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สารจาก
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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�มคิดที่จะนำ�รูปภ�พของผมเป็นปก
นิตยส�รยิ่งทำ�ให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบ�ยใจนัก	 แต่
ผมก็ยิ้มได้เมื่อเห็นภ�พที่คณะบรรณ�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�พใดที่เหม�ะสม
กับถ้อยคำ�ที่ผมต้องก�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�รวจให้ดีก่อนที่มันจะเดินไปพร้อมกับ
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
จะมีใครสักคนที่หันกลับไปมองและกระทำ�สิ่งที่
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)น้ันอีกครั้ง	
แต่อย่�มองที่ตัวผมเพร�ะมิใช่เป็นภ�พที่สื่อถึง
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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	 สวัสดีปีใหม่	มวลมิตรโรแทเรียน	ทุกท่�น	เป็นอีกปีดีๆ	ที่ผ่�นพ้นไป	เริ่มต้น	
ทำ�ง�นในปีใหม่	รับบุญ	รับรอยยิ้ม	ด้วยคว�มสุขใจของก�รเป็นผู้ให้	และแน่นอนว่�	
ผู้ที่ด้อยโอก�สกว่�เร�	ซึ่งเป็นผู้รับสิ่งดีๆ	ที่เร�ตั้งใจมอบให้	เค้�ก็จะมีคว�มสุขยิ่งกว่�	
เรามากมายนัก
	 จ�กกิจกรรมปลูกหญ้�แฝก	ณ	อำ�เภออ�ก�ศอำ�นวย	จ.สกลนคร	เมื่อกล�ง
เดือนธันว�คม	61	ที่ผ่�นม�	นับเป็นกิจกรรมใหญ่ของภ�ค	3340	ที่ได้มี
โอก�สเป็นเจ้�บ้�นต้อนรับมวลมิตรโรแทเรียนจ�กทั่วประเทศ	ทั้ง	4	ภ�ค
ที่เดินท�งม�ช่วยกันปลูกหญ้�แฝก	เพื่อเสริมคันดินรอบๆ	แก้มลิงหนอง
โนนต่�ย	อันเป็นโครงก�รสำ�คัญ	ที่	ฯพณฯ	พิชัย	รัตตกุล	ได้ทุ่มเทผลักดัน
ทำ�โครงก�รนี้ให้สำ�เร็จ	เพื่อเป็นประโยชน์	เป็นแหล่งน้ำ�ในก�รเกษตรกรรม
แก่พี่น้องช�วสกลนคร	อันเป็นโครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�ริของในหลวง
รัชก�ลที่	9	ที่ได้ทรงว�งแนวท�งไว้แก่เร�ช�วไทย	ผมรู้สึกมีคว�มสุข	และ
ภ�คภูมิใจอย่�งม�กที่ได้มีโอก�สทำ�กิจกรรมนี้ร่วมกันกับมวลมิตรทุกท่�นในวัน
นั้น	ผมรู้สึกว่�โชคดีม�ก	ที่ได้เป็นผู้ว่�ก�รภ�คในช่วงเวล�เริ่มต้นที่สำ�คัญนี้
และผมก็หวังอย่�งยิ่งว่�	เมื่อโครงก�รนี้เสร็จสมบูรณ์	เร�ได้มีโอก�สไปทำ�
กิจกรรมใหญ่อย่�งเป็นท�งก�รร่วมกันอีกครั้ง	ณ	ที่ประวัติศ�สตร์แห่งนี้ครับ
	 เข้�สู่กล�งปีห�ร	61-62	แล้ว	หล�ยๆ	สโมสรมีโครงก�รดีๆ	ให้เริ่ม
ดำ�เนินโครงก�รไปบ้�งแล้ว	โดยเฉพ�ะโครงก�รใหญ่ๆ	ที่เป็นระดับโกโบลแกรนท์
ผมขอให้ทุกสโมสร	โปรดทำ�ให้ทุกโครงก�รที่ได้เกิดขึ้น	เดินหน้�ต่อไปอย่�งต่อ
เนื่อง	ยั่งยืน	และรอบครอบ	ขอให้มีก�รตรวจสอบ	ตรวจเช็คคว�มสำ�เร็จของ
โครงก�รทั้งที่ได้ทำ�ไปแล้ว	และกำ�ลังทำ�	ให้มีคว�มยั่งยืน	และเป็นประโยชน์
เกิดขึ้นม�กที่สุดครับ
	 สวัสดีปีใหม่	อีกครั้งครับ
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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
ต่ืนเต้นเมื่อตระหนักว่�เร�ได้รับผลสำ�เร็จม�กกว่�ที่เร�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�มคิดในเรื่องที่มีคว�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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 “คุณทำ�อ�ชีพอะไร?”	 เป็นคำ�ถ�มที่ทุกคุน	 ทุก
องค์กรอย�กทร�บม�กที่สุด
	 อ�ชีะ	 =	 ก�รเลี้ยงชีวิต,	 ก�รทำ�ม�ห�กิน,	 ง�นที่ทำ�
เป็นประจำ�เพื่อเลี้ยงชีพ	 (ต�มพจน�นุกรม	 ฉบับร�ชบัณฑิตย์
สถ�น	 พ.ศ.	 2554)	 พูดง่�ยๆ	 คือร�ยได้หลักๆ	 ที่ม�เลี้่ยงชีพ
นั่นเอง
	 นโยบ�ยรัฐบ�ลไทยทุกยุคทุกสมัย	 ต้องก�รลดช่อง
ว่�งร�ยได้ของประช�ชน	 โดยส่งเสริมพัฒน�อ�ชพ	 และลด
ร�ยจ่�ยตลอดม�	 ยิ่สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจในขณะนี้	 ยิ่งจำ�เป็น
อย่�งยิ่ง	ที่ต้องสร้�งอ�ชีพ	หรือพัฒน�อ�ชีพให้มีร�ยได้เพิ่มขึ้น	
ซึ่งแต่ละชุมชน	 ต้องมีหน่วยง�นท�งร�ชก�ร	 องค์กรเอกชน	
องค์กรชุมชน	 เข้�ไปจัดทำ�โครงก�ร	 โรต�รีของเร�เป็นองค์กร
บำ�เพ็ญประโยชน์ที่ควรจะเข้�ไปสร้�งแรงบันด�ลใจ	 (Be	 The	
Inspiration)	เพื่อจัดทำ�โครงก�รส่งเสริมพัฒน�อ�ชีพในชุมชน
ก�รดำ�เนินก�ของสโมสรโรต�รี	 มีแนวท�งที่ต้องพิจ�รณ�	 10	
ประก�ร	(บัญญัติ	10	ประก�ร)	ดังนี้
	 1.	 เข้�ร่วมประชุมประช�คมในหมู่บ้�นหรือชุมชน
อย่�งน้อย	2	ครั้ง	เพื่อทร�บคว�มต้องก�รและปัญห�ที่แท้จริง	
โดยคำ�นึงถึงเรื่องต่�งๆ	คือ
	 1.1	คว�มถนัด	ค่�นิยม	วัตถุดิบ	สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	
หรือหมู่บ้�นนั้น	เช่น	ก�รแปรรูปวัตถุดิบ,	ช่�งต่�งๆ,	นวดไทย	
เป็นต้น
	 1.2	ห�ตล�ดให้แน่นอนชัดเจนก่อน
	 1.3	ลดร�ยจ่�ยประจำ�ของชุมชนได้หรือไม่
	 2.	โครงก�รที่ทำ�นั้นต้องเป็น	สัมม�ชีพ	คือเป็นอ�ชีพ
ไม่ผิดกฎหม�ย	หรือเบียดเบียนผู้อื่น	
	 3.	ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ของในหลวงรัชก�ลที่	9	
	 3.1	 พอประม�ณ	 ม�กน้อย	 เพียงใด	 ชุมชนบ้�นนั้น
เป็นผู้ให้คำ�ตอบเร�เอง	ต้องดูอย่�งเป็นธรรมด้วย

	 3.2	 มีเหตุผล	 ทำ�ทุกอย่�งต้องมีเหตุผล	 เชื่อถือได้
รองรับเสมอ	 เช่น	 ซ์้อของไม่จำ�เป็นจะต้องข�ยของที่จำ�เป็น	
เป็นต้น
	 3.3	 มีภูมิคุ้มกัน	 ห�กล้มเหลว	 ส�ม�รถอยู่ได้	 ไม่ล้ม
ละล�ยหมดตัว	 ไม่ต้องพึ่งพ�ภ�ยนอก	 ภ�ยใต้	 “คว�มรู้	 คู่
คุณธรรม”
	 4.	 คว�มยั่งยืน	 ต้องมีร�ยได้ทุกวัน	 ทุกสัปด�ห์	 ทุก
เดือน	 ให้ได้	 ส�ม�รถพัฒน�ต่อเนื่องได้	 เหมือนเป็นสะพ�น
เชื่อม	ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมที่ดี	ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัย	4
	 5.	 เร�เป็นเมืองพุทธ	 มิจฉ�อ�ชีวะ	 เวระมะณี	 สิข�
ประทัง	สะม�ธิย�มิ	พระองค์ทรงห้�มไว้เรื่อง	มิจฉ�ชีพ	คือ
	 5.1	ไม่ข�ยอ�วุธ
	 5.2	ไม่ข�ยย�พิษ
	 5.3	ไม่ข�ยสุร�
	 7.	 ให้ชุมชนหรือหมู่บ้�นลงมติตัดสินใจให้ได้ว่�	 ทำ�
โครงก�รอะไร	 ทุกโครงก�รต้องมีก�รฝึกอบรม	 เพื่อให้เป็นมือ
อ�ชีพให้ได้	“ห�กไม่เป็นมืออ�ชีพ	ต่อไก็จะไม่มีอ�ชีพ”
 8 ติดตามประเมินผล เยี่ยมเยียน อย่างต่อเนื่อง เป็น
สะพ�นให้พัฒน�อย่�งยั่งยืนตลอดไป	 ข้อมูลตัวเลข	 มีคว�ม
สำ�คัญม�ก
	 9	 คว�มสำ�เร็จ	 อยู่ที่ก�รลงพื้นที่จริง	 อย่�คิดเอง	
ยัดเยียดโครงก�รให้ชุมชนหรือหมู่บ้�นเพื่อสร้�งภ�พเกินจริง
	 10	 นำ�แนท�งของโรต�รี	 ไปร่วมพิจ�รณ�ด้วย	 คือ	
Four-way	 test	 หรือ	 บททดสอบสี่แนวท�ง	 “เป็นคว�มจริง	
อิงเที่ยงธรรม	นำ�ไมตรี	ดีทุกฝ่�ย”
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สโมสรโรตารีของพวกเราโรแท
เรียน	 จะได้ประโยชน์จ�กข้อมูลเหล่�นี้	 เพื่อได้จัดทำ�โครงก�ร
ส่งเสริมก�รอ�ชีพให้ชุมชนหรือหมู่บ้�น	 เพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์
ในปีนี้	ด้วยคว�มขอบคุณทุกท่�นครับ

อาชีพ นั้น สำ�คัญไฉน!
โดย	..	ผชภ.ศักดิ์ประเสริฐ	เจริญประสิทธิ์
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ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,457 (2,323) 1,537 (1,472) 2,992 (2,796) 1,424 (1,348) 8,410 (7,939)

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

ผู้ว่าการภาค 3330, 3340, 3350, 3360 และประธาน 
ศูนย์โรตารีฯ ขณะมอบเงนิช่วยเหลือผู้ประสบภยัแก่ 

คณะกรรมการช่วยเหลือฯ ของโรตารีในประเทศอินโดนีเซีย

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

วนัที่ 5 ธนัวาคมเป็นวนัที่มคีวามหมายและ
ส�าคญัยิง่ของพสกนิกรชาวไทยเน่ืองจากเป็น 
วนั  “ชาติไทย”  “วนัพ่อแห่งชาติ”  และ  “วนั 

ดนิโลก” ซึง่ประชาชนทุกคนตระหนักในวนัส�าคญัดงักล่าว 
อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  ในวโรกาสดงักล่าวใน 
นามของศูนย์โรตารใีนประเทศไทย ดฉิันขอน้อมร�าลกึใน
พระมหากรุณาธคิุณอนัหาที่สุดมไิด้ขององค์ราชนัพระภูมิ
พล และขอเรยีนเชญิมวลมติรโรแทเรยีนและครอบครวัทัว่ 
ประเทศร่วมใจกนัน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ร่วมกัน  ภายใต้การน�าของอดีตประธานโรตาร ี
สากล  พิชัย  รัตตกุล  ในการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก  ณ 
บรเิวณโครงการแก้มลงิหนองโนนต่าย จ.สกลนคร ในวนั 
ที่ 15 ธนัวาคม  ในวนันัน้จะมกีารจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อ
บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไปอกีดว้ย

 เรื่ องที่ น่ าชื่นชมในกิจกรรมของศูนย์โรตารีใน
ประเทศไทยโดยการน�าของผู้ว่าการภาคทัง้ 4 ภาคของ 
เราที่ได้ร่วมกันประสานงานกับมวลมิตรโรแทเรียนทัว่
ประเทศในการบรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเน่ืองจาก
แผ่นดินไหวและคลื่นยกัษ์สึนามิที่ถาโถมท�าลายทัง้ชีวิต 
ทรพัยส์นิ และบา้นเรอืนของชาวบา้นผูย้ากไร ้ เดอืดรอ้นกนั 
เป็นจ�านวนมากนับแสนคน  ในการน้ี จ�านวนเงนิบรจิาค
ทัง้หมด 1,101,500 บาท จากน�้าใจของมวลมติรโรแทเรยีน
ในประเทศไทย ไดร้บัการส่งมอบใหแ้ก่คณะกรรมการช่วย
เหลือผู้ประสบภยัพบิตัิของโรตารีในประเทศอินโดนีเซีย
เรยีบรอ้ยแลว้ และไดร้บัความขอบคณุในน�้าใจของเราอยา่ง
สดุซึง้มา ณ ทีน้ี่จากมวลมติรโรแทเรยีนประเทศอนิโดนีเซยี
ในนามประชาชนผูป้ระสบความเดอืดรอ้นครัง้น้ี

 ศูนย์โรตารีฯ  ก�าลังเตรียมการส�าคัญในการแปล
เอกสารและการติดต่อสื่อสารต่างๆ  กับโรตารีสากลและ 
ระหว่างสโมสรต่างๆ ของทัง้ 4 ภาคในประเทศไทย  ใน 
การจดัการอบรม Multi-PETS และการประสานงานการจดั 
การอบรมของภาคต่างๆ ทีจ่ะมาถงึ

 ทา้ยน้ี ในนามของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยขอแสดง
ความเสยีใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของบดิาอนัเป็นทีร่กั
ยิง่ของผูอ้�านวยการศูนย์โรตารใีนประเทศไทย คุณดนุชา 
ภูมถิาวร และ รองผูอ้�านวยการศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 
คุณกมลชนก  ภิรมย์ศิริพรรณ  และขอขอบคุณมวลมิตร 
โรแทเรยีนและครอบครวัทีม่าร่วมงานพระอภธิรรมศพและ
งานฌาปนกจิ ยงัความปลื้มปิตแิละเป็นก�าลงัใจส�าคญัแก ่
เจา้หน้าทีข่องศนูยโ์รตารฯี ทัง้สองในครัง้น้ีดว้ย

 พบกนัวนัที ่15 ธนัวาคม ณ จงัหวดัสกลนคร

  ดว้ยความปรารถนาดี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รตันวชิช)์

  ประธานศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

ธันวาคม 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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News from the 3340
Secretary Department
ข่�วส�รกองเลข�ภ�ค

ของดีที่ต้องแนะนำ� ในภ�ค 3340

โดย อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล
	สโมสรโรต�รีมูลริเวอร์

	 สวัสดีปีใหม่	 ครับ	 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่�น	 ในฉบับนี้	
ก็เป็นฉบับแรกของปีใหม่ มีเนื้อหาหลักที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่
เร�ได้ทำ�ร่วมกันที่	แก้มลิง	หนองโนนต่�ย	อันเป็นโครงก�รสำ�คัญ	ที่	
ฯพณฯ	พิชัย	 รัตตกุล	 ได้เป็นผู้ริเริ่มโครงก�รไว้	บรรย�ก�ศในง�น	
เป็นไปด้วยคว�มอบอุ่นในแบบของเร�	 ในง�นต้องขอบคุณทุกภ�ค
ส่วนที่มีส่วนผลักดันทำ�ให้โครงก�รสำ�เร็จลุล่วงอย่�งดี	 หนองโนน
ต่�ย	 ในวันนี้	 กล�ยเป็นสถ�นที่ที่เต็มไปด้วยคว�มสวยง�ม	 คว�ม 
ง�มที่แฝงด้วยหวัง	 (คว�มหวังที่จะรับประโยชน์ม�กม�ยโดยเฉพ�ะ	
ด้�นก�รเกษตรกรรมของช�วสกลนคร)	 และเต็มไปด้วยหัวใจของ
เร�ช�วโรแทเรียนทุกท่�นที่ได้ช่วยกันลงทุน	 ลงแรง	 ลงคว�มคิด	
สร้�งสรรค์ให้แก้มลิงหนองโนนต่�ยเกิดขึ้นในวันนี้สมกับคำ�ว่�	“The 
Lake of Love”
	 เข้�สู่ครึ่งปีหลังของปีบริห�ร	 ผมเชื่อว่�หล�ยสโมสรเริ่ม
มี	กิจกรรมเด่นๆ	หล�ยอย่�ง	รอให้คว้�ร�งวัลกิจกรรมเด่นประจำ�ปี 
บริห�รกันในอีกไม่น�นนี้	 ซึ่งผมเชื่อว่�	 มีหล�ยสโมสรจะเป็นสโมสร
หน้�ใหม่ที่รับร�งวัลเกียรติยศ	 และก็คงมีบ�งสโมสรที่คว้�ร�งวัล
ยอดเยี่ยมที่เคยได้รับเช่นเคย

	 สำ�หรับกิจกรรมเด่นอีกกิจกรรมซึ่งจัดต่อเนื่องม�เป็น
ครั้งที่	 3	 และมีแนวโน้มว่�จะเป็นกิจกรรมใหญ่ขึ้นต่อไปเรื่อยๆ	 ใน
อน�คต	 ผมขอนำ�เสนอ	 และเชิญชวนมวลสม�ชิกร่วมกิจกรรมวิ่ง
การกุศล “โรตารีหมากแข้ง มาราธอน 2019 ครั้งที่ 3” ที่จังหวัด
อุดรธ�นี	โดยมีสโมสรโรต�รีหม�กแข้งเป็นเจ้�ภ�พจัดง�น	เหตุที่ผม
ขอเชิญชวนทุกท่�นลองไปร่วมกิจกรรมนี้	 เนื่องด้วยว่�	 กิจกรรมวิ่ง
ก�รกุศลของสโมสรโรต�รีหม�กแข้ง	 เป็นกิจกรรมที่ได้รับรางวัล
โครงการสร้างภาพลักษณ์ดีเด่นอันดับ 1 มา 2 ปีซ้อน	ซึ่งก็คงจะ
ไม่พล�ดครั้งที่	 3	 อีกครั้ง	 ด้วยก�รตอบรับที่ดีจ�กนักวิ่งทำ�ให้ต้อง
ขย�ยกิจกรรม	จ�กระดับฮ�ล์ฟม�ร�ธอน	21.30	กม.	ม�เป็นงาน 
ระดับมาราธอน 42.20 กม. อันแสดงถึงก�รมีคุณภ�พและคว�ม
ประทับใจของการจัดงานที่เราทุกคนควรไปร่วมพิสูจน์กันครับ

	 สำ�หรับคว�มหม�ยของประเกือมในหนังสือสุรินทร์มรดกโลก	 ให้คว�มหม�ยว่�	 คำ�
ว่า ประเกือม	 เป็นภ�ษ�เขมรตรงกับภ�ษ�ไทยว่�	 ประคำา เป็นการเรียกเม็ดเงิน เงินทอง
ชนิดกลมที่นำ�ม�ร้อยเป็นเครื่องประดับ
	 ถ้�หินกลมเข�เรียกว่�ลูกปัด	ซึ่งตรงกับภ�ษ�อังกฤษ	คำ�เดียวกันว่�	beads	ถ้�ทำ�ด้วย 
เงิน	เข�เรียกว่�ประคำ�เงิน	(Silver	beads)	ถ้�ทำ�ด้วยทองเข�เรียกว่�ประคำ�ทอง	(Gold	beads) 
ดังนั้นประเกือมจึงใช้เฉพ�ะเม็ดกลมที่ทำ�ด้วยเงินหรือทองเท่�นั้น	 เพร�ะฉะนั้นจะเห็นได้ว่�	
ประเกือม	 ประคำ�ก็คือสิ่งเดียวกัน	 จ�กหลักฐ�นที่ค่อนข้�งเชื่อได้ว่�	 เมืองสุรินทร์	 เจริญม�
ตั้งแต่สมัยอ�ณ�จักรฟูนันดูจ�กลักษณะประคำ�ที่คล้�ยคลึงกับเม็ดประคำ�เงินของเนป�ลซึ่ง
ถือว่�เป็นต้นกำ�เนิดอ�รยธรรมในสมัยนั้นส่วนประเกือม	 หรือประคำ�ของช�วเขว�สินรินทร์
นั้นมีประวัติคว�มเป็นม�	 โดยเมื่อประม�ณ	 270	 ปีม�แล้วในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูช�	
เกิดกรณีพิพ�ทกับญวนคร้ังประช�ชนได้รับคว�มเดือดร้อนและเบื่อหน่�ยสงคร�มที่ยืดย�ว
ครอบครัวต�ทวดซึ่งเป็นตระกูลผู้มีฐ�นะดีในกัมพูช�	 ได้พ�ครอบครัวอพยพข้�มภูเข�บรรทัด
เข้�ม�อยู่บ้�นแนงมุด	 อำ�เภอก�บเชิง	 จังหวัดสุรินทร์ปัจจุบัน	 ต่อม�ได้สืบเส�ะพื้นที่ตั้ง
ภูมิลำ�เน�ใหม่ม�ที่บ้�นโคกเมือง	ประท�ยสมันต์	คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน	

ของดีประจำ�จังหวัดสุรินทร์  ประคำ�เงิน
    อำ�เภอเขว�สินรินทร์
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ปลูกหญ้าแฝก 
ที่หนองโนนต่าย อ.อากาศอำานวย จ.สกลนคร 
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	 เมื่อวันที่	15	ธันว�คม	2561	ที่ผ่�นม�	ภ�ค	3340 
มีกิจกรรมใหญ่ที่อ�จเรียกได้ว่�เป็นกิจกรรมระดับประเทศ	 คือ 
กิจกรรมปลูกหญ้�แฝก	ณ	แก้มลิง	หนองโนนต่�ย	อ.อ�ก�ศ- 
อำ�นวย	 จ.สกลนคร	 ซึ่งเป็นก�รรวมตัวทำ�กิจกรรมร่วมกันของ
โรต�รีทุกภ�คในประเทศไทย	 เพื่อปรับภูมิทัศน์ของแก้มลิง 
หนองโนนต่�ย	 อันเป็นสถ�นที่	 ที่เร�ช�วโรแทเรียน	 ได้ลงทุน	
ลงแรง	 สนับสนุนงบประม�ณม�เพื่อดำ�เนินก�รพัฒน�แก้มลิง
ร่วมกับกรมชลประท�น	 เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�ต้นทุนให้แก่ร�ษฎร
ในพื้นที่โครงก�รหนองโนนต่�ย	 อำ�เภออ�ก�ศอำ�นวย	 จังหวัด
สกลนคร	สำ�หรับใช้เพื่อก�รอุปโภค–บริโภค	และทำ�ก�รเกษตร	
อันเป็นแนวคิดที่ต้องก�รจะสนองพระร�ชดำ�ริของในหลวง	
รัชก�ลที่	9	โดย	ฯพณฯ	พิชัย	รัตตกุล	ได้เป็นแกนนำ�	ในก�ร
ดำาเนินการเพื่อให้สำาเร็จลุล่วงอย่างดี
	 ในวันง�น	บรรย�ก�ศเต็มไปด้วยคว�มสุข	และคว�ม
สนุกสน�นแบบมิตรภ�พ	 สร้�งรอยยิ้มแก่โรแทเรียนที่ช่วยกัน
ปลูกหญ้�แฝก	โชคดีที่อ�ก�ศเป็นใจ	ไม่ร้อนม�ก	ทำ�ให้โรแทเรียน 
หลายสโมสรมีโอกาสถ่ายรูปสวยๆ การระหว่างทำากิจกรรมร่วม
กันได้ท้องฟ้�ใส	รับขอบคันดินแนวปลูกหญ้�
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  มวลพ้องพี่  ทุ่มเทให้   ใจอาสา
สู่กุศล	 	 ผลบุญให้		 ไพรประช�
รู้ถึงค่�	 	 คว�มตั้งใจ	 สู่ไทสกล

  จากพระราช ดำาริ  ที่สูงสุด
โรต�รี	 	 ได้พิสูจน์		 สร้�งกุศล
เติมต่อส�น	 ฝันของพ่อ	 จ�กเบื้องบน
สัมฤทธิผล		 ให้ล้นเกล้�		 ของช�วไทย

		ที่ผ่�นม�	 จะวันนี้	 	 หรือวันไหน
โรต�รีไทย	 เอื้อเฟื้อให้	 ไทยทุกหน
ให้สำ�นึก		 พระคุณพ่อ	 ของปวงชน
พ่ออดทน ห่วงหา  ประชาธร

		หนองโนนต่�ย	 โรต�รีให้		 ได้ร่วมสร้�ง
เป็นทิศท�ง	 แห่งคว�มดี		 ประภัสสร
ปู่	พิชัย	 	 สัมฤทธิให้	 ด้วยใจวอน
ศิลปินไทย		 ร่วมอ�ทร	 มิถอนใจ

  บรรจงสร้าง ถากถาง  ลำาบากยิ่ง
เพื่อทุกสิ่ง	 สัมฤทธิฝัน	 มิหวั่นไหว
ปู่	บรรจง	 ลงลิขิต	 	 จ�กหัวใจ
เพื่อเทิดไท้	 องค์ร�ชันย์		 ภูมิพล
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	 สำ�หรับโครงก�รแก้มลิงหนองโนนต่�ย	 ตั้งอยู่ที่	 บ้�น
เส�วัด	 หมู่	 2	 ตำ�บลโพนง�ม	 อำ�เภออ�ก�ศอำ�นวย	 จังหวัด
สกลนคร	มีเนื้อที่รวม	507	ไร่		1	ง�น	ปัจจุบันมีสภ�พตื้นเขิน	
ไม่ส�ม�รถเก็บกักน้ำ�ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	 ในช่วงฤดูฝนจะ
เกิดปัญห�น้ำ�ท่วม	พอถึงช่วงฤดูแล้งปริม�ณน้ำ�ในแก้มลิงหนอง
โนนต่�ยก็จะมีไม่เพียงพอต่อก�รทำ�น�ปรัง	 และเพ�ะปลูกพืช
ชนิดอื่นๆ	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รขุดลอก	 โดยก�รจะขุดลอกให้มี
คว�มกว้�งเฉลี่ย	812	เมตร	ย�ว	1,000		เมตร	ลึก	3.5	เมตร	
มีคว�มจุประม�ณ	2.40	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	พร้อมดำ�เนินง�น
ก่อสร้�งอ�ค�รท่อรับน้ำ�	 3	 แห่ง	 และซ่อมแซมอ�ค�รระบ�ย
น้ำ�ล้นอีก	1	แห่ง	มีพื้นที่รับประโยชน์ประม�ณ	1,800	ไร่	ครัว
เรือนที่ได้รับประโยชน์	 350	 ครัวเรือน	 โดยใช้งบประม�รของ
กรมชลประท�น	และจ�กสโมสรโรต�รีแห่งประเทศไทยอีกส่วน
หนึ่ง
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นาฬิกาแดดโรตาร(ีRotary Sundial) 
  ภาค 3340
 นาฬิกาแดดโรตารี	 สร้�งขึ้นโดยงบประม�ณของ	
สโมสรโรต�รีอ๊อกเชิ่น	ภ�ค	3740	ประเทศเก�หลีใต้	และโรต�รี 
หม�กแข้ง	ภ�ค	3340	ประเทศไทย	เมื่อ	ปีค.ศ.	2015	เพื่อเป็น
อนุสรณ์	ในว�ระที่โรต�รีทั้ง	2	สโมสร	ได้นำ�เอ�โครงก�รพัฒน�
เศรษฐกจิชมุชน	เพ่ือยกระดบัวถิชีวีติชมุชนช�วบ้�นเดยีม	อำ�เภอ 
กุมภว�ปี	จังหวัดอุดรธ�นี
	 รูปแบบเป็นน�ฬิก�แดดแบบศูนย์สูตร	 (Equatorial 
Sundial)	มีสันกำ�เนิดเง�	ตั้งอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้	ชี้ไปยังขั้ว
ฟ้า โดยมีหน้าปัดรับเงาทั้งสองด้าน ออกแบบโดยสมาชิกโรตารี
หม�กแข้ง	รทร.เจษฎ�	นุชน�ฎ	โรต�รีกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ชุมชน	(Growing	local	economy)	ทะเลส�บบัวแดงจังหวัด
อุดรธ�นี	เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	ที่มีคว�มสวยง�มเป็น
ธรรมช�ติ	มีบัวเกิดขึ้นบนพื้นที่กว่�	20,000	 ไร่	มีวิถีชีวิตของ
ชุมชนร�ยล้อมทะเลส�บแห่งนี้	 และในช่วงเดือน	 พฤศจิก�ยน	
ถึงเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี	 ดอกบัวจะบ�นสะพรั่งพร้อมกัน	
จนกล�ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของจังหวัดอุดรธ�นีและ
ประเทศไทย
	 เป็นคว�มอัศจรรย์ที่ธรรมช�ติได้สร้�งสรรค์ไว้	 เริ่ม
จ�กนักท่องเที่ยวได้ขอให้ช�วบ้�นให้นำ�เรือห�ปล�ขน�ดเล็ก	 2	
ที่นั่งพ�เที่ยวชมทะเลส�บบัวแดง	จนเมื่อเรือห�ปล�ไม่ส�ม�รถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้	ในปี	คศ	2011	สโมสรโรต�รีหม�กแข้ง
ภ�ค	3340	จังหวัดอุดรธ�นี	โดย	น�ยนิพันทฐ์	สัจจะไพบูลย์,	น�ย

โฮบินอิม	และน�ยกสโมสร	อนันต์	ปัญญ�วัน	ร่วมมือกับน�ยลีจิ
นคิว	น�ยกสโมสรโรต�รีอ๊อกเชิ่น	ภ�ค	3740	ประเทศเก�หลีใต้	
และมูลนิธิโรต�รี	 ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�
เศรษฐกิจของชุมชนต�มแนวท�งของโรต�รีส�กล	 เพื่อพัฒน�
ทะเลสาบบัวแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถสร้างอาชีพ 
และสร้�งร�ยได้ให้แก่ชุมชนอย่�งยั่งยืน	 โดยประส�นคว�ม 
ร่วมมือกับ	น�ยไพรสิทธิ์	สุขรมย์	และน�ยรักเกียรติ	ศรีล�วงศ์ 
ผู้นำ�ชุมชนบ้�นเดียม	 ด้วยก�รจัดทำ�โครงก�รแมชชิ่งแกรนท์	
ด้วยงบประม�ณ	 600,000	 บ�ท	 สร้�งองค์คว�มรู้ให้กับช�ว
บ้�นในชุมชน	ดังนี้คือ
	 1.	 สอนต่อเรือท้องแบน	 โดยร่วมมือกับ	 วิทย�ลัย
เทคโนโลยีและอุตส�หกรรมก�รต่อเรือหนองค�ย	 จัดอบรม
หลักสูตรก�รต่อเรือ	 ไฟเบอร์กล�ส	 ก�รซ่อมบำ�รุง	 และจัดทำ�
แม่พิมพ์ตัวถังเรือ	จนส�ม�รถต่อเรือต้นแบบได้	10	ลำ�
	 2.	สร้�งระบบวิส�หกิจชุมชน	โดยจัดอบรม	ก�รบริห�ร 
จัดก�รวิส�หกิจชุมชนให้มีก�รแบ่งปันร�ยได้ให้แก่ชุมชนและ
เจ้�ของเรืออย่�งเป็นธรรม	 ทำ�ให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�ม
สุขและเกิดคว�มรักในท้องถิ่นด้วยแนวท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ชุมชนของโรต�รีส�กล	ที่ได้นำ�เอ�แนวคิดของก�รพึ่งพ�ตนเอง
ของชุมชนและการบริหารจัดการวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 
ทำาให้ชุมชนแห่งนี้ เป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างมี
คว�มสุขสืบไป
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ภาระกิจผู้ว่าการภาค ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ท่าน ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ขึ้นมอบเงินในนามภาค 3340
	 ผู้ว่�ก�รภ�ค	3340	โรต�รีส�กล	ผวภ.สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	พร้อมคณะผู้ว่�ก�ร
ภ�คทั้ง	4	ภ�ค	และคณะอดีตผู้ว่�ก�รภ�ค	4	ภ�คประเทศไทย	เดินท�งสู่ประเทศอินโดนีเซีย	
เพื่อเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว	และสึน�มิในประเทศอินโดนีเซีย	
	 ผู้แทนประเทศอินโดนิเชีย	 รู้สึกตื่นตันใจอย่�งม�กกับน้ำ�ใจของช�วโรแทเรียนไทย		
ในน�มคณะกรรมก�รศูนย์โรต�รีประเทศไทย	 และ	 อผภ.วิวัฒน์	 พิพัฒน์ไชยศิริ	 ประธ�น
กองทุนพิบัติ	(ผู้ประสบภัยธรรมช�ติ)	D-DOO	ภ�ค	3340	ขอขอบคุณท่�น	ผู้ว่�ก�รภ�คทั้ง	
4	ภ�ค	รวมทั้งมวลมิตรสม�ชิกในประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกันทำ�กุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้	
	 สรุปผลก�รมอบเงิน	 ที่พวกเร�ร่วมกันบริจ�คข่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ส�หัส	
จ�กภัยพิบัติ	แผ่นดินไหว	และTsunami	ขณะนี้	ที่อินโดนีเซีย		รวมกันในน�มโรต�รีในประเทศ 
ไทย	 1,101,500	 บ�ท	 ได้ทำ�พิธีมอบอย่�งเป็นท�งก�รที่	 Yogya	 Zone	 Institute	 โดยผู้
ว่�ก�รภ�คทั้ง	4	ภ�ค	เป็นผู้แทนมอบแต่ละภ�ค	ทำ�ให้เก�หลี	นำ�โดย	Trustee	elect	Sang-
koo	Yun	นำ�ก�รบริจ�คจ�กภ�คของเข�อีก	$10,000
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3340 Activities    กิจกรรมชาว 3340

สโมสรโรต�รี	E-Club	Southeast	Asia,	ได้รับเกรียติจ�ก	ผวภ.สุรพล 
ทวีแสงสกุลไทย	และ	ท่�น	อผภ.สมช�ย	เจียรนัยพ�นิชย์	ที่ได้เข้�เยี่ยม 
และร่วมประชุมสโมสร	พร้อมด้วย	ผชภ.ภัทรภรณ์	แข็งขัน	และน�ยก 
สโมสรมิตรภ�พขอนแก่น,	สโมสรน้Óพอง,	สโมสรสีลม	ร่วมประชุมและ 
เป็นกÓลังใจแก่สโมสร

วันนี้ท�งสโมสรโรต�รีแก่นคูนม�ทÓพิธีมอบเครื่องวัดคว�มดันให้กับ	
รพ.สต.เมืองเก่�	 จ.ขอนแก่น	 ม�มอบจÓนวน	 50	 เครื่องเพื่อให้กับ	
อสม.สังกัด	รพ.สต.เมืองเก่�	เพื่อนÓไปใช้กับชุมชนที่	อสม.	รับผิดชอบ

สโมสรโรต�รีท่�เรือตร�ด	ร่วมทÓคว�มดีเพื่อพ่อ	 ได้แจกแว่นต�ให้กับ
คนในหมู่บ้�นประมวลดี	หมู่	1	นÓโดย	อผช.ศศิธร	ข�วคม	พร้อมด้วย	
สมาชิก

สโมสรโรต�รีท่�เรือตร�ด	ได้มอบแผงกันพร้อมกรวยให้กับท�ง	เทศบ�ล 
เมืองตร�ด	 และ	 สภอ.เมืองตร�ด	 เพื่อใช้ในง�นร�ชก�รและด้�น 
สาธารณะประโยชน์อื่นๆต่อไป	โดยมี	น�ยกจันทร์ปรุง	ห�	ชนะ	พร้อม 
ด้วย	อผภ.ศศิธร	ข�วคม	อน.จÓป�	พวงบุ	ชู	อน.วิทย�	มีรัตน์	และ 
สมาชิกสโมสรโรตารีท่าเรือตราด ร่วมมอบ

สโมสรโรต�รี	อี-คลับ	ดอลฟิน	พัทย�	สโมสรอี-คลับ	ภ�ค	3340	
และสโมสรโรต�รี	 อีสเทอร์น	 ซีบอร์ด	 ร่วมประชุมกับสโมสรโรต�รี	
Tropicana	Damansara	ประเทศ	ม�เลเซีย		เนื่องในง�นครบรอบ	
8	ปี	ได้รับก�รต้อนรับอย่�งดีเยี่ยมค่ะ

สโมสรโรต�รีโคร�ช	นÓโดย	นย.วริษร�ภัค	อวยผล		ท่�นเลข�สมศักดิ์ 
และมวลมิตร	ได้มีโอก�สต้อนรับ	และพบปะ	แลกธงสโมสรโรต�รี	Kuki 
และสโมสรโรต�รี	Hasuda	จ�กประเทศญี่ปุ่น	เพื่อสร้�งส�ยสัมพันธ์ 
อันดีง�มและเพื่อร่วมทÓกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป
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สโมสรโรต�รีนครพนม	โดย	นย.สุธีก�	จน์	สุวรรณไตรย์	และคณะ 
บริห�รมวลมิตรโรแทเรียนร่วมกิจกรรม	“ปัèนอุ่นไอรัก”		โดยมีท่�น 
เลข�	รทร.จุฑ�ม�ศ	ทวีกุล	นÓปัèน

สโมสรเมืองมุกด�ห�ร	ร่วม	ปัèนอุ่นไอรัก	9	ธ.ค	61	ร่วมกับ	หัว
หน้�ส่วนจังหวัดมุกด�ห�รและประช�ชนมุกด�ห�รขอให้พระองค์
ท่�นทรงพระเจริ	ญ

อน.สมช�ย	 ช�วสวน	 อุปน�ยกสโมสรโรต�รีศรีสะเกษ	 พร้อมด้วย 
สม�ชิก	 และแอนน์	 ร่วมเป็นเกียรติในโครงก�รอบรมให้คว�มรู้แก่ 
อสม.โรงพย�บ�ลอÓเภอกันทร�รมย์	 เรื่อง	 สุขภ�พอน�มัยแม่และ 
เด็ก	 อันเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจ�กก�รมอบเครื่องอัลตร�ซ�วด์แม่ 
และเด็ก	ต�มโครงก�ร	GG.1753551

ผวภ	และ	ผชภ.นันทน�		เยี่ยม/พบ	น�ยก/เลข�	สร.ชุมแพ	และ	
สร.ภูกระดึง-เลย	ซึ่งได้รับก�รต้อนรับอย่�งให	่ยิ่ง

สโมสรโรต�รีร้อยเอ็ด	มอบเครื่องกรองน้Óให้แก่	โรงเรียนอนุบ�ล 
สุวรรณภูมิ	(เทศบ�ล	1)	อ.สุวรรณภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด	พร้อมแจกขนม	
ให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในเทศก�ลปีใหม่ที่จะถึงนี้

ง�นวิ่งก�รกุศลของ	 สโมสรโรต�รีพลูต�หลวง	 ครั้งที่	 8	 ถึงแม้
จะมีฝนหลงฤดูม�ทÓให้ที่จอดรถนักวิ่งสะดุดไปบ้�ง	แต่น้Óใจนักวิ่ง	
กว่�	2,000	คน
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สโมสรโรต�รีสัตหีบ	 มอบเครื่องกรองน้ำ�ให้แก่	 3	 โรงเรียน	 คือ
โรงเรียนอนุบ�ลบ้�นอธิษฐ�น	โรงเรียนวัดน�จอมเทียน	และโรงเรียน
เลิศปัญญ�

สโมสรคุณห	ิงโม-โคร�ช	ได้ส่งมอบจักรย�นจÓนวน	30	คัน	เพื่อนÓไปใช้ 
ในส�ธ�รณะประโยชน์	 โครงก�รแก้มลิงหนองโนนต่�ย	 ที่สกลนคร	
เพื่อร่วมใจเทิดไท้องค์ร�ชัน	พระภูมิพล

สโมสรโรต�รีโขงเจียม	ร่วมกิจกรรม	วิ่ง-ปัèน	ส�นฝัน	ปันรัก	เพื่อเด็ก	 พณฯ	ท่�นพิชัย	รัตตกุล	ร่วมรับประท�นอ�ห�รกับสม�ชิก	สร.สกลนคร 
ในโอก�สเยี่ยมโครงก�รแก้มลิงหนองโนนต่�ย	 ก่อนก�รจัดกิจกรรม
ปลูกหญ้�แฝก	ซึ่งเป็นกิจกรรมสำ�คัญ

สร.	มิตรภ�พสัตหีบ	นÓโดย	ท่�น	น�ยก	รื่นฤดี	 เกิดทอง	พร้อม 
สม�ชิก	 มอบโต๊ะ	 เก้�อี้	 จ�กประเทศ	่ีปุ่นให้กับสองโรงเรียน	 คือ	
โรงเรียน บ้าน กม. ห้า อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี และ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

สโมสรโรต�รี	E-Club	3340	โดย	นย.ชัยวัฒน์	และ	นยก.พรรณธิด�		
โรจน์วรรณสินธุ์	พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน	ได้มอบเครื่องกรองน้Ó	
1	เครื่อง	ให้โรงเรียนม�บโอน	(ผอ.เพ็ญ	จันทร์)
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ผวภ.สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	เป็นประธ�นในก�รเปิดก�รอบรมค่�ย	
“English	 Camp”	 เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ภ�ษอังกฤษแก่
เย�วชนแลกเปลี่ยนของภ�ค	3340	เม่ื่อวันที่	7-9	ธันว�คม	61	ณ	
โรงแรมสุรินทร์	ม�เจสติค	จังหวัดสุรินทร์

ผวภ.สุรพล	 ทวีแสงสกุลไทย	 เป็นประธ�นในง�นเลี้ยงต้อนรับคณะสโมสรโรต�รี	 อ๊อกชั่น	 ประเทศ
เก�หลีใต้	 และผู้ว่�ก�รภ�ค	3740	 เก�หลีใต้	 ในโอก�สเดินท�งม�มอบเครื่องมือแพทย์ในโครงก�ร	
GG:1863373	มูลค่�	4.5	ล้�นบ�ท	ณ	โรงพย�บ�ลอุดรธ�นี	โดยมี	ครอบครัวโรต�รี	4	สโมสร 
อุดรธานี เป็นเจ้าบ้านในการจัดกิจกรรม
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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

กิจกรรมรางวัลสร้างภาพลักษณ์ดีเด่นของภาค 3340 อันดับ 1 รับรางวัล 2 ปีซ้อน


