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Rotary: BE THE INSPIRATION
โรตารี:  ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

สารจาก
ประธานโรตารีสากล 2018-2019

Dear fellow Rotarians,   มิตรโรแทเรียนที่รัก
 In my travels over the past year, I’ve 
visited many strong, vibrant clubs and dis-
tricts that are transforming their communi-
ties. When I attend their meetings, I can 
feel the energy. When I meet their mem-
bers, I can see they are people of action. 
And when I look at their communities, I 
can recognize the impact of their work.
 ในช่วงเวลาระหว่างปีที่ผ่านมานี้ ผมได้ไปเข้า 
ร่วมประชุมและเยี่ยมสโมสร/ภาคจำานวนมากที่มี 
ความเข้มแข็งมีชีวิตชีวาและกำาลังสร้างความเปลี่ยน 
แปลงในชุมชนของเขา ผมสามารถสัมผัสถึงพลัง
ของพวกเขาผู้ซึ่งเป็นนักปฏิบัติการ เมื่อไปเยี่ยม
ชุมชนของเขา ผมมองเห็นผลกระทบจากผลงาน
ของพวกเขา 
 I’ve also visited communities with Rotary 
clubs that were hardly more than social 
clubs. It shouldn’t ever be that way. For-
tunately, there’s a simple approach that I 
believe can help revitalize any club.
 ผมยังได้ไปเยี่ยมชุมชนของสโมสรโรตารีที่ดู
เหมือนสโมสรสังคมทั่วๆไป ซึ่งไม่สมควรเป็นเช่นนั้น 
แต่โชคดีที่เรายังมีวิธีการช่วยเหลือแบบง่ายๆ ที่ผม
เชื่อว่าสามารถทำาให้สโมสรใดก็ได้มีชีวิตชีวาขึ้น
 I’d like to challenge every Rotary club 
to come up with at least one high-impact 
service project. Each club already has the 
potential, the resources, to make it happen. 
It has the power to change people’s lives 
— completely.
 ผมอยากท้าทายให้สโมสรโรตารีทุกแห่งจัด
ทำาโครงการท่ีสร้างผลกระทบได้สูงอย่างน้อยหนึ่ง
โครงการ แต่ละสโมสรล้วนมีพลังมีทรัพยากรที่จะทำา 
ให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ เพราะโครงการนี้จะมีพลัง
สร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์  
 It doesn’t take millions of dollars. One 
of the most transformational projects I’ve 
been a part of involved providing a Jeep 
to a group of midwives in Haiti. We had 
asked the midwives what we could do for 
them, and they told us they needed a way 
to reach expectant mothers in a remote 
part of the country. We supplied a Jeep, 
painted it pink, and put the Rotary logo on 
it. Three years later, we went back to see 

how they were doing. They were excited 
by the outcomes: They told us that the 
mortality rate for mothers and infants in 
that region had dropped by 50 percent.
 โครงการนี้ไม่ต้องใช้เงินเป็นล้านๆ เหรียญด้วย 
โครงการหนึ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
มากที่สุดที่ผมไปมีส่วนร่วมด้วย ในการจัดหารถจี๊ป 
สำาหรับพวกพยาบาลผดุงครรภ์ในประเทศเฮติ  เรา
ไปสอบถามพวกเธอว่า อยากให้พวกเราช่วยอะไร
ได้บ้าง  ก็ได้รับคำาตอบว่า อยากได้พาหนะสำาหรับ
ออกไปเยี่ยมบรรดาสตรีใกล้คลอดในชนบทห่างไกล 
เราจึงจัดหารถจี๊ปให้คันหนึ่ง ติดตราโรตารีและพ่น
สีชมพูให้ด้วย สามปีต่อมาพวกเราย้อนกลับไปดูว่า
พวกเธอเป็นอย่างไรบ้าง ปรากฏว่า พวกเธอตื่น
เต้นมากกับความสำาเร็จ บอกกับเราว่า อัตราการ
เสียชีวิตของมารดาและบุตรในชนบทเหล่าน้ันลด
ลงถึงร้อยละ ๕๐ เลยทีเดียว
 That’s what I call transformational 
service.  
 นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า บริการสร้างความเปลี่ยน 
แปลง
 But Jeeps don’t last forever, and after 
eight years on the road, that vehicle was 
on its last legs. So we bought a pink 
Land Cruiser. It’s still on the road, allowing 
the midwives to provide prenatal care to 
women in that remote region.
 แต่รถจี๊ปคันนั้นไม่ได้อยู่ยั่งยืนตลอดไป หลัง
จากใช้ปฏิบัติงานได้แปดปีแล้ว มันก็ถูกปลดระวาง 
ดังนั้นเราจึงไปหาซ้ือรถแลนด์โรเวอร์(พ่นสีชมพู)ให้
ใช้แทน ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้วิ่งทำางานอยู่ ทำาให้พวก
พยาบาลผดุงครรภ์เหล่านั้น สามารถออกไปดูแล
สตรีใกล้คลอดในชนบทห่างไกลต่อไปได้  
 What makes a project transformational? 
It doesn’t have to involve a lot of money, 
but it has to reach people and have a 
major impact in the community. That is 
the key, and that is where careful planning 
and thorough research come in. So do your 
research. Leverage your resources. Seek 
partnerships that can increase your impact. 
And then take action.
 โครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงน้ันจะทำาได้
อย่างไร? ไม่ต้องใช้เงินจำานวนมากแต่จะต้องเข้าถึง
ประชาชนและสร้างผลกระทบใหญ่ให้แก่ชุมชน นี่
คือกุญแจสำาคัญที่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ

และใช้การวิจัยอย่างละเอียด เช่นเดียวกับการ 
เตรียมการของท่าน การจัดสรรทรัพยากร การ
จัดหาหุ้นส่วนที่สามารถเพิ่มผลกระทบให้ท่านเป็น
ทวีคุณ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ
 Of course, service is only part of what a 
strong club must offer. It must also have good 
speakers, provide leadership development, 
involve Rotaract and Interact, and bring 
value to its members and reasons to par-
ticipate in Rotary events.
 แน่นอนครับ การบำาเพ็ญประโยชน์ คืองาน
ส่วนหนึ่งของสโมสรที่เข้มแข็ง ซึ่งจะต้องใช้นักพูดที่
ดี มีการจัดการพัฒนาผู้นำา เชิญชวนโรทาแรคท์และ
อินเทอร์แรคท์มาร่วมงาน ด้วยการจัดหาคุณค่าให้ 
แก่สมาชิกของเขาและแจ้งเหตุผลที่มาร่วมงานกัน
กับโรตารี 
 If your club is transformational and 
well-organized, everything else will follow. 
Members will be engaged, and new mem-
bers will be eager to join you. Fundraising 
will be easier: People love to give when 
they see how their money is making a 
difference and when they know the organi-
zation is account-able. Your club will be 
vibrant, relevant, and alive and it will Be 
the Inspiration to those within its ranks as 
well as to the community it serves.
 หากว่าสโมสรท่านเป็นสโมสรที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้ มีรูปแบบองค์กรที่ดี  ทุกอย่างก็
จะตามมาเอง สมาชิกก็จะมีส่วนร่วม สมาชิกใหม่ๆ 
ก็อยากจะเข้ามาร่วมสโมสร  การระดมหาทุนก็จะ
ง่ายขึ้น เพราะเมื่อผู้คนได้เห็นว่าเงินของเขากำาลัง
สร้างความแตกต่าง และรู้ว่าองค์กรของเราทำางาน
อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เขาก็อยากจะบริจาค
ให้ท่าน สโมสรท่านก็จะมีชีวิตชีวา ร่าเริงแจ่มใส 
และยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้าง 
และเช่นเดียวกับชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย
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สารจากผู้ว่าการภาค 3340
ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร 2018-19

 เมื่อเดือนที่ผ่านมา ภาค 3340 เราประสบความสำาเร็จในการก่อตั้งสโมสร 
โรตาแร็คท์ ขึ้นใหม่อีก 1 สโมสร ซึ่งสโมสรลูกๆ นี้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็น
อย่างดีจาก สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด อันจะเป็นสโมสรพระพี่เลี้ยงในการดูแล และให้
ความรู้เพื่อให้เหล่าโรตาแร็คท์ใหม่นี้ มีความเข้มแข็ง และสามารถดำาเนินกิจกรรมร่วม
กับเราชาวโรตารีภาค 3340 ไปนานเท่านาน พร้อมกับการเติบโตไปเป็นโรแทเรียน ที่
น่าภาคภูมิใจต่อไป
 และผมขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการภาครับเลือก ผวล.มารวย จินต-
บัณฑิตวงศ์ ที่ได้มีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการภาค และอบรมนายกรับเลือกประจำา
ปีบริหาร 2562-63 นัดแรก เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทุกท่านที่จะมาสานต่อหน้าที่ ล้วน
เป็นผู้ทรงความรู้และเข้าใจความเป็นโรตารีอย่างดีมาก ผมเชื่อว่าในปีบริหารหน้า ก็
จะมีมิติใหม่เกิดขึ้นหลายด้านแน่นอน
 ในส่วนของการประชุม DC วันที่ 7-9 มีนาคม 62 ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งนับเป็นการประชุมสำาคัญในการปิดท้ายปีบริหาร ที่เราได้มีโอกาสสรุปผลงานที่ได้
ทำากันมาพร้อมกับมอบรางวัล แก่สโมสรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ รวมไปถึงการเชิด
ชูเกียรติแก่ผู้บริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารีของเรา ผมขอขอบพระคุณสโมสรเจ้าภาพทั้ง 6 
สโมสร สร.มูลริเวอร์, สร.เมืองวาริน, สร.โลตัสซิตี้, สร.อุบล และ สร.เมืองโขงเจียม 
เป็นอย่างมาก ขอบพระคุณครับ
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A message from Foundation 
Trustee Chair

สารประธานมูลนิธิโรตารีสากล
Ron D. Burton

 Every second of every day, Rotarians are doing good 
in the world through The Rotary Foundation. They are plan-
ning, funding, implementing, and completing projects, both 
locally and globally. It is a source of great pride for us all. 
 ทุกวินาทีของแต่ละวัน โรแทเรียนกำาลังทำาสิ่งดีๆ ในโลกโดย
ผ่านทางมูลนิธิโรตารี  พวกเขากำาลังวางแผน ให้ทุนสนับสนุน ดำาเนิน
งานและสิ้นสุดโครงการ ในระดับท้องถิ่นและในระดับโลก นี่คือแหล่งของ
ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทั้งหลาย
 To me, this is one of the unique features of Rotary 
membership. You can get as involved as you choose. You 
can participate in a project from beginning to end, or you 
can join in anywhere in the process. But it all starts with 
you and me making a gift to our Foundation so that funds 
are available.
 สำาหรับตัวผมเอง นี่คือ หนึ่งในเอกสิทธิ์สำาคัญของการเป็น
สมาชิกโรตารี  ท่านอาจเลือกเข้าไปมีส่วนร่วม สามารถร่วมงานโครงการ
ตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ หรือเข้าไปร่วมในขั้นตอนช่วงใดช่วงหนึ่ง แต่ทั้งหมด
นั้นจะเร่ิมต้นจากเงินที่ท่านกับผมได้บริจาคให้แก่มูลนิธิของเราเพื่อใช้เป็น
ทุนสนับสนุนในโครงการต่างๆ
 For many of us, a district grant offers the quickest 
and most convenient way to participate in grant activity, 
because it usually involves a local project. A district grant 
project is a good way to showcase Rotary, to get publicity, 
to involve prospective members as well as the beneficiaries, 
and to add value to your own community.  
 สำาหรับพวกเราส่วนใหญ่แล้ว ทุนสนับสนุนของภาคเป็นวิธีที่
สะดวกรวดเร็วที่สุดสำาหรับการร่วมกิจกรรมทุนสนับสนุนโครงการ ซึ่ง
ปรกติจะเป็นโครงการระดับท้องถิ่นเสมอ ทุนสนับสนุนของภาคจึงเป็นวิถี
ทางที่ดีสำาหรับการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรตารี และเหมาะสำาหรับ
เชื้อเชิญผู้ที่สมควรเป็นสมาชิกมาร่วมกิจกรรม ตลอดจนบรรดาผู้รับผล
ประโยชน์ทั้งหลาย เป็นการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนของท่านเอง
 Global grants offer us a way to participate in inter-

national projects in one or more of our six areas of focus. As 
we develop a project idea, we conduct a needs assessment 
to determine what is needed in the community, the resources 
required and how they can be accessed, and how to carry 
out the project collaboratively with Rotarians, partners, and 
others in the field. We make sure that our project includes 
Rotarian involvement, benefits the greatest number of people, 
and can be maintained by the local residents once it is 
completed to ensure a long-term effect for the community. 
We all take comfort in knowing that these steps have been 
meticulously followed.
 สำาหรับทุนสนับสนุนระดับโลกนั้น เป็นการมีส่วนร่วมกันใน
โครงการระหว่างประเทศโดยจะต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
หลักข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าในหกเรื่องหลักที่โรตารีมุ่งเน้น และเมื่อ
เริ่มพัฒนาโครงการ เราจะต้องประเมินความต้องการเพื่อทราบความ
ต้องการที่แท้จริงในชุมชน จัดหาทรัพยากรที่จำาเป็นและวิธีการที่จะได้มา 
ตลอดจนพิจารณาหาวิธีดำาเนินการโดยให้โรแทเรียนมีส่วนร่วมงานกับ
หุ้นส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคสนาม เราต้องมั่นใจว่าโครงการต้องมี
โรแทเรียนร่วมมือด้วย และเป็นผลดีต่อผู้คนจำานวนมากที่สุด เมื่องาน
สิ้นสุดแล้วก็ต้องมั่นใจว่า ผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์
โครงการได้เอง เพื่อผลดีของชุมชนต่อไปในระยะยาว เราทุกคนจะได้
สบายใจและรับรู้ด้วยกันว่า เราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดำาเนินการเหล่านั้น
โดยสมบูรณ์
 And, because of this proper stewardship and ac-
countability, we all continue to contribute our time, talents, 
and treasure. You see, it is our Foundation. We are proud of 
it, and it is truly making a difference in our world!
 และด้วยเหตุที่เรามีระบบทำางานแบบโปร่งใสและกำาหนด
หน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมเช่นนี้ จึงทำาให้พวกเราทุกคนยอมสละ
เวลา ความสามารถและเงินทองของเราสืบต่อไป ท่านคงเห็นแล้วว่านี่
คือมูลนิธิของเรา ที่เรามีความภาคภูมิใจ และกำาลังสร้างความแตกต่าง
ในโลกของเราอย่างแท้จริง

(TH translation – Pichet Ruchirat)
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News from the 3340
Secretary Department
ข่าวสารกองเลขาภาค

ของดีที่ต้องแนะนำ� ในภ�ค 3340

โดย อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล
 สโมสรโรตารีมูลริเวอร์

 สวัสดีครับ มวลมิตร 3340 ทุกท่าน ในฉบับนี้ยังคงมี 
กิจกรรมดีๆ นำาเสนอพร้อมกับข่าวสารจากภาค เช่นเดิมครับ

 ในเดือนเมษายนนี้ มีกิจกรรมสำาคัญของเยาวชนโรตา
แรคท์ ประเทศไทยของเราครับ โดยจะมีการจัดการประชุมใหญ่
รวม 4 ภาค อันจะเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรตารี และ 
การสร้างมิตรภาพระหว่างกันของโรตาแรคท์ และโรแทเรียน รวม
ถึงกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 50 ปี โรตาแรคท์ประเทศไทย โดยจะ
มีการถกฐาพิเศษ จาก ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารี
สากล ผมจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมสำาคัญนี้กันครับ

 เมื่อไม่นานมานี้ ภาค 3340 เราได้มีการจัดอบรมนายก
รับเลือก และคณะกรรมการภาค รวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ในปี 
บริหารหน้า ที่จังหวัดนครราชสีมา ผมได้สังเกตว่านายกรับเลือกปีบ
ริหารหน้านี้มีสุภาพสตรีหลายท่านทีเดียว แต่ทุกท่านมีความพร้อม

อย่างมากในการที่จะทำาหน้าที่ หลายท่านมีความ เข้าใจในการเป็น
โรแทเรียน บางท่านเริ่มบริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารีในทันทีโดยไม่ลังเล 
เพราะได้เห็นแล้วว่า ทุกการบริจาค คือการได้ช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสอย่างแท้จริง แม้ว่าจะมิได้กลับมาสู่สโมสรเรา แต่ก็ยังถือได้
ว่าได้ช่วยผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นการทำาบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆ 

 จากงานประชุม DC ที่จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการ
ประชุมสรุปการดำาเนินการในปีบริหารนี้ ผมขอเชิญชวนมวลมิตรใน
แต่ละสโมสรในภาค ร่วมประชุมต่อในการประชุม DTA ที่กำาลังจะ
มาถึงในไม่กี่วันนี้ด้วยครับ เพราะถือเป็นงานประชุมสำาคัญที่นายก
ใหม่ และคณะกรรมบริหารควรจะได้รับการอบรมแนวทางเป้าหมาย
ของภาคเพื่อที่จะได้ดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันครับ

 เราจะร่วมกันดำาเนินกิจกรรมดีเพื่อผู้ด้อยโอกาส ในนาม
ของโรตารี ต่อไปอีกนานเท่าที่จะมีแรงทำากันครับ ขอบพระคุณครับ

แหนมปลากราย เมืองมุกดาหาร
 ประวัติความเป็นมาจังหวัดมุกดาหาร ภูมิประเทศติดกับแม่น้าโขง ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีน
แห่งที่ 2 ประชาชนทาอาชีพประมงเป็นส่วนมากโดยเฉพาะการจับปลา เพื่อนามาทาอาหารชนิดต่างๆ 
เช่น ทาปลาร้า ปลาแห้ง แหนมปลา ไส้กรอกปลา เดิมทารับประทานในครัวเรือน และเริ่มก่อตั้งเป็น
กลุ่ม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2544 ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ให้ความรู้ในการแปรรูป
จากปลา มีสมาชิกปัจจุบัน 35 คน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต 1. นาเอาเฉพาะเนื้อปลากรายล้วนๆ
มาบดให้ละเอียด 2. นาส่วนผสม เกลือ กระเทียมและข้าวที่สุกแล้ว
มาคลุกเคล้ากับเนื้อปลาให้เข้ากัน 3. บรรจุใส่ถุงพลาสติกโดยไล่ฟอง
อากาศออกให้หมด 4. วางบนพื้นราบประมาณ 1 วัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1. ใช้เนื้อปลากรายล้วนๆ ไม่มีแป้ง ผงฟู และ
สารเจือปนอื่นใดลงในส่วนผสม 2. เวลานาไปทอดจะไม่ยุบตัว 3. มี
รสชาดกลมกล่อม อร่อยมาก ปริมาณการผลิต-น้าหนัก 1 แผ่น
500 กรัม, ห่อเล็กมีความจุประมาณ 10 กรัม ราคา-1 ชิ้น ราคา 10 บาท
1 แผ่น/500 กรัม ราคา 80 บาท -1 แพ็ค/10 ชิ้น ราคา 95 บาท
สถานที่จาหน่าย 18 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอก ต.นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร 0-4268-1101, 
0-6534-3479 ตามงานแสดงสินค้า OTOP ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
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 “น้ํา” เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำารงชีพของมนุษย์ เรา
จำาเป็นต้อง บริโภคน้ำาสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา โดยทั่วไป
แล้วคนเราอาจขาดน้ำาได้ประมาณ 3-5 วัน หากเกินกว่านี้เรา
อาจเสียชีวิตได้เพราะน้ำาเป็นส่วน ประกอบหลักของร่างกาย
มนุษย์ น้ำาช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมทุกชีวิต ที่ก่อกำาเนิดบน
โลกใบนี้ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียว การดื่มน้ำา ที่มีสภาพเหมือน
ของเหลวในร่างกายอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องทุกวัน ผิว
พรรณ และเซลล์ก็จะได้รับประโยชน์ของเสียก็จะถูกขับถ่าย
ออกจากร่างกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกัน 
และลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะความเสื่อมต่างๆ ได้ ร่าง กาย 
ของมนุษย์ เป็นน้ำามากกว่าครึ่ง โดยน้ำามีอยู่ในร่างกายมนุษย์
ถึง 70 % 
 “น้ําสะอาด” เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำาวัน   
ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำาอย่างต่อเนื่อง และ
มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศที่ทำาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณ
น้ำาในเขื่อนหลัก 4 แห่งของประเทศลดลง และในชนบทไทย 
น้ำาดื่มสะอาดเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังคง
ดื่มน้ำาตามแหล่งน้ำาและไม่สะอาดเพียงพอ
 สโมสรโรตารี อิสเทอร์น ซีบอร์ด โดยอดีตนายก พอล 
ได้มีแนวคิดต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในชนบทให้มีน้ำาสะอาด
ดื่มโดยไม่ยุ่งยากและไม่เกิดต้นทุนเพิ่มเติม ซึ่ง อน.พอล ได้
สังเกตจากโครงการมอบเครื่องกรองน้ำาของสโมสรต่างๆ ที่ผ่าน
มา อันเป็นการให้กับองค์กร และต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทุก 
3 เดือนที่ยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายและใช้ไฟฟ้า ซึ่งในความเป็นจริง 
ชาวบ้านตามบ้านเรือนเอง ก็ควรมีเครื่องกรองน้ำาไว้ในบ้าน 

สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ ภาค 3360 ร่วมกับ สโมสร
โรตารีอีสเทิร์น ซีบอร์ด ภาค 3340 จัดทำาโครงการน้ำาดื่มเพื่อ
ชีวิต ติดตั้งเครื่องกรองน้ำาขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1 เครื่อง 
และ เครื่องกรองน้ำาขนาดเล็ก สำาหรับครัวเรือน

แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
โดย สโมสรโรตารี อีสเทอร์ซีบอร์ด เพื่อน้ำ�ดื่มที่สะอ�ดของชุมชนไทย

จึงเป็นที่มาของ อน.พอล ในการพยามสร้างสรรค์เครื่อง
กรองน้ำาที่สามารถเข้าถึงบ้านเรือนได้ ใช้สะดวกไม่ต้องเปลี่ยน
อุปกรณ์บ่อย และไม่ต้องใช้ไฟ้ฟ้า เพื่อให้ผู้ได้รับ ได้ประโยชน์
อย่างเต็มที่แม้ในที่กันดาลมากๆ
 จากวันเริ่มต้น ถึงปัจจุบัน เครื่องกรองน้ำานี้ถูกพัฒนา 
เรื่อยมา จนได้รูปแบบที่เหมาะสม แข็งแรง และมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ได้ผลิตเพื่อโครงการโกบอลแกรนท์แล้วจำานวนมาก ไป
สู่ภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีสโมสรทั้งในภาค 3340 และ
ต่างภาคให้ความสนใจร่วมโครงการมากมาย นับว่าเครื่องกรอง 
น้ำาขนาดเล็กจากแรงบันดาลใจที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสนี้ ประสบความสำาเร็จอย่างสูงสุดในการเข้าถึงความ
ต้องการน้ำาสะอาดระดับอนุภาคสมดังตั้งใจของผู้คิดค้นแล้ว
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สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์และ
สโมสรโรตารี อีสเทอร์ซี
บอร์ด พัทยา ได้มีกิจกรรม
มอบ เครื่องกรองน้ำาระบบ
หยด ให้กับศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กจำานวน 6 ศูนย์ ที่ 
อบต. หนองแวง อ.สมเด็จ 
จ. กาฬสินธุ์ จำานวน 360 
ชุด โดยมีท่านผู้ว่าการภาค 
สุรพล ทวีแสงสกุลไทย  
ร่วมเป็นเกียรติในการส่ง
มอบด้วย
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ก้าวย่างสู่...บริการเหนือตนเอง
ดร.สิทธิศักดิ์ อาจหาญ*

ครูที่ปรึกษาสโมสรโรตาแรคส์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

 ยอ้นไปในป ีพ.ศ. 2560 ขา้พเจา้ไดร้บัการตดิตอ่ประสานงานจากสโมสรโรตาร ี
ศรีสะเกษ เรื่องการจัดตั้งสโมสรโรตาแรคส์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ ซึ่งผู้บริหารของวิทยาลัยให้การสนับสนุนเต็มที่ ข้าพเจ้าตอบตกลงเป็นที่
ปรึกษาของสโมสร ร่วมกับคุณครูสุกานดา อาจหาญ พิธีการสถาปนาเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย การระดมสมาชิกรุ่นแรกได้ผลดี มีสมาชิกจำานวน 107 คน จากสาขาวิชา
ที่หลากหลายเช่น สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร ประมง และบริหารธุรกิจ 
ด้วยความเป็นสิ่งใหม่ ทุกอย่างจึงดูคึกคัก ความกระตือรือร้นแผ่ซ่านไปทั้งสโมสร จน
กระทั่งวันประชุมใหญ่ข้าพเจ้าจำาได้ดีว่า ลูกศิษย์คนหนึ่งยกมือถามด้วยคำาถามเรียบ
ง่ายว่า เป็นสมาชิกแล้วต้องทำาอะไร แล้วจะได้อะไรคำาตอบที่ข้าพเจ้าตอบในวันนั้นคือ 
ทำากิจกรรมร่วมกันก่อน แล้วจะได้คำาตอบเอง
 โจทย์ใหญ่สำาหรับคณะกรรมการสโมสรในตอนนั้นคือ คำาตอบที่ดีที่สุดคือ
อะไรเราเริ่มจากคำาขวัญของสโมสรที่ว่า คิดได้ ทำาเป็น เห็นประโยชน์สังคม พวก
เราเริ่มนับหนึ่งจากการร่วมคิด ว่าเราจะทำาอะไรที่ทำาได้จริง เป็นความถนัดของเรา 
แล้วยังต้องสร้างรายได้ที่พึ่งพาตัวเองได้ ประการสำาคัญคือการพัฒนาเป็นอาชีพที่จะ 
สร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม ในช่วงนั้นชมรมบริหารธุรกิจมีกิจกรรมลูกประคบสมุนไพร 
ที่พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำา
ปีการศึกษา 2560 ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มวลสมาชิกจึงเลือกเอากิจกรรมนี้
มาเป็นแกนกลาง ในการทำางานร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ล้มเหลวบ้าง สำาเร็จบ้าง 
สโมสรพี่เลี้ยง คือสโมสรโรตารีศรีสะเกษ ช่วยเหลือในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
ขึ้น ชวนไปจำาหน่ายสินค้าในวันสำาคัญต่างๆ ได้เงินมาเป็นทุน แต่ที่สำาคัญคือการสอด
แทรกวิถีแห่งโรตารีเข้าไปในกิจกรรม การเข้าประชุมร่วมกับสโมสรโรตารีศรีสะเกษ 
เพื่อรับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ นำามาสู่ข้อสรุปว่าคิดเพื่อตัวเองไม่พอ ต้องคิดเพื่อ 
ผู้อื่นด้วย (สอนคิด) ทำาเพื่อตัวเองดีแล้ว แต่จะดีกว่าถ้าทำาเพื่อผู้อื่นด้วย (สอนทำา) 
สโมสรประสบผลสำาเร็จก็เป็นที่น่ายินดี แต่จะภาคภูมิใจมากกว่า ถ้าเราทำาเพื่อสังคม
บ้าง (สอนใจ)ดังนั้นในปีแรก เราจึงเปิดอบรมสอนการทำาลูกประคบสมุนไพรให้กับ



9GOVERNOR’S
MONTHLY NEWSLETTER

District 3340 R.I. 2018-2019

นักเรียน โรงเรียนในโครงการทวิศึกษา ได้ 3 โรงเรียน สมาชิกสนุก 
สังคมได้ประโยชน์ โรตาแรคส์เกษตรศรี เริ่มก้าวเดินก้าวแรกแล้ว
ด้วยความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง ได้แล้วสำาหรับคำาตอบแรกว่าเป็น 
สมาชิกแล้วต้องทำาอะไร 
 ในปีนี้ ก้าวที่สองของโรตาแรคส์ เกษตรศรี กับสมาชิก
จำานวน 97 คน สโมสรตั้งธงไว้ว่า ต้องแสวงหาคำาตอบให้ได้ว่าเป็น 
สมาชิกโรตาแรคส์แล้วจะได้อะไรด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขัน
ของสโมสรโรตารีศรีสะเกษ เรายังคงมุ่งมั่นการพึ่งพาตนเอง ด้วย
รายได้จากผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรเกษตรศรี 4.0 ต่อยอดด้วย
ผลิตภัณฑ์ตัวที่สอง ชาสมุนไพร สาระพันชา ซึ่งทำาได้ ขายดี มีกำาไร 
สโมสรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นอาทิ การร่วมเดิน
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในนามของสโมสรเอง จัดเสวนาการ
พัฒนาอาชีพร่วมกับสโมสรโรตารีศรีสะเกษ จัดนิทรรศการอาชีพ
ของมวลสมาชิกที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การเลี้ยงโคขุน การ
เลี้ยงปลาหมอพันธุ์ผสม การปลูกจิงจูฉ่าย ทั้งหมดแม้จะเป็นโครง
การเล็กๆ ลงทุนน้อย รายได้ไม่มาก แต่ที่สำาคัญคือ หนึ่งปีของ
การทำากิจกรรมร่วมกัน พวกเราได้คำาตอบที่ชัดเจนแล้ว โรตาแรคส์
ให้อะไรมากกว่าที่เราคิด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับคติพจน์
ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์กร
ของนักศึกษาเกษตรที่ว่า เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติ
เพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการ
งานสังคม อย่างสวยงามโรตาแรคส์สอนว่า งานเล็กงานใหญ่ ไม่
สำาคัญ ให้เริ่มจาก การพัฒนาอาชีพของตนเอง ทำาให้ประสบความ
สำาเร็จ แล้วจึงเผื่อแผ่สู่บุคคลอื่นดังนั้นอะไรที่ทำาได้ในวันนี้ เป็น
ความต้องการของสังคม ทำาแล้วเกิดประโยชน์ นั่นคือบทบาทหน้าที่
ที่มวลสมาชิกโรตาแรคส์พึงกระทำา นำาไปสู่คำาตอบที่ว่า สิ่งที่จะเรา
ได้คือความภาคภูมิใจในตนเองในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม สม
ดังเจตนารมณ์ ผู้ที่ได้กุศลมากที่สุดคือผู้ที่บำาเพ็ญประโยชน์ดีที่สุด 
(One Profits Most Who Serves Best) นั่นเอง
 สโมสรโรตาแรคส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ยังคงก้าวเดินต่อไป เรื่องที่คิดจะทำา ไม่ใหญ่ ไม่ยาก อยู่ในวิสัยที่เรา
ทำาได้ คงไว้ซึ่งแนวทาง สอนคิด สอนทำา สอนใจ ตอกย้ำาคำาขวัญ 
คิดได้ ทำาเป็น เห็นประโยชน์สังคม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสโมสรไปให้นานที่สุด ซึ่งคงต้องอาศัยการสนับสนุนจากมวล
สมาชิกโรตารีในทุกระดับ ด้วยจุดหมายเดียวกันคือพิสูจน์ให้เห็นว่า 
อุดมการณ์แห่งการบริการเหนือตนเอง มิใช่เป็นเพียงคำาพูดที่สวย
หรู แต่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จากการกระทำาจริง 

สโมสรโรทาแรคท์ มหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเป็นทางการใน วันที่ 20 ก.พ. 2562 โดย สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
 ซึ่งสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีสถาปนาและฉลองสารตราตั้ง สโมสรโรทาแรคท์ มหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “ต้นอ่อ
โรตารี” โดยมี วันที่ 20 กพ. 62 ท่าน DG.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย PDG.ศิริ เอี่ยมจำารูญลาภ  PDG.เอกณรงค์ กองพันธ์ ผวล.
มารวย จินตบัณฑิตวงศ์  AG.นันทนา พนิตประชา ประธานโรตาแรคท์ ภาค 3340 AG.ภาณุ ยศเมธา ประธานโรตาแรคท์ ภาค 
3350 ร่วมแสดงความยินดี ในงานสถาปนาทีมบริหารและฉลองสารตราตั้ง กับ สร.ร้อยเอ็ด ที่สามารถก่อตั้ง สโมสรโรตาแรคท์ 
ได้สำาเร็จ และมีการประชุมโรตาแรคท์ ร่วมกันในการดำาเนินการให้ สโมสรโรตาแรคท์ ภาค 3340 เข้มแข็ง



10 สารผู้ว่าการภาค
3340 R.I. 2018-201910 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

รอบคอบ ตรวจสอบรางวลัต่างๆ ใหถ้งึมอืผูบ้รจิาคได้อย่าง
ครบถว้น

 ศูนยโ์รตารฯี ไดด้�าเนินการแปลเอกสารต่างๆ ของโรตารี
สากล รวมทัง้ค�าขวญัของประธานโรตารสีากลคนใหมข่องเรา 
Mark Daniel Maloney รวมทัง้การตพีมิพเ์อกสารต่างๆ รวม
ทัง้การประสานงานเพือ่สนบัสนุนการจดัประชุมสมัมนาอบรม
นายกรบัเลอืกรว่มภาค (Multi-PETS) ณ อ�าเภอหาดใหญ่ ใน
ระหว่าง 1-3 มนีาคมน้ี  นอกจากน้ี ยงัช่วยประสานงานและ
การสนบัสนุนการจดัประชมุส�าคญัของภาคต่างๆ เชน่ District 
Conference และ District Training Assembly ในระยะต่อไป
ระหวา่งเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม

 ความร่วมมือและก�าลังใจจากมวลมิตรโรแทเรียนทุก
สโมสรทุกภาค คอืกุญแจส�าคญัในการท�างานของศูนยฯ์ ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

 พบกนัใหม่ในสารฯ ฉบบัหน้า พรอ้มกบัเรื่องราวต่างๆ ที่
จะรายงานใหท้ราบต่อไป

  ดว้ยความปรารถนาดี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รตันวชิช)์

  ประธานศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

 เดอืนกุมภาพนัธต์ามปฏทินิของโรตารเีป็นเดอืนแหง่สนัต-ิ
ภาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ (Peace and Con-
flict Prevention/Resolutions Month) เดอืนน้ีมวีนัส�าคญัทีม่ ี
อทิธพิลต่อจติใจของเราและคนทัว่โลกอยูถ่งึ 2 วนั นัน่คอื วนั
แห่งความรกั (Valentine’s Day) 14 กุมภาพนัธ ์และวนัเกดิ
ขององคก์รโรตารสีากลในวนัที ่23 กุมภาพนัธ์

 ส�าหรบัวนัแหง่ความรกั ขอถอืโอกาสสง่ความรกัและความ
ปรารถนาดแีด่มวลมติรโรแทเรยีนทุกท่าน “Happy Valen- 
tine’s Day” ส�าหรบัวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์วนัก่อก�าเนิดองคก์ร
โรตารขีองเรา ขอมวลมติรโรแทเรยีนทุกท่านยนืหยดัอยู่ใน 
อุดมการณ์ “บรกิารเหนือตนเอง” (Service Above Self) ตลอด
ไป

 คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ตระหนักถึงความ
ส�าคญัและคุณค่าของอุดมการณ์การบ�าเพ็ญประโยชน์ของ
โรตาร ี จงึมมีตอิย่างเป็นเอกฉันท์ใหก้่อตัง้โครงการกองทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉับพลัน (Sudden Aid Fund 
for Disaster Victims) โดยใชเ้งนิทีเ่หลอืจากการจดัประชุม 
Rotary Zone Institute เมือ่ปี 2517 ซึง่ยงัคงเกบ็ไวด้ว้ยวตัถุ- 
ประสงคก์ารบ�าเพญ็ประโยชน์ของโรตารใีนประเทศไทยร่วม
กนั และหากองทุนเพิม่ขึน้เพื่อการด�าเนินการใหค้วามช่วย
เหลอืแก่ผูเ้ดอืดรอ้นโดยทนัท ีในนามพวกเราทกุคนของโรตาร ี
ในประเทศไทย การด�าเนินการเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่ในการ
ฟ้ืนฟูระยะยาวหรอืต่อเน่ืองใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของภาคแต่ละ
ภาคต่อไป

 อกีเรื่องหน่ึงทีค่ณะกรรมการบรหิารศูนยฯ์ ไดม้มีตลิ่าสุด
โดยความเหน็ชอบของ 4 ผูว้่าการภาคทัง้หมด คอื การให้
ศนูยโ์รตารฯี สือ่สารกบัมลูนิธโิรตารขีองโรตารสีากล เพือ่เกบ็
รวบรวมรางวลัของผูบ้รจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตารไีวท้ีศ่นูยฯ์ และ
ใหผู้ว้า่การภาคแต่ละภาคน�าไปมอบใหแ้ก่สโมสรในแต่ละภาค
ต่อไป หรอืผูว้่าการภาคแจง้ความจ�านงใหผู้บ้รจิาคมารบัได้
เองที่ศูนย์โรตารฯี  ทัง้น้ี เพื่ออ�านวยความสะดวกและความ

การประชุมคณะกรรมการบรหิารศูนยฯ์  
เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2562 ณ ศูนยโ์รตารฯี 

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,477 (2,323) 1,517 (1,472) 2,941 (2,796) 1,402 (1,348) 8,337 (7,939)

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

กุมภาพันธ์ 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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ภาระกิจผู้ว่าการภาค

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย และคณะอดีตผู้ว่าการภาค 3340 ร่วมกิจกรรมฟุตบอลจตุรมิตรโรตารี 4 ภาค ครั้งที่ 1 โดย
ตัวแทนคณะกรรมการทีมฟุตบอลของแต่ละภาค ร่วมประชันกันเพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างมวลสมาชิกทั้ง 4 ภาค อีกทั้ง
ยังเป็นการร่วมกันสร้างภาพลักษณ์โรตารีที่ดีผ่านการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรในแต่ละปี

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ร่วมประชุมอบรมนายกรับเลือก, 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และกรรมการภาค ประจำาปีบริหาร 2562-
63 โดย ผวล.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ร่วมประชุมอบรมนายกรับเลือก 
รวม 4 ภาคของประเทศไทย ณ อำาเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
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กิจกรรม  “มีน้ำาใจให้ความรัก” 

สโมสรโรตารีจันทบุรี นำาโดยนายกสุรฉัตร เยี่ยมรักชาติ และ
สมาชิก 55 ท่าน จัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์มอบสิ่งของให้ผู้
ป่วยโรคมะเร็งและทำาพิธีเปิดป้ายรับมอบห้องวิจัยมะเร็ง มุลค่า 
500,000.-บาท ให้สำานักวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลพระ-
ปกเกล้าจันทบุรี ในโอกาส วันโรตารีมีน้ำาใจให้ความรัก

สโมสรโรตารีท่าเรือตราด เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านเนินดินแดงเนื่องในวัน โรตารีมีน้ำาใจให้ความรัก 
(วันกำาเนิดโรตารี) วันที 23 ก.พ.2562

สโมสรโรตารีเมืองขลุงโดย นย.บัญชา ปราศไพรินและสมาชิก 
จัดกิจกรรม “วันมีน้ำาใจให้ความรัก” โดยการมอบข้าวสาร อาหาร 
แห้งและสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีวิตให้กับผู้ยากไร้ใน อ.ขลุง

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี โครงการ “แบ่งปันความรัก...
ให้น้องๆ” เนื่องในวัน โรตารี...มีน้Óใจ...ให้ความรัก 23 กุมภาพันธ์ 
ปีบริหาร 2561-2562 โดยส่งมอบโตêะ-เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล 
พร้อมแจกขนมของว่างให้น้องๆ ในวันแห่งความรัก ณ โรงเรียน 
วัดสุทธจิดา จ.นครราชสีมา
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วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 สโมสรโตารีศรีสะเกษ-สโมสรโรตารีสีลม ร่วมมอบหนังสือห้องสมุดโรงเรียน “โครงการรักการอ่าน สาน
ปัญญา พัฒนาสมอง” GG.1870363(Rotary) มอบให้ 1. ร.ร.บ้านรุงสมบูรณ์ 2. ร.ร.บ้านชำาแจงแมง 3. ร.ร.บึงมะลูวิทยา และ
เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมไอศครีมเด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ณ ร.ร.บ้านรุงสมบูรณ์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร โดยนางกัลยกร สุขสานต์ นายก
สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการบริหารและ
สมาชิก มอบเตียงลม จำานวน 4 ชุด(ไว้สำาหรับผู้ป่วยติดเตียง 
ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี นายบัญชา ผลานุวงษ์ ผู้
อำานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุเทพ จันทร
เมธีกุล รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ 
เป็นผู้รับมอบ ที่ ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น นำาโดยนายกผ่องศรี เบญจพล
กุล และสมาชิกสโมสรโรตารีแคนอนจิ ภาค 2670 ประเทศญี่ปุ่น 
ร่วมมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนในโครงการ Literacy 
Project  for Khonkaen Local School ให้โรงเรียนขุมชนบ้าน
พรหมนิมิตร อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มูลค่า 57,000.-
บาท และมอบโตêะ/เก้าอี้สำาหรับนักเรียนอนุบาลจำานวน 20 ชุด 
ที่ได้รับอนุเคราะห์จากภาค 3340

สโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ อุบลราชธานี ได้มาจัดโครงการแจกแว่น 
สายตาฟรี เพื่อน้องที่มีปั หาด้านสายตา แก่นักเรียนในโรงเรียน 
ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้าน 
สุขสÓรา , โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5), 
โรงเรียนวิจิตราพิทยา และโรงเรียนลือคำาหา วารินชำาราบ เพื่อ 
น้องที่มีปั หาด้านสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้การช่วย
เหลือเด็กนักเรียนที่มีปั หาทางด้านสายตา (สั้น, ยาว, เอียง) ที่
ส่งผลกระทบต่อการเรียนในชั้นเรียน 
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ในวันที่ 8 กพ. 62 สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ ต้อนรับผู้ว่าการภาค 
3340 ท่านสุรพล ทวีแสงสกุลไทย และมวลมิตรโรแทเรียนจาก 
ประเทศ ออสเตรเลีย พร้อมจัดงานฉลองตรุษจีน ร่วมกับมูลนิธิ 
ศาลเจ้าพ่อน้Óพอง โดยได้มีการแสดงดนตรี ของเด็กอาสา 
และเด็กบอยทาวน์

สโมสรโรตารีท่าเรือตราด ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้ด้อย 
โอกาส 3 ราย นÓโดย นย.จันทร์ปรุง หา ชนะ อผช.ศศิธร 
ขาวคม อน.จÓปา พวงบุ ชู & สมาชิก และ คุณนายโสมอุษา 
สุรกิจบวร เป็นผู้ประสานงานให้ในครั้งนี้

ผู้ว่าการภาคสุรพล ทวีแสงสกุลไทยร่วมกิจกรรม Music & 
Friend เพื่อสมทบทุนโครงการ Bridging the silence ของส
โมสรโรตารีนครขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนล

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี ร่วมงาน “วันรวมน้Óใจสู่...กาชาด 
ประจÓปี 2562” โดยจัดทÓโรงทานซาลาเปา มอบของขวัญให้ 
กาชาด 

สโมสรโรตารีโคราช และสโมสรโรตารีไดโกะ ประเทศ ่ีปุ่นมอบ 
เครื่องกรองน้Óดื่มสะอาด ให้แก่ 3 โรงเรียน 1.ร.ร.บ้านโกรกเดือน 
ห้า, 2.ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อมพยัค¦เดชบÓเพ็ ญ 3.ร.ร.บ้านระเริง 
อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

สโมสรโรตารีนครพนม นÓโดย นายกฯ สุธีกา จน์ สุวรรณไตรย์ 
และทีมบริหาร มอบเงินให้ รร ปิยะมหาราชาลัย และขอขอบคุณ 
ท่าน ผอ.ศิริชัย ไตรยราช รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่ ช่วยดูแล 
นักเรียนในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน
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สโมสรโรตารีพนัสนิคม มอบวีลแชร์ให้อÓเภอพนัสนิคมเพื่อให้
ผู้สูงอายุที่มาติดต่องานราชการได้ใช้.งานนี้นายอÓเภอ ณรงค์ 
เทพเสนา ให้เกียรติรับมอบด้วยตนเอง

สโมสรโรตารี คุณหญิงโม โคราช จัดทÓโครงการห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา Sound lab มอบให้กับ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า 
เปรมประชารั°วิทยา

สโมสรโรตารี ศิลปาคม อุดรธานี ร่วมมอบหนังสือห้องสมุด
โรงเรียน “โครงการรักการอ่าน สานปัญญา พัฒนาสมอง” 
GG.1870363(Rotary) แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

สโมสรโรตารี คุณหญิงโม โคราช ส่งมอบเครื่องกรองน้Ó 
ทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 2. 
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เปรมประชารัฐวิทยา 3.โรงเรียนบ้าน 
โคกกระโดน ดอนมะเกลือสามัคคี 4.โรงเรียนบ้านหนองต้อ ครบุรี 
5.โรงเรียนบ้านให ่ ครบุรี และ 6.โรงเรียนบ้านหนองพลวงให ่

นายกสโมสร นาวาโทห ิงครองใจ  กาศเจริ ญ นÓสมาชิกมอบ
เครื่องกรองน้Óให้โรงเรียนในพื้นที่อÓเภอสัตหีบ เพื่อให้มีน้Óดื่ม 
สะอาดปลอดภัยไว้บริโภค

สโมสรโรตารีสกลนคร อบรมให้ความรู้ในการทÓธนาคารน้Óใต้
ดิน  ธนาคารน้Óใต้ดินระบบปิด 3 จุดสนับสนุนและถ่ายทอดโดย 
สโมสรโรตารีสกลนครที่แปลงพืชศาสตร์เกษตรอินดี้ มหาวิทยา- 
ลัยราชภั®สกลนครสÓเร็จลงด้วยดี ด้วยแรงงานน้องๆ นักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีเกษตร ทั้งลงมือปฏิบัติจริง และเข้าเติมความรู้ 
ในห้อง รอดูผลงานฝนที่จะมาถึงอีกไม่
กี่เดือนข้างหน้า
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