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Vocational Service Month



	 19	มกราคม	2563	:	สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์	ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล	จัดโดยสโมสรโรตารี	กรุงเทพ-สยามมินทร์	
	 เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน	สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ได้ถ้วยรางวัลคะแนนสูงสุด

n  สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์

	 กิจกรรมวันเด็กของ	สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช	ที่สวนสัตว์	จ.นครราชสีมา

n  สโมสรโรตารีคุณหญิงโมโคราช

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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	 โมสรโรตารีจันทบุรีจัดกิจกรรมวันเด็ก

n  สโมสรโรตารีจันทบุรี

 11	มกราคม	2563	:	สโมสรโรตารีท่าเรือตราดร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ	ณ	สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
n  สโมสรโรตารีท่าเรือตราด

n  สโมสรโรตารีบัวใหญ่ สโมสรโรตารีบัวใหญ่	มอบอุปกรณ์การแพทย์

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

	 สโมสรโรตารีพนัสนิคม	เปลี่ยนเครื่องกรองน�้าตัวใหม่	
	 ให้โรงเรียนเทศบาล2	วัดกลางทุมมาวาส

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น	 ร่วมกับ	 สโมสรสีลม	 สโมสรโรตาร ี
ไทจงจงซินจากไต้หวัน	 มูลนิธิโรตารีสากล	 และผู้มีจิตศรัทธาร่วม 
มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น	 ได้แก่	 ตู ้อบเด็ก 
แรกเกิด	ระบบไฮบริด	2	ระบบ	มูลค่า	1.1	ล้านบาท	ตู้อบเด็กธรรมดา	 
2	เคร่ือง	มูลค่า	900,000	บาท	และเครื่องช่วยหายใจเด็ก	5	เครื่อง	 
ราคา	200,000	บาท	รวมมูลค่า	2.2	ล้านบาท
ช่วงบ่าย	มอบเตียงผู้ป่วยให้	รพ.ภูเวียง	1	ชุด	มูลค่า	20,000	บาท
ขอกุศลผลบุญจงเป็นบุญส�าเร็จให้ทุกท่านมีแต่ความสุข	 สุขภาพ 
แข็งแรง	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไปนะคะ

11	มกราคม	2563	 :	 สร.มิตรภาพสัตหีบ	น�าโดย ท่าน 
นายก. จิรนันท์ ธรรมรงค์ และ ผชภ.แพรทอง สินชู  
นยล.รัมภาพรรณ์ อินทะโรง และสมาชิก ท�ากิจกรรม 
และเลี้ยงอาหารวันเด็กแห่งชาติ	 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ ์ 
เต่าทะเล	 สอ.รฝ.	 อ�าเภอสัตหีบ	 จ.ชลบุรี	 สนุกสนาน	 
น้อง	 ๆ	 น่ารักมากมาย	 ข้าราชการทหารเรือ	 สอ.รฝ.	 ก ็
น่ารักมากมายค่ะ

	 สโมสรโรตารีพนัสนิคม	ร่วมงานวันเด็ก
	 ณ	สวนสาธารณะ	เทศบาลเมืองพนัสนิคม

n  สโมสรโรตารีพนัสนิคม

n  สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น

n  สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

	 สโมสรโรตารีเมืองขลุง
	 จัดกิจกรรมวันเด็ก

	 11	มกราคม	2563	:	สโมสรโรตารีเมืองเลย	โดย	นายกฯ ไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ และคณะ

	 ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ	2563	และมอบกระติกน�้า	ROTARY	จ�านวน	200	อัน	แก่เด็กที่มาร่วมงาน

	 ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

n  สโมสรโรตารีเมืองขลุง

n  สโมสรโรตารีเมืองเลย

n  สโมสรโรตารีศรีสะเกษ สโมสรโรตารีศรีสะเกษ	มอบเครื่องมือแพทย์

สารผู้ว่าการภาคประจ�าเดือน มกราคม  2563 5



President’s Message
January 2020 

สารประธานโรตารีสากล
มกราคม 2563Dear fellow Rotarians 

and members of the family of Rotary
มิตรโรแทเรียน
และสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รักทั้งหลาย

People from all over the world have multiple reasons  
for	joining	Rotary.	Many	new	Rotarians	each	year	join	
for	the	same	reason	I	did	—	because	Rotary	is	a	great	 
way	to	benefit	your	career.	When	I	was	a	new	attorney	
starting	out	 in	Alabama,	Gay	 and	 I	 became	partners	 
in	 her	 father’s	 firm.	 He	 instilled	 in	 us	 the	 value	 of	 
joining	 Rotary	 as	 a	 way	 to	 build	 relationships	 and	 
demonstrate	to	potential	clients	that	we	were	serious	 
professionals	 who	 held	 firm	 to	 values	 even	more	 
robust	than	what	our	profession	required.	

บรรดาผู้คนในโลกที่มารวมกันอยู่ในโรตารี	 ล้วนมีเหตุผลต่างๆ	 
หลากหลาย	 ทุก	 ๆ	 ปีจะมีโรแทเรียนใหม่จ�านวนหนึ่งเข้ามาร่วม 
ในโรตารีด้วยเหตุผลเดียวกับตัวผม	 เพราะว่าโรตารีเป็นวิถีทาง 
ท่ีดี	 เพื่อเอื้อประโยชน์แก่อาชีพของเรา	 ผมเร่ิมต้นอาชีพทนาย 
ในมลรัฐอลาบามา	 ผมและเกย์เป็นหุ้นส่วนในบริษัทของคุณพ่อ 
ของเธอ	ท่านได้อธิบายให้เราทราบถึงคุณค่าของการร่วมงานกับ 
โรตารี	 เป็นหนทางสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าผู้มุ่งหวังของเรา	 
และแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นมืออาชีพ	 ที่ยึดถือคุณค่าใน 

ความถูกต้องมั่นคง	ยิ่งกว่าส่ิงที่อาชีพเราต้องการ
Rotary’s	 commitment	 to	 vocational	 service	 is	 built	 
on	 the	 highest	 ethical	 standards	 in	 business	 and	 
professions,	 the	 recognition	 of	 the	worthiness	 of	 all	 
useful	 work,	 and	 the	 dignifying	 of	 each	 Rotarian’s	 
occupation	 as	 an	 opportunity	 to	 serve	 society.	 
That	 last	 point	 is	 so	 important.	 No	 matter	 our	 
profession,	 we	 all	 contribute	mightily	 to	 the	 world	
when	we	conduct	our	work	with	integrity	and	always	 
adhere	to	The	Four-Way	Test.

ความมุ่งมั่นของโรตารีในบริการด้านอาชีพตั้งอยู่บนมาตรฐาน 
จริยธรรมสูงสุดในธุรกิจและอาชีพการงาน	 ด้วยการยอมรับ 
คุณค่าของการท�างานท่ีมีประโยชน์	 การให้เกียรติต่ออาชีพ 
ของโรแทเรียนแต่ละคน	คือโอกาสรับใช้สังคม	ข้อสุดท้ายนี้ส�าคัญ 
มากไม่ว่าจะมีอาชีพใดก็ตาม	 เราทุกคนมีส่วนสร้างผลดีแก่โลก 
อย่างมาก	 เมื่อเราท�างานของเราด้วยความซื่อสัตย์	 และยึดม่ัน 
กับแบบทดสอบสี่แนวทางของโรตารีเสมอ
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MARK DANIEL MALONEY

President, Rotary International

I	 have	made	balancing	 the	demands	 of	 Rotary	with	
professional	 and	 family	 commitments	 one	 of	 my	 
priorities	 as	 president.	 No	 Rotarian	 should	 feel	 
pressured to put in more time than a volunteer  
position	should	ever	demand.	This	 is	 true	 for	 several	 
reasons,	 one	 of	 them	 being	 that	 the	work	we	 do	 in	 
our	day	jobs	is	just	as	important	to	Rotary	as	the	work	 
we	do	in	the	organization.	We	carry	our	Rotary	values	 
everywhere,	and	our	professional	success	helps	build	 
a	case	for	Rotary	every	day	we	go	into	the	office.

เรื่ องหนึ่ ง ในข ้อแรกๆ	 ที่ ผมตั้ ง ใจไว ้ ในการเป ็นประธาน	 
(โรตารีสากล)	 คือ	 การจัดสมดุลระหว่างความต้องการของโรตาร ี
กับความมุ่งมั่นทุ่มเทให้ครอบครัวของผม	 ไม่ควรมีโรแทเรียน 
คนหน่ึงคนใดต้องคอยรับความกดดันในการให้เวลาในสถานะ 
เป็นจิตอาสามากกว่าที่ควร	นี่คือความจริง	ด้วยเหตุผลหลายข้อๆ 
หนึ่งก็คืองานประจ�าวันที่เรากระท�าทุกวันน้ันล้วนมีความส�าคัญ 
แก่โรตารีเสมือนงานที่เราท�าอยู่ในองค์กร(โรตารี)	 พวกเราน�า 
คุณค่าของโรตารีติดตัวไปทุกแห่ง	 และผลงานด้านอาชีพของเรา 
ก็ช่วยสร้างผลงานให้โรตารีทุกวันในส�านักงานของเราเอง

This	 is	 particularly	 important	 in	 our	 efforts	 to	 reach	
younger	 new	members.	 We	 want	 to	 see	 a	 Rotary	 
where	no	one	is	ever	asked	to	choose	between	being	 
a	 good	 Rotarian	 and	 being	 a	 good	 parent,	 business	 
owner,	 manager,	 or	 employee.	When	 we	 ask	 busy	 
young	 people	 to	 join	 us,	 we	 should	 not	 be	 asking	 
them	to	give	up	their	time	and	freedom.	We	should	
be	 rewarding	 them	with	 an	 experience	 that	makes	 
everything	they	already	do	even	more	inspiring.

เป็นเร่ืองส�าคัญอย่างย่ิงที่เราควรจะต้องพยายามเข้าถึงสมาชิก 
ใหม่รุ ่นหนุ่มสาว	 เราต้องการเห็นโรตารีในสถานท่ีที่ไม่มีใคร 
ถูกถามให้เลือกเอาระหว่างการเป็นโรแทเรียนที่ดีกับการเป็น 
พ่อแม่ที่ดี	 เป็นนักธุรกิจที่ดี	 เป็นผู้จัดการหรือเป็นพนักงานที่ดี	 
เมื่อเราขอร้องคนหนุ่มสาวที่มีธุรกิจยุ่งมาก	 ๆ	 มาเป็นโรแทเรียน	 
เราไม่ควรขอให้เขา/เธอสละเวลาหรืออิสรภาพ	 (จากครอบครัว)	 
เราควรมอบรางวัลให้เขาด้วยประสบการณ์ที่พวกเขากระท�าอยู ่
ทุกสิ่งแล้วน้ันให้เป็นแรงบันดาลใจยิ่งขึ้น	

Providing	 greater	 balance	 within	 Rotary	 will	 have	 
another	 benefit	 as	 well:	 It	 will	 create	 opportunities	 
for	other	Rotarians,	 including	Rotaractors,	to	step	up	
and	take	a	leadership	role	on	projects	and	committees.	 

This	will	ensure	that	they	remain	engaged	in	our	clubs	 
and	inspired	to	be	Rotarians	for	life.

การจัดสมดุลภายในโรตารีให ้มากข้ึนจะช่วยให ้ประโยชน  ์
อีกประการหนึ่ง	 เพราะจะสร้างโอกาสส�าหรับโรแทเรียนอื่น	 ๆ	 
รวมถึงบรรดาโรทาแรคเทอร์ให ้ก ้าวข้ึนมารับบทบาทผู ้น�า 
และกรรมการโครงการ	 สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะยัง 
คงอยู ่กับสโมสรของเราต่อไปและมีแรงใจให้เป็นโรแทเรียน 
ตลอดชีวิตของเขา

Throughout	 the	 world,	 Rotary	 is	 admired	 for	 its	 
vocational	 service	 and	 for	 the	 time-honored	 values	 
we	 instill	 in	 all	 business	 relationships.	 As	 we	 
continue	our	work	 to	grow	Rotary,	 let	us	 remember	 
that	 vocational	 service	 remains	 a	 crucial	 selling	 
point	to	potential	members.	

ในทั่วโลกทุกวันนี้	 โรตารีได้รับค�ายกย่องในบริการด้านอาชีพ 
ของโรตารีและการสละเวลาอันมีค่า	 ที่เราได้กล่ันกรองไว้ใน 
สัมพันธภาพกับธุรกิจทั้งหลาย	 ขณะท่ีเราสืบสานต่อผลงาน 
สร้างโรตารีให้เติบโต	 ขอให้เราระลึกเสมอว่า	 บริการด้านอาชีพ 
นั้น	ยังคงเป็นจุดขายที่ส�าคัญส�าหรับสมาชิกผู้มุ่งหวัง	

Rotary	 Connects	 the	World,	 and	 by	making	 Rotary’s	 
vocational	 service	 work	 known	 to	 people	 in	 more	
professions	 and	 at	 different	 stages	 of	 their	 careers,	 
we will help grow our organization and make it  
stronger	and	more	diverse.

โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลกและการสร้างงานบริการด้านอาชีพให ้
เป็นที่รู้จักในวงการนักธุรกิจอาชีพต่างๆ	 มากยิ่งขึ้นและในระดับ
ชั้นต่างๆ	 ในสายอาชีพของเขา	 เราจะสามารถช่วยให้องค์กร 
ของเราเจริญเติบโดแข็งแกร่งข้ึนและมีอาชีพหลากหลายยิ่งขึ้น	

 No matter our profession  ไม่ว่าเรามีอาชีพใดก็ตาม

 we all contribute mightily to  เราทุกคนสามารถสร้างผลงาน

 the world when we conduct  ให้โลกได้อย่างมหาศาล 

 our work with integrity  เมื่อเราได้ปฏิบัติหน้าท่ีของเรา

   ด้วยความซื่อสัตย์
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

January 2020

สารประธานทรัสตีฯ 

มกราคม 2563

Gary C.K. Huang

NI HAO, ROTARIANS!

หนีห่าว - สวัสดีครับมิตรโรแทเรียน
SOMETHING	 AMAZING	 HAPPENED	 IN	 VIENNA	 IN	

OCTOBER.	A	RUNNER	FROM	KENYA	NAMED	ELIUD	 

KIPCHOGE	 WAS	 THE	 FIRST	 PERSON	 IN	 HISTORY	 

TO	RUN	A	MARATHON	DISTANCE	—	26.2	MILES	— 

IN	LESS	THAN	TWO	HOURS.	

FOR	 MANY	 YEARS,	 EXPERTS	 THOUGHT	 THIS	 

WOULD	 BE	 IMPOSSIBLE.	 THEY	 SAID	 THE	 HUMAN	 

BODY	WAS	NOT	CAPABLE	OF	ACHIEVING	THIS	FEAT.	 

BUT	 KIPCHOGE	 SUCCEEDED	 BECAUSE	HE	HAD	AN	

INCREDIBLE	 TEAM	WORKING	WITH	 HIM.	 HE	 HAD	 

PACERS	WHO	RAN	WITH	HIM	EVERY	STEP	OF	THE	 

WAY,	AND	PEOPLE	WHO	MADE	SURE	THAT	HE	HAD	 

THE	 PROPER	 FUEL	 AND	 HYDRATION.	 EVERY	 FEW	 

MILES,	FRESH	RUNNERS	WERE	SENT	IN	TO	KEEP	UP	 

THE	PACE	AND	HELP	HIM	REACH	HIS	GOAL.

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 ที่กรุงเวียนนามีเรื่องน่าพิศวง 

เกิดขึ้น	 เมื่อมีนักวิ่งคนหนึ่งจากเคนยาชื่อนายอิลลูด	 คิปโชก	 

ได้เป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถวิ่งมาราธอน 

ระยะทาง	26.2	 ไมล์	ส�าเร็จในเวลาที่ต�่ากว่า	2	ชั่วโมง	ทั้งที ่

หลายปีมาแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาเคยคิดกันว่าคงเป็นไปไม่

ได้เพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถท�าได้	 แต่อิลลูด	 คิปโชก	 

กลับท�าได้ส�าเร็จ	เพราะเขามีทีมงานที่เหลือเชื่อมาท�างานร่วม

กับเขา	 เขามีทีมงานคอยวิ่งตามเขา	 ก้าวต่อเก้าไปตลอดทาง	 

คนเหล่านี้จะต้องมั่นใจว่าเขามีพลังพอที่จะวิ่งต่อไปได้	 และ 

ทุกๆ	 สองสามไมล์จะมีทีมนักวิ่งคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนตัว 

และช่วยให้เขารักษาจังหวะก้าววิ่งไปจนถึงเส้นชัย	
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LIKE	 ELIUD	 KIPCHOGE,	 ROTARY	 HAS	 A	 GREAT	 

SUPPORT	 TEAM	 AS	 WE	 APPROACH	 THE	 FINAL	 

MILE	 IN	 OUR	MARATHON	 JOURNEY	 TO	 RID	 THE	 

WORLD 	 OF 	 POL IO . 	 SO 	 MANY 	 AMAZ ING	 

ROTARIANS	HAVE	HELPED	PACE	THIS	EFFORT	ALONG	 

THE	 WAY,	 DONATING	 THEIR	 TIME	 AND	 ENERGIES	 

TO	BRING	US	CLOSE	TO	OUR	GOAL.

THE	WORLD	HEALTH	ORGANIZATION	HAS	CERTIFIED	 

TYPE	3	OF	THE	WILD	POLIOVIRUS	AS	ERADICATED.	

THIS	 IS	 BIG	 NEWS!	 WE	 HAVE	 ALSO	 GONE	 THREE	 

YEARS	WITHOUT	 ANY	WILD	 POLIOVIRUS	 ON	 THE	

CONTINENT	OF	AFRICA.	IT	MAY	SOON	BE	CERTIFIED	 

POLIO-FREE.

เช ่นเดียวกับอิลลูด	 คิปโชก	 โรตารีก็มีทีมงานคอยช่วย

สนับสนุนเรา	 ขณะที่เราใกล้ถึงเส้นชัยในการเดินทางแบบ 

มาราธอนเพื่อขจัดโปลิโอไปจากโลกนี้	 เรามีโรแทเรียนที่น่า

พิศวงมากมายที่ช่วยเรารักษาจังหวะก้าวเดิน	 โดยสละเวลา 

และพลังงานช่วยให้เราเข้าใกล้จุดหมาย

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่	 3	 

ถูกขจัดไปหมดแล้ว	นี่คือข่าวที่ยิ่งใหญ่	เราไม่มีโรคโปลิโอร้าย 

ในทวีปอัฟริกามานานถึงสามปี	 และคงจะได้รับการประกาศ

รับรองในอีกไม่ช้านี้

THE	FINAL	MILE	OF	OUR	JOURNEY	 IS	A	DIFFICULT	

ONE.	 PAKISTAN	 AND	 AFGHANISTAN	 ARE	 GREAT	 

CHALLENGES	 FOR	 US	—	 BUT	WE	 HAVE	MET	 SO	 

MANY	 GREAT	 CHALLENGES	 BEFORE.	 EVERY	 TIME	 

A	 GOAL	 HAS	 SEEMED	OUT	OF	 REACH,	 ROTARIANS	 

HAVE	STOOD	TOGETHER	AND	ANSWERED	THE	CALL.

เส้นทางระยะสุดท้ายของเรายังมีอุปสรรคมาก	 ปากีสถาน 

และอัฟสกานิสถานคือปัญหาใหญ่ส�าหรับเราแต่เราก็เคย

เผชิญกับปัญหาใหญ่ๆ	 มาก่อน	 แต่ทุกครั้งท่ีจุดหมายดู 

ห่างออกไป	 โรแทเรียนก็จะร่วมมือและสนองตอบเสียงเรียก 

นั้นด้วยกัน

THIS	IS	NO	TIME	TO	LOSE	OUR	FOCUS	OR	TO	THINK	 

THE	 RACE	 IS	 ALREADY	 OVER.	 CAN	 YOU	 IMAGINE	 

WHAT	WOULD	HAVE	HAPPENED	TO	ELIUD	KIPCHOGE	 

IF	 ALL	 OF	 THE	 PACERS	 HAD	 GONE	 HOME	 FOR	 

THE	 FINAL	 2	 MILES?	 HE	 MIGHT	 NEVER	 HAVE	 

REACHED	HIS	GOAL.	

เราไม่มีเวลามาเสียสมาธิหรือคิดว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว	 

ท่านลองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทีมวิ่งสนับสนุนอิลลูด	 

คิปโชกทุกคนหยุดวิ่งและกลับบ้านไปในระยะสองไมล์ 

สุดท้าย	เขาคงไม่สามารถวิ่งถึงเส้นชัยในเวลานั้นได้

IT	 TAKES	 A	 SPECIAL	 CHARACTER	 TO	 PURSUE	 A	 

DIFFICULT	 TASK	 ALL	 THE	 WAY	 TO	 THE	 END.	 

THESE	 ARE	 THE	 TIMES	 THAT	 WE	 NEED	 EACH	 

OTHER	MOST.	IN	THE	TAO	TE	CHING,	LAOZI	WROTE	

THAT	 THE	 JOURNEY	 OF	 1,000	 MILES	 BEGINS	 

WITH	 ONE	 STEP.	 BUT	 IT	 ALSO	 ENDS	 WITH	 

ONE	STEP.	AND	THOSE	FINAL	STEPS	TAKE	JUST	AS	 

MUCH	COURAGE	AS	THE	FIRST.

LET’S	MAKE	HISTORY,	ROTARY	—	THE	FINISH	LINE	 

IS	WITHIN	REACH	!

ในการติดตามท�างานที่ยุ ่งยากจนถึงที่สุดนั้นเราจะต้อง 

มีคุณสมบัติพิเศษ	 ขณะนี้คือเวลาที่เราต้องการกันและกัน 

มากที่สุด	 ท่านเล่าซื่อเขียนไว้ในบทกวี	 “เต๋าเตอชิง” ว่า 

การเดินทางหมื่นลี้	 ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกและสิ้นสุดที่ 

ก้าวสุดท้าย	 และก้าวสุดท้ายเหล่านั้นจะต้องใช ้ความ 

กล้าหาญเช่นเดียวกับก้าวแรก

 ให้เรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน 

 โรตารี – เส้นชัยอยู่ข้างหน้าเราแล้ว !

(แปลโดย	อน.พิเชษฐ์	รุจิรัตน์ )
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ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 
(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล
ปี 2562-2563

	 ดือนมกราคม	 ของทุกปี	 ถือเป ็นเดือนแห่งการ 

	 	 เริ่มต้นของปีใหม่ท่ีมาพร้อมส่ิงใหม่	ๆ	ที่จะได้เริ่ม 

	 	 ขึ้นอีกวาระหนึ่ง	 ผมขอถือโอกาสแห่งความเป็น 

มงคลน้ี	 “สวัสดีปีใหม่ 2563”	 ต่อมิตรโรแทเรียนทุกท่าน	 

พร้อมทั้งขออ�านาจส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลกจง 

บันดาลให้ท่านและครอบครัว	 ประสบแต่ความสุขเกษม 

ส�าราญและสัมฤทธิ์ผลในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการ

	 เดือนมกราคม	 นอกจากจะเป ็นเดือนแห ่งการ 

เริ่มต้นของปีใหม่แล้ว	 ในส่วนของโรตารียังถือเป็นการ 

เริ่มต้นครึ่งปีหลังแห่งปี	“โรตารีเช่ือมสัมพันธ์โลก”	อีกด้วย	 

ในโอกาสนี้ผมขอทบทวนว่า	 ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	 2562	 

ถึงเดือนธันวาคม	 2562	 รวมระยะเวลา	 6	 เดือน	 ของ 

ปีโรตารีเชื่อมสัมพันธ ์โลก	 เราได ้มีส ่วนในการบ�าเพ็ญ 

ประโยชน์	 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสโมสร	 ของภาค	 

และของประธานโรตารีสากลไปแล้วเพียงใด	 ระยะเวลา 

ที่เหลืออยู่อีก	 6	 เดือน	 หรือครึ่งปีหลังนั้น	 เราควรท�าอะไร 

ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอันเป็นท่ีรักยิ่งของเราให้มากที่สุด 

และเราจะท�าอย่างไรท่ีจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล 

ในชุมชนของเราท่ียังด ้อยโอกาส	 และต ้องการความ 

ช่วยเหลือ	 ได้มีโอกาสให้เราได้รับรู้	 เม่ือเรารู้แล้ว	 เราจะได้ 

คิดหาทางน�าเสนอสโมสรของเรา	 ให้เข้าไปช่วยเหลือชุมชน 

เหล่านั้น	 หากการช่วยเหลือเราเห็นว่าเป็นส่ิงจ�าเป็น	 แต ่

เกินก�าลังของสโมสรที่จะช่วยเหลือได้เราต้องไม่ท้อถอย	 

เพราะเราไม่ได้มีเพียงมิตรโรแทเรียนเพียงสโมสรของเรา	 

เรายังมีมิตรโรแทเรียนในภาคของเรา	ในประเทศของเรา	และ

มิตรโรแทเรียนที่มีอยู่ในโลกนี้	ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือเราในการ

เข้ามาบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนของเรา	 เพียงแต่ท่าน 

ได้น�าปัญหาเสนอไปยังคณะกรรมการภาคและผู้ว่าการภาค	 

ปัญหาเหล่านั้น	ก็จะได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดี

	 มวลมิตรโรแทเรียนที่ เคารพทุกท่านครับ	 เดือน 

กุมภาพันธ ์	 2563	 โดยเฉพาะในวันที่ 	 23	 กุมภาพันธ	์ 

ของทุกป ี	 ภาค	 3340	 โรตารีสากลได ้ก�าหนดให ้เป ็น	 

“วันโรตารี มีน�้าใจ ให้ความรัก”	 และท่านประธานมูลนิธิ 

มีน�้าใจ	 ให ้ความรัก	 อผภ.สุรัตน ์ บัววัน	 ได ้มีหนังสือ 

เชิญชวนให้ทุกสโมสรจัดกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจาก 

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ตามเป้าหมายของภาค	 หรือ 

ของสโมสรของท่าน	 โดยเน้นย�้าที่จะให้มิตรโรแทเรียน 

ทุกท่าน	 ได ้เห็นความส�าคัญของ	 “วันโรตารี มีน�้าใจ  

ให้ความรัก” 

	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 จะได้รับความกรุณาเป็น

พิเศษจากมิตรโรแทเรียน	 พร้อมด้วยครอบครัว	 ที่จะให  ้

การสนับสนุนภาค	3340	โรตารีสากล	ด้วยการร่วมบ�าเพ็ญ 

ประโยชน์	 “วันโรตารี มีน�้าใจให้ความรัก”	 และเข้าร่วม 

ประชุมใหญ่ของภาค	 ณ	 จังหวัดกาฬสินธ ์	 ด ้วยความ 

พร้อมเพรียงกัน	 และเริ่มต้น	 6	 เดือนหลังแห่งปี	 “โรตารี 

เชื่อมสัมพันธ์โลก”	ด้วยความยอดเยี่ยมตลอดไป

สารจาก

ผู้ว่าการภาค
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที ่1 มกราคม 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2562)

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,403 (2,327) 1,448 (1,401) 2,899 (2,821) 1,338 (1,370) 8,088 (7,919)

 สโมสร 100 (102) 66 (66) 113 (113) 62 (67) 341 (348)

เรียน  มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 ในวาระดิถีแห่งการเถลิงศกใหม่ 2563  ขออ�านาจบารมีแห่งองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ดลบันดาล
ให้ท่านทั้งหลายสุขกายสุขใจสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีและตลอด
ไป

 ในเดือนมกราคมเดือนแห่งการบริการอาชีพ (Vocational Service 
Month) ของโรตารีสากล ซึ่งหลายสโมสรได้มุ่งมั่นจัดท�าโครงการบริการ
ด้านอาชีพกันอย่างหลากหลาย ประกอบกับการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ 
และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กกันในหลายๆ พื้นที่ บางสโมสรก็จัด
กิจกรรมรวบยอดทั้งการฉลองปีใหม่ วันเด็ก และการบริการอาชีพพร้อมๆ
กันให้แก่ประชาชนและครอบครัว นับว่าเป็นเดือนที่โรแทเรียนได้ทั้งการ 
บ�าเพ็ญประโยชน์และสนุกสนานในกิจกรรมวันปีใหม่ด้วยความสุขใน 
มิตรภาพระหว่างมวลมิตรโรแทเรียนและกับมิตรเก่าและใหม่อื่นๆ

 ในเดือนมกราคม คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย 
ก�าลังเตรียมการหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะการเตรียมการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ และที่ปรึกษา เพื่อสรุปและวิเคราะห์
กิจกรรมต่างๆ ในปีท่ีผ่านมา และพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม 
ต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของสโมสรและภาคต่างๆ ได้มากที่สุด 
เร่ืองส�าคัญที่ต้องเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมเอกสารการอบรมนายก  
เลขาและอื่นๆ ในการประชุมอบรมนายกสโมสร ในการประชุม Multi-
PETS ปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ศกนี้ เอกสารส�าคัญที่ต้อง
จัดการแปลและตีพิมพ์ให้พร้อมหลังจากการประกาศนโยบายของประธาน
โรตารีสากลรับเลือกในเดือนมกราคมนี้ จากการประชุม RI Assembly ณ 
เมือง San Diego

 ในเดือนมกราคมนี้ ทั้ง 4 ภาคโรตารีของไทย ตระหนักในความเดือด
ร้อนของเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในออสเตรเลียอันเกิดจากไฟป่า ซึ่งเกิดความ
สูญเสียและทุกข์ระทมแก่ผู้คนและสัตว์ต่างๆ เป็นจ�านวนมหาศาล โรแท- 
เรียนทั้ง 4 ภาคภายใต้การน�าของผู้ว่าการภาคในประเทศไทยจึงร่วมมือกัน
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากภัยพิบัตินี้ โดยศูนย์โรตารีฯ จะประสาน
งานการบริจาคให้แก่กองทุนภัยพิบัติบริการชุมชนโลกของโรตารีประเทศ
ออสเตรเลีย 

 โรแทเรียนท่านใดมีความประสงค์อยากร่วมบริจาคเงินในการนี้
สามารถติดต่อผ่านศูนย์โรตารีฯ ได้ตลอดจนถึงวันที่ 31 มกราคมหรือผ่าน

ผู้ประสานงานโครงการภัยพิบัติของภาคที่ก�าลังรับบริจาคอยู่ได้เช่นกัน  
เงินบริจาคจะมากน้อยไม่ส�าคัญเท่ากับน�้าใจของเรามวลมิตรโรแทเรียนใน
ประเทศไทยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งสัตว์ต่างๆ ด้วย

 สมาชิก/สโมสร/ภาคใดต้องการให้ศูนย์โรตารีฯ ช่วยประสานงาน
หรือให้บริการหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมส�าคัญของโรตารีใด ขอได้ส่ง
เรื่อง รูปภาพ หรือติดต่อบอกกล่าวมาได้ ทางคณะกรรมการบริหาร และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้การบริการด้วยความเต็มใจยิ่ง เรามีการติดต่อ
สื่อสารไปยังสมาชิก สโมสร ภาค ทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่าน website 
และ social media เช่น facebook

 ท้ายนี้ ขอให้เดือนมกราคมเดือนที่เริ่มปีใหม่ของเรา รวมถึงวัน
ตรุษจีนปลายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านทั้งหลายมีความสุข และมีความ
ก้าวหน้าในกิจกรรมหรือภาระงานต่างๆ ทั้งในโรตารี ทางวิชาชีพ และส่วน
ตัวตลอดปีและตลอดไป

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2561-63

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
มกราคม 2563

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
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เขต

Zone

ล�าดับ

Order
สโมสร

Rotary Club

สมาชิก / 
Membership

จ�านวน
การ

ประชุม 
พ.ย.

Meeting 
in Nove.

เฉลี่ย
คะแนน
การเข้า
ประชุม
Average 

Attendance
ก.ค.62 ม.ค.63

1 1 ตราด	
(Trad) 23 23

2 เกาะช้าง-ตราด	
(Koh	Chang-Trad) 20 20

3 ท่าเรือ-ตราด	
(Tharuea-Trad) 24 24 4 83.30

4 ศรีตราด-คลองใหญ	่
(Sri	Trad	Klong	Yai) 12 12

2 5 จันทบุรี	
(Chantaburi) 44 44

6 จันทบูร	
(Chanaboon) 30 29

7 จันทนิมิต	
(Chanthanimit) 33 33

8 เมืองขลุง	
(MuangKlung) 13 13 2 84.61

9 เขาสอยดาว	
(Khao	Soi	Dao) 9 9

10 E-Club	of	District	3340 22 22

3 11 ระยอง	
(Rayong) 16 16

12 บ้านฉาง	
(Ban	Chang) 26 26

4 13 พลูตาหลวง	(PlutaLuang) 22 22
14 สัตหีบ	(Sattahip) 23 23

15 มิตรภาพ-สัตหีบ	
(Mitraparp	Sattahip) 10 10

5 16 จอมเทียน-พัทยา	
(Jomtien-Pattaya) 21 21

17 พัทยา-มารีน่า	
(Pattaya-Marina) 10 10

18 อิสเทอร์นซีบอร์ด	
(Eastern	Seaboard) 30 30

19 ฟินิกซ์-พัทยา	(Phoenix-Pattaya) 20 20
20 E-Club	of	Dolphin		Pattaya		International 23 23

6 21 พัทยา	
(Pattaya) 12 12

22 แหลมฉบัง	
(Laemchabung) 18 25 4 97.00

23 ศรีราชา	
(Sriracha) 13 18

7 24 ชลบุรี	
(Cholburi) 15 15

25 พนัสนิคม	
(Panasnikom) 27 27

8 26 นครราชสีมา	
(NakornRajasima) 31 31

27 สุรนารี	นครราชสีมา	
(Suranaree	Nakorn	Rajasima) 24 24

28 ครบุรี	โคราช	
(Khonburi	Korat) 26 26

29 ท่านท้าวสุรนาร	ี
(Thanthaosuranaree) 18 18

9 30 โคราช	
(Korat) 26 26

31 คุณหญิงโม-โคราช	
(Khunying	Mo-Korat) 18 18

32 บัวใหญ่-นครราชสีมา	
(Buayai-NakornRajasima) 24 24

33 ประทาย	
(Prathai) 9 9

รายงานการประชุมของสโมสร ภาค 3340 โรตารีสากล  ประจ�าเดือน มกราคม 2563
District 3340 Monthly Attendance Report  January 2020

เขต

Zone

ล�าดับ

Order
สโมสร

Rotary Club

สมาชิก / 
Membership

จ�านวน
การ

ประชุม 
พ.ย.

Meeting 
in Nove.

เฉลี่ย
คะแนน
การเข้า
ประชุม
Average 

Attendance
ก.ค.62 ม.ค.63

10 34 สุรินทร์	
(Surin) 10 10

35 บุรีรัมย	์
(Buriram) 7 7

36 กระสัง-บุรีรัมย์	
(Krasang	Buriram) 11 11

11 37 กันทรลักษ์	
(Kantaraluk) 28 28

38 ศรีสะเกษ	
(Srisaket) 22 22

12 39 มูลริเวอร์	
(Moon	River) 15 15

40 เมืองวาริน	
(Muang	warin) 6 6

41 โลตัสซิตี้-อุบล	
(Lotuscity-Ubon) 17 17

42 เมืองโขงเจียม	
(Muang	Khong	Chiam) 7 7

43 ศรีอุบล	
(Sri-Ubon) 17 17

44 อุบล	(Ubon) 20 20

45 ยโสธร	
(Yasothorn) 18 18

13 46 อ�านาจเจริญ	
(Amnat	Charoen) 21 21

47 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et) 40 40

48 เมืองมุกดาหาร	
(Muang	Mukdahan) 12 12

49 นครพนม	
(Nakornphanom) 46 46

14 50 สกลนคร	
(Sakon	Nakhon) 24 24

51 บ้านเชียง	
(Banchiang) 15 15

15 52 ศิลปาคม-อุดรธาน	ี
(Silpakom-Udon) 27 27

53 อุดรธาน	ี
(Udonthani) 28 28

54 เมืองเลย	
(Muang	Loei) 24 24

16 55 หนองคาย	
(Nongkhai) 13 13

56 หมากแข้ง	
(Magkang) 27 27

57 ขอนแก่น	
(Khon	Kaen) 16 16

17 58 มิตรภาพ-ขอนแก่น	
(Mitrapaarp-Khon	Kaen) 38 38

59 น�า้พอง	
(Namphong) 32 32

60 มหาสารคาม	
(Mahasarakham) 22 22

61 นครขอนแก่น	อินเตอร์เนชั่นแนล		
(Nakhon	Khon	Kaen	International) 15 15

62 แก่นคูน	
(Kaen	Koon) 25 25

18 63 ชุมแพ	
(Chumphae) 56 56

64 ภูกระดึง-เลย	
(Phukradung-Loei) 9 9

65 กาฬสินธุ์	
(Kalasin) 21 20 4 50.00

66 อีคลับ	เซ้าท์อีส	เอเชีย	
(E-Club	of	Southeast	Asia) 21 21
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

	 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	จัดกิจกรรมวันเด็ก

	 วันพุธที่	8	มกราคม	2563	: สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด, สโมสรโรตารีอุบล, สโมสรโซกะ ซิต้ี ประเทศญ่ีปุ่น	ร่วมมอบเคร่ืองดนตรีไทย 
	 และเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง	“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง International Service Project”	(ISP)	 
	 ให้แก่	โรงเรียนบ้านหมูม้น	ต.หมูม้น	อ.เชียงขัวญจ.ร้อยเอ็ด	มูลค่า	67,880	บาท	พร้อมชมการแสดงดนตรีไทย	และดนตรีพื้นเมือง 
	 ของเด็กนักเรียน	ทางโรงเรียนมีโครงการท�าอาหารเช้าให้เด็กนักเรียนทานด้วยโดยไม่ได้ใช้งบของทางโรงเรียน
 นยก.วารุณี สุริยวนากุล	สนับสนุนโครงการอาหารเช้าแก่เด็กนักเรียน	จ�านวนเงิน	5,000	บาท
	 ขอขอบคุณดนตรีที่ไพเราะจากนักเรียนบ้านหมูม้นฟังแล้ว

 โครงการสร้างเล้าไก้เล้ียงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 
	 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	
	 โดยมีสโมสรโรทาแรคท์	มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
	 ปฏิบัติงานเป็นแกนหลัก

n  สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

n  สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด, สโมสรโรตารีอุบล, สโมสรโซกะ ซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

	 จัดโครงการเล้ียงไก่พันธ์ไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวัน	ให้โรงเรียนบ้านหนองหงษ์งู	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 วันที่	 17	 ถึง	 19	 มกราคม	 2563	 ร่วมกันสร้างเล้าไก่พันธ์ไข่	 และสร้าง	 bbl	 แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน	 และบูรณะทาสีสนาม 
	 วอลเลย์บอล	และแข่งกีฬาสัมพันธ์ชุมชนบ้านหนองหงษ์-บ้านหนองงู	โดยการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

	 โรตารีศรีตราดคลองใหญ่	ร่วมกับกิ่งกาชาดอ�าเภอคลองใหญ่	เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
	 เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ	วันที่	11	มกราคม	2563	ที่สภากาชาดไทยเขาล้าน	จ�านวน	2,000	ชาม

n  สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

n  สโมสรโรตารีศรีตราดคลองใหญ่
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

	 สโมสรโรตารีศิลปาคม	จัดกิจกรรมวันเด็ก

	 วันเสาร์ที่	11	มกราคม	2563	:	สโมสรโรตารี	อี-คลับ	ภาค	3340	ร่วมกิจกรรมวันเด็กท่ีกรมประชาสัมพันธ์เขต	7	ช่อง	11	จันทบุรี
	 ขอบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยซื้อเสื้อวิ่งของสโมสรในงาน	 Inter	City	ที่	 จ.ตราด	นะคะ	น�าเงินดังกล่าวมาซื้อของในกิจกรรมวันเด็ก	 
	 มอบความสุขให้เด็ก	ๆ	ในวันนี้ค่ะ

n  สโมสรโรตารีศรีราชา จัดกิจกรรมวันเด็ก

n  สโมสรโรตารีศิลปาคม

n  สโมสรโรตารีอี-คลับ ภาค 3340
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