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PRESIDENT’S
MESSAGE

(แปลโดย – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี) 

 เมื่อมองย้อนกลับไปในปี ๒๕๖๓ นี้ 
ผมรู้สึกได้ว่าชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงไป 
มากเพียงใด ภัยพิบัติจากไวรัสโควิด-๑๙ ได้นำา 
ความเจ็บปวดสูญเสียแก่พวกเราจำานวน 
มาก และสำาหรับชีวิตประจำาวันของพวกเรา 
เกือบทุกคนเวลาสำาหรับครอบครัวและการ 

ทำางานได้เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้ด้วย แต่กระนั้น 

ก็ดีเราก็ได้ผ่านพ้นมาจนถึงสิ้นปีที่ยากลำาบาก
นี้แล้ว ไม่เพียงแต่ลำาพังเฉพาะตัวเราเอง แต่
เรายังได้ยื่นมือออกไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้วย ดังที่เราได้ปฏิบัติอยู่เสมอในโรตารี ผม
มีความภูมิใจในองค์กรของเราเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
 ผมขอเลือกที่จะจดจำาปี ๒๕๖๓ ให้ 
เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างความ 
เข้มแข็งให้แก่พวกเรา โรตารีมิได้หยุดทำางาน 
แม้จะมีภัยพิบัติร้ายแรง พวกเราได้เคลื่อน 
ยา้ยอปุสรรคและแสวงหาวถีิทางใหม่ๆ  ในการ 
ติดต่อและน้อมรับวิธีการใหม่ๆในการบำาเพ็ญ
ประโยชน์เช่นการทำาโครงการออนไลน์/การ

ระดมทุนในการประชุมออนไลน์ วันนี้ผมได้
เชิญโรแทเรียนสองท่านมาแบ่งปันเร่ืองราว
ของเขาให้พวกเราทราบว่า ปีนี้โรตารีได้

เติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพียงใด

 เมื่อเกิดภัยพิบัติโรคไวรัสระบาด 
ทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดชะงักลง สโมสร 
อี -คลับของเราที่ เพิ่ ง ก่อตั้ งขึ้ นกำ าลั งใ ห้ 

บริการด้านดิจิตัล ในท้องถิ่นและระหว่าง

ประเทศ ดิฉันและสตรีอเมริกัน ๑๔ คนซึ่ง 
เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีต่างๆกำาลังใช้แอป 

WhatsApp ติดต่อให้คำาแนะนำาแก่บรรดา
ผู้ประกอบการสตรีในท้องถ่ินของประเทศ

คอสตาริกา ช่วยเหลือในการขยายธุรกิจ

การท่องเที่ยวด้าน Ecotour ในเว็บไซท์และ 

สื่อสังคม RETUS และที่สำาคัญมากก็คือ เรา 
เริ่มสร้างสัมพันธภาพและเสริมพลังสตรี
เหล่านี้ในการเปลี่ยนชีวิตของตน ในการ
ติดต่อออนไลน์ ดิฉันยังไปช่วยสตรีคนหนึ่งชื่อ 
โรซา จัดเตรียมการนำาเสนอภาษาอังกฤษ 
สำาหรับการประชุมนานาชาติออนไลน์ เรา
มีการติดต่อกับสตรีคอสตาริกา โดยทำา
กิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ แต่ส่วนมากผล 
กระทบด้านการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เรา 
ก็ไม่จำาเป็นต้องไปทำาด้วยตนเอง ลิซา ลาร์สัน 
สโมสรโรตารีอี-คลับ เอนเกจ และสโมสร 
โรตารี พลาโนอีสต์ เท็กซัส
 เมื่อเกิดภัยพิบัติไวรัสโควิด-๑๙  
ผมยังเป็นนายกสโมสรอยู่ สมาชิกของเรา
ส่วนมากยังไม่มีโปรแกรมประชุม Zoom มี
สมาชิกเพียง ๑๐ คนจากจำานวน ๕๓ คน เข้า
ร่วมประชุม Zoomครั้งแรกขณะเกิดโควิด-๑๙ 
ผมจึงคิดว่า เราน่าจะติดต่อออกไปภายนอก
และเชิญวิทยากรจากทั่วโลกมาร่วมบรรยาย
ให้ความรู้ จะช่วยให้สมาชิกเราเข้ามารับฟัง

เพิ่มขึ้น  ผู้นำาโรตารีหลายท่าน  นักศึกษา

ทุนสันติภาพโรตารี และประธานโรตารีสากล
โฮลเกอร์ คนัค ได้เข้ามาเยี่ยมประชุมและ
ร่วมสนทนากับเรา เปอร์เซ็นต์สมาชิกผู้เข้า

ประชุมของเราเริ่มดีขึ้น และเราสามารถลด

ค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้  สมาชิกที่ไปทำางาน
อยู่นอกเมืองและขาดประชุมบ่อยๆ เริ่มเข้า

มาร่วมประชุมกับเรา  การลงทะเบียนเข้า
ประชุมสโมสรออนไลน์ใน My Rotary ช่วย

เสริมให้สโมสรทั่วโลกมาติดต่อกับเรา การ

ประชุมโดยมีท่านประธานโฮลเกอร์ ร่วม
วงสนทนากับเรามีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

มากกว่า ๓๐๐ ราย เราเริ่มระดมทุนจาก

สมาชิกและแขกเยี่ยมสโมสรเพื่อโครงการ
ของเรา และเพื่อให้การประชุมของเรามี
ความยืดหยุ่นสำาหรับทุกคน เราจึงมีการ
ประชุมในรูปแบบ Hybrid สำาหรับผมแล้ว
ปี ๒๕๖๓ นี้เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตโรตารีเพราะ
ผมได้เพื่อนใหม่มากมายทั่วโลก
 เรื่องราวต่างๆข้างต้นนี้ ควร
เป็นเหตุผลให้เรามีมุมมองโรตารีในด้านบวก
ตลอดปีข้างหน้า เราไม่เพียงแต่จะมีชีวิตรอด
เท่านั้น เราจะมีพลังเสริมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

เราได้ค้นพบว่าองค์กรของเรามีความสามารถ 
ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วอย่างแท้จริง 

เรามองเห็นด้วยตัวเองว่า   โรตารีเปิดแนวทาง 
สร้างโอกาส ให้เจริญเติบโต ติดต่อสื่อสาร 
และให้สมาชิกของเรามีส่วนร่วมกับชุมชน
ของเรา แม้ในขณะมีภัยจากไวรัสโควิด-๑๙ นี้ 
 จากบ้านของเราที่ รัทซีเบิร์ก ผม
และซูซาน ขอส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่
มายังท่านและครอบครัวของท่าน เราจะไม่
รอให้สิ่งดีๆ ในปี ๒๕๖๔ มาถึงท่านก่อนเรา  
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มนุษย์ชาติคือพันธะกิจของเรา
(แปลโดย – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี) 

 ในค่ำาคืนวันคริสต์มัสที่หนาวเย็น
ปกคลุมด้วยหมอกทั่วบริเวณเขตวิคตอเรีย
น กรุงลอนดอน ชายชราผู้ตระหนี่ถี่เหนียว
นั่งอยู่ที่โต๊ะทำางานของเขา มีความขมขื่น
และมองโลกอย่างผิดหวัง ลุงเอเบนเนเซอร์ 
สกรู้จ กังวลอยู่เพียงอย่างเดียวคือ สภาวะ
ที่ตกต่ำาสุดๆของเขา เขาได้ปฏิเสธคำาเชิญ
ของหลานชายให้ไปทานอาหารค่ำาในคืนวัน
คริสต์มาส ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนยากจนไร้
ที่พึ่งพิง และอนุญาตอย่างไม่เต็มใจให้เสมียน
ของเขา บ็อบ แคร้ทชิท ซึ่งได้รับค่าแรงที่ต่ำา
มาก หยุดกลับบ้านในวันคริสต์มาส

 เมื่อสกรู้จกลับถึงบ้าน มีสิ่ง
ประหลาดเกิดขึ้นกับเขา เมื่อเพื่อนนักธุรกิจ
ผู้ร่วมงานกับเขาและเสียชีวิตไปก่อนหน้า เจ
คอบ มาร์ลี ได้มาปรากฏให้เห็นเป็นผีถูก 
ล่ามโซ่ และบอกสกรู้จให้จัดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตที่คิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง มิฉะนั้น 
เขาจะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกัน 
 
 น่ีคือบทนำาของนวนิยายคลาสสิก 
A Christmas Carol ของชาร์ลส์ ดิกเก้นส์ 
คือเรื่องราวของชายชราผู้เปลี่ยนแปลง
ชีวิตสันโดษที่ยากลำาบาก มาเป็นมนุษย์ผู้มี
จิตเมตตา สำาหรับผมนี่คือบทเรียนที่ล้ำาค่า
สำาหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครเวลาไหนก็ตาม

 
 บทหน่ึงในหลายบทที่ผมชอบ 
วิญญาณได้พาสกรู้จไปที่บ้านของแคร๊ทชิต 
เสมียนหนุ่มที่ลุงสกรู๊จเห็นในมุมมองที่แตก
ต่าง สังเกตเห็นวันหยุดธรรมดาที่มีความ
สุขอยู่ในครอบครัวพร้อมหน้ากัน สกรู้จเริ่ม
เข้าใจในของขวัญ คือมิตรภาพ ครอบครัวที่
อบอุ่นและความกตัญญูที่ไม่ได้มีจดบันทึกใน
สมุดบัญชีเล่มใด ในตอนจบของนิยายเรื่องนี้ 
สกรู้จได้บทเรียนที่สำาคัญที่สุด คือในช่วงเวลา
ที่เรายังมีชีวิต ยังไม่สายเกินไปที่จะอุทิศตน
บำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่มนุษย์ชาติ 

 เทศกาลวันหยุดช่วงปลายปีกำาลัง
มาถึง เป็นเวลาของการให้และแบ่งปัน ซึ่ง
ไม่จำากัดเพียงแค่เพียงคนที่เรารักเท่านั้น ยัง
สำาหรับผู้ที่เราไม่เคยพบและอาจจะไม่เคย
เห็นด้วย สำาหรับผู้ที่ยังไม่มีโชคดีเหมือนเรา
ที่ยังยื่นมือช่วยเหลือกันได้ อัศจรรย์ที่สกรู้
จได้พบในคืนวันคริสต์มาสน้ันก็คืออัศจรรย์
เดียวกันกับที่มูลนิธิโรตารีถือปฏิบัติทุกๆวัน 
๓๖๕ วันตลอดปี 

 มูลนิธิของเราได้ทำางานพร้อมกัน
ในเวลาเดียวกัน ในด้านการกุศลและในฐานะ
ผู้ดำาเนินการ โดยโรแทเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในภาคสนาม อาสาสมัครใช้ทักษะและ

ประสบการณ์ด้านธุรกิจสนับสนุนเงินทุนที่
ท่านทั้งหลายได้บริจาคมา  โดยวิธีนี้ เรา
สามารถทำางานที่สำาคัญที่สุดของโรตารี เช่น 
การดูแลป้องกันมารดาและบุตร ช่วยเหลือ
ชุมชนให้ฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ไวรัสโควิด-๑๙ 
เป็นต้น 

 โปรดระลึกถึงมูลนิธิโรตารีในช่วง 
เทศกาลให้ความเมตตานี้ โปรดระลึกว่าของ 
ขวัญที่ท่านมอบบริจาคให้มูลนิธินั้น จะช่วย 
ขยายผลงานของเราในทุกพื้นที่ที่เรามุ่งเน้น 
ทุกๆ ข้อ ของขวัญนี้จะอยู่ไปตลอดกาล ไม่
เพียงวันน้ีแต่ยังจะอยู่ต่อไปหลังจากพวก
เราจากไปแล้ว มูลนิธิจะยังดำาเนินงาน
สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในการบำาเพ็ญประโยชน์
สำาหรับผู้อื่นในวันพรุ่งนี้ต่อไป ตราบเท่าที่ 
เรายังให้การสนับสนุนกันในวันนี้ ในนามของ 
คณะกรรมการทรัสตีมูลนิธิโรตารี ผมขอ
ขอบคุณ สำาหรับทุกท่านที่ส่งเงินบริจาคก่อน
วันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้ด้วย
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GOVERNOR’S MESSAGE
ผภว.วิมล คชินทักษ

บอกเล่าจากเลขาภาค
อผช.กนกวรรณ ปัญญานนท์วาท

กองบรรณาธิการจัดทำาสารผู้ว่าการภาค
รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์  : 089 711 3870
อผช.กนกวรรณ ปัญญานนท์วาท : 081 661 3035
อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล  : 081 5471981

สวัสดีคะ มวลมิตรโรแทเรียน
 ทุกท่าน
      
 นับจาก เริ่มปีบริหารมา
ขณะนี้ เป็นเวลา 6 เดือน ของการ
ทำางาน ท่านผู้ว่า วิมล คชินทักษ กาลเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว กิจกรรมที่ได้ร่วม ไม่ว่า จะเป็นการเยี่ยมสโมสร
ต่างๆ จำานวน 63 สโมสรใช้เวลาในการเยี่ยม ถึง 5 
เดือน ได้พบปะ พูดคุย เล่าความถึงปัญหา และความสุข 
ของแต่ละสโมสร ซึ่งจะไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ตาม  
สุดท้ายทุกที่ก็จะมีแต่รอยยิ่ม อ้อมกอดที่ก่อให้เกิดพลัง 
ให้กันและกัน ไม่มีที่ใด นอกจาก  ROTARY  ที่มีให้กัน 
และกัน 

 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการประชุม 
ระหว่างเมือง โดยมี สโมสรร้อยเอ็ด รับเป๋นเจ้าภาพใน
ครั้งนี้ ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี อันเนื่องมาจากมีผู้เข้า
รับการประชุมมากมาย อยู่ประชุมร่วมกันตั้งแต่เช้าจนถึง
ค่ำา มีแต่รอยยิ้ม เสียงตอบรับว่าเป็นการจัดประชุมที่ 
ประสพความสำาเร็จ  ต้องขอขอบพระคุณเจ้าภาพอย่างสูง 
 
 ยังมีอีกหนึ่งงานที่ทางภาคได้จัดขึ้น คือ กลอฟ 
การกุศล จัดหารายได้เข้ามูลนิธิ มีน้ำาใจให้ความรัก ซึ่ง 
ฯพณฯ พิชัย รัตน์กุล ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้กับกิจกรรมของ
ภาค ในวันที่ 29 พ.ย. 63 จ.ขอนแก่น เป็นความตั้งใจ
ของท่านผู่ว่าการภาค วิมล คชินทักษ อยากให้ มูลนิธินี้
มีความเคลื่อนไหว เพื่อมวลมิตร โรแทเรียน 3340

 กิจกรรมทุกอย่างจะไม่เกิดผลขึ้นได้ หากไม่ได้ 
รับการร่วมมือ จากทุกท่าน เราทุกคน จะร่วมแรงร่วมใจ  
ให้ได้ผลงานที่ดี ด้วยกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี

อผช.กนกวรรณ  ปัญญานนท์วาท
สโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น

มวลมิตรโรแทเรียน ภาค 3340 ทุกท่าน
 เมื่อท่านได้รับสารผู้ว่าการภาคฉบับนี้ นั่นหมายถึง 
เราเดินทางผ่านความท้าทายของปีบริหารนี้ มาได้ครึ่งทาง
แล้ว หลายสโมสรมีโครงการเด่นๆ น่าติดตามความสำาเร็จ
อย่างมาก แม้จะเป็นช่วงที่เราต้องมีการระวังการระบาดของ
ไวรัส แต่ทุกสโมสรก็สร้างสรรค์วิธีการเข้าถึงและเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไป 
พร้อมกันให้ดี
 ที่จะไม่กล่าวถึงเลยคงไม่ได้ในฉบับนี้ คือการแสดง
ความยินดีกับ นยก พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ จาก สโมสร
โรตารี อีคลับ ภาค 3340 ที่มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนเหมาะ
สมได้รับเลือกเป็นว่าที่ผู้ว่าการภาคคนต่อไปในปี 2566-2567  
ซึ่งดิฉันชื่นชมในความสามารถและผลงานของท่านที่ทำาให้ 
สโฒสรโรตารี อีคลับ ภาค 3340 เป็นที่รู้จัก ยืนหยัดด้วย
กิจกรรมเด่นมากมายในแบบของคนรุ่นใหม่
 สุดท้าย ทำางานเพลินๆ ก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ดิฉัน 
คาดว่า ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ เราก็จะมีแต่ข่าวดีๆ ให้รวมไปสร้าง 
ความสุขปีใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนโควิท 19 ที่ 2 บริษัท 
ใหญ่ของสหรัฐ ได้ให้ความหวังเราว่าจะมีออกมาแน่นอน คง 
พอจะทำาให้เรามีความหวัง แต่อย่างไรก็ดี ดิฉันก้ขอให้ทุกท่าน 
และครอบครัวมีความสุขมากๆ ในปีใหม่นี้ค่ะ
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2563)

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,364 (2,289) 1,379 (1,336) 3,116 (2,860) 1,439 (1,411) 8,298 (7,896)

 สโมสร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 โรตารีเป็นองค์กรที่รวมผู้น�าจากหลากหลายวิชาชีพที่มีความเสียสละในการให้บริการผู้อ่ืนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชนและผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ โรแทเรียนคือผู้ที่บ�าเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง นอกเหนือ
ไปกว่านั้น ผู้ที่ต้องเสียสละเวลาและก�าลังทรัพย์ รวมทั้งทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างมากก็คือผู้น�าของโรตารีแต่ละภาค หรือผู้
ว่าการภาคแต่ละท่านนั่นเอง 

 ช่วงเวลานี้ของทุกปีเป็นช่วงเวลาในการสรรหาผู้ว่าการภาคเดสซิกเนท (District Governor-Nominee Designate) ที่จะ
ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการภาคในอีกสามปีข้างหน้า (ปีโรตารี 2566-2567) 

 ในโอกาสนี้กระผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการภาคเดสซิกเนท ได้ผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมดีที่สุดดังตั้งใจ

 กระผมขอขอบพระคุณผู้ว่าการภาคทั้ง 4 ภาค คือ 1. ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ (ภาค 3330)  2. ผวภ.วิมล คชินทักษ 
(ภาค 3340)  3. ผวภ.สมศรี เมฆธน (ภาค 3350) และ 4. ผวภ.สมชาย เกิดเดโช (ภาค 3360) ที่ได้แสดงความคิดเห็นดี ๆ หลาย
เรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

 อน.วาณิช โยธาวุธ บรรณาธิการนิตยสารโรตารีไทยเสนอตั้งโครงการ “แอพพลิเคชั่น” โดยมี  
อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ เป็นประธาน

 ซึ่งโรตารีสากลด้านนิตยสารเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เห็นว่าโรตารีใน
ประเทศไทย 4 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนานิตยสารโรตารีไทย-อังกฤษมาอย่างต่อ

เนื่อง พร้อมมีความก้าวหน้าทางด้านระบบออนไลน์ที่น่าสนใจ เหมาะสมที่จะ
ด�าเนินการโครงการให้ส�าเร็จได้ไม่ยาก

 กราบขอบพระคุณ อน.วาณิช โยธาวุธ ที่ท�างานต่อเนื่องมา 4 ปี ได้สร้างชื่อเสียง
ให้ศูนย์โรตารีในประเทศไทยอย่างมาก

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
  

  (วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา)
  ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2546-47
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2563-65

อน.วาณิช โยธาวุธ
บรรณาธิการ 

นิตยสารโรตารีฯ

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
พฤศจิกายน 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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 ผม อดีตนายก กิจจา เตชะศิริธนะกุล  ผมเป็น
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำาเนิด ครอบครัวผมประกอบ
กิจการจำาหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน โดยใช้ชื่อธุรกิจว่า 
อุบลสาส์น ซึ่งสาขาที่ผมดูแล เป็นสาขาหน้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 ที่บอกว่าเป็นธุรกิจ
ของครอบครัว เพราะเรา
ทำามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ ร้าน
ค้าของครอบครัวเรา เป็นที่
นิยมของชาวตัวเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี อย่างมาก โดย
เฉพาะทำาเลหน้ามหาวิทยาลัย อันเป็นแหล่งที่นักเรียน 
นักศึกษา ต่างก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผนวกกับการค้าส่ง
ร่วมกับหน่วยงานราชการก็ทำาให้ธุรกิจที่เรียกว่า สเตชั่น
เนอรี่ ของครอบครัวเราเป็นที่รู้จักอย่างมาก

 แต่ในช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 
19 นั้น เราก็ได้รับผลกระทบอย่างมากไม่น้อยเหมือนกับ
หลายๆ ธุรกิจ ระลอกแรกก็เริ่มจากการเลื่อนกำาหนดเปิด
เรียน และการเรียนผ่าน online ทำาให้การจำาหน่ายหนังสือ
เรียนและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนได้รับผลกระทบด้านยอดจำา
น่ายที่ลดลงอย่างมาก

 ตามมาด้วยมาตรการป้องกันโรค ชีวิตวิถีใหม่ ที่
ต้องมีการจัดการด้านการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดให้
ผู้มาใช้บริกาต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการวัดไข้ มีการ
ลงทะเบียนและมีเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ 

ทำาให้ลูกค้า แม้จะรู้สึกอุ่นใจ
ในการมาใช้บริการแต่ก็ทำาให้
ลูกค้ายุ่งยากเล็กๆ ไม่น้อย

  จากวิกฤติครั้งนี้ เราต้องใช้
วิธีแก้ปัญหาด้วยการลดต้นทุน 
และค่าใช้จ่ายทุกด้าน เพื่อ

ประคองสภาวะธุรกิจให้ภาพรวมสามารถดำาเนินการอยู่รอด
ไปให้ได้นานที่สุด

 ผม มุ่งมั่น พยายามอย่างเต็มที่ที่จะผ่านพ้นวิกฤต
ครั้งนี้ไปให้ได้ และเชื่อว่า มวลมิตรโรแทเรียนที่ต้องประสพ
ภาวะวิฤกตเช่นเดียวกันนี้ ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นกัน 
สิ่งที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนการดำาเนินธุรกิจ ขั้นตอนไหน
ที่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยี หรือระบบเครือข่ายไร้
สายได้ เราก็ควรมองเป็นอันดับแรกๆ และเลือกตัดรายจ่าย
ที่ไม่จำาเป็นออกให้ได้ อย่างไรก็ดี สุดท้ายเราก็จะผ่านมันไป
ได้อยู่ดี แต่จะผ่านแบบไหนอยู่ที่ความตั้งใจของเราครับ

โดย อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล 

คณะกรรมการเลขานุการภาค 3340
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 ดิฉัน ในนามผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3340 โรตารี
สากล ปีบริหาร2563-2564 เขต สโมสรโรตารีนครพนม 
อันเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากค่ะ 
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่ อากาศดี มีวัดเด่นหลายแห่ง 
หลักๆของจังหวัดถ้าทุกคิดถึง ก็จะเป็นองค์พระธาตุพนม 
ซึ่งนอกจากองค์พระธาตุพนมแล้วยังมีอีกวัดที่มีองค์พระ
ธาตุอีก 7 พระธาตุแบ่งได้ประจำาวันเกิดครบทุกองค์พระ
ธาตุเลยทีเดียว 

 1.พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำาวันอาทิตย์

 2.พระธาตุเรณู เป็นพระธาตุประจำาวันจันทร์

 3.พระธาตุศรีคุณ เป็นพระธาตุประจำาวันอังคาร

 4.พระธาตุมหาชัย เป็นพระธาตุประจำาวันพุธ(กลางวัน)

 5.พระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำาวันพุธ(กลางคืน)

 6.พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำาวันพฤหัสบดี

 7.พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจำาวันศุกร์

 8.พระธาตุนคร เป็นพระธาตุประจำาวันเสาร์

 และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวที่เกิดในจังหวัด

สถานที่มีทั้งเกิดใหม่แล้วที่มีอยู่แล้วในเขตอำาเมือง มีหลาย 
แห่งให้มาเที่ยวชมความสวยงามและรับบรรยายกาศ 
สะพานมติรภาพไทยลาว 3, องคพ์ญาศรสีตัตนาคราช, อโุมงค ์
นาคราชจะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานริมแม่น้ำาโขงสวยงาม
มาก,พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพ(โฮจิมินห์),พิพิธภัณฑ์จวนผู้
ว่าราชการ(หลังเก่า),วัดนักบุญอันนาหนองแสง, มีถนนคน
เดิน จัดขึ้นทุกวันศุกร์,วันเสาร์,วันอาทิตย์ ถนนคนเดินก็จะ
สินค้าหลากหลาย ของกิน ของพื้นบ้าน และจะมีหอนาฬิกา
ที่สวยมาก และโรงแรมที่สร้างขึ้นใหม่ๆติดแม่น้ำาโขงและ
ร้านกาแฟเปิดใหม่เยอะขึ้นมากจากสมัยก่อน เพราะตอนนี้
จังหวัดนครพนมได้ขึ้นเป็นจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษไปแล้ว นัก
ท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่นครพนมเยอะมากขึ้น ดังคำาที่กล่าว
ว่า “นอนนครพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี” มิตรโรแทเรียน
สนใจเข้าไปให้ข้อมูลได้ที่การท่องเทียวแห่งประเทศไทยได้
เลยนะคะจะมีความละเอียดมากขึ้นอีกค่ะ ยิ่งในช่วงวิกฤติ 
เช่นนี้ เราคนไทยต้องช่วยกันค่ะ

ผชภ. สุธาศิณี ศักดาพิทักษ์
สโมสรโรตารีนครพนม

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน
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อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ

 ผู้ว่าการภาค เป็นภาระกิจสำาคัญที่ต้องทุ่มเททั้งเวลา 

ความรู้ พลังกาย พลังใจและที่ขาดไม่ได้คือกำาลังทรัพย์ การได้รับ 

การรับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการภาค ผมถือว่าเป็นการได้ 

รับเกียรติอย่างสูงจากสภาอดีตผู้ว่าการภาค และจากมวลสมาชิก 

ในภาค

 ผมเป็นโรตารีมา 30 กว่าปี รับตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญ

ระดับภาคก็มากมายไม่ว่าจะเป็น ประธานจัดงาน M-PETS, 

ประธานเทรนเนอร์, ผมเป็นประธานภาพลักษณ์ 3340 ถึง 3 ปี 

ต่อเนื่อง และประธาน D-DO และกำาลังจะได้เป็นประธานจัดงาน 

M-PETS อีกครั้งในปี 2565 แต่ผมภูมิใจกับการได้เป็นผู้ว่าการ

ภาค 3340 มากที่สุด ซึ่งอยู่ในปีโรตารี “Be a Gift to the 

World” หรือ ปี 2015-2016 

 สิ่งที่ผมได้จากการเป็นโรแทเรียน ผมได้มิตรภาพ ได้ 

เรียนรู้ ได้รับความเมตาจากผู้ใหญ่ของภาคทั่วประเทศ ได้

เรียนรู้ที่จะปรับปรุง พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ สู่การ

เป็นผู้นำา ทำาให้เราเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้องค์

ความรู้เกี่ยวกับโรตารี ในเชิงลึก ได้เข้าใจโครงสร้างองค์กรที่มี

มายาวนาน 116 ปี ผมได้เดินทางร่วมประชุมโรตารีทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำาให้ผม ได้รู้จักโรตารีอย่่างลึก

ซึ้ง รวมถึงมวลมิตรมากมาย

 ในปีที่ผมได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการภาคนอมินี ผมป่วย

ด้วยโรคหัวใจที่หนักหนาสาหัสถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดบายพาสด่วน

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ผมรู้สึกเป็นห่วงว่าผมอาจจะไม่ได้ทำาหน้าที่ 

ผู้ว่าการภาคอย่างที่ตั้งใจเมื่อปีบริหารมาถึงก็เป็นได้ โชคดีมากที่

การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี ยังเหสือเวลาพอที่ผมจะดูแลสุขภาพให้

กลับมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังผ่าตัดไม่นานผมก็ขอแพทย์

เจ้าของไข้ บินไปประชุมโรตารีที่ประเทศไต้หวัน เพราะผมจะ

ไม่ยอมให้การป่วยน้ีมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ได้ทำาหน้าที่เป็นอันขาด

เมื่อปีบริหารของผมมาถึง

 ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผมทำาหน้าที่ผู้ว่าการภาค 

3340 เป็นธรรมดาที่ภาระกิจกว่าครึ่งปีบริหารล่วงเลยไปกับการ

เดินทางเยี่ยมทุกสโมสรในภาค ซึ่งเป็นกลวิธีที่จะทำาให้ผู้ว่าการ

ภาคได้รู้จักภาคของตัวเองทุกปัญหา ทุกโอกาสที่อาจจะเป็นไปได้ 

ที่จะพัฒนา  เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในอนาคต และได้

ทำาโครงการต่างๆ ครบทั้ง 6 แนวทางของโรตารีสากล 

 ในปีบริหารผม มีการทำาโครงการองค์กรให้เข้มแข็ง

ด้วยสมาชิกภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสมาชิก การรักษาสมาชิก 

หลายสโมสรทำาโครงการสำาคัญที่เป็นระดับ Global grants หลาย 

โครงการการ ผมเน้นการบริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารีอย่างจริงจัง 

เพราะผมรู้ว่าการบริจาคนั้นจะช่วยมวลมนุษย์ทั่วโลก และกลับ

มาช่วยเราเองในอีก 3 ปีต่อมา

  ผมานำาความรู้จากโรตารี มาปรับใช้กับชีวิตและธุรกิจ

หลายอย่าง ทำาให้วิถีชีวิตผมเปลี่ยนไป

 ที่สุด งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา ผมสรุปปีบริหารด้วย

โครงการดีๆ มากมายจากหลากหลายสโมสรที่ทุ่มเททำางานเพื่อ

มวลมนุษย์ เพื่อผู้ด้อยโอกาสกว่าตนเอง ผมได้ประสบการณ์ที่

มีค่ามาก ซึ่งน้อยคนที่จะมีโอกาสเช่นนี้ ที่สำาคัญผมได้มิตรภาพ

มากมาย ได้เพื่อนใหม่ในทุกที่ที่ผมเดินทางไปถึง สิ่งต่างๆ เหล่า

นั้นล้วนเป็นของขวัญแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง สมกับคำาว่า “Be 

a Gift to the World” 

 การหมดวาระปีโรตารีของผู้ว่าการภาค ไม่ได้หมาย 

ความว่าเราจะไม่ได้ทำางานต่อ แต่นั่นเป็นการเริ่มต้นทำางานเพื่อ

โรตารีอย่างแท้จริงต่างหาก เนื่องจากในภาระหน้าที่ผู้ว่าการภาค 

เป็นการเก็บเกี่ยวข้อมูล ประสบการณ์ และทำาความรู้จักอย่าง

ลึกซึ้งในมิติของโรตารี โดยเฉพาะของภาค เมื่อผ่านพ้นการ

ทำาความรู้จักอย่างลึกซึ้งแล้ว นั่นคือการเริ่มนำาความรู้จักที่ได้มา

บูรณาการ ทำางานอย่างแท้จริงอย่างไม่มีเวลาจบสิ้นในตำาแหน่ง

อดีตผู้ว่าการภาคภาค นั่นเอง
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OUR CLUBS

ก้าวสู่ปีโรตารีวิถีใหม่ 2563-2564
นย.อัญชนีย์ วงศ์กาฬสินธุ์  นายกสโมสรโรตารีสกลนคร ปี 2563-2564

 เมื่อก้าวเข้าสู่ ปีบริหาร 2563 ถึง 2564 เป็น
สถานการณ์ที่มาพร้อมกับความไม่ปกติ คือเกิดวิกฤติการณ์
เชื้อไวรัส Covid-19 ระบาด ซึ่งการระบาดแพร่ไปทั่วโลก 
ทำาให้เราจำาเป็นและจำายอมเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำาเนิน
ชีวิต มาตรการป้องกันตัวเองหลายอย่าง ทั้งการใส่หน้ากาก
อนามัยหรือการล้างมือบ่อยๆ และยังมีการป้องกันโดยใช้วิธี
การอื่นๆ เช่น การกักตัวการปิดสำานักงานชั่วคราว การงด
เดินทางไกลหรืองดเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้แต่การ
ปิดเมืองจนนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่อันน่ายินดี เพื่อให้สถานการณ์ที่
เลวร้ายได้ผ่อนคลายลงบ้าง จนกระทั่งทำาให้เราสามารถเริ่ม
ทำากิจกรรมต่างๆของสโมสรได้มากขึ้น 
 กิจกรรมแรกที่เราชาวโรตารีได้ร่วมมือกันคือการ
อบรมประจำาปี 2563 ถึง 2564 เช่น การอบรม DISTRICT 
TRAINING ASSEMBLY 2020-2021 ที่จังหวัดขอนแก่น 
จากนั้นก็เริ่มกิจกรรมต่างๆของสโมสรโรตารีสกลนคร วันที่ 
12 กรกฎาคม 2563 มอบรถเข็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงคุณ
ยายคำาท่อน ยมสีดำา อายุ 82 ปี ชาวบ้านจัดระเบียบ อำาเภอ 
ภูพาน จังหวัดสกลนคร มอบที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน 
ธนากโร  อำาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่  17 กรกฎาคม 
2563 ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มงานวัณโรคที่โรงพยาบาล 
ศูนย์สกลนคร จำานวน 200 ชิ้น และ วันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 เมื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง
สกลนครเพื่อนำาไปซ่อมบำารุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จะมีพิธีมอบสวนสาธารณะ 
แก้มลิงหนองโนนต่าย หรือ “ชลธารแห่งรัก” หรือ “The 
Lake of Love” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายนิพนธ์ บุญญามณี  ในการนี้ ท่านพิชัย รัตตกุล อดีต
ประธานโรตารีสากล จะเป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของ
โครงการ การดำาเนินงานต่างๆ จนสำาเร็จเรียบร้อย เป็น

สวนสาธารณะที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึงในจังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเป็นการมอบสวน สาธารณะแห่งนี้ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำาบลโพนงาม อำาเภออากาศอำานวย จังหวัด
สกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นการสิ้นสุดหน้าที่การดูแลสวนน้ีของศูนย์โรตารี
ประเทศไทย แต่เราชาวโรตารียังสามารถไปจัดกิจกรรม 
ต่างๆ ได้ถึงแม้จะอยู่ในความดูแลของ อบต.โพนงาม
 กิจกรรมเป้าหมายที่ดิฉันวางไว้ในปีบริหาร 2563-
2564 นี้ ได้แก่
 - โครงการธนาคารน้ำาใต้ดินซึ่งยังทำาอย่างต่อเนื่อง
 - โครงการอ่านหนังสือเพื่อเด็กสกล
 - โครงการเลี้ยงปลาแบบ Bio Frock
 - โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับสำานักงาน 
ป่าไม้จังหวัดสกลนคร และองค์กรเอกชนต่าง ๆ  
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย ถึงแม้ว่า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดต่างๆ ของเชื้อไวรัส Covid-19 
ในปัจจุบัน ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินัก แต่เราชาวโรตารี ก็ยัง
มุ่งมั่นทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติต่อไป 
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ใดๆ ดั่งอรรถพจน์ที่ว่า 

“โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส”
“Rotary Opens Opportunities”   
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กิจกรรมสโมสรในภาค 3340

  สโมสรโรตารีอุบล ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน มูลนิธิเด็กลาสเวกัส-โรตา
รีอุบล ณ โรงเรียนบ้านคำาข่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานีโดยได้
รับงบประมาณและการสนับสนุนจาก Chidren Foundation แห่ง 
Las Vegas USA และ สโมสรโรตารีอุบล จำานวน 420,000 บาท

สโมสรโรตารีอำานาจเจริญ จัดทำาโครงการสร้างสุขภาพดีให้ชุมชนด้วย
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ One day projects

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมพิธี “ส่งมอบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่
ครัวโลก” และร่วมเกี่ยวข้าว ที่ วัดบูรพากู่น้อย  บ้านกู่กาสิงห์  ต.กู่
กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด

สโมสรโรตารีอำานาจเจริญ จัดทำาโครงการ มหกรรมกีฬา มอบอุปกรณ์ 
กีฬา พร้อมเงินรางวัลและของรางวัลมากมาย ให้แก่เรือนจำาจังหวัด
อำานาจเจริญ

สโมสรโรตารีอี-คลับภาค3340 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องโรตารีให้
สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า ในเขต1 และเขต2 ณ โรงแรมนิวแทรเวิล
ลอร์ด จ.จันทบุรี ได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกทุกสโมสรเป็น
อย่างดี
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กิจกรรมสโมสรในภาค 3340

สโมสรโรตารียโสธร ร่วมทำาบุญกฐินสามัคคี วัดอัมพวัน อ.เมือง
ยโสธร จ.ยโสธร และร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม ธรรมวิเวก เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรตารี

สโมสรโรตารี่ครบุรี ร่วมกับโรตารีภาค3340 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำา
ท่วม โดยการบริจาคถุงยังชีพจำานวน 100 ชุด และน้ำาดื่มอีก 30แพ็ค 
แก่ชาวบ้านตำาบลไทยสามัคคี อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา จำานวน 
5 หมู่บ้าน

สโมสรโรตารี่ครบุรีโคราช เข้าพบ Father Giovanni Contarin 
(บาทหลวงโจวันนี กอนตาริน) อธิการแห่งบ้านผู้สูงอายุนครราชสีมา 
เพื่อมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่ผู้สูงอายุในการทำากิจกรรม พร้อม
ทั้งหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ที่อาศัยอยู่ลำาพัง
และยากจน โดยจะมีการออกพื้นที่เพื่อเยี่ยม และมีการจัดทำารายชื่อ
ประวัติเพื่อเป็นการติดตามผลอย่างเป็นระบบ

สโมสรโรตารีท่าเรือตราด ร่วมกับชมรมมิตรภาพจังหวัดตราด และ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด นำาเครื่อง 
อุปโภค บริโภคไปเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ 
ต.ชำาราก 2 ราย ต.วังกระแจะ 2 ราย และ ต.หนองเสม็ดจำานวน 1 ราย 

สโมสรโรตารีจันทนิมิต จัดโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ มอบเครื่อง
อุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำาเป็นแก่ผุ้ป่วยโคสะเก็ตเงิน

สโมสรโรตารีอุบล ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน มูลนิธิเด็กลาสเวกัส-โรตารี 
อุบล ณ โรงเรียนบ้านคำาข่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดย
ได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจาก Chidren Foundation แห่ง 
Las Vegas USA และ สโมสรโรตารีอุบล จำานวน 420,000 บาท
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สโมสรโรตารีหมากแข้ง ได้เดินทางไปสำารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน
ดีแต่ยากจน ในการสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ให้ 
กับนายณัฐพล ผลจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
หนองหานวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

สโมสรโรตารีพนัสนิคม ทำาโครงการมอบไม้เท้า3ขา ให้กับผู้สูงอายุที่
เดินไม่สะดวกและเปลี่ยนโถชักโครกให้ใหม่

สโมสรโรตารีพนัสนิคมจัดงานราตรีประดับดาว.มอบรายได้เพื่อสร้าง
ตรวจโรคให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม(อาคารหลังใหม่) จำานวนเงิน 
400000 (สี่แสนบาท)

สโมสรโรตารีน้ำาพอง ร่วมรับและบริจาคโลหิตกับ บริษัท แก่นขวัญ 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ร่วมกับ สโมสรโรตารีสุริวงศ์ และ
แอนน์วิไล นิธิวรรณากุล มอบหนังสือ กระเป๋านักเรียนเด็กญี่ปุ่น 
ทุนการศึกษา และหน้ากากอนามัย ให้ คณะบริหารธุรกิจการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สโมสรโรตารีศิลปาคม และมวลสมาชิก ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จเปิด
ศาลเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดอุดรธานี
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สโมสรโรตารีศรีราชา ทำากิจกรรมแจกทุนการศึกษาแบะเลี้ยงอาหาร 
กลางวันแก่เด็กนักเรียนที่ร.รวัดพิบูลสันหธรรมศรีราชาวัน

สโมสรโรตารีสุรินทร์ ได้มอบหนังสือภาพประกอบภาษาอังกฤษให้กับ 
ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ จำานวน 13 โรงเรียน โครงการ 
โดย คุณJosef Weemaes และคุณสุทัตตา แก่นพรม จากRotary 
Club of Wodonga West ประเทศออสเตรเลีย ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

สโมสรโรตารีแหลมฉบงั ร่วมกับวดัหนองฆอ้ คณะผู้มีจิตศรัทธา ออฟโรต 
พันธมิตร กลุ่มเพื่อนทับลาน ร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ให้กับ โรงเรียนบ้าน 
ทับลาน 10,000.- และโรงเรียนบ้านกระเดือง 10,000.- พร้อมมอบสิ่งของ 
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำาท่วมที่ ปราจีนบุรี และจ.นครราชสีมา

สโมสรโรตารี นครพนม ทำากิจกรรมต่อเนื่องเติมความรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโชคดี จ.จันทบุร นำาหนังสือ และ
เสื้อใส่วันพระไปมอบให้เด็กๆ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลาางวัน มีการมอบ
ทุนการศึกษา แก่เด็กที่ชนะการประกวดเรียงความ อ่านภาษาไทยดีเด่น 
ในชั้นประถมต้น

สโมสรโรตารีโคราช นำาโดย นย.รัตนา สุวรรณนาคร  พาสมาชิกไปแจก
ถุงยังชีพ 100 ชุดให้กับชาวบ้านอำาเภอปักธงชัย หมู่ 4 และ  หมู่ 11 ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากพายุ  เกิดน้ำาท่วมไหลหลาก

สโมสรโรตารีโลตัสซิตี้ อุบล ร่วมกับ สโมสรโรตารีสกลนคร  ร่วมกัน
สร้างหลังคากันสาดให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนงบประมาณ 
สถานที่ โรงเรียนน้ำาคำาพิทยา บ้านน้ำาคำา  ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธานี
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การประชุมระหว่างเมือง (InterCity)
ประจำาปีบริหาร 2563-2564 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย นยก.วารุณี สุริยวนากุล
สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

 การประชุม InterCity ภาค 3340 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 63 จ.ร้อยเอ็ด โดยมีสโมสรโรตารี 
ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรม นอกจากจะเป็นการนำาเสนอผลงานของแต่ละ
สโมสรตามปกติแล้ว ในครั้งนี้ยังมีความพิเศษออกไปกว่า
ทุกปี คือมีการนำาเสนอต้นกล้าใหม่ของโรตารี เป็นการให้
โอกาสสมาชิกแต่ละสโมสรที่มีความเป็นผู้นำาและมีความ
สามารถในการพูดเชิงสัมมนา ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษใน
การให้ความรู้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสโมสรในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของโรตารี อันเป็นแนวคิดของ
ท่านผู้ว่าการภาควิมล ที่ต้องการสร้างวิทยากรหน้าใหม่ๆ 

ในอนาคตสู่เวทีการประชุมระดับภาค เพื่อสร้างสีสรรค์ให้ 
การประชุมมีความใหม่และน่าติดตาม
 การประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมือจากทุกสโมสร
ในภาคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมหน้า หลายสโมสรได้นำา
ผลงานและกิจกรรมที่กำาลังดำาเนินการมานำาเสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากมวลสมาชิกต่าง
สโมสรในการเก็บแนวคิดมาแลกเปลี่ยนกันอย่างมาก โดย
เฉพาะการนำาเสนอภาพ People of Action ที่ได้มีการ
จัดประกวดในภาค เพื่อเลื่อนระดับไปประกวดต่อในระดับ
ระหว่างภาคต่อไป ซึ่งแต่ละสโมสรได้มีการนำาเสนออกมาได้ 
อย่างน่าสนใจมากเช่นกัน
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