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Rotary: BE THE INSPIRATION
โรตารี:  ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

สารจาก
ประธานโรตารีสากล 2018-2019

Dear fellow Rotarians,  มิตรโรแทเรียนที่รัก
 The people who know me best my family 
know that my passion for Rotary is boundless. 
They also know that I don’t expect them to 
get involved in Rotary the way I have. It’s a 
choice that’s up to them. But I must admit, 
I can’t help smiling when I see them making 
the right choice.
	 คนที่รู้จักผมดีที่สุด	คือคนในครอบครัวของผม	เขา 
จะทราบว่า	 ระหว่างผมกับโรตารีนั้นไม่มีสิ่งใดกีดขวาง	
และเขายังทราบอีกด้วยว่า	 ผมไม่ได้หวังจะให้พวกเขา
มามีส่วนร่วมกับโรตารีเช่นเดียวกับผม	 เพราะนั่นคือสิ่ง
ที่พวกเขาจะต้องเลือกเอง	 แต่ผมก็ต้องยอมรับว่า	 ผม
อดยิ้มไม่ได้	เมื่อผมเห็นว่า	พวกเขาเลือกทำาสิ่งที่ถูกต้อง			
 At the end of the Toronto convention last 
year, my 12-year-old granddaughter turned to 
me and said, “I’m inspired to do something. 
What can I do?” Naturally, I did what any other 
Rotarian grandfather worth his salt would do: I 
asked her if there was an Interact club in her 
school. When she discovered there wasn’t, she 
attempted to set one up. Unfortunately, her 
principal had other ideas, but we should not be 
deterred from helping Rotary youth programs 
whenever we can, because their value is beyond 
question.
	 ปีที่แล้วเมื่อการประชุมใหญ่ท่ีเมืองโตรอนโตส้ิน
สุดลง	หลานสาวอายุ	๑๒	ปีของผมได้หันมาพูดกับผมว่า 
“หนูรู้สึกมีแรงบันดาลใจ	 อยากจะทำาบางสิ่งบางอย่าง	
หนูจะสามารถทำาอะไรได้บ้างค่ะ?”	 เป็นเรื่องธรรมดาที่
ผมก็ทำาเหมือนกับโรแทเรียนรุ่นคุณปู่คุณตาอื่นๆควรทำา	
ผมถามเธอว่า	 ในโรงเรียนของเธอมีสโมสรอินเทอแรคท์
หรือไม่?	 เมื่อเธอได้ทราบว่ายังไม่มี	 เธอก็พยายามจะไป 
ก่อตั้งสโมสรอินเทอแรคท์ขึ้น	แต่ว่าเป็นโชคร้ายที่ครูใหญ่ 
โรงเรียนของเธอมิได้คิดเหมือนเธอ	 แต่ถึงกระนั้นเราก็
ไม่ควรหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือโปรแกรมเยาวชนโรตารี
ในทุกโอกาสที่เราสามารถช่วยเหลือ	 เพราะคุณค่าของ
พวกเขานั้นจะอยู่เหนือคำาถามใดๆ		
 Take Rotary Youth Leadership Awards 
as one example. It transforms young people 
into	more	confident,	 focused	 individuals	with	
a better understanding of the world around 
them — changes I was pleased to see in my 
16-year-old grandson after he participated.
	 ขอยกตัวอย่างโปรแกรมรางวัลผู้นำาเยาวชนโรตารี 
(RYLA)	 ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตนรุ่นหนุ่มสาวให้มี

ความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น	 	 มุ่งเน้นให้แต่ละบุคคล
ได้มีความเข้าใจกันในโลกรอบตัวเรา	 ผมเองดีใจที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงตัวตนของหลานชายอายุ	๑๖	ปีของผม 
หลังจากได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 My family is just the beginning. Every 
where I go, I meet people of all ages whose 
lives have been changed by our youth programs. 
They	tell	me	how,	five	or	15	or	25	years	ago, 
Rotary Youth Exchange taught them a new 
language or introduced them to a new culture. 
Their eyes light up when they talk about how 
New Generations Service Exchange helped them 
advance in their career, or about how membershipin 
Rotaract	first	 ignited	 their	passion	 for	giving 
back to the community. 
	 สำาหรับครอบครัวของผม	 นับว่าเพิ่งจะเริ่มต้น
เท่านั้น	 ทุกหนแห่งที่ผมไปเยือนจะได้พบผู้คนทุกวัยที่
ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปด้วยโปรแกรมเยาวชนของ
เรา	 พวกเขาเล่าให้ผมฟังว่า	 เยาวชนแลกเปลี่ยนโรตา
รีได้สอนภาษาใหม่ให้เขา	 แนะนำาให้เขารู้จักวัฒนธรรม
ใหม่เมื่อ	๑๕	หรือ	๒๕	ปีก่อนโน้น	แววตาของพวกเขา
เป็นประกาย	เมื่อเราพูดกันถึงการแลกเปลี่ยนบริการชน
รุ่นใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าในวิชาชีพ	หรือการร่วม
เป็นสมาชิกในสโมสรโรทาแรคท์	ที่เริ่มจุดไฟปรารถนาให้
เขามอบสิ่งดีๆคืนให้ชุมชนของเขา
 Rotary’s programs for young leaders extend 
our ideals of service, friendship, and leadership 
development beyond the doors of our clubs to 
hundreds of thousands of young people each 
year. And when we serve with and for those 
young people as sponsors, project partners, 
and mentors it brings out the best in us, and 
it brings out the best in Rotary.
	 จากโปรแกรมสำาหรับผู้นำาวัยหนุ่มสาวของโรตารี 
เราสามารถมอบอุดมการณ์ในการบำาเพ็ญประโยชน์ของ
เรา	 มอบไมตรีจิตมิตรภาพและการพัฒนาผู้นำา	 ออก
ไปภายนอกประตูสโมสรของเรา	 ไปสู่หนุ่มสาวนับหมื่น
นับแสนคนในแต่ละปี	 ในยามที่เราร่วมงานบำาเพ็ญ
ประโยชน์กับเขาเหล่านั้น	ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหรือ
เป็นหุ้นส่วนโครงการและที่ปรึกษา	 เราได้มอบสิ่งดีที่สุด
ของเราและสิ่งดีสุดของโรตารีให้พวกเขา
 May is Youth Service Month, and there 
are many ways your Rotary club can celebrate. 
Sponsor an Interact club or Rotaract club, 
and your Rotary club will give young people 
in your community the tools they need to 

take action, become leaders, and gain a global 
perspective. Team up with your local Rotaract 
club for a service project. Get to know the 
participants in Rotary’s programs for young 
leaders and share their stories with your 
community.	 You’ll	 find	 more	 ideas	 in	 this	
year’s Rotary Citation brochure, located under 
the Awards section of the Member Center at 
my.rotary.org. 
	 เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งบริการเยาวชนใน
โรตารี	 ซึ่งสโมสรโรตารีของท่านสามารถจัดเฉลิมฉลอง
ได้หลากหลายวิธี	 อาจจะสนับสนุนก่อตั้งสโมสรอินเทอ
แรคท์หรือสโมสรโรทาแรคท์ขึ้นมา	 แล้วสโมสรของท่าน
จะได้เป็นผู้มอบเครื่องมือที่จำาเป็นนี้แก่คนหนุ่มสาว	 เพื่อ
ไปทำางานในชุมชนของท่าน	ให้เขาได้เป็นผู้นำา	มีมุมมอง
ในระดับโลกต่อไป	 หรือจะร่วมงานกับสโมสรโรทาแรคท์
ในชุมชนของท่านในโครงการบำาเพ็ญประโยชน์สักหนึ่ง
โครงการ	เพื่อแบ่งปันเรื่องราวของท่านให้แก่ชุมชน	ท่าน 
ยังสามารถค้นพบแนวคิดดีๆอีกในแผ่นพับรางวัลโรตารี
ประจำาปี	(Rotary	Citation	Brochure)	ในเว็บ	my.rotary. 
org/MemberCenter/AwardsSection 
 This month, let’s Be the Inspiration to the 
young leaders in our communities by mentoring 
them, engaging them, and working side by 
side with them on meaningful projects. It’s an 
investment in their future and in the world 
they will live in after we’re gone. And it’s 
work that will forever enrich their lives, and 
our own.
	 	 ในเดือนนี้ขอให้พวกเราร่วมสร้างแรงบันดาล 
ใจ	แก่ผู้นำาเยาวชนในชุมชนของเรา	ด้วยการให้คำาแนะนำา 
แก่เขา	 ให้โอกาสเขามีส่วนร่วมและทำางานเคียงข้างเรา
ในโครงการที่มีคุณค่า	 เป็นการลงทุนสำาหรับอนาคตของ
เขา	และสำาหรับโลกที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจาก
พวกเราจากไป	ผลงานนี้จะเสริมสร้างคุณค่าแก่ชีวิตของ
เขาและของเราเองไปตลอดกาล
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ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล
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สารจากผู้ว่าการภาค 3340
ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย

สวัสดีครับ	มวลมิตรโรแทเรียน	ทุกท่าน
	 เราเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีบริหาร	 “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ”	 แล้วครับ	
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสิ้นสุดการบำาเพ็ญประโยชน์เพียงเท่านี้	 แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่ม
ต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะมุ่งหน้าสู่การทำาเพ็ญประโยชน์ที่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	 และมากขึ้นไป
ทุกๆ	ปี	ตราบเท่าที่เรายังคงร่วมปณิธานกับโรตารีต่อไป
	 ตลอดระยะเวลา	1	ปี	ที่ผมได้ทำาหน้าที่ผู้ว่าการภาค	3340	ผมภาคภูมิใจเป็นอย่าง
มาก	 เป็นประสบการณ์ทำางานเพื่อสังคมดีๆที่น่าจดจำา	 ผมได้มิตรภาพใหม่ๆ	 มากมาย	 ใน
ทุกครั้งที่ผมเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับแต่ละสโมสร	 หรือร่วมประชุมใหญ่ของโรตารี	 แต่ละ 
ครั้ง	 ผมชื่นชมทุกสโมสรที่มีความพยามทำาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมของเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืนในรูปแบบที่แม้จะต่างกันไป	แต่ก็สร้างสรรค์อยู่ภายใต้แนวทาง	6	แนวทางด้วย 
กันทั้งสิ้น
	 ผมขอขอบคุณทุกท่าน	 ทุกสโมสร	 ที่ได้ทุมเททำางานตลอดปีบริหารนี้	 และผม
ขออวยพรให้คณะกรรมการบริหาร	 พร้อมด้วยนายกสโมสรใหม่	 ปีบริหาร	 “โรตารี	 เชื่อม
สัมพันธ์โลก”	ภายใต้การนำาของท่าน	ผวภ.มารวย	จินตบัญฑิตวงค์	บรรลุเป้าหมายของการ

ทำางานที่ได้วางไว้ร่วมกัน
	 สุดท้ายนี้	ผมขอขอบคุณอย่างสูงอีกครั้ง	รวมถึงอดีตผู้ว่าการภาคทุกท่านที่ได้ช่วย 
แนะนำาการทำางาน	พร้อมด้วยนำาพาผมให้ทำากิจกรรมดีๆ	เพื่อภาคหลายครั้ง	ขอบคุณครับ
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ประมวลผลงาน
ตลอดปีบริหาร

“ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

เยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี ธงหลักสำาคัญของภาค 3340
 ในปีบริหาร	2018-2019	ภาค	3340	มีเยาวชนแลกเปลี่ยนที่ผ่านการอบรมครบ 
ถ้วน	เดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศเป้าหมายตามแนวทางหนึ่งใน	six areas of focus 
ด้าน	Peace	ทั้งสิ้น	31	คน		โดยจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา	16	คน,	แม็กซิโก	3	คน,	
	 ฝรั่งเศส	4	คน,	แคนนาดา	3	คน,	ไต้หวัน	3	คน,	บราซิล	1	คน	และญี่ปุ่น	1	คน 
	 ขณะเดียวกันภาค	3340	ก็ได้ต้อนรับลูกๆ	แลกเปลี่ยนเข้ามาอีก	27	คน		ซึ่งมา
	 จาก	สหรัฐฯ	11	คน,	แม็กซิโก	3	คน,	ฝรั่งเศส	4	คน,	แคนนาดา	2	คน,	
	 ไต้หวัน	3	คน,	บราซิล	1	คน,	ญี่ปุ่น	1	คน	เยอรมัน	1	คน	และอาเจนติน่า	1	คน 
	 	 โดยเยาวชนของเราได้นำามิตรภาพและวัฒธรรมไปแลกเปลี่ยน 
	 พร้อมกับนำาประสบการณ์ดีๆ	กลับมาพัฒนาตนเองและสังคม		เพื่อเป็นหนึ่งใน
	 โรแทเรียนที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
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สโมสรโรตารีอÓนาจเจริ	ญ	ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์	ให้กับโรงพยาบาลอÓนาจเจริ	ญ	มูลค่า	11	ล้านกว่าบาท

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

มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง	SonoSite	รุ่น	X-Porte	และ	SonoSite	
iViz		แก่ห้องฉุกเฉิน	โรงพยาบาลอุดรธานี	มูลค่า	4.5	ล้านบาทในโครงการ	GG#1863373

ประมวลผลงาน
ตลอดปีบริหาร “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

	สโมสรโรตารี	พนัสนิคม		โครงการมอบ
เครื่องกระตุกหัวใจและหุ่นเรียน	CPR		
ภาค	3350	ร่วมกับ	3340	มอบให้โรง
พยาบาลอภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นโครงการความร่วมมือระดับ	
GG.1982149	กับโรตารีภาค	3662	
ประเทศเกาหลี	มูลค่าโครงการ	

1,551,000	บาท
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	 เป็นโครงการท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจหลังจากเหตุการณ์
น้ำาท่วมใหญ่หลางปี	2560	ที่	จ.สกลนคร	สร้างความเสียหายแทบทุก 
พื้นที่ในเขตจังหวัดสกลนคร	 	 สโมสรโรตารีสกลนคร	 ได้รับความ 
ช่วยเหลือจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย,	 สโมสรโรตารีทั่วประเทศ 
ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 ทั้งบริจาคผ่านมูลนิธิภาค 
โรตารีไทย,	และบริจาคไปยังสโมสรโรตารีสกลนครโดยตรง	สโมสร 
โรตารีสกลนคร	 ได้นำาไปจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค	 และของใช้ 
จำาเป็นแก่การยังชีพ	 นำาไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้งในเขต
เทศบาลนครสกลนครและอำาเภอตา่งๆ	รวมทัง้จดัซือ้อปุกรณเ์ยยีวยา 
หลังน้ำาท่วม
	 หลังเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ผ่านไป	 สร.สกลนคร	 ได้มีการ 
ประชุมลงความเห็นว่าควรจะทำากิจกรรมโครงการธนาคารน้ำาใต้ดิน	
โดยมีวัตถุประสงค์	2	ประการหลัก	คือ
	 1.	เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ว	ให้มีน้ำาใช้สำาหรับการอุปโภคและ
ทำาการเกษตรตลอดปี	ตามแนวทางของธนาคารน้ำาใต้ดิน
	 2.	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมขังในชุมชนและบ้านเรือน
โดยมีแนวทางการทำางานดังนี้
	 1.	 พบผู้นำาชุมชน	 นัดประชุมถ่ายทอดให้ความรู้เรื่อง
ธนาคารน้ำาใต้ดิน
	 2.	 สำารวจพื้นที่	 ที่จะทำาธนาคารน้ำาใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหา
ตามความเหมาะสม

โครงการธนาคารน้ำาใต้ดิน สโมสรโรตารีสกลนคร

	 3.	 จัดทำาธนาคารน้ำาใต้ดินในพื้นที่ของโรงเรียน,	 ชุมชน	
หรือเอกชนที่ยินยอมให้สโมสรโรตารีไปดำาเนินการ	
	 การจัดทำากิจกรรมดังกล่าวเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรมทุกครั้ง	 ซึ่งผลการจากการดำาเนินกิจกรรมที่ผ่านมา 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนต่างๆ	 ที่สโมสรได้เข้าไปทำา 
กิจกรรม	ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้,	ความเข้าใจ	และสามารถ 
นำาไปต่อยอดปฏิบัติได้ด้วยตนเองทั้งนี้	 สโมสรได้ดำาเนินการทำา 
กิจกรรมโครงการธนาคารน้ำาใต้ดินอย่างต่อเนื่อง
	 ผลจาการดำาเนินโครงการที่ผ่านมา	 นับว่าประสบผล
สำาเร็จเป็นอย่างดี	 ที่สำาคัญจากการที่สโมสรโรตารีสกลนครได้เริ่ม
เรียนรู้และเริ่มถ่ายทอดความรู้ด้านนี้มาเป็นเวลา	 2	 ปี	 ได้มีชุมชน
และองค์การบริหารส่วนตำาบลได้นำาไปทำาต่อยอดจนเป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลายมากขึ้นในจังหวัดสกลนคร	 การทำาธนาคารน้ำาใต้ดินนี้
หากทำาครอบคลุมในทุกๆ	 ตำาบล	 จะช่วยให้เกษตรกรมีน้ำาใช้ทำาการ
เกษตรในฤดูแล้งโดยไม่ขาดแคลน	 ส่วนธนาคารน้ำาใต้ดินระบบปิด
นั้นช่วยในการบริหารจัดการน้ำาเสีย	 ณ	 ต้นทางได้เป็นอย่างดี	 ไม่
เป็นการสร้างภาระแก่ชุมชนหรือบ้านข้างเคียง	ที่สำาคัญไม่ก่อให้เกิด
น้ำาเน่าเหม็นอันเป็นบ่อเกิดของการเพาะเชื้อยุงลาย	 	 สโมสรโรตา
รีสกลนคร	 มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการโครงการธนาคารน้ำาใต้ดิน
อย่างต่อเนื่องต่อไป

แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อน้ำาดื่มที่สะอาดของชุมชนไทย
 “น้ำาสะอาด”	 เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำาวัน	
ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำาอย่างต่อเนื่อง	 และมี
แนวโน้มความรุนแรงมากข้ึนอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศที่ทำาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล	ส่งผลให้ปริมาณน้ำาในเขื่อน 
หลัก	4	แห่งของประเทศลดลง	และในชนบทไทย	น้ำาดื่มสะอาดเป็น 
สิ่งจำาเป็นอย่างมาก	เนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงดื่มน้ำาตามแหล่งน้ำาและ 

ไม่สะอาดเพียงพอ
	 สโมสรโรตารี	 อิสเทอร์น	 ซีบอร์ด	 โดยอดีตนายก	 พอล 
ได้มีแนวคิดต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในชนบทให้มีน้ำาสะอาดด่ืม 
โดยไม่ยุ่งยากและไม่เกิดต้นทุนเพิ่มเติม	ซึ่ง	อน.พอล	ได้สังเกตจาก 
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำาของสโมสรต่างๆ	ที่ผ่านมา	อันเป็นการ 
ให้กับองค์กร	 และต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทุก	 3	 เดือนที่ยุ่งยากมี 

ประมวลผลงาน
ตลอดปีบริหาร “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
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สโมสรโรตารีจันทนิมิตร	มอบโตêะและเก้าอี้ใช้แล้วสภาพดีจÓนวน 
483	จาก	PP.Sasaki	Masamitsu	of	RC	Omagari	D.2540	
(Agita-Japan)	 มอบที่วัดโพธิìลังกา	 อ.นายายอาม	 จันทบุรี	
โครงการโดย	 อผภ.ไชยไว	 พูนลาภมงคล	 สร.ปทุมวัน	 ภาค	
3350	 ประสานผ่าน	 อผภ.วิวัฒน์	 พิพัฒน์ชัยศิริ	 ชุดแก่ภาค	
3340	การนÓเข้าโดย	อผภ.เจสัน	ลืม	สร,กรุงเทพ	บางนา

สโมสรโรตารีคุณห	ญิงโม-โคราช	ได้ไปทÓพิธีมอบห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา	Sound	Lab	และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน 
มูลค่ารวม	150,000	บาท	ให้กับโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่าอÓเภอ 
เมืองจังหวัดนครราชสีมา

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

ค่าใช้จ่ายและใช้ไฟฟ้า	 ซึ่งในความเป็นจริง	 ชาวบ้านตามบ้านเรือน 
เอง	ก็ควรมีเครื่องกรองน้ำาไว้ในบ้าน	จึงเป็นที่มาของ	อน.พอล	ใน
การพยามสร้างสรรค์เคร่ืองกรองน้ำาท่ีสามารถเข้าถึงบ้านเรือนได้	
ใช้สะดวกไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อย	 และไม่ต้องใช้ไฟ้ฟ้า	 เพื่อให้ผู้
ได้รับ	ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แม้ในที่กันดาลมากๆ
	 จากวันเริ่มต้น	 ถึงปัจจุบัน	 เครื่องกรองน้ำานี้ถูกพัฒนา	
เรื่อยมา	 จนได้รูปแบบที่เหมาะสม	 แข็งแรง	 และมีประสิทธิภาพ	

มากขึ้น	 ได้ผลิตเพื่อโครงการโกบอลแกรนท์แล้วจำานวนมาก	 ไป
สู่ภาคต่างๆ	 ในประเทศไทย	 โดยมีสโมสรทั้งในภาค	 3340	 และ
ต่างภาคให้ความสนใจร่วมโครงการมากมาย	 นับว่าเครื่องกรอง 
น้ำาขนาดเล็กจากแรงบันดาลใจที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
นี้	 ประสบความสำาเร็จอย่างสูงสุดในการเข้าถึงความต้องการน้ำา
สะอาดระดับอนุภาคสมดังตั้งใจของผู้คิดค้นแล้ว

ประมวลผลงาน
ตลอดปีบริหาร “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
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โครงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท	GG#1876620	เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูง
อายุ	โดยเริ่มจากการทอผ้าด้วยวัสดุและสีธรรมชาติ	การทำาดอกไม้ประดิษฐ์	โครงการนี้ได้รับความร่วมมือร่วมโครง
การโดยสโมสรจากประเทศเกาหลี	และเป็นโครงการนำาร่องต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพอีกโครงการหนึ่ง

เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่	 อสม.300	 คน	 ที่รพ.แก้งค้อ	 จ.ชัยภูมิ	 โดย	 สร.โรตารีกาÌสินธุ์	 เป็นการที่ให้ความรู้	 เรื่อง 
โครงการจิตประภัสสร	โครงการมหัศจรรย์	1,000	วัน	ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก	เกี่ยวข้องกับทารกที่จะเกิดมาจนถึง	2	ขวบ 
ให้ความรู้	อัตราการรอดของทารก	เป็นโครงการแม่และเด็ก	GG.1753551

ประมวลผลงาน
ตลอดปีบริหาร “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
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ผวภ.สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	ผู้ว่าการภาค	3340	โรตารีสากล	นำาทีมอดีตผู้ว่าการภาค	ออกเดินสาย
จัดเสวนา	โรตารี	เพื่อมุ่งสร้างความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับการเป็นโรแทเรียน	และการทำากิจกรรมเพื่อสังคม	
ของสโมสรโรตารี	โดยจัดต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของภาค	3340	และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก

สู่ความเข้าใจ การเป็นโรแทเรียนที่สมบูรณ์แบบสนเทศโรตารี

	 ในปีบริหารนี้	 เกิดภัยธรรมชาติใหญ่สำาคัญ 
3	ครั้ง	คือ	แผ่นดินไหวพร้อมสึนามิที่ประเทศญึ่ปุ่น	และ 
อินโดนีเซีย	และน้ำาท่วมใหญ่ที่ประเทศ	สปป.ลาว	ผู้ว่า 
การภาค	3340	โรตารีสากล	ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุล 
ไทย	 ได้นำาคณะเดินทางสู่โรตารีสากล	 ภาค	 2650	
ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อนำาเงินบริจาคจำานวน	 1,000,000	
เยน	จากมวลมิตรโรแทเรียนภาค	3340	เพื่อช่วยเหลือ
ชาวญี่ปุ่นผู้ประสบภัยน้ำาท่วม	 ในการไปครั้งนี้	 สโมสร
โรตารี	ประเทศญี่ปุ่นได้ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางไป
มอบเงินบริจาคครั้งนี้อย่างสมเกียรติ	
	 และผวภ.สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย	พร้อมคณะ 
ผู้ว่าการภาคทั้ง	4	ภาค	และคณะอดีตผู้ว่าการภาค	4 
ภาคประเทศไทย	เดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซีย	เพื่อเป็น 
ตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว	และ 
สึนามิในประเทศอินโดนีเซีย	ยอดบริจาครวมกันในนาม 
โรตารีในประเทศไทย	 1,101,500	บาท	 ได้ทำาพิธีมอบ
อย่างเป็นทางการที่	 Yogya	 Zone	 Institute	 โดยผู้
ว่าการภาคทั้ง	4	ภาค	เป็น
ผู้แทนมอบแต่ละภาค

ภาระกิจช่วยเหลือประเทศผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ญี่ปุ่น และ อินโดนีเซีย)
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สรุปผลงานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน
ภาค 3340 ปีบริหาร 2561-2562

	 งานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีภาค	3340	นำาโดย	ผวล.วิมล	คชินทักษ	ในรอบปีที่ผ่านมามีเยาวชนที่เดิน
ทางไปยังประเทศต่างๆและที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย	ก็ใกล้ที่จะครบเทอมอีกหนึ่งรอบปีเข้ามาทุกที
	 ในช่วงที่ผ่านมา	ทางโครงการฯก็ได้มีการจัดค่ายเตรียมความพร้อมต่างๆมากมายหลายค่าย	เพื่อให้เยาวชนของภาค	3340 
ของเรามีประสิทธิภาพและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเดินทางออกไปเผชิญกับโลกภายนอกและนำาเอาเรื่องราวขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเราไปเผยแพร่ยังต่างประเทศต่อไป

	 ทางโครงการฯ	 ยังได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัว 
หรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องทำาหน้าที่รับ	 host	 คอยดูแลเด็กๆที่มา 
จากต่างประเทศ	 เพื่อให้โครงการดำาเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อไป

YE ดีเด่น ของภาค 3340
ประจำาปี 2518-2519

	 สำาหรับเยาวชนแลกเปล่ียนที่เดินทางไปยังต่างประเทศ
ในกว่า	 1	 ปีที่ผ่านมามีหลายคน	 ที่ได้ทำาชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
รวมทั้งทำาชื่อเสียงให้กับโรตารี	 ภาค	 3340	 เป็นอย่างมาก	 มีหลาย 
คน	แต่ที่พอจะกล่าวถึงสำาหรับพื้นที่ที่จำากัดมีดังนี้

น้องทีม ณัชนนท์ สุวรรณไตรย์
	 บุตรชาย	 นย.สุธีกาญจน์	 สุวรรณไตรย์	 จากสโมสร	
นครพนม	 นักเรียนแลกเปลี่ยนที่	 Tomah	 High	 School, 
Wisconsin, USA

	 น้องทีมได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงโดยได้เข้าร่วมกับทีม 
บาสเก็ตบอลของโรงเรียน	 และพัฒนาจากความสามารถที่ตน 
ชอบจนเป็นที่ยอมรับและได้รับเลือกเป็นหัวหน้าทีมบาสเกตบอล 
ของโรงเรียนและเป็นที่ยอมรับจากทางเพื่อนๆ	ของโรงเรียน	และ 
ถูกสัมภาษณ์ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์	 Meghan	 Flyn,	 Tomah	
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น้องของขวัญ นายชวิน บุตรดีสุวรรณ

	 บุตรชาย	ดร.สุจิน	บุตรดีสุวรรณ	และ	ทพญ.นวลนิตย์ 
บุตรดีสุวรรณ	นักเรียนแลกเปลี่ยนที่	Bay	High	School,	Bay	
St. Louis. Mississippi, USA
 กิจกรรม:	เข้าร่วม	Marching	Band	ของโรงเรียน	
เข้าร่วมประกวด	วงระดับรัฐได้รางวัลชนะเลิศ
 ด้านการเรียน	 ได้รับการประกาศเกียรติคุณมีผลการ
เรียนดี
	 นอกจากกิจกรรมของโรงเรียน	 ได้เข้าร่วมโครงการ
บำาเพ็ญประโยชน์	จิตอาสา	โครงการ	Rise	Against	Hunger	
นักข่าวสถานีโทรทัศน์	WLOX	 ได้สัมภาษณ์ออกรายการ	 เมื่อ
วันที่	25	มีนาคม	2019
	 นอกจากนี้	ยังได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน
และของสโมสรโรตารี	อย่าง
ต่อเนื่องจนได้รับการชื่นชมเป็น
อย่างดี	และแพร่หลาย

Journal	และได้รับเลือกให้เป็น	Promp	King	ของโรงเรียน	ในปีการศึกษาปีนี้
อีกด้วย	ซึ่งเป็นการยากที่คนเอเซีย	จะได้รับการยอมรับขนาดนี้จากคนอเมริกัน
	 ด้านการเรียนน้องทีม	 ยังได้ใบประกาศ	 Silver	 Level	 จาก	 Tesla	 
Award	 ทางวิชาฟิสิกส์นับว่านำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก	 นอก 
จากนี้	 น้องทีม	 ยังได้ทำาคุณประโยชน์มากมายรวมถึงการหาทุนและอื่นๆ	 อีก 
มากมาย	ให้กับโรงเรียนที่ตนอยู่	จนทำาให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำานวนหนึ่ง 
ที่จะเดินทางไปทัวร์ยังสถานที่ต่าง	 ทั่วสหรัฐอเมริกาในปีที่ตนเองอยู่ที่สหรัฐ 
อเมริกา	 ซึ่งน้องยังได้รับเกียรติบัตรหลายใบ	 จากคุณงามความดีต่างๆ	 ให้กับ
โรตารี	ภาค	3340	ของเรา

สรุปผลงานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน
ภาค 3340 ปีบริหาร 2561-2562

YE ดีเด่น ของภาค 3340 ประจำาปี 2518-2519
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น้องจิว... จิรัชญา จันหฤทัย

	 ลูกสาว	 คุณแม่หนิง	 เมธัสสินี	 หอมทรัพย์	 จากจันทบุรี 
น้องจิว	เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่	St.Croix	Falls	High	School,	
Wisconsin, USA

	 จากเด็กที่ไม่มีความม่ันอกม่ันใจในการไปใช้ชีวิตต่าง
ประเทศเท่าใดนัก	
	 น้องจิวได้ไปสหรัฐอเมริกา	 รัฐวิสคอนซินซึ่งอากาศค่อน
ไปทางหนาวแต่ด้วยความมุ่งมั่น	และตั้งใจ

	 ภาษาเธอก็ค่อยๆ	 ดีขึ้นจนท้ายสุดน้องจิวเขียน	 essay 
ประกวดและทำาให้น้องจิวได้นางวัลเป็นเงินจำานวนหนึ่งและได้เดิน
ทางไปท่องเที่ยวก่อนปิดภาคเรียน	ที่	New	York	และนับว้าน้อง
ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีกับชีวิต	 อันเนื่องมาจากการปรับตัวและ
เอาชนะอุปสรรค์	ได้สำาเร็จ

สรุปผลงานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน
ภาค 3340 ปีบริหาร 2561-2562

YE ดีเด่น ของภาค 3340 ประจำาปี 2518-2519
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3340 Activities    กิจกรรมชาว 3340

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น	 มอบเครื่องมือแพทย์	 ให้โรง
พยาบาลภูเวียง	จ	ขอนแก่น

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี	“โครงการศาสตร์พระราชา	สอน 
วิชาชีพ”	นÓโดย	นยล.ประนอม	เจียมจิตรพานิช	และ	รทร.สมนึก 
วรรณแสง	ในวันที่	15-18	พฤษภาคม	นี้	ณ	โรงเรียนดอยเต่า 
วิทยาคม	จ.เชียงใหม่

สโมสรโรตารีพนัสนิคม	 นำาช่างมาเปลี่ยนไส้กรองน้ำาดื่มให้เด็กๆ	
ได้ดื่มน้ำาสะอาด.ที่โรงเรียนเทศบาล2

สโมสรโรตารี	ศรีราชา	ทำากิจกรรมเลี้ยงอาหารคนพิการซ้ำาซ้อน 
การุณยเวชม์บางละมุง
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3340 Activities    กิจกรรมชาว 3340

24	พฤษภาคม	2562	สโมสรโรตารี่นครพนมนÓโดยนายกสุธีกา	จน์	สุวรรณไตรย์	ร่วมกิจกรรมทÓโรงทานกëวยเตีëยวหมูงานมหรสพ
สมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ร.10

	สโมสรโรตารี	พนัสนิคม		โครงการมอบเครื่องกระตุกหัวใจและหุ่นเรียน	CPR		ภาค	3350	ร่วมกับ	3340	มอบให้โรงพยาบาล
อภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี

ต้อนรับท่าน	 อดีตปู้ว่าการภาค	 ศิริ	 ในโอกาสนÓเครื่องกรองน้Óมาให้กับสโมสรน้Óพอง	 ซึ่งสืบเนื่องจาก	
สโมสรได้บริจาคเงิน	erey	เป็นประจÓซึ่งเครื่องกรองน้Óชนิดนี้จะนÓไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านโนนเชือก



16 สารผู้ว่าการภาค
3340 R.I. 2018-2019

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

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปีบริหาร 2018-19

ขอขอบคุณมวลมิตรทุกท่าน ที่ทำาให้ปีบริหาร “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ”
เป็นปีที่ยิ่งใหญ่และประทับอยู่ในใจผมตลอดไป


