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Dear fellow Rotarians,  มิตรโรแทเรียนที่รัก
	 Vocational	service	can	be	hard	to	define, 
but it is easy to describe: It is simply the 
point where our Rotary lives and our 
professional lives intersect. When we put 
our Rotary ideals to work through our 
work,that	is	vocational	service.
	 คำ�จำ�กัดคว�มของบริก�รด้�นอ�ชีพนั้น	 อ�จ 
ดูเหมือนว่�ย�ก	แต่ก็เป็นเรื่องง่�ยที่จะอธิบ�ยคว�ม 
หม�ย	 นั่นคือ	 จุดตัดกันของอ�ชีพก�รง�นของเร� 
และจุดที่เร�พำ�นักอยู่นั้นม�สัมพันธ์ต่อกัน	 เมื่อเร� 
นำ�อุดมก�รณ์โรต�รีม�ใช้ในอ�ชีพก�รง�นของเร�	
นั่นก็คือ	บริก�รด้�นอ�ชีพ
 When I returned to the Bahamas 
after many years working in health care 
administration	 abroad,	 I	 realized	 that	my	
country badly needed a modern health 
care facility. The resources we had at the 
time	 were	 out	 of	 date	 and	 inadequate, 
and people who were unable to travel 
abroad for care often did not receive the 
care they needed. Without the experience 
I	had	gained	in	the	United	States,	I	could	
have done nothing to change the status 
quo.	But	since	I	did	have	that	experience,	
I was in a unique position to have an 
impact. I knew I could turn my professional 
path to good and make a career out of 
improving Bahamian health care.  
	 หลังจ�กที่ไปทำ�ง�นด้�นบริห�รง�นส�ธ�รณสุข 
ในสหรัฐอเมริก�น�นหล�ยปี					ผมก็เดินท�งกลับ 
หมู่เก�ะบ�ฮ�มัส	และมีคว�มรู้สึกว่�ประเทศบ�ฮ�- 
มัสของผมในขณะนั้น	ยังข�ดแคลนสิ่งอำ�นวยคว�ม 
สะดวกด้�นส�ธ�รณสุขยุคใหม่เ ป็นอย่�งม�ก 
ทรัพย�กรที่เร�มีในขณะน้ันหมดอ�ยุเสื่อมสภ�พ 
และไม่เพียงพอใช้ง�น	 ส่วนผู้ป่วยซึ่งไม่ส�ม�รถ 
เดินท�งไปรับก�รรักษ�ในต่�งประเทศก็มักจะมิได้
รับก�รดูแลรักษ�เท่�ที่ควร	 	 ผมคงไม่ส�ม�รถทำ�
สิ่งใดเพื่อเปลี่ยนแปลงสภ�วะที่เลวร้�ยนั้นได้	 ถ้�
ห�กว่�ผมไม่มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในสหรัฐ
ม�ก่อน	 	 ประสบก�รณ์ของผมนั้นทำ�ให้ผมอยู่ใน
สถ�นะที่ดีพอที่จะสร้�งผลกระทบได้	ผมจึงทร�บว่�	

ผมส�ม�รถใช้ง�นอ�ชีพของผมกระทำ�สิ่งดีๆ	 และ
ใช้ง�นด้�นนี้ไปพัฒน�ปรับปรุงง�นด้�นส�ธ�รณสุข
ของบ�ฮ�มัสได้
	 As	Rotary	became	part	of	my	journey, 
I discovered that the words of Paul Harris 
that	became	the	basis	of	Rotary	-	that	shared 
effort	knows	no	limitations	-	were	also	true 
for my vocation. I could not bring modern 
health care to the Bahamas alone. But 
through	partnership,	both	with	the	doctors 
who eventually became my partners in 
Doctors Hospital and with all the dedicated 
staff members who worked in the hospital 
over	 the	 years,	 we	 could	 change	 every-
thing. My goal became a shared goal and 
then it became reality.
	 ขณะที่โรต�รีกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของก�รเดิน
ท�งของผม	 ผมก็ได้พบว่�	 ถ้อยคำ�ของท่�นพอล	
แฮริส	 ซึ่งม�เป็นร�กฐ�นของโรต�รี	 คือ	 “คว�ม
รวมมือกันจะไร้ขีดจำ�กัด”	 	 นั้นได้กล�ยเป็นจริงใน 
ส�ยอ�ชีพของผมด้วย		ลำ�พังตัวผมเองไม่ส�ม�รถ
นำ�เอ�ก�รดูแลสุขภ�พสมัยใหม่เข้�ไปในบ�ฮ�มัส 
เองได้		แต่อ�ศัยก�รเป็นหุ้นส่วนทั้งกับแพทย์ผู้ที่ต่อ 
ม�กลับกล�ยเป็นหุ้นส่วนของผมในโรงพย�บ�ล
แพทย์และร่วมกับคณะทำ�ง�นทุกคนในโรงพย�บ�ล
ที่ทุ่มเททำ�ง�นกันหล�ยๆ	 ปี	 เร�ก็ส�ม�รถเปลี่ยน 
แปลงทุกสิ่งได้	 เป้�หม�ยของผมจึงเป็นจุดหม�ย
ร่วมกัน	และในเวล�ต่อม�ก็กล�ยเป็นคว�มจริง
	 Rotary	 emphasizes	 the	 dignity	 of	
every vocation and the worth of every 
calling. Remember that the four founding 
members	 included	 no	 doctors	 or	 peace- 
makers	—	just	an	attorney,	a	mining	engineer, 
a	 coal	 dealer,	 and	 a	 printer.	 From	 the	
beginning,	the	diversity	of	those	vocations	
gave Rotary a special strength. And that 
diversity	 is	 reflected	 in	 our	 classification	
system,	which	 aims	 to	 ensure	 that	 each	
club represents the full range of businesses 
and professions that serve each community
	 โรต�รีให้คว�มสำ�คัญต่ออ�ขีพก�รง�นและ 
คุณค่�ของง�นทุกชนิด	ให้เร�ระลึกว่�สม�ชิกผู้ร่วม

ก่อตั้งโรต�รีสี่ท่�นแรกนั้น	 ไม่มีแพทย์	 ไม่มีผู้สร้�ง
สันติ	 มีเพียงทน�ยคว�ม	 วิศวกรเหมือง	 พ่อค้�
ถ่�นหินและเจ้�ของโรงพิมพ์	 ตั้งแต่แรกเริ่มม�	
สม�ชิกโรต�รีมีอ�ชีพที่หล�กหล�ยที่สร้�งคว�มเข้ม
แข็งเป็นพิเศษ	 ระบบจัดประเภทอ�ชีพของเร�นั้น
สะท้อนถึงคว�มแตกต่�งเหล่�นี้	 มุ่งหม�ยให้แต่ละ
สโมสรมั่นใจได้ว่�	 จะมีตัวแทนของ	 นักธุรกิจผู้
ประกอบอ�ชีพครบทุกประเภท	ที่อยู่ในแต่ละชุมชน
	 Paul	 Harris	 put	 it	 this	 way:	 “Each	
Rotarian is the connecting link between 
the idealism of Rotary and his trade or 
profession.”	 It	was	 true	when	he	 said	 it	
and should be equally true now. We only 
spend an hour or two a week at our 
Rotary	 meetings,	 but	 most	 of	 us	 spend	
most of our waking time at work. Through 
Rotary,	those	hours	are	also	an	opportunity	
for service: a chance to Be the Inspiration 
to	 those	we	work	with,	 those	who	work	
for	us,	and	the	communities	we	serve.
	 พอล	แฮริส	กล่�วไว้ว่�	“โรแทเรียนแต่ละคน
นั้น	เป็นผู้นำ�อุดมก�รณ์ของโรต�รี		ม�เชื่อมต่อกับ
อ�ชีพก�รง�นหรือธุรกิจของเข�”		คำ�พูดของท่�น
เป็นคว�มจริงม�จนถึงทุกวันนี้	 พวกเร�ม�ประชุม
โรต�รีกันสัปด�ห์ละ	 1-2	 ชั่วโมงเท่�นั้น	 แต่เร�ใช้
เวล�ส่วนใหญ่ในอ�ชีพก�รง�นของพวกเร�	 ชั่วโมง
เหล่�นั้นคือโอก�สของเร�ในก�รให้บริก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์		โอก�สสำ�หรับก�รร่วมสร้�งแรงบันด�ล
ใจ	ให้แก่ผู้ที่ร่วมง�นกับเร�	ผู้ที่ทำ�ง�นให้เร�และให้
แก่ชุมชนที่เร�ทำ�ง�นอยู่ด้วย
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	 ในช่วงเวล�เพียง	1	เดือนที่ผ่�นม�	ม�ได้เดินท�งเพื่อปฎิบัติภ�ระกิจในน�ม	
ผู้ว่�ก�รภ�ค	 3340	 ในหล�ยพื้นที่	 หล�ยกิจกรรม	 ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆ	 แต่มีคว�ม
สำ�คัญอย่�งม�ก	ไปจนถึงกิจกรรมใหญ่ที่สร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีแก่โรต�รี	ผมได้มีโอก�ส	
ร่วมต้อนรับแขกสำ�คัญซึ่งเป็นมวลมิตรโรแทเรียนจ�กต่�งแดนเดินม�เยี่ยมเยือนและ
ส่งมอบโครงก�ร	Global	Grant	พร้อมคณะผู้ว่�ก�รภ�ค	ทำ�ให้ผมรู้สึกได้ว่�	โรต�รี	
ของเร�ช่�งยิ่งใหญ่	 ทุกท่�นล้วนสร้�งบุญใหญ่ในก�รช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สร่วมกัน
อย่�งม�ก	และทุกโครงก�รที่เร�ได้ร่วมกันระหว่�งประเทศ	ล้วนมีคุณประโยชน์สูงสุด	
แก่บ้�นเกิดของเร�ทั้งสิ้น
	 วันนี้	 ผมยังคงมีอีกเป้�หม�ยที่อย�กทำ�ให้สำ�เร็จ	 คือก�รสนับสนุนให้สโมสร
ในภ�คของเร�ทำ�โครงก�ร	Global	Grant	กันให้ม�กขึ้น	ผมอย�กให้สโมสรที่ทำ�โครง
ก�รสำ�เร็จบ่อยครั้ง	ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสโมสรที่สนใจ	ช่วงส่งเสริมสร้�งแรงบันด�ล
ใจให้สโมสรที่พย�ย�มเขียนโครงก�รอยู่	 ได้ทำ�จนประสบผลสำ�เร็จ	 เพื่อเร�จะได้เดิน
หน้�ร่วมกันในก�รพัฒน�	 สร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่น	 หรือส่งเสริมให้พื้นที่
อื่นที่มีคว�มต้องก�รโครงก�รใดๆ	ม�กกว่�เร�ได้ทำ�โครงก�รนั้นๆ	จนสำ�เร็จ	เร�ได้มี
ส่วนช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 หรือเติมเต็ม	 ก็ถือได้ว่�เร�ได้มีส่วนช่วยสังคมโลกอย่�งม�ก
แล้ว
	 อีกไม่น�น	จะมีก�รประชุม	DC	หรือ	District	Conference	ในวันที่	7-9	
มีน�คม	 2562	 ณ	 โรงแรมเนว�ด้�	 คอนเวนชั่น	 โฮเทล	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	 ผม
ขอเชิญชวนให้ทุกสโมสรเข้�ร่วมก�รประชุมครั้งนี้	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 ว่�ที่คณะ
กรรมก�ร	และน�ยกรับเลือก	ปีบริห�รต่อไปของทุกสโมสร	สมควรอย่�งยิ่งที่จะต้อง
เข้�ร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ
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A message from Foundation 
Trustee Chair

สารประธานมูลนิธิโรตารีสากล
Ron D. Burton

 I would be willing to bet that most Rotarians 
remember the person who sponsored them into their Rotary 
club. It’s a person we will never forget and to whom we will 
always	be	grateful	for	sharing	with	us	such	a	life-changing	
opportunity.	Having	said	that,	I’m	not	really	sure	most	of	us	
can	pinpoint	exactly	when	our	Foundation	became	so	impor-
tant to us. It’s not quite as simple as someone inviting you to 
a	meeting.	But	I	have	to	think	there	was	some	seminal	event,	
project,	 or	happening	—	whether	 in	your	club	or	district, 
or internationally — that turned on that light for you.  
	 ผมอย�กกล้�ท้�กับท่�นว่�	 โรแทเรียนเร�ส่วนใหญ่	 ยังจดจำ�
บุคคลผู้ที่แนะนำ�ท่�นเข้�ม�ในสโมสรโรต�รีได้ดี	 เพร�ะเร�จะไม่มีวัน
ลืมท่�นผู้นั้น	 และระลึกถึงบุญคุณของท่�นเสมอ	 ที่ให้โอก�สเร�ได้ปรับ
เปลี่ยนชีวิต	เมื่อได้กล่�วถึงเรื่องนี้	ผมไม่แน่ใจนักว่�	พวกเร�ส่วนใหญ่จะ
จดจำ�ได้หรือไม่ว่�	 มูลนิธิโรต�รีมีคว�มสำ�คัญกับเร�ตั้งแต่เมื่อใด	 เพร�ะ
มันไม่ง่�ยเหมือนจำ�บุคคลผู้ที่เชิญเร�ไปเข้�ประชุม	 แต่ผมคิดว่�	 คงจะ
ต้องมีง�นสัมมน�สักหนึ่งง�น	 โครงก�รบำ�เพ็ญประโยชน์หนึ่งโครงก�ร	
หรือเหตุก�รณ์หนึ่งใด	 ในสโมสรของท่�น	 ในภ�คของท่�น	 หรือในก�ร
ประชุมระหว่�งประเทศที่ได้จุดประก�ยให้ท่�น
	 Since	1905,	Rotary	clubs	have	provided	the	outlet	
that allows Rotarians to be people of action in their com-
munities.	Our	local	clubs	are	where	we	live,	work,	and	make	
lifelong	friends,	and	where	and	how	we	have	the	most	direct,	
visible	impact	on	the	place	we	call	home.	I	firmly	believe	
that	when	most	Rotarians	hear	“Rotary	International,”	they	
think of their Rotary club.
	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๑๙๐๕	 เป็นต้นม�	 สโมสรโรต�รีต่�งๆ	 ได้จัดห�
ช่องท�งเพื่อให้โรแทเรียนได้ใช้ปฏืบัติก�รในชุมชน	 ในสโมสรท้องถิ่นที่เร�
พำ�นักอ�ศัย	 ที่เร�ทำ�ง�น	 และมีเพื่อนสนิทมิตรสห�ยม�ตลอดชีวิต	 ที่
ซึ่งเร�มองเห็นผลกระทบโดยตรง	 ดุจบ้�นของเร�เอง	 ผมจึงเชื่อมั่นว่�	
ย�มใดที่มิตรโรแทเรียนส่วนใหญ่ได้ยินคำ�ว่�	 โรต�รีส�กล	 ก็มักจะคิดถึง
สโมสรของตนเสมอ

	 On	 the	 other	 hand,	 when	 Rotarians	 hear	 “The 
Rotary	Foundation,”	 they	think	of	 the	myriad	humanitarian	
and educational projects and programs that have made the 
Foundation	the	premier	foundation	in	our	world	today.	It	is	
truly	the	magic	that	brings	Rotary	to	life	for	them,	makes	
their	community	 the	world,	and	allows	 them	to	be	global	
people of action.
	 แต่ในอีกด้�นหนึ่ง	 เมื่อโรแทเรียนได้ยินชื่อ	 “มูลนิธิโรต�รี”	 ก็
มักจะคิดถึงโครงก�รต่�งๆ	 เพื่อเพื่อนมนุษย์และโปรแกรมก�รศึกษ�
จำ�นวนม�กม�ยที่ทำ�ให้มูลนิธิโรต�รีเป็นมูลนิธิชั้นสุดยอดในโลกของเร�
ทุกวันนี้		นี่คือมนต์เสน่ห์แท้จริงที่มอบชีวิตโรต�รีให้เพื่อนมนุษย์	ในชุมชน
โลก	และยังให้โอก�สเข�กลับเป็นผู้ร่วมปฏิบัติก�รในระดับโลกอีกด้วย		
 As we begin the new calendar year and think about 
the	many	 things	we	would	 like	 to	get	done,	many	of	us	
make New Year’s resolutions. I hope one of yours is greater 
involvement	and	participation	in	our	Rotary	Foundation.	Let’s	
each	make	our	Foundation	our	charity	of	choice.	If	we	do	
that,	we	can	make	 this	Rotary	year	 the	very	best	 in	our	
incredible history. Please join me and make Rotary’s legacy 
your promise!  
	 เร�กำ�ลังเริ่มต้นปฏิทินปีใหม่	 ขอให้เร�คิดถึงหล�ยๆ	 สิ่งที่เร�
อย�กกระทำ�	 หล�ยๆ	 คนอ�จจะมีข้อตั้งใจในปีใหม่นี้	 ผมหวังว่�ข้อตั้งใจ
ข้อหนึ่งของท่�น	 คือ	 ก�รมีส่วนร่วมง�นกับมูลนิธิโรต�รีให้เพิ่มทวียิ่งขึ้น		
ให้เร�สร้�งมูลนิธิของเร�ให้เป็นต้นแบบองค์กรก�รกุศลที่เร�เลือก	 ห�ก
ส�ม�รถทำ�ได้	 เร�ก็จะทำ�ให้ปีโรต�รีปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติศ�สตร์อัน
เหลือเชื่อของเร�	ขอท่�นโปรดร่วมมือกับผม	สร้�งมรดกให้โรต�รี	 ต�ม
คำ�มั่นสัญญ�ของท่�นด้วยเถิด!

(TH translation – Pichet Ruchirat)
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ของดีที่ต้องแนะนำ� ในภ�ค 3340

ผ้าไหม เมืองขอนแก่น

โดย	อน.กิจจ�	เตชะศิริธนะกุล
	สโมสรโรต�รีมูลริเวอร์

	 ในเดือนมกร�คม	 ที่ผ่�นม�	 เร�มีกิจกรรมสำ�คัญเกิด
ขึ้นม�กม�ย	 กิจกรรมสำ�คัญที่ผมได้รับซึ่งทุกสโมสรได้ทำ�กันถ้วน
หน้�	คือกิจกรรมวันเด็ก	อันเป็นมุมน่�รักๆ	ที่เร�ได้ทำ�เพื่อส่งเสริม
เย�วชนให้เป็นคนดีของช�ติต่อไปในอน�คต	นอกจ�กนี้	ในส่วนของ
ท่�นผู้ว่�ก�รภ�คของเร�	 ท่�นก็มีภ�ระกิจสำ�คัญม�กม�ยเช่นกัน	
โดยเฉพ�ะก�รร่วมต้อนรับคณะคณะโรต�รี	 และผู้ว่�ก�รภ�ค	 จ�ก
ประเทศเก�หลี	ถึง	3	คณะ	เพื่อส่งมอบโครงก�รต่�งๆ	ที่สโมสรภ�ย
ภ�คได้ทำ�ร่วมกันในโครงก�รโกเบิลแกรนท์	ต่�งๆ	หล�ยโครงก�ร
	 สำ�หรับเรื่องกิจกรรมสำ�คัญลำ�ดับต่อไปของเร�ช�ว	3340	
ผมขอเชิญชวนทุกสโมสรเข้�ร่วมประชุม	DC	หรือ	District	Con-
ference	 ในวันที่	 7-9	 มีน�คม	 2562	 ณ	 โรงแรมเนว�ด้�	 คอน
เวนชั่น	 โฮเทล	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	 ผมขอเชิญชวนย้ำ�จ�กที่ท่�น	
ผวภ.สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	ได้เกรินไว้ว่�ทุกสโมสรควรเข้�ร่วมก�ร
ประชุมครั้งนี้	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 ว่�ที่คณะกรรมก�ร	 และน�ยก
รับเลือก	 ปีบริห�รต่อไปของทุกสโมสร	 สมควรอย่�งยิ่งที่จะต้อง
เข้�ร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ	 เนื่องจ�กจะมีหัวข้อสำ�คัญม�กม�ย	 ที่

คณะกรรมก�รชุดใหม่ควรได้รับทร�บ	 รวมถึงแนวท�งก�รทำ�ง�น
ต�มเป้�มห�ยของปีบริห�ร	2562-63	โดย	ท่�น	ผวล.ม�รวย	จินต
บัณฑิตวงศ์	ภ�ยใต้	“Rotary	Connects	The	World”
	 23	 กุมภ�พันธ์	 “เป็นวันมีน้ำ�ใจให้คว�มรัก”	 ผมขอเชิญ
ชวนทุกสโมสรร่วมส่งภ�พกิจกรรมเพื่อชิถ้วยร�งวัล	 ฯพณฯ	 พิชัย	
รัตตกุล	อันเป็นภ�พกิจกรรมเกี่ยวกับก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ต�มแนวท�ง	มีน้ำ�ใจให้คว�มรักต่อชุมชน
ของสโมสร	พร้อมบรรย�ยภ�พ	จัดทำ�เล่มสวย
ง�ม	ส่งภ�ยใน	28	กพ.	นี้	จัดส่งที่	ผม	อน.กิจจ�
เตชะศิริธนะกุล	(ผู้ช่วยเลข�นุก�รภ�ค	3340)	
ร้�นอุยลส�ส์น	ส�ข�หน้�มห�วิทย�ลัยอุบล
ร�ชธ�นี	21/4-7	ถ.สถลม�รค	ต.เมืองศรีโค
อ.ว�รินชำ�ร�บ	จ.อุบลร�ชธ�นี	34190
และอ�จจะโทรแจ้งผมอีกครั้งได้ที่	
081-5471981	ครับ	

ผ้�ไหม......ไหมเป็นแมลงผีเสื้อกินพืชได้หล�ยชนิด	 แต่ชอบกินใบ
หม่อนม�กที่สุด	 ช�วบ้�นที่เลี้ยงไหม	 มักปลูกสวนหม่อนควบคู่ไป
ด้วยอยู่เสมอ	เชื่อกันว่�มนุษย์เริ่มเลี้ยงไหมเป็นครั้งแรก	ในประเทศ
จีนเมื่อประม�ณ	5,000	ปีม�แล้ว	 วงจรชีวิตของไหมประกอบด้วย	
ระยะที่เป็นไข่ระยะตัวหนอนระยะดักแด้	 และระยะผีเสื้อคุณสมบัติ
พิเศษของตัวไหมคือ	 ช่วงระะยะซึ่งเป็นดักแด้	 ตัวหนอนจะสร้�งรัง
ไหมห่อหุ้มตัวเอง	 และรังไหมนี่เองที่ส�ม�รถส�วออกม�เป็นเส้นใย
เส้นเล็กๆ	 ซึ่งมีคว�มเหนียว	 และเป็นมันว�วสวยง�ม	 เหม�ะต่อ
ก�รนำ�ไปทอเป็นผืนผ้�พันธุ์ไหม	ในประเทศไทยที่ช�วบ้�นนิยมเลี้ยง	
ส�ม�รถนำ�ม�เป็นอ�ชีพได้	 ผลิตภัณฑ์ผ้�ไหมของจังหวัดขอนแก่น	
เป็นผ้�ไหมทอมือด้วยคว�มประณีต	 เนื้อผ้�ดี	 มีสีสันและลวดล�ย
สวยง�ม	 มีทั้งมัดหมี่และพื้นเรียบ	 เนื้อผ้�ดี	 มีให้เลือกม�กม�ย	 ที่
มีชื่อเสียงได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ผ้�ไหมขอพระเทพ,	 ผลิตภัณฑ์ผ้�ไหม	
หัวใจว่�ง	 และ	 ผลิตภัณฑ์ผ้�ไหมบันไดลิง	 ของตำ�บลหัวหนอง	
อำ�เภอบ้�นไผ่	จังหวัดขอนแก่น	นอกจ�กนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้�ไหมมัด
หมี่	3	ตะกรอ	เป็นผ้�ไหมมัดหมี่ลวดล�ยสวยง�ม	มีเนื้อผ้�ดี	มีให้
เลือกม�กม�ยหล�ยชนิดอีกด้วย
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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

สรุปรายงานประจ�าปี 2017-18 ของโรตารี
l	การรบัรองวสิยัทศัน์ใหมข่องกรรมการบรหิารโรตารใีนเดอืน
มถุินายน	2017	ทีว่า่	“Together,	we	see	a	world	where	
people	unite	and	take	action	to	create	lasting	change	—	
across	the	globe,	in	our	communities,	and	in	ourselves.”

l	มคีวามส�าเรจ็ของการขจดัโปลโิอ	โดยทีใ่นปี	2017	มผีูป่้วยเพยีง	
22	รายในอฟักานิสถาน	และปากสีถาน	ซึง่เป็นตวัเลขทีน้่อย
ทีส่ดุในประวตัศิาสตร	์และไมพ่บ	Case	ทีไ่นจเีรยีมาเกอืบ	2	ปี
แลว้

l	ในศตวรรษใหมข่องมลูนิธโิรตาร	ีตัง้เป้ายอดบรจิาคในปี	2017-
18	ไว	้360	ลา้นเหรยีญ	แต่สามารถระดมเงนิบรจิาคไดถ้งึ	414.7	
ลา้นเหรยีญ	สนบัสนุนเงนิไปยงั	Global	Grant	1,306	โครงการ,	
District	Grant	503	โครงการ,	โครงการโปลโิอพลสั	63	โครงการ
และอืน่ๆ	รวมทัง้สิน้	277	ลา้นเหรยีญ

l	จ�านวนสโมสรทัว่โลกมทีัง้สิน้	35,678	สโมสร	จ�านวนโรแทเรยีน	
1,195,107	คน	

l	โรแทเรยีนทัว่โลกท�าโครงการต่างๆ	มากมาย	สละเวลาเป็นจติ
อาสาบ�าเพญ็ประโยชน์ใหช้มุชนถงึ	111.1	ลา้นชัว่โมง

l	มกีารเฉลมิฉลองการครบรอบ	50	ปีสโมสรโรทาแรคท	์ซึง่เริม่มา
ตัง้แต่ปี	1968

l	เวบ็ไซต	์Rotary.org	ไดร้บัการยกยอ่งวา่ดทีีส่ดุ	1	ใน	20	ของ
องคก์รทีไ่มห่วงัผลก�าไรจาก	Top	Nonprofit

l	โรตารสีากลมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้เป็น	140	ลา้นเหรยีญ	และมลูนิธิ
โรตารมีสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้เป็น	1,127	ลา้นเหรยีญ

ของโรตารสีากล และสรา้งภาพลกัษณ์จากการสรา้งคุณค่าในการ
บ�าเพญ็ประโยชน์ของพวกเราแก่ผูอ้ืน่และองคก์รของเราเอง

	 	 ดว้ยความปรารถนาดี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลกัษณ์	รตันวชิช)์

	 	 ประธานศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

	 สวสัดีปีใหม่ 2562 ปีหมู (ที่อาจไม่หมู) ส�าหรบัพวกเรา ขอ 
อ�านาจสิ่งศกัดิส์ ิทธิด์ลบนัดาลให้ท่านและครอบครวัพร้อมด้วย
จตุรพธิพรชยัมพีลงักายและใจเขม้แขง็	 ต่อสูก้บังานบรกิารของเรา
ต่อไปดว้ยความราบรืน่ตลอดปีและตลอดไป

	 แน่นอน	ปีใหมฟ้่าใหมน่บัเป็นฤกษด์ทีีเ่ราจะสะสางงานเก่าทีค่ ัง่
คา้งใหแ้ลว้เสรจ็และเริม่งาน/โครงการใหม่ๆ  ตามอุดมการณ์โรตาร ี
ใหเ้กดิผลเป็นประโยชน์สงูสุดแก่สาธารณชน ผูต้อ้งการความช่วย
เหลอืซึ่งยงัมอีกีเป็นจ�านวนมากมาย ที่เราต้องร่วมมอืกนัใหก้าร
บรกิารต่างๆ	ประสบความส�าเรจ็

	 ผูว้า่การภาครบัเลอืกทัง้ 4 ท่านของเราก�าลงัจะเดนิทางไปเขา้
ประชมุและรบัการอบรม		เพือ่รบัเอานโยบาย	จดุเน้นส�าคญัในการ 
ประชุม International Assembly ณ เมอืง San Diego ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  ศูนยโ์รตารฯี ตอ้งเตรยีมพรอ้มในการแปลเอกสาร
และขอ้มลูขา่วสารส�าคญัเผยแพรแ่ก่สโมสรต่างๆ ใหท้นัการณ์และ
พรอ้มรบัมอืกบัการจดัประชมุต่างๆ	เชน่	District	Trainer	Training	
Seminar,	Multi-PETS	ฯลฯ

	 ศูนย์โรตารฯี มกี�าหนดการประชุมคณะกรรมการของศูนย์ฯ	 
ในเดอืนมกราคมน้ี เพือ่ปรกึษาหารอืและเตรยีมการการใหบ้รกิาร
แก่สโมสรและภาคไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเหมาะสมในเรื่องต่างๆ โดย
เฉพาะการเป็นศูนยก์ลางการประสานงานขอ้มลูขา่วสาร และการ
เสรมิสรา้งความส�าเรจ็ของแผนกลยุทธ์ของโรตารสีากล โดยการ
สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสรและภาคในประเทศไทย

	 ดฉินัมัน่ใจวา่จะมขีา่วดีๆ  มาเผยแพรใ่หม้วลมติรโรแทเรยีนได้
ทราบเกีย่วกบัการใหบ้รกิารต่างๆ ของศูนยโ์รตารฯี ในโอกาสต่อ 
ไป ความเหน็หรอืความคดิรเิริม่ของท่าน ไม่ว่าเรื่องใดๆ กต็ามที่
เสนอแนะแก่ศูนยโ์รตารฯี มคีุณค่าอย่างยิง่ทีเ่ราจกัน�ามาพจิารณา
ด�าเนินการ

	 ขอใหพ้วกเรารว่มแรงรว่มใจกนัใหบ้รกิารงานของโรตารใีหเ้ป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และท�าให้โรตารใีนประเทศไทยของเราเขม้
แขง็ขึน้มพีลงัมากขึน้โดยการเพิม่สมาชกิทีม่คีุณภาพ  การรว่มมอื
ในการบรจิาคและท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ผ่านมูลนิธโิรตารี

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,428 (2,323) 1,517 (1,472) 2,872 (2,796) 1,390 (1,348) 8,207 (7,939)

สโมสร 101 (99) 66 (67) 109 (110) 68 (68) 344 (344)

มกราคม 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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คนรุ่นใหม่ จิตอาสา
อผช.ไอลดา สุขบัญชา

“ขอทำ�บุญด้วยก�ร อ�ส� ทำ�ดี”

	 นักสังคมจิตอ�ส�	ของภ�ค	3340	ในฉบับนี้	เป็นหนึ่งในคว�มภ�ค
ภูมิใจที่เร�ได้มีโอก�ส	 พูด	 คุย	 เพื่อบอกเล่�เรื่องร�วของ	 โรแทเรียน	 ที่มี
หัวใจของ	 “จิตอาสา”	 แบบที่ห�ตัวจับอย�กยิ่ง	 เพร�ะทุกครั้งที่ง�นอะไร
ก็ต�ม	 ท่�นก็จะทำ�อย่�งทุ่มเทสุดตัว	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งง�นที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับก�รช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอก�ส	 อผช.ไอลด�	 สุขบัญช�	 หรือ	 คุณโหน่ง	
ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในสม�ชิกของสโมสรโรต�รีหม�กแข้ง	จังหวัดอุดรธ�นี
	 “ต้องขอบอกว่�เป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอก�สได้เข้�วัดทำ�บุญเหมือนคน
อื่นๆ		ไมใช่ว่�ไม่อย�กไปวัด	แต่ปัจจัยหล�ยอย่�ง	ทำ�ให้ไปได้น้อยครั้งม�กๆ	
ม�กว่�	เลยตัดสินใจว่�ถ้�ไม่ค่อยได้ทำ�บุญกับวัด	ก็ทำ�บุญกับคนแทนละกัน	
	 ในคว�มคิดส่วนตัว	รู้สึกว่�	วัด	มีคนให้คว�มสำ�คัญ	และไปทำ�บุญ
กันไมข�ดส�ยอยู่แล้ว	 แต่คนที่ขัดสน	 ข�ดแคลน	 หรือด้อยโอก�ส	 ไม่ว่�จะ
เรื่องอะไรก็ต�ม	 กลับห�คนที่จะม�สนใจ	 หรือให้ก�รช่วยเหลือค่อนข้�งย�ก	
ซึ่งเร�ก็เห็นคนเหล่�นั้นอยู่ในพื้นที่ข่�ว	 หรืออยู่ในพื้นที่ต่�งๆในสังคม	 เป็น
ประจำ�	ด้วยเหตุนี้	 จึงกล�ยม�เป็นนโยบ�ยประจำ�ตัวว่�	 เร�จะทำ�บุญด้วย
ก�รช่วยคนเป็นๆ	เหล่�นี้ล่ะ	ทำ�เท่�ที่ส�ม�รถทำ�ได้	และโอก�สเอื้ออำ�นวย	
แต่ถ้�ทำ�ได้ตัดสินใจว่�จะช่วยเรื่องใดก็ต�ม	ก็จะทำ�อย่�งสุดท�งไปเลย
	 ด้วยส่วนตัวแล้ว	 ในปีหนึ่งๆ	 ก็จะได้มีโอก�สไปร่วมช่วยเหลือทำ�
กิจกรรมต่�งๆ	 ที่จะส�ม�รถส่งสิ่งดีๆ	 แก่ผู้ที่ต้องก�รหล�ยกิจกรรม	 ไม่
ว่�จะเป็นของสภ�ก�ช�ดไทย	หอก�รค้�	หรือสภ�สถ�บันร�ชภัณฑ์	และ
นิด้�	 กิจกรรมที่ทำ�	 มีทั้งที่เป็นวิทย�กร	 สอนให้คว�มรู้	 อันนี้ชอบม�กไป

ทุกครั้งที่มีโครงก�รของใครก็ต�ม	 บ�งง�นก็ไปก่อสร้�ง	 ลงมือ
ทำ�บ�งสิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คน	 เร�ก็ลงทุนลงแรง	 ไม่เฉพ�ะแรง
ตนเอง	 ยังมีแรงน้องๆในสำ�นักง�นไปช่วยด้วยใจอ�ส�	 รวมไป
จนถึง	 ก�รจัดห�ทุน	 ห�สิ่งของเครื่องใช้ไปแจก	 ห�ของแจก
ที่เหม�ะสมไม่ได้เร�ก็ควักกระเป๋�ซื้อแจกเอง	 แต่ไม่ว่�จะเป็น
กิจกรรมอะไรก็ต�ม	 สิ่งสำ�คัญคือ	 คว�มสุขที่ได้จ�กก�รที่ได้ทำ�
เพื่อผู้อื่น	 คว�มสุขที่เห็นผู้ได้รับได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจ�กสิ่งที่ได้
รับ	ทำ�ให้รู้สึกว่�	สิ่งที่เร�ทุ่มเท	เดินท�ง	ลงทุน	ลงแรง	อ�ส�
ม�ช่วยเข�เหล่�นั้น	นั่นคือเร�ได้ทำ�บุญจริงๆ	

ผู้ให้สัมภ�ษณ์



8 สารผู้ว่าการภาค
3340 R.I. 2018-20198 สารผู้ว่าการภาค
3340 R.I. 2018-2019

	 ในวันที่	 19-26	 ธค.	 2018	 ที่ผ่�นม�	 ท�งโครงก�ร
เย�วชนแลกเปลี่ยน	 ภ�ค	 3340	 ได้จัดให้เย�วชนแลกเปลี่ยน	
Inbound	 เดินท�งท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ในจังหวัด
ท�งภ�คเหนือ	(Northern	Trip)	อันได้แก่	เชียงใหม่	เชียงร�ย	
และแม่ฮ่องสอน	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 สถ�นที่ท่องเที่ยวต่�งๆ	
ร�ยท�งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย	 เพื่อให้เด็กๆได้สัมผัส	
บรรย�ก�ศเย็นในฤดูหน�วท�งเหนือของเร�	 ว่�เป็นอย่�งไร	
งดง�ม	และมีชีวิตก�รเป็นอยู่	ทั้งธรรมช�ติที่สวยง�มต�มแบบ
ท้องถิ่นท�งเมืองเหนือว่�เป็นอย่�งไร		แตกต่�งกับบ้�นเข�หรือ
ไม่
	 ก�รไปทริปภ�คเหนือในครั้งนี้จัดขึ้นและนำ�โดยท่�น
ประธ�นโครงก�รเย�วชนแลกเปลี่ยน	 ผวน.วิมล คชินทักษ 
ร่วมกับคณะกรรมก�รของโครงก�รทุกท่�น	เพื่อเด็กๆ	จะได้รับ
รู้และเปลี่ยนบรรย�ก�ศไปยังสถ�นที่ต่�งๆ	 ในประเทศไทย	ซึ่ง
ท�งโครงก�รได้ยึดถือและกระทำ�ม�เช่นทุกปี
	 	 	 	 ในก�รเดินท�งไป	 Northern	 Trip	 ครั้งนี้	 จะตรงกับ
เทศก�ล	Christmas	พอดี	และในวันที่	25	ธค.	ท�งโครงก�ร
ได้จัดให้มีก�รแลกเปลี่ยนของขวัญ	 และมีกิจกรรมต่�งๆ	 ที่จะ
ทำ�ให้เด็กๆได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดและพูดถึงคว�มในใจแห่งวัน 
คริสตม�ส	 ที่ตัวเองจะต้องม�ฉลองเทศก�ลนี้ที่ต่�งประเทศ	
และไม่ได้อยู่กับครอบครัวอย่�งที่เคยเป็น	 ซึ่งเป็นที่ประทับใจ
ซ�บซึ้งกันถ้วนหน้�
	 จ�กนั้นก็เดินท�งกลับถึงบ้�นด้วยคว�มประทับใจและ
ปลอดภัย	เพื่อทำ�กิจกรรมต่�งๆ	ในตัวบทของโครงก�รในปีใหม่	
2019	ที่เหลือกันต่อไป	กว่�จะครบเทอม
	 ขอขอบคุณภ�พต่�งๆจ�ก	 หล�ยๆ	 ท่�นทั้งท�งเจ้�
หน้�ที่โครงก�รและอีกหล�ยๆ	ท่�นม�	ณ	ที่นี้ด้วยครับ

ความเคลื่อนไหวของ YE Inbound
เครือข่ายสันติภาพจากทั่วโลก
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ROTARACT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เครือข่ายสันติภาพจากทั่วโลก

สโมสรโรต�แรค	วิทย�ลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ	เดินท�งเยี่ยม	
บอยท�วร์
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ภาระกิจผู้ว่าการภาค

ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่�ก�รภ�ค	3740	และคณะโรต�รีจ�ก	สโมสรโรต�รีซองจู	เซ็นทรัล	ประเทศเก�หลีใต้
ในโอก�สเดินท�งม�มอบเครื่องมือแพทย์	ในโครงก�ร	Global	Grant	#1863373	อย่�งเป็นท�งก�ร	

ร่วมต้อนรับ	ผู้ว่�ก�รภ�ค	2510	ฮอกไกโด	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นคู่มิตรกับ	สร.หนองค�ย
ในโอก�สเดินท�งม�มอบโครงก�รห้องสมุด	และน้ำ�สะอ�ด	ร่วมกับ	สโมสรโรต�รี	หนองค�ย	อย่�งเป็นท�งก�ร

ร่วมกิจกรรมวิ่งก�รกุศลของสโมสรโรต�รีหม�กแข้ง	พร้อมเป็นประธ�นปล่อยตัวนักวิ่ง	และมอบถ้วยร�งวัล
ในกิจกรรม	โรต�รี	ม�ร�ธอน	2019
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Rotary	E-Club	of	Southeast	Asia	Thailand	D.3340

สโมสรโรต�รีตร�ด

สโมสรโรต�รีประท�ย

สโมสรโรต�รีเมืองมุกด�ห�น สโมสรโรต�รีเมืองว�ริน

สโมสรโรต�รีเมืองเลย

สโมสรโรต�รีสกลนคร

สโมสรโรต�รีร้อยเอ็ด

สโมสรโรต�รีมิตรภ�พสัตหีบ
ครอบครัวโรต�รี	อุดรธ�นี สโมสรโรต�รี	อีคลับ-จันทบุรี

สโมสรโรต�รีอำ�น�จเจริญ

สโมสรโรต�รีพนัสนิคม

สโมสรโรต�รีน้ำ�พอง

สโมสรโรต�รี	กันทรลักษณ์

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
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สโมสรโรต�รี	กันทรลักษณ์	บริจ�ครองเท้�แตะ	จำ�นวน	109	คู่	แก่	
โรงพย�บ�ลกันทรลักษณ์

Rotary	E-Club	 of	 Southeast	Asia	Thailand	D.3340	 ร่วม
ออกโรงท�นในง�นหลวงพ่อคูณฯ

โรต�รีเมืองโขงเจียม	 มอบเงินโครงก�รวิ่งส�น½ันปันรักเพื่อเด็ก 
LD	ตั้งกองทุนให้กับเด็กที่ห้องประชุมผู้บริห�รเขตสนงเขตพื้นที่อุบล
ร�ชธ�นีเขต	3	เป็นจÓนวนเงิน	100,000	บ�ทถ้วน

สโมสรโรต�รีโคร�ช	แรลลี่ก�รกุศลครั้งที่	2	ตอน	ส�น½ัน	ปันสุข	
เที่ยวสนุก	 บุกธรรมช�ติ	 ชิงถ้วยเกียรติยศ	 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 
นครร�ชสีม�	Start	ที่ห้�งเซ็นทรัลพล�ซ่�นครร�ชสีม�	Finish	ที่	
ภูธ�ร�¿้�รีสอร์ท	วังน้Óเขียว

สโมสรโรต�รีโคร�ชและสม�ชิก	นÓโดย	นย	วริษร�ภัค	อวยผล	ร่วม 
กันบริจ�คเงินจÓนวน	20,000	บ�ท	ซื้อข้�วส�ร	น้Óดื่ม	และอ�ห�รสด 
แจกผู้ประสบภัยจ�กพ�ยุป�บึก	ในเขต	อ.ป�กพนัง	จ.นครศรีธรรมร�ช

สโมสรโรต�รีจันทบุรี	นÓโดยน�ยกสุรฉัตร	เยี่ยมรักช�ตื	ร่วมกิจกรรม 
เลี้ยงอ�ห�ร	มอบเงิน	สิ่งของ	อุปกรณ์กีÌ�	เสื้อกันหน�วและผ้�ห่ม	
ให้นักเรียนช�วเข�	ร.ร.บ้�นห้วยจะค่�น	อ.เชียงด�ว	จ.เชียงใหม่		มูลค่� 
85,300	บ�ท	 โดยมี	 รทร.สมพร	ดุลณกิจ	แจกเงิน	และมอบเสื้อ 
กันหน�ว	ผ้�ห่ม	เป็นเงิน	55,000	บ�ท	น�ยก	10,000	บ�ท	แอนน์สุภ�พ 
และสม�ชิกอีก	20,300	บ�ท
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สโมสรโรต�รีจันทบูร	 มอบโตêะพร้อมเก้�อี้	 20	 ชุด	 ข้�วส�ร	
50	 ถุง	 ให้กับโรงเรียนวัดหนองคัน	 ต.ตะก�ดเง้�	 อ.ท่�ใหม่	
จ.จันทบุรี	พร้อมทั้งได้เลี้ยงอ�ห�รกล�งวันแก่เด็กนักเรียน

สร.โรต�รีเมืองขลุง	ได้มอบของขวัญและขนมให้	อบต.วังสรรพ
รส	เพื่อไปจัดง�นวันเด็กให้กับ	ร.ร.วัดเวÌุวน�ร�ม

สโมสรโรต�รีท่�เรือตร�ด	 ได้ไปมอบโตêะกับเก้�อี้ให้กับโรงเรียน 
โรงเรียนวัดห้วงน้Óข�ว	และโรงเรียนวัดคีรีวิห�ร	(สมเด็จพระวัน 
รัตอุปถัมภ์)	 นÓโดย	 น�ยกจันทร์ปรุง	 ห�	ชนะ	 อผช.ศศิธร	
ข�วคม	พร้อมด้วยสม�ชิกสโมสรท่�เรือตร�ด

สโมสรโรต�รีท่�เรือตร�ด	และสโมสรโรต�รีเข�สอยด�ว	ได้ร่วม 
สนับสนุนมอบของขวั	วันเด็กให้กับหมวดเฉพ�ะกิจตÓรวจ 
ตระเวนช�ยแดนที่	4322	บ้�นระไมล์	ม.4	ต.เปียน	อ.สะบ้�ย้อย 
จ.สงขล�	โดยมี	ร.ต.อ.ไพบูลย์	ภูม�มอบ	(ผู้บังคับหมวดตÓรวจ 
ตะเวนช�ยแดน)	 เป็นผู้รับมอบ	 เพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนอีก	 3	
โรงเรียน	1.รร.บ้�นห้วยบอน	2.รร.ชุมชนน�กัน	3.บ้�นน�ม่วง

3340 Activities    กิจกรรมชาว 3340

กิจกรรม	สโมสรโรต�รีท่�นท้�วสุรน�รี	นÓโดยน�ยกก่อตั้งนัชช�		
ทิพเนตร	พร้อมมิตรโรแทเรียนและ	พ.ต.อ.วิเชียร		อนันตกุศล 
”ส่งมอบคว�มรัก...คว�มสุข	 ปี	 2562	 “มอบของขวัญให้เจ้�-
หน้�ที่ตÓรวจภูธร	อ.เสิงส�ง	จ.นครร�ชสีม�

สโมสรโรต�รีเมืองขลุง	 นÓโดย	 นย.บั	ช�	 ปร�ศไพริน	 และ	
สม�ชิก	ร่วมกิจกรรมวันเด็ก	เลี้ยงน้Óหว�น	ขนม	ให้เด็กๆ	ที่ 
โรงเรียนเทศบ�ลขลุง1	(บุรวิทย�ค�ร)อ.ขลุง	จ.จันทบุรี
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สโมสรโรต�รีร้อยเอ็ด	 ร่วมต้อนรับสโมสรโรต�รีจ�กไต้หวัน	
นÓโดย	Dr.Brian	และ	Aimee	(ภรรย�)	ผู้ว่�ก�รภ�ค	3490	ปีบริห�ร 
2563-64	และท่�นเกษมชัย	(อภผ.ภ�ค	3350)	ท่�นเอกณรงค์	
(อภผ.ภ�ค	 3340)	 ผวล.สมศรี	 ภ�ค	 3350	 เพื่อตรวจเยี่ยม 
โรงพย�บ�ลเกษตรวิสัย	 หลังจ�กมอบเครื่องไตเทียมไปเมื่อปีที่ 
แล้ว	 12	 เครื่อง	 และสÓรวจโรงพย�บ�ลสุวรรณภูมิ	 เพื่อทÓ 
โครงก�รเครื่องไตเทียม	และเครื่องมือแพทย์ในปีต่อๆไป	

ผวภ.สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	ร่วมเป็นสักขีพย�น	ในก�รจดคู่มิตร 
ระหว่�งสโมสรโรต�รีมิตรภ�พสัตหีบ	 กับสโมสรยอจู	 นัมฮันกัง	
ประเทศเก�หลีใต้

สโมสรโรต�รี	 อุดรธ�นี	 ร่วมกับ	 สร.สีลม	 มอบโครงก�รห้อง
สมุด	GG	1870363	แก่โรงเรียนบ้�นหนองข�ม	โรงเรียนบ้�น
โพนง�ม	และโรงเรียนบ้�นโก่ย
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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


