 profile	 of	 the	 incoming	 RI	
president and his or her family. I’ve 
always	read	those	profiles	with	interest,	
never giving much thought to the pos-
sibility	that	one	day,	I	might	be	the	one	
bringing a writer from the magazine to 
my Rotary club meeting! I have never 
liked	 a	 lot	 of	 attention,	 and	 the	 idea	
of having my picture on the magazine 
cover made me a bit uncomfortable. 
But when I saw the photo the editors 
chose,	 I	 smiled.	 Because	 the	 star	 of	
that	picture	definitely	isn’t	me,	or	even	
my	wife,	Esther.	 It’s	 the	flock	of	fla-
mingos,	none	of	which	could	care	less	
about	Rotary,	all	strutting	past	us	in	the	
same direction. All of them — except 
one.  
 เป็นประเพณีที่นิตยสารโรแทเรียน
ฉบับแรกของปีโรตารีใหม่จะต้องนำาลงประวัติ
ของประธานโรตารีสากลผู้กำาลังจะเข้ารับ
ตำ�แหน่ง	 พร้อมทั้งเรื่องครอบครัวของท่�น		
และผมมักจะอ่�นด้วยคว�มสนใจเสมอ	 ผมไม่
เคยคิดว่�จะเป็นไปได้	 ที่วันหนึ่งผมจะเป็นผู้นำ�
นักเขียนจากนิตยสารฯ มาร่วมประชุมที่สโมสร
ของผม	 ตัวผมเองไม่ชอบให้เป็นที่สนใจของใคร 
และคว�มคิดท่ีจะนำ�รูปภ�พของผมเป็นปก
นิตยส�รยิ่งทำ�ให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบ�ยใจนัก	 แต่
ผมก็ย้ิมได้เมื่อเห็นภ�พท่ีคณะบรรณ�ธิก�รคัด
เลือก	 เพร�ะว่�ด�ร�เอกในภ�พนั้นมิใช่ตัวผม
หรือคุณ	เอสเธอร์	ภริย�ของผม	แต่มันคือ	ภ�
พนกฟล�มิงโกกลุ่มหนึ่ง	 ซึ่งคงมิได้รู้จักโรต�รี
ม�กน้อยเท่�ไร	 ทุกตัวกำ�ลังเดินผ่�นเร�ไปใน
ทิศท�งเดียวกัน	ทุกตัวยกเว้น	ตัวหนึ่ง
 I couldn’t think of a more ap-
propriate	image	to	reflect	the	message	
I want to convey to Rotarians. That 

one	 flamingo,	 going	 the	 other	 way,	
represents so much of what we need 
to	do	in	Rotary.	That	flamingo	knows	
everyone’s going one way. She sees it. 
But she also sees that maybe the path 
they’re	on	isn’t	the	best	path.	Maybe,	
just	maybe,	there’s	a	better	path	over	
there,	 and	 she	 wants	 to	 get	 a	 good	
look before she goes marching on with 
her	friends.	And	if,	when	she	does	stop	
and	 look,	 that	 new	 path	 does	 seem	
better,	she’ll	call	the	rest	of	the	crew	
to come over and check it out with 
her.	And	maybe,	just	maybe,	they’ll	all	
choose that better path together.
	 ผมไม่คิดว่�จะห�ภ�พใดท่ีเหม�ะสม
กับถ้อยคำ�ท่ีผมต้องก�รสื่อถึงมิตรโรแทเรียนได้
ดีกว่�ภ�พนี้		ฟล�มิงโกตัวนั้นกำ�ลังมองห�ท�ง
อื่น เป็นสื่อแทนหลายๆสิ่งที่เราต้องการกระทำา
ในโรตารี ฟลามิงโกตัวนั้น มองเห็นแล้วว่านก
ตัวอื่นกำ�ลังเดินไปท�งหนึ่ง	 แต่มันอ�จเห็นว่�
ท�งที่พวกมันกำ�ลังไปนั้น	 อ�จมิใช้ท�งที่ดีที่สุด	
บ�งครั้ง	 อ�จมีอีกท�งหนึ่งที่ดีกว่�	 ดังนั้นมัน
จึงมองสำ�รวจให้ดีก่อนท่ีมันจะเดินไปพร้อมกับ
เพื่อนของมัน และหากมันหยุดมองเห็นแล้วว่า
มีทางใหม่ที่ดูเหมือนน่าจะดีกว่า  มันจะเรียก
เพื่อนของมันให้กลับมาตรวจสอบพร้อมกัน 
และในบ�งครั้งบ�งคร�วนกฟล�มิงโกทุกตัว	
อ�จเลือกเดินไปในท�งที่ดีกว่�ด้วยกัน
 Change is hard. And the long-
er	we’ve	been	going	one	way,	the	more	
friends	we	have	with	us,	the	harder	it	
is to be the one who turns around and 
does it differently. But change — not 
change	 for	 its	 own	 sake,	 but	 careful,	
considered,	 goal-directed	 change	 —	
is essential for any organization that 
wants	 to	 evolve,	 stay	 relevant,	 and	
move forward in the right direction.

	 ก�รเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ง่�ย	 ยิ่งเป็น
หนท�งที่เร�ไปด้วยกันน�นเท่�ไร	 มีมิตรสห�ย
ที่ไปกับเร�ม�กเท่�ไร	 	 	 มันจึงเป็นเรื่องย�กที่
จะมีใครสักคนท่ีหันกลับไปมองและกระทำ�สิ่งท่ี
แตกต่�ง	แต่ก�รเปลี่ยนแปลงที่มิได้เปลี่ยนต�ม
อำ�เภอใจ	 มีก�รพิจ�รณ�	 อย่�งรอบคอบและ
มีเป้�หม�ยนำ�ท�ง	 ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับ
องค์กรทุกแห่งที่ต้องก�รพัฒน�	 ที่ต้องก�รอยู่
ด้วยกันและก้�วไปในทิศท�งที่ถูกต้องด้วยกัน	
	 So	take	a	look	at	that	picture,	
but don’t look at me. I’m not the one 
that cover’s about. That cover is about 
the	flamingo.	It’s	about	having	the	cu-
riosity,	the	courage,	and	the	conviction	
to look at different paths that might 
be better — whether you’re out for a 
stroll	on	a	beautiful	Bahamas	morning,	
or helping chart the course for our or-
ganization.
	 ดังนั้นขอโปรดดูภ�พ(ปก)นั้นอีกครั้ง	
แต่อย่�มองท่ีตัวผมเพร�ะมิใช่เป็นภ�พท่ีสื่อถึง
โรต�รี	แต่เป็นเรื่องของนกฟล�มิงโก	ที่มีคว�ม
สนใจ	มีคว�มกล้�และตัดสินใจที่มองห�หนท�ง
ที่แตกต่�ง	ที่อ�จดีกว่�เดิม	ในย�มที่ท่�นไปเดิน
เล่นตอนเช้าที่หาดบาฮามัสที่สวยงาม หรือ ใน
เวล�ช่วยกันว�งเส้นท�งสำ�หรับองค์กรของเร�
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	 สวัสดีครับ	มวลสม�ชิกโรแทเรียนทุกท่�น	เผลอเดี๋ยวเดียว	ก็ล่วงเลยม�
เข้�สู่เดือนที่	6	ของปีบริห�รเสียแล้ว	ซึ่งผมยังรู้สึกสนุกกับก�รทำ�หน้�ที่ผู้ว่�ก�รภ�ค
สนุกและมีคว�มสุขกับก�รได้รับใช้มวลมิตรทุกท่�น
	 จ�กก�รประชุม	Intercity	Kalasin	ที่ผ่�นม�	ผมขอขอบคุณเจ้�ภ�พ	สโมสร
โรต�รีก�ฬสินธุ์	ที่ได้ทุมเทจัดง�นได้อย่�งสมภ�คภูมิ	ทุกท่�นที่ไปร่วมง�นได้รับ	คว�ม
รู้เกี่ยวกับก�รทำ�โครงก�รโกบอลแกรนท์	 มีคว�มเกี่ยวกับก�รบริจ�ค	 และ	 DDF	 ที่
จะกลับม�หรือนำ�ม�ใช้	 เร�ได้รู้ถึงวิธีก�รว�งแผนเพื่อให้สม�ชิกเข้�ร่วมประชุมสโมสร	
ทั้งหมดล้วนเป็นคว�มรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รดำ�เนินกิจกรรมของสโมสรทั้งสิ้น	
	 นอกจ�กน้ีเร�ยงัไดรู้จั้กคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รเดน่ๆ	ในภ�คท่ีม�นำ�เสนอ 
ในง�น	 ไม่ว่�จะเป็นเครื่องน้ำ�หยดจ�กสโมสรอีสเทรินซีบอร์ด	 โครงก�รแก้มลิง	 และ
ธน�ค�รน้ำ�	 ของสโมสรสกลนคร	 และผลง�นครอบครัวโรต�รี	 จ�ก	 4	 สโมสรใน
อุดรธ�นี	 ทั้งหมดล้วนเป็นตัวอย่�งแห่งคว�มภ�คภูมิใจของเร�ช�ว	 3340	 และผม
หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	ตลอดปีบริห�รนี้	 เร�จะมีโครงก�รเด่นๆ	เช่นนี้	 เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ไปเรื่อยๆ	
	 เร�ช�วโรแทเรียน	 ต่�งก็ทำ�ภ�ระกิจเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยช�ติ	 และโดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมท้องถิ่นของเร�ทุก
สโมสร	ช่วยให้ผู้ด้อยโอก�สกว่�เร�ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่�งยั่งยืน	มิใช่เพียงฉ�บฉวย	ผม
ขอให้เร�ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่เร�ได้บำ�เพ็ญประโยชน์ร่วมกันในน�มของ	“โรต�รี”
	 สำ�หรับปีใหม่ที่กำ�ลังจะม�เยือนในอีกไม่กี่วันนี้	 ผมขออำ�นวยพรแก่มวลมิตร	
ทุกท่�น	 ขอให้มีคว�มสุขก�ย	 สบ�ยใจ	 ปร�ศจ�กทุกข์โศก	 โรคภัยทั้งหล�ยทั้งปวง	
ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง	และจงประสบคว�มสำ�เร็จในทุกๆ	สิ่งในปีใหม่นี้	ขอบคุณ
ครับ

   and Happy
New Year 2019
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A message from Foundation 
Trustee Chair

สารประธานมูลนิธิโรตารีสากล
Ron D. Burton

	 For	many	of	us,	December	is	a	time	of	reflection	
about the year that is about to end. We think about the 
things we resolved to do and compare that with what we 
actually got done. Many times we surprise ourselves when 
we realize we achieved even more than we had hoped. We 
also	start	thinking	about	the	new	year	and,	with	the	best	
of	intentions,	commit	ourselves	to	even	greater	accomplish-
ments.  
	 เดือนธันว�คมนี้	 สำ�หรับพวกเร�หล�ยๆ	 คนแล้ว	 จะเป็น
โอก�สทบทวนเวล�หนึ่งปีที่จะสิ้นสุดลง	 เร�จะย้อนคิดถึงสิ่งที่เร�ตั้งใจว่�
จะทำ�	 และเปรียบเทียบกับสิ่งที่เร�ได้กระทำ�ไปแล้ว	 หล�ยครั้งที่เร�รู้สึก
ตื่นเต้นเมื่อตระหนักว่�เร�ได้รับผลสำ�เร็จม�กกว่�ท่ีเร�ค�ดหวังไว้ม�ก	
และเร�ก็ยังคิดต่อไปถึงปีใหม่ที่กำ�ลังต�มม�	 พย�ย�มตั้งใจให้ดีที่สุดว่�	
เร�จะต้องทุ่มเทอุทิศตนให้ได้รับผลสำ�เร็จม�กยิ่งๆ	ขึ้นไป
 It is a time when our thoughts turn to the things 
that are important to us — and nothing is as important as 
family. We are grateful for those we love and for those who 
love	us.	For	Rotarians,	that	encompasses	a	large	number	of	
people	around	the	world,	because	our	concept	of	family	in-
cludes not only our immediate relatives but also those many 
friends	we	have	made	over	the	years	sharing	Rotary.	Each	of	
us	is	much	like	a	stone	thrown	into	a	pond,	creating	many	
ripples. When our ripples intersect with the ripples of our 
family	and	friends,	we	truly	have	an	impact	on	our	world.
	 เป็นเวล�ดีสำ�หรับคว�มคิดในเรื่องท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อตัวเร�
เอง	 ซึ่งไม่มีสิ่งใดสำ�คัญเท่�กับครอบครัวของเร�	 เร�ต้องรู้สึกขอบคุณ
ต่อผู้ที่เร�เค�รพรักและคนที่รักเร�ด้วย	 สำ�หรับช�วโรแทเรียน	 ที่มีผู้คน
จำ�นวนม�กม�ยในโลกอยู่ในครอบครัวของเร�	 ไม่เพียงแต่ญ�ติผู้ใกล้ชิด
ของเร�เท่�นั้น	 แต่รวมถึงมิตรสห�ยจำ�นวนม�กม�ยที่เร�ได้พบและแบ่ง
ปันโรต�รีกันระหว่�งปีด้วย	 เร�แต่ละคนเปรียบดังก้อนหินที่เร�โยนลงไป
ในสระน้ำ�ที่มีระลอกคลื่นไปได้ม�กม�ย	 เมื่อระลอกคลื่นของเร�ไปสัมผัส
กับระลอกคลื่นของครอบครัวและมิตรสห�ยของเร�	 เร�ก็จะสร้�งคลื่น
กระทบต่อโลกของเร�ได้ม�กยิ่งขึ้น	
 We also think about the organizations that are 
important to us and that exist because of our generosity as 

well as the generosity of others. We voluntarily support these 
organizations	and	generously	contribute	our	time,	talent,	and	
treasure to further their work and make our world a better 
place	for	all.	And	through	this	work,	our	family	gets	even	
larger.
	 เร�ยังคิดถึงองค์กรต่�งๆ	 ที่มีคว�มสำ�คัญต่อเร�	 ที่มีอยู่ด้วย
คว�มใจกว้�งของเร�และคว�มใจกว้�งของผู้อื่นด้วย	 พวกเร�ได้อ�ส�
ม�สนับสนุนองค์กรเหล่�นี้	 ได้อุทิศตน	 สละเวล�	 คว�มส�ม�รถและ
ทรัพย์สินของเร�เพื่อส�นต่อง�นของพวกเข�	 เพื่อให้โลกเร�ดียิ่งขึ้น
สำ�หรับทุกคน	และด้วยผลง�นนี้	ครอบครัวของเร�ก็จะเติบใหญ่ยิ่งขึ้น
 Our family and our impact continue to grow each 
year through our commitment to and support of our Rotary 
Foundation.	Working	together	creates	a	synergy	that	allows	
one person to truly make a difference. And when we all work 
together	and	commit	ourselves	to	a	cause,	there	is	no	limit	
to what we can accomplish. In that process we are bound 
together and become an even more close-knit family.\
	 ครอบครัวของเร�	และผลกระทบของเร�เติบโตขึ้นทุกปี	ด้วย
คว�มเสียสละอุทิศตน	 เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ	 โรต�รีของเร�	 ก�รทำ�ง�น
ร่วมกันส�ม�รถสร้�งก�รประส�นง�น	 ที่จะทำ�ให้บุคคลเพียงหนึ่งเดียว
ส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งได้อย่�งแท้จริง	 และยิ่งเมื่อเร�ทุกคนทำ�ง�น
ร่วมกัน	 เสียสละอุทิศตนเพื่อผลง�นร่วมกัน	 ก็ยิ่งจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถได้
รับผลสำ�เร็จโดยไม่มีขีดจำ�กัด	ถึงขั้นตอนนี้	เร�จะผูกพันด้วยกันและทำ�ให้
เร�เป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
	 So	at	this	special	time	of	year,	as	you	reflect	on	
your	 family	 and	 the	good	 things	 in	your	 life,	 think	about	
your Rotary legacy. Now is the time to make your lasting 
commitment	so	that	the	important	work	of	our	Foundation	
will continue in perpetuity.
	 ดังนั้น	 เมื่อถึงว�ระพิเศษของปีนี้	 ขอให้ท่�นคิดถึงครอบครัว
ของท่�นและสิ่งดีๆ	 ในชีวิตของท่�น	 โปรดคิดถึงมรดกตกทอดในโรต�รี
ของตัวท่�นเอง	 ถึงเวล�แล้วที่ท่�นทั้งหล�ยจะต้องมีคว�มมุ่งมั่นอุทิศตน
ตลอดไป	 เพื่อให้ง�นที่สำ�คัญๆ	 ของมูลนิธิโรต�รีได้รับก�รส�นต่อไปชั่ว
กัลปาวสาน/
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เดือนแห่งการป้องกันและรักษาโรค



6 สารผู้ว่าการภาค
3340 R.I. 2018-2019

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

นิตยสารโรตารีฉบับภูมิภาค (Regional Magazines)
	 นอกจากการบอกรบันิตยสาร	The	Rotarians	แลว้	โรแท- 
เรยีนในภมูภิาคทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษ	สามารถบอกรบันิตยสาร
ของโรตารใีนภมูภิาคได	้โรแทเรยีนมาก 

กว่าครึ่งหน่ึงทัว่โลกใน 130 ประเทศ
รบันิตยสารฉบบัภูมภิาคแทนนิตยสาร	
The  Rotarians  ซึ่งพิมพ์เป็นภาษา
ต่างๆ	ถงึ	24	ภาษา	และตพีมิพอ์อกมา
ถงึ	872,000	ฉบบั	ซึง่มเีรือ่งราวทัง้จาก
นิตยสาร	The	Rotarians	และเรือ่งราว
กจิกรรมต่างๆ	ในภมูภิาค

	 นิตยสารโรตารีประเทศไทย เริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526	
ปัจจุบนัตพีมิพ์เป็นราย 2 เดอืน ฉบบัละ 8,500 เล่ม ส่งตรงถงึ 
บา้นใหก้บัโรแทเรยีนทกุคนใน	4	ภาคของประเทศไทย	ลาว	พมา่	
และกมัพชูา

เอกสารแปลใหม่ล่าสุดจากศูนย์โรตารีฯ
•	การจดัการความเสีย่งส�าหรบัการประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค	
(Risk	Management	for	Your	District	Conference)

•	5 ขัน้ตอนสู่การประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาคที่ประสบความ
ส�าเรจ็	(Five	Steps	to	a	Successful	District	Conference)

•	พธิกีาร	(Protocol	for	District	Events)
•	คูม่อืโรทาแรคท	์(Rotaract	Handbook)
•	 เครื่องมอืประเมนิสมาชกิภาพ (Membership Assessment	
Tools)

•	 เครือ่งมอืประเมนิชมุชน	(Community	Assessment	Tools)
•	คู่มอืนายกสโมสร (Lead Your Club – President) ส�าหรบัปี	
2019-22

ดาวน์โหลดไดแ้ลว้ที	่www.rotarythailand.org

เรื่องน่ารู้

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 31 ต.ค. 61 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 61)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,440 (2,323) 1,539 (1,472) 2,935 (2,796) 1,410 (1,348) 8,324 (7,939)

สโมสร 101 (99) 67 (67) 112 (110) 68 (68) 348 (344)

พฤศจิกายน 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

	 เดอืนพฤศจกิายนเป็นเดอืนแห่งมูลนิธโิรตาร  ี ซึ่งแน่นอน
ที่สุดที่พวกเราทุกสโมสรตระหนักดวี่าการบรจิาคหรอืการท�า
กจิกรรมของมูลนิธโิรตาร  ี  โดยเฉพาะการบ�าเพญ็ประโยชน์ใน	 
6 แนวทางหลกั (Six Areas of Focus) ของมูลนิธนิอกจากจะ 
เป็นประโยชน์อนัมหาศาลแก่ผูเ้ดอืดรอ้นทัว่โลกแลว้ ยงัเกดิแรง
บนัดาลใจแก่ผูบ้รจิาคหรอืผูร้่วมกจิกรรมต่างๆ เหล่านัน้  รวม 

ทัง้ผูท้ีไ่ดผ้ลกระทบโดยตรงจากการช่วยเหลอื ในความซาบซึ้ง
ถงึมติรภาพ น�้าใจอนัยิง่ใหญ่ทีป่ระทบัใจกนัและกนัอกีนานแสน
นาน	แต่ก่อใหเ้กดิสนัตภิาพและสนัตสิขุไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

	 ศูนย์โรตารฯี พรอ้มจะเป็นศูนย์ของแหล่งขอ้มูลเพื่อช่วย 

เหลือประสานงานการบริจาคหรือกิจกรรมต่างๆ  ของมูลนิธิ
โรตารแีก่สโมสรและภาคต่างๆ ในประเทศไทย  นอกจากน้ี ขอ
เชญิชวนท่านร่วมกนับรจิาคเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใิน
ประเทศอนิโดนีเซยีผ่านผูว้่าการภาคของแต่ละภาค เพื่อศูนย ์

โรตารฯี จกัไดส้ง่มอบอยา่งเป็นทางการแก่หน่วยงานของโรตารี
สากลทีร่บัผดิชอบในประเทศอนิโดนีเซยีต่อไป

	 หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค�าถามใดๆ เกี่ยวกบัการบรจิาค
หรอืกจิกรรมของมูลนิธโิรตารทีี่อาจมสี่วนร่วมได้ สอบถามได้
จากเจา้หน้าทีข่องศนูยโ์รตารฯี	ทีร่บัผดิชอบไดด้ว้ยความยนิดยีิง่

	 ขออ�านาจกุศลกรรมทีท่่านไดท้�าแต่สิง่ดีๆ  เพื่อทุกคนแก่
ชาวโลกโดยเฉพาะการผ่านมูลนิธขิองโรตารสีากลสนองตอบ
ใหท้่านทัง้หลายประสบความสุขความเจรญิด้วยจตุรพธิพรชยั
ตลอดไป

	 	 ดว้ยความปรารถนาดี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลกัษณ์	รตันวชิช)์
	 	 ประธานศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย
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News from the 3340
Secretary Department
ข่าวสารกองเลขาภาค

ของดีที่ต้องแนะนำ� ในภ�ค 3340

โดย อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล
	สโมสรโรต�รีมูลริเวอร์

	 สวัสดีครับ	 มวลมิตรโรแทเรียน	 ใกล้เข้�สู่ปีใหม่แล้วครับ	
เชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดินสายสวัสดีปีใหม่ของหลายๆ สโมสร ที่จะ
ต้องมีธรรมเนียมในก�รขอบคุณ	 และขอพรจ�กผู้หลักผู้ใหญ่	 อันมี
คุณูปก�รต่อสโมสร	ในช่วงปีใหม่เป็นประจำ�ทุกปี
	 ในฉบับนี้	 ผมขอถือโอก�สมอบคำ�อวยพรเล็กๆ	 จ�กใจ	
และเนื่องจากกระผมน่าจะเป็นผู้น้อยอยู่สำาหรับหลายๆ ท่าน กระผม 
จึงใคร่ขอรับพรจ�กท่�นผู้อ�วุโสกว่�ทุกท่�นในเวล�เดียวกันครับ

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ
พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า
พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา
จงนำาพาสู่มวลมิตรบานตะไท

มาบันดาลให้มวลโรแทเรียนนั้นสุขสันต์
มาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกวันนั้นแจ่มใส
มาสร้างแรงบันดาลใจให้มีสุขทุกคนไป

มาสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่งเรือง

	 และเช่นเคยครับ	 ในฉบับนี้ก็ยังคงแน่นไปด้วยก�รบอก
เล่�สรุปกิจกรรมดีๆ	 ของแต่ละสโมสรในภ�ค	 3340	 ของเร�	 ซึ่ง
สโมสรใดที่ต้องก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรม	 หรือเผยแพร่โครงก�ร
ดีๆ	 ที่สโมสรได้ทำ�	 หรือกำ�ลังจะดำ�เนินก�ร	 ท่�นส�ม�รถติดต่อขอ
ลงในส�รผู้ว่�ก�รภ�ค	 ปีบริห�ร	 2561-62	 ได้โดยส่งภ�พคว�ม
ละเอียดสูง	 พร้อมบรรย�ยภ�พ	 หรือส่งโปสเตอร์ประช�สัมพันธ์
โครงก�ร	 ส่งตรงถึงกระผมได้ที่	 อีเมล	 kijja_boy@hotmail.com	
จ�กนั้นทีมง�นกองเลข�ผู้ว่�ก�รภ�ค	 จะพิจ�รณ�จัดลงในส�รผู้ว่�
ก�รภ�ค	 โดยในกรณีที่เดือนไหนมีก�รส่งก�รประช�สัมพันธ์เข้�ม�
จำานวนมาก ทางกองเลขาฯ อาจจะจำาเป็นต้องเลือกข่าวสารที่เป็น
กิจกรรมเด่น	 และมีคว�มน่�สนใจ	 ซึ่งนั่นหม�ยคว�มว่�	 บ�งภ�พ 
กิจกรรมที่ท่านส่งมา หากมีจำานวนมา เราจะเลือกลงเพียงบางกิจ
กรรมที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเท่านั้น
	 สุดท้�ยนี้	 ผมขอขอบพระคุณอย่�งสูงในคว�มร่วมมือร่วม
ใจของทุกท่�นทุกสโมสร	พบกันใหม่	ฉบับหน้�ครับ

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

	 นอกจากการบอกรบันิตยสาร	The	Rotarians	แลว้	โรแท-
เรยีนในภมูภิาคทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษ	สามารถบอกรบันิตยสาร
ของโรตารใีนภมูภิาคได	้โรแทเรยีนมาก
กว่าครึ่งหน่ึงทัว่โลกใน ประเทศ
รบันิตยสารฉบบัภูมภิาคแทนนิตยสาร	
The Rotarians ซึ่งพิมพ์เป็นภาษา
ต่างๆ	ถงึ	24	ภาษา	และตพีมิพอ์อกมา
ถงึ	872,000	ฉบบั	ซึง่มเีรือ่งราวทัง้จาก
นิตยสาร	The	Rotarians	และเรือ่งราว
กจิกรรมต่างๆ	ในภมูภิาค

	 นิตยสารโรตารีประเทศไทย เริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526	
ปัจจุบนัตพีมิพ์เป็นราย 2 เดอืน ฉบบัละ 8,500 เล่ม ส่งตรงถงึ
บา้นใหก้บัโรแทเรยีนทกุคนใน	4	ภาคของประเทศไทย	ลาว	พมา่	
และกมัพชูา

•	การจดัการความเสีย่งส�าหรบัการประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค	
(Risk	Management	for	Your	District	Conference)

•	5 ขัน้ตอนสู่การประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาคที่ประสบความ
ส�าเรจ็	(Five	Steps	to	a	Successful	District	Conference)

•	พธิกีาร	(Protocol	for	District	Events)
•	คูม่อืโรทาแรคท	์(Rotaract	Handbook)
•	 เครื่องมอืประเมนิสมาชกิภาพ (Membership Assessment	
Tools)

•	 เครือ่งมอืประเมนิชมุชน	(Community	Assessment	Tools)
•	คู่มอืนายกสโมสร (Lead Your Club President) ส�าหรบัปี	
2019-22

ดาวน์โหลดไดแ้ลว้ที	่www.rotarythailand.org

เรื่องน่ารู้

พฤศจิกายน 2561

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

	 เดอืนพฤศจกิายนเป็นเดอืนแห่งมูลนิธโิรตารี ซึ่งแน่นอน
ที่สุดที่พวกเราทุกสโมสรตระหนักดวี่าการบรจิาคหรอืการท�า
กจิกรรมของมูลนิธโิรตารี โดยเฉพาะการบ�าเพญ็ประโยชน์ใน	
6 แนวทางหลกั (Six Areas of Focus) ของมูลนิธนิอกจากจะ
เป็นประโยชน์อนัมหาศาลแก่ผูเ้ดอืดรอ้นทัว่โลกแลว้ ยงัเกดิแรง
บนัดาลใจแก่ผูบ้รจิาคหรอืผูร้่วมกจิกรรมต่างๆ เหล่านัน้ รวม
ทัง้ผูท้ีไ่ดผ้ลกระทบโดยตรงจากการช่วยเหลอื ในความซาบซึ้ง
ถงึมติรภาพ น�้าใจอนัยิง่ใหญ่ทีป่ระทบัใจกนัและกนัอกีนานแสน
นาน	แต่ก่อใหเ้กดิสนัตภิาพและสนัตสิขุไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

	 ศูนยโ์รตารฯี พรอ้มจะเป็นศูนย์ของแหล่งขอ้มูลเพื่อช่วย
เหลือประสานงานการบริจาคหรือกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
โรตารแีก่สโมสรและภาคต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากน้ี ขอ
เชญิชวนท่านร่วมกนับรจิาคเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใิน
ประเทศอนิโดนีเซยีผ่านผูว้่าการภาคของแต่ละภาค เพื่อศูนย์
โรตารฯี จกัไดส้ง่มอบอยา่งเป็นทางการแก่หน่วยงานของโรตารี
สากลทีร่บัผดิชอบในประเทศอนิโดนีเซยีต่อไป

	 หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค�าถามใดๆ เกี่ยวกบัการบรจิาค
หรอืกจิกรรมของมูลนิธโิรตารทีี่อาจมสี่วนร่วมได้ สอบถามได้
จากเจา้หน้าทีข่องศนูยโ์รตารฯี	ทีร่บัผดิชอบไดด้ว้ยความยนิดยีิง่

	 ขออ�านาจกุศลกรรมทีท่่านไดท้�าแต่สิง่ดีๆ เพื่อทุกคนแก่
ชาวโลกโดยเฉพาะการผ่านมูลนิธขิองโรตารสีากลสนองตอบ
ใหท้่านทัง้หลายประสบความสุขความเจรญิด้วยจตุรพธิพรชยั
ตลอดไป

	 	 ดว้ยความปรารถนาดี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลกัษณ์	รตันวชิช)์
	 	 ประธานศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

 มะขามหวานเลย มะข�มหว�นเป็นผลไม้ที่คนไทย
นิยมบริโภคม�กอีกชนิดหน่ึงส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้เป็นเวล�
น�น	 มะข�มหว�นพันธุ์ดีมักจะมีร�ค�จำ�หน่�ยที่ค่อนข้�งสูง 
ปัจจุบันเริ่มจะมีก�รส่งออกไปจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศแต่ยัง
มีปริม�ณน้อยมะข�มออกผลผลิตได้ดีในจังหวัดเลยเพร�ะ
มะข�มหว�นเป็นไม้ผลท่ีมีทรงพุ่มขน�ดใหญ่ปลูกได้ดีในสภ�พ
พื้นท่ีฝนตกไม่ชุกม�กนักดินท่ีเหม�ะสมในก�รปลูกมะข�ม
หว�นควรเป็นดินร่วนมีคว�มอุดมสมบูรณ์สูง	 มีคว�มเป็นกรด 
เปน็ด�่ง	อยูร่ะหว�่ง	5.5-6.5	และปรมิ�ณน้ำ�ฝนเฉลีย่ตอ่ป	ี1,200- 
1,800	มิลลิเมตร	มะข�มหว�นจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจ�กปลูกไป
แล้ว	4	ปีและส�ม�รถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วไม่ต่ำ�กว่�	30	ปี	
ตัง้แตต่ดิดอกจนถึงดอกบ�นจะใช้ระยะเวล�ประม�ณ	20	วนั	หลงั 
จ�กดอกบ�นจนถึงฝักแก่จะใช้เวล�ประม�ณ	8	เดือน	ต้นอ�ย ุ
10	ปี	จะให้ผลผลิตประม�ณ	100	กิโลกรัม	ผลผลิต	1	กิโลกรัม
จะมีประม�ณ	30-45	ฝัก	ฤดูก�ลเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเริ่มตั้งแต่
เดือนธันว�คมถึงเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี

โดย..สโมสรโรตารีเมืองเลย

ของดีเมืองเลย 
  มะขามหวานเลย
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	 ดังที่เร�อ�จทร�บกันอยู่แล้ว่�	โรต�รี	เกิดขึ้นครั้งแรก 
ที่รัฐชิค�โก้	สหรัฐอเมริก�	สม�ชิกโรต�รี	มีในกว่�	200	ประเทศ 
ทั่วโลก		ก่อตั้งม�ตั้งแต่	ปี	คศ.1905	รวม	114		ปี	ปัจจุบัน	
มีมวลสม�ชิกกว่�	1,255,555	คน	ในประเทศไทยเร�ประกอบ
ด้วยโรต�รีมี	4	ภ�ค	ได้แก่	3330	ซึ่งเป็นโซนภ�คเหนือ,	ภ�ค	
3340	 เป็นโซนภ�คอีส�นไปจนถึงตะวันออก	ภ�ค	 3350	 โซน
ภ�คกล�งและตะวันตก	และภ�ค	3360	โซนภ�คใต้		โดยแต่ละ 
ภ�คก็จะมีก�รทำ�กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์		ในพื้นที่เขต 
แต่ละจังหวัด	 แต่ละอำ�เภอของที่ตั้งแต่ละสโมสร	 ที่จะต้องทำ�
กิจกรรมของแต่ละพื้นที่ในชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่	 ซึ่งก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ของโรต�รี		เร�ก็จะทำ�ง�นโดยมีระบบ	มีแบบแผนมี
ทิศท�งที่ชัดเจนต�ม	 6	 แนวท�งได้แก่	 ก�รส่งเสริมสันติภ�พ,	
ก�รต่อสู้กับโรคภัย,	 ก�รจัดห�น้ำ�สะอ�ด,	 อน�มัยแม่และเด็ก,	
ก�รสนับสนุนก�รศึกษ�	 และก�รพัฒน�เศรษฐกิจชุมชน	 ซึ่ง
แต่ละแนวท�งก็เกี่ยวข้องกับคน	ชีวิตคน	ก�รยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์	
ตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกเรื่องจะพยามที่ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
กว่�เร�ได้ยกระดับฐ�นะดีขึ้นในคว�มเป็นอยู่ร่วมกับชุมชนที่อยู่	
	 สม�ชิกโรต�รีม�จ�กหล�กหล�ยส�ข�อ�ชีพ	 ไม่ว่�
จะเป็นนักธุรกิจ	 นักวิช�ก�ร	 ฯลฯ	 โดยผู้ที่จะม�เป็นสม�ชิกได้	
โดยทั่วไปต้องมีพื้นฐ�นม�จ�กก�รมีจิตอ�ส�	มีจิตใจที่จะม�เสีย
สละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	 ในโรต�รี	 จะมีคำ�กล่�วว่�	
“service	above	self”	“บริก�รผู้อื่นเหนือตนเอง”	สำ�หรับผม	
ผมเป็นสมาชิกโรตารีหมากแข้ง อุดรธานี เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้ง
เมื่อ	30	ปีที่แล้ว	และได้ว่�งโครงก�รต่�งๆ	ส่งมอบโครงก�รดีๆ	
ม�กม�ย	ทำ�แล้วให้คว�มรู้สึกมีคว�มสุข	เพร�ะโรต�รี	สอนให้
เร�รักประช�ชน	สอนให้เร�รักเพื่อนมนุษย์	สอนให้เร�รู้จักก�ร
ให้และก�รแบ่งปัน	 ก�รให้เป็นก�รสื่อส�รที่ดีที่สุดของมนุษย์
ช�ติ	 ทุกครั้งที่ผมไปมอบโครงก�รต่�งๆ	 ผมก็จะรู้สึกมีคว�ม
ซ�บซึ้งในสิ่งที่ได้ทำ�	 ได้แบ่งปัน	 ได้ช่วยเหลือ	 ผู้ทีด้อยโอก�ส

กว่�	เป็นคว�มสุขลึกๆ	ที่อธิบ�ยไม่ได้หมด	
	 ก�รที่ม�เป็นสม�ชิกโรต�รี	 เร�จะไม่ถ�มว่�ม�	 เป็น
โรต�รี	 แล้วได้อะไร	 เร�ต้องถ�มตัวเองว่�	 ก�รที่เร�ม�สมัคร
เป็นโรต�รี	 เร�เข้�ใจคว�มเป็นโรต�รีว่�อย่�งไร	 เร�จะให้อะไร
กับโรตารี 
	 ก�รที่เร�ม�เป็นโรต�รี	 สิ่งที่เร�ได้คือมิตรภ�พ	 เร�
ได้เรียนรู้ม�กม�ยในก�รให้แบบโรต�รี	 จ�กวันที่เป็นสม�ชิกม� 
30	 ปี	 ผมได้รับก�รหล่อหลอมจ�กโรต�รีม�กม�ยหล�ยเรื่อง	
ได้รับก�รมอบหม�ย	 ส่งเสริมจ�กสโมสรให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่� 
ก�รภ�คเมื่อปี	 2558-2559	 ซึ่งก�รได้เป็นผู้ว่�ก�รภ�ค	 เป็น
ประสบก�รณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่ง	ซึ่งได้เรียนรู้ม�กม�ย	โดยเฉพ�ะ
ก�รเป็นผู้นำ�	ที่มีหล�ยระดับ	ตั้งแต่ระดับสโมสร	ไปจนถึงระดับ
ภ�ค	 นั่นหม�ยถึงเร�ต้องทำ�ง�นร่วมกับโรต�รีส�กล	 มีมิติก�ร
ทำางานหลายรูปแบบ มีการเดินทางที่บ่อยมาก แต่เป็นโอกาสที่
ทำ�ให้รู้จักผู้คนม�กม�ย	ได้ไปในที่ที่เร�ไม่เคยไป	เป็นก�รซึมซับ
ระบบบริหารจัดการ การอยู่ร่วมกัน ในการออกเยี่ยมสโมสร 
ก�รแก้ปัญห�	 ก�รเปลี่ยนแปลงปรับทัศนคติสม�ชิกในภ�ค	
เพื่อให้มวลสม�ชิก	เข้�ใจและภูมิใจในก�รเป็นโรต�รี
	 ภ�ยใต้โลโก้ที่ฟันเฟืองที่สง่�ง�ม	 มีวิวัฒน�ก�รจ�ก
อดีตสู่ปัจจุบัน	อันมีคว�มหม�ยลึกซึ้งม�ก	ไม่ว่�จะเป็นฟันเฟือง	
24	ร่อง	อันหม�ยถึง	24	ชั่วโมงแห่งก�รทำ�ง�นทั่วโลกที่ไม่หยุด
พัก	ซึกโลกหนึ่งกล�งคืนแต่อีกซีกโลกที่เป็นเวล�เช้�ก็ทำ�ง�นต่อ
เนื่องหมุนเวียนกันไป	 แกน	 6	 แกนในฟันเฟือง	 หม�ยถึง	 6	
ทวีปในโลกที่ช่วยกันทำ�ง�นเพื่อมนุษย์ช�ติ	 นั่นคือคว�มหม�ยที่
ผู้จะม�ร่วมอุดมก�รณ์กับโรต�รี	 ม�ทำ�ง�นเพื่อสังคมควรทร�บ	
เพื่อจะได้ภ�คภูมิใจกับก�รทำ�ง�นที่มีเกียรตินี้	 มีคว�มสุขในก�ร
ทำ�กิจกรรมโดยไม่รู้สึกเหนื่อย	หรือท้อ	ส่วนตัวผม	ทำ�เพื่อให้ยก
ระดับทุกคน	เพื่อก�รช่วยเหลือผู้คนในชุมชน	ยังมีอีกม�กม�ยที่
เร�เอื้อมมือไปไม่ถึง

เป็นโรตารี 
    แล้วได้อะไร

โดย	อผภ.วิวัฒน์	พิพัฒน์ไชยศิริ	สร.หม�กแข้ง
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	 สำ�หรับประเทศไทย	 เป็นประเทศที่เวล�ทำ�ง�นต้อง
ลงพื้นที่จริงเพร�ะมีผู้รอคว�มช่วยเหลืออยู่ม�ก	 และต้องช่วย
เหลือให้ตรงกับคว�มต้องก�รในแต่ละพื้นที่	 แต่ในต่�งประเทศ
ใหญ่หล�ยประเทศจะเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือประเทศเล็กๆ	
เป็นส่วนม�ก	โครงก�รต่�งๆม�กม�ยที่ทำ�ม�ใน	3340	ไม่ว่�จะ
เป็น	รถดับเพลิง	เครื่องกรองน้ำ�สะอ�ด	ทุนก�รศึกษ�	หนังสือ	
ห้องสมุด	โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพ	ของหล�ยๆ	สโมสร	เครื่อง
มือแพทย์	ฯลฯ	หล�ยร้อยหล�ยพันโครงก�ร	ล้วนเป็นสิ่งดีๆ	ที่
เร�ช�วโรต�รี	ได้นำ�สู่ช�วบ้�น	สู่ชุมชน	ในพื้นที่	
	 ก�รส่งเสริมอ�ชีพ	 เป็นเรื่องสำ�คัญ	 โดยเฉพ�ะผู้
ไม่มีคว�มรู้ด้�นอ�ชีพ	 ก็เหมือนเร�ไปให้อ�ชีพ	 ให้ชีวิตที่ดีขึ้น	
ส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้ยั่งยืนขึ้น
	 คนมักจะถ�มว่�	ม�เป็นโรต�รี	แล้วได้อะไร	เสียอะไร	
อันดับแรกเลยคือได้มิตรภ�พ	ได้เพื่อน	ได้เรียนรู้	ได้พัฒน�ก�ร
ที่ดี	 ได้รู้จักคว�มรับผิดชอบ	 ได้รู้จักแบ่งปัน	 เป็นอะไรดีที่แฝง
ด้วยคว�มสุขที่ได้เป็นผู้ให้	 ส่วนที่เสียคือ	 เสียเวล�	 เสียสละ
คว�มสบ�ยส่วนตัว	เสียเงิน	ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
	 ก�รมีจิตใจอ�ส�	 เป็นส่วนสำ�คัญของก�รเป็นโรต�รี	
เป็นสิ่งที่เร�ต้องรู้จักแบ่งปัน	 เมื่อเร�ประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว	
แม้เพียงเล็กน้อย เพราะการเป็นสมาชิกโรตารี ก็เกิดจากการ
รวมตัวของนักธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จระดับหนึ่ง	 ม�รวมตัว
กันม�ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม	นี่คือพื้นฐ�นของโรต�รี	
	 ถ้�ถ�มว่�เป็นโรต�รีแล้วมีคว�มสุขไหม	ผมขอตอบว่�
มีม�ก	 มีคว�มสุขที่ได้ให้	 เพร�ะก�รให้ของโรต�รี	 เป็นก�รให้
ที่ยิ่งใหญ่	 ให้ไม่รู้จบ	 ให้แบบยั่งยืน	 ให้โดยไม่มีเงื่อนไข	 ก�รให้
ที่สูงสุดของก�รให้	 คือก�รให้ชีวิต	 ได้ช่วยเหลือชีวิต	 เป็นก�ร
ให้มห�กุศล	 ถ้�เร�ไม่ไปหยิบยื่นคว�มช่วยเหลือ	 แล้วใครจะ
ทำ�	ผมเคยได้ยินได้ฟังเวล�ที่ได้ไปมอบโครงก�รต่�งๆของโรต�รี	
ชาวบ้านจะมองว่าเราเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เพราะเราช่วย
เข�อย่�งม�ก	 เร�ไปเพื่อต่อลมห�ยใจให้เข�	 ทุกโครงก�รที่
เร�มอบเป็นโครงก�รที่ยั่งยืน	 เร�มีก�รสำ�รวจทั้งก่อนทำ�และ
หลังทำ�โครงก�รว่�โครงก�รต่�งๆ	 นั้นยังอยู่ดีหรือไม่	 ไปดูแล

ติดต�ม	 ทุกครั้งที่เร�มอบโครงก�รต่�งๆ	 เร�ก็จะฝ�กกับผู้รับ
มอบว่�	 ขอให้ได้โปรดรักษ�สิ่งที่เร�ได้มอบไป	 ให้ใช้ได้ย�วน�น
ที่สุด	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประช�ชน	 เพร�ะสิ่งที่เร�มอบ
ไปนั้นมีหัวใจหล�ยดวงที่อยู่ในเครื่องเหล่�นั้นด้วย	ไม่ใช่เพียงตัว
เครื่อง	ทุกสิ่งอย่�งที่เร�ให้	เป็นเรื่องของก�รให้ด้วยหัวใจ	ด้วย
จิตวิญญ�ณจริง	เพร�ะเร�ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
	 ด้วยคว�มเป็นอดีตผู้ว่�ก�รภ�ค	 เวล�ที่ได้เดินท�ง
ไปเยี่ยมสโมสรต่�งๆ	 ก็จะได้เห็นวัฒนธรรมองค์กร	 พฤติกรรม	
คว�มรู้คว�มเข้�ใจมวลสม�ชิก	จะเห็นคว�มแข็งแรงของสม�ชิก 
จึงเกิดแนวคว�มคิดว่�ถ้�เร�อยู่ลำ�พัง	 เร�ก็จะทำ�อะไรไม่ค่อย
ได้	 แต่ห�กทำ�เป็นทีม	 ทำ�เป็นคณะ	 ถ้�ทุกคนในภ�ค	 เข้�ใจ
องค์กร	 เข้�บทบ�ทหน้�ที่และจิตวิญญ�ณ	 อุดมก�รณ์	 ก็จะ
ทำ�ง�นได้อย่�งไม่เหนื่อย	ผมจึงเชิญชวนอดีตผู้ว่�ก�รภ�คหล�ย 
ท่�นที่มีคว�มโดดเด่น	 เดินส�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับโรต�รี	 เกี่ยว
กับก�รเป็นโรต�รี	 ไปต�มเขตต่�งๆ	 ในภ�ค	 ซึ่งตั้งเป้�ว่�จะ
ทำ�ให้ครบทั้ง	12	 เขต	 ในภ�ค	3340	 เพื่อสร้�งทัศนคติ	และ
เปลี่ยนแปลงคว�มคิด	 มีพัฒน�ก�รใหม่ในก�รเป็นโรแทเรียน	
ด้วยคว�มเข้�ใจ	 ด้วยจิตวิญญ�ณ	 ให้มีพลังในก�รสร้�งแรง
บันด�ลให้มวลสม�ชิก	 ซึ่งได้ดำ�เนินก�รม�แล้ว	 สองถึงส�ม
เดือน	และจะทำ�ให้ครบทั้งภ�ค	เร�มีวัตถุประสงค์ในก�รพัฒน�
สม�ชิกภ�พ	มีคว�มภ�คภูมิใจ	ถ้�ทำ�ครบสมบูรณ์ผมคิดว่�ภ�ค
เร�น่�จะยกระดับคว�มเป็นโรต�รีขึ้นม�อีกระดับหนึ่ง
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3340 Activities    กิจกรรมชาว 3340

สโมสรโรต�รี	กันทรลักษ์	จัดกิจกรรมปั่นใจเกินร้อยเทิดพระ
เกียติ	ครั้งที่	4	ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพฯ

สโมสรโรต�รีเก�ะช้�ง	มอบโต๊ะนักเรียน	จำ�นวน	20	ชุด	ให้
กับ รร.อนุบาลเกาะช้าง

สโมสรโรต�รีจันทบูร	 ได้ส่งมอบเครื่องกรองน้Ó	 พร้อมเครื่อง 
ทÓน้Óเย็นให้แก่โรงเรียนวัดท่�หัวแหวน	ต.ป�กน้Ó	อ.แหลมสิงห์	
จ.จันทบุรี	โดยเปÔดให้บริก�รแก่นักเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

สโมสรโรต�รีจันทบูรได้มอบเงินจÓนวน	 500,000	 บ�ทให้กับ 
ศูนย์มะเร็งโรงพย�บ�ลพระปกเกล้�จันทบุรี	 สร้�งห้องสÓหรับ
ผู้ปèวยเพื่อรอฝังแร่	 โดยน�ยแพทย์เกรียงศักดิì	 วัชรนุกูลเกียรติ		
ผู้อÓนวยก�รโรงพย�บ�ลพระปกเกล้�	เป็นผู้รับมอบ

สโมสรโรตารีจันทบุรี ร่วมบริจากเงินสร้างห้องวิจัยมะเร็ง แก่ 
โรงพย�บ�ลพระปกเกล้�จันทบุรี	จำ�นวน	500,000	บ�ท

สโมสรโรต�รีกันทรลักษ์	 ส่งมอบโครงก�รหนังสือห้องสมุด	 ป ี
บริห�ร	2561-2562	ให้แก่โรงเรียนในสังกัด	สพป.ศก.4	จÓนวน 
3	โรงเรียน	ได้แก่	ร.ร.บ้�นขนุน/ร.ร.บ้�นจ�นเลียว	และ	ร.ร.บ้�น 
โนนสูง	ชุดละ	40,000บ�ท	รวมมูลค่�โครงก�ร	120,000	บ�ท
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สโมสรโรต�รีจันทนิมิตร	มอบโต๊ะและเก้�อี้ใช้แล้วสภ�พดีจÓนวน 
483	จ�ก	PP.Sasaki	Masamitsu	of	RC	Omagari	D.2540	
(Agita-Japan)	 มอบที่วัดโพธิìลังก�	 อ.น�ย�ยอ�ม	 จันทบุรี	
โครงก�รโดย	 อผภ.ไชยไว	 พูนล�ภมงคล	 สร.ปทุมวัน	 ภ�ค	
3350	 ประส�นผ่�น	 อผภ.วิวัฒน์	 พิพัฒน์ชัยศิริ	 ชุดแก่ภ�ค	
3340	ก�รนÓเข้�โดย	อผภ.เจสัน	ลืม	สร,กรุงเทพ	บ�งน�

สโมสรโรต�รีท่�นท้�วสุรน�รี	นÓโดย	น�ยกก่อตั้งนัชช�	ทิพเนตร 
พร้อมมิตรโรแทเรียน	 ร่วมทอดกฐินพระร�ชท�น	 ประจÓปี	
2561	 ในวันอ�ทิตย์	 ที่	 4	 พฤศจิก�ยน	 นี้	 ณ	 วัดซับตะคร้อ	
อ.หนองบุ มาก

สโมสรโรต�รีนครพนม	 และคณะบริห�รมวลมิตรโรแทเรียน	
สนับสุนน	 อ�ห�ร/ข้�วต้มในง�น	 เดิน-วิ่ง	 ข้�มโขงนครพนม-
คÓม่วน	ม�ร�ธอน	2018

สโมสรโรต�รีน้Óพอง	 นÓโดย	 น�ยก	 จุรีภรณ์	 พริ้งเกษมชัย	
ร่วมกับชมรมแอโรบิคกระนวน	 ได้ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ปèวยติด 
เตียงในเขตอÓเภอกระนวน	จÓนวน	10	ร�ย	เพื่อเป็นกÓลังใจให ้
ผู้ปèวยทุกท่�นจงสุขภ�พแข็งแรง	มีอ�ก�รดีขึ้น

สโมสรโรต�รีบุรีรัมย์	โดย	นย.รังสิมันตุ์	สรัง	ขึ้นรับ	ใบประก�ศ 
เกีรติคุณ	 ในก�รสนับสนุนเตียงผู้ปèวยฉุกเฉิน	 แก่	 รพ.ค่�ย	 
มทบ.26	จังหวัดบุรีรัมย์

สโมสรโรต�รีนครพนม	 มอบเครื่องกรองน้ำ�และเครื่องทำ�น้ำ�
เย็น	แก่โรงเรียนบ้�นน้ำ�ก่ำ�(สิทธิผลนุกูล)	โครงก�รโดย	สร.ซูย
ต�เวสท์	ประเทศญี่ปุèน	ภ�ค	2660
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สร.บุรีรัมย์	 ได้พบปะเยี่ยมชมก�รรักษ�ดวงต�ของแพทย์จ�ก 
ท�งสวิส	สโมสร	Aigle	จ�กสวิสเซอร์แลนด์	ที่	อ.	บ้�นใหม ่
ไชยพจน์	 โดย	 น�ยก	 รังสิมันต์	 และเลข�ฯ	 ภัทร�วดี	 ได้
มอบธงประจÓสโมสร	และมอบของที่ระลึก

สโมสรโรต�รีพนัสนิคม	 ได้ทÓก�รมอบเครื่องตัดผมพร้อมอุปกรณ์ 
ต่�งๆ	ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบ�ล1	เป็นโครงก�รพี่ตัดผมให้	
แก่เด็กนักเรียนฟรี

สโมสรโรต�รีเมืองมุกด�ห�ร	โดย	น�ยกกัลยกร	สุขส�นต์	ร่วม 
พิธีกฐินน้Óปีที่	11	บวงสรวงพ	�น�ควันลอยกระทง	ต�มคว�มเชื่อ 
ของช�วมุกด�ห�ร	ว่�ก�รได้ร่วมทÓบุ	บูช�พ	�น�ค	และสิ่งศักดิì
สิทธิìคู่บ้�นคู่เมือง

สโมสรโรต�รีคุณห	ญิงโม-โคร�ช	ได้ไปทÓพิธีมอบห้องป¯ิบัติก�ร 
ท�งภ�ษ�	Sound	Lab	และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน 
มูลค่�รวม	150,000	บ�ท	ให้กับโรงเรียนบ้�นมะข�มเฒ่�อÓเภอ 
เมืองจังหวัดนครร�ชสีม�

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด เดินทางร่วมกับ สโมสรโรตารีหนองแขม 
เพื่อร่วมประชุมง�น	 DC	 ภ�ค	 2640	 ที่เมือง	 Wakayama	
ประเทศ	ญี่ปุèน	 และประชุมย่อยร่วมกับ	 สร.Sakai	 north	 RC	
สร.Sakai	Seiryo	RC	ประชุม	3	วัน

สร.ระยอง ร่วมกับ สร.ธนบุรี มอบตู้อบเด็กให้กับโรงพยาบาล
ปลวกแดง	จ.ระยอง	โครงก�รนี้เป็นโครงก�รเฉลิมฉลองโรต�ร ี
ธนบุรีครบรอบ	 60	 ปีซึ่ง	 สร.ธนบุรี	 ได้จัดห�ทุนซื้อตู้อบเด็ก 
มอบให้สโมสรโรต�รีที่	สร.ธนบุรี	ก่อตั้งไว้
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สโมสรโรต�รีสกลนคร	 โดย	 นย.อัครวัฒน์	 เอื้อกูลวร�วัตร 
และ	 โรแทเรียน	น�ยแพทย์ศิริโรจน์	 กิติส�รพงษ์	 ร่วมกิจกรรม 
วิ่งสู้โรค	4	ครั้ง	 และได้รับก�รสนับสนุนจ�กกองทุนหลักประกัน 
สุภ�พเทศบ�ลนครสกลนคร

สโมสรโรตารีหมากแข้ง ร่วมกับ สโมสรโรตารี Omagari จาก
ประเทศญี่ปุèน		 เพื่อที่จะคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศ
ญี่ปุèนเป็นเวล�	3	เดือน	

สโมสรโรต�รีอุบล	 มอบถุงยังชีพ	 และอุปก�รณ์ก�รแพทย์	 แก่ 
โรงพยาบาล

สโมสรโรต�รีหม�กแข้ง	 จัดก�รประชุมใหญ่เพื่อเตรียมง�นวิ่งก�
รกุศล	 “โรต�รีหม�กแข้ง	 ม�ร�ธอน	 ครั้งที่	 3	 ร่วมกับองค์กร
ต่�งๆกว่�	20	องค์กร	เพื่อให้ง�นที่จะจัดมีคว�มสมบูรณ์ม�กที่สุด

สโมสรโรต�รีอÓน�จเจริญ		 มอบอุปกรณ์กีฬ�กลุ่มเครือข่�ยปทุม 
ร�ชวงศ�	ñ	และ	ò	ซึ่งได้รับมอบหม�ยจ�ก	น�ยธนัญชัย	ส�ยสุด 
ผอ.สพป.อจ.	 เพื่อพัฒน�ก�รด้�นทักษะกีฬ�ให้เด็กและเย�วชน	
สนใจในก�รออกกÓลังก�ย

สโมสรโรต�รีสกลนคร	ลงพื้นที่พบช�วบ้�นน�ยอ	ม.6	ต.อ�ก�ศ	
อ.อ�ก�ศอÓนวย	เพื่อสÓรวจและรับฟังปัญห�เพื่อร่วมว�งแผนแก้ 
ปั	ญห�คว�มแล้งในพื้นที่ให้กับหมู่บ้�นด้วยธน�ค�รน้Óใต้ดิน	 เพื่อ 
ให้ส�ม�รถทÓก�รเกษตรฤดูแล้งได้	 หมู่บ้�นน�ยอ	 เป็นหมู่บ้�นที ่
ผลิตและจÓหน่�ยข้�วเม่�ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัด
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ประมวลภาพการประชุม Intercity Kalasin
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ประมวลภาระกิจผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร

สร.กัลทรลักษณ์ สร.พระไทย

สร.ท่านเท้าสุรนารี

สร.ก�ฬสินธุ์

สร.ยโสธร สร.นครร�ชสีม�

สร.นครร�ชสีม�

สร.ยโสธร
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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

May this year bring new happiness, new goals, 
new achievements 

and a lot of new inspirations on your life. 
Wishing you an year fully loaded with happiness.

ขอให้ปีใหม่พาความสุขใหม่ๆ, เป้าหมายใหม่ๆ, ความสำาเร็จครั้งใหม่, 
และแรงบันดาลใจใหม่ๆ มาสู่ชีวิต ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุข

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร 2561-62

แด่ โรแทเรียน ทุกท่าน, For all Rotarian


