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สารประธานโรตารีสากล

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี หนึ่งใน
หลายๆ โปรแกรมสำ�หรับเยาวชนและคนรุ่น
หนุ่มสาวที่พวกเรามีกิจกรรมเฉลิมฉลองใน
เดือนนี้ คือเส้นทางของผมในการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในโรตารี ผมและภริยาของผม
ซูซาน เริ่มต้นรับอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยน
หลังจากผมเข้ามาในโรตารีไม่นานนัก ประสบการณ์ นี้ ช่ ว ยผมจากการเป็ น สมาชิ ก สโมสร
ธรรมดาๆ คนหนึ่ง กลับมาเป็นโรแทเรียน
ที่แท้จริง ทุกวันนี้เยาวชนแลกเปลี่ยนกลาย
เป็นประเพณีที่เข้มแข็งของครอบครัวของเรา
เรารับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนตลอด
เวลา ๒๔ ปีมานี้ จำ�นวนถึง ๔๓ คนแล้ว!

โรทาแรคท์สักแห่งหนึ่ง แล้วเธอจะได้พบกับ
คนหนุ่มสาวจำ�นวนมากที่มาอยู่ด้วยกัน เพื่อ
จะสร้างความแตกต่างและร่วมสนุกด้วยกัน”

สองสามปีต่อมา ขณะที่ฉันไปเรียนอยู่
ที่มหาวิทยาลัยไทรเออร์ คำ�พูดของคุณโฮล
เกอร์ก็ดังก้องมาในหูฉันอีกและฉันคิดว่าจะ
ลองพยายามทำ�ตาม ซึ่งเป็นเวลานานกว่า
แปดปีมาแล้วแต่ฉันยังไม่ลืม เมื่อคุณไปอยู่กับ
โรทาแรคท์แล้ว คุณจะไม่อยากออกไปไหน
โรทาแรคท์ติดตามฉันไปทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่
สโมสรไทรเออร์แล้วก็ไปที่สโมสรในโบโลญา
อิตาลีที่ฉันไปเรียนต่อที่นั่น และเมื่อฉันไป
ต่อปริญญาโทที่เมืองคีล ฉันก็ไปร่วมงานกับ
โรทาแรคท์ที่นั่น ก่อนที่จะย้อนกลับมาอยู่กับ
ครอบครัวเรารักโปรแกรมนี้มาก ตั้งแต่ สโมสรโรทาแรคท์ฮัมบูร์ก-อัลสเตอร์ตัล เมื่อ
แรกเริ่ม นอกเหนือจากรับอุปถัมภ์นักเรียนใน ฉันเริ่มทำ�งาน ซึ่งแต่ละสโมสรที่กล่าวนั้น
บ้านของเราแล้ว เราเข้าไปมีส่วนร่วมโปรแกรม ล้วนมีเอกลักษณ์และจุดโฟกัสของตนเอง แต่
ด้วยการช่วยจัดค่ายนักเรียนภาคฤดูร้อนด้วย ทุกๆ แห่งก็มีแรงบันดาลใจที่เป็นธรรมชาติ
และหนึ่งในค่ายที่ว่านี้ เราได้พบกับ คริสติน อยู่ในตัวเหมือนๆ กัน
ลิชติน นักเรียนมัธยมจากเยอรมัน ในขณะนั้น
เวลานี้ฉันมีบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
บิดาของเธอคืออดีตนายกสโมสรโรตารีของ
ผมเอง เพื่อทดลองสิ่งใหม่ๆ สำ�หรับการ อาวุ โ สในสโมสรโรทาแรคท์ ข องฉั น ซึ่ ง ฉั น มี
เปลี่ยนแปลงในปีนี้ ผมจึงขอใช้เนื้อที่ตรงนี้ ความสุขจริงๆ ฉันมีโรทาแรคท์อยู่ในหัวใจ
ของประธานโรตารีสากลเพื่อให้คริสตินได้มา ของฉัน สร้างแบบคุณค่าแก่ฉัน แม้ว่าความ
สนใจของฉันอาจเปลี่ยนไปบ้าง วันหนึ่งเมื่อ
แบ่งปันเรื่องราวของเธอ
คุ ณ ซู ซ านมาเคาะประตู ห้ อ งฉั น เหมื อ นเธอ
ฉันได้ติดต่อครั้งแรกกับโรทาแรคท์ เมื่อ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย เธอต้อง
ประมาณ ๑๓ ปีก่อน ดิฉันอยู่กับคุณซูซานและ การแนะนำ�ให้ฉันรู้จักสโมสรโรตารีคนหนุ่มสาว
คุณโฮลเกอร์ในการจัดอาหารบาร์บีคิวในค่าย แบบทันสมัยที่ตั้งอยู่ระหว่างฮัมบูร์กและโม
2 เยาวชนภาคฤดูร้อน คุณโฮลเกอร์หันมาพูด เลน บ้านเกิดของฉัน คือสโมสรอี-คลับฮัม
กับฉันว่า “ทำ�ไมเธอไม่ลองไปเยี่ยมดูสโมสร บูร์ก-คอนเนคท์ ซึ่งคุณซูซานไปช่วยก่อตั้ง
The Governor 3340 RI 2021-2022

สโมสรนี้ประชุมแบบอี-คลับ ทุกคนรู้สึกผ่อน
คลายและมีความเป็นส่วนตัว สมาชิกมีอายุ
แตกต่างกัน ฉันคิดว่าเมื่อทุกสิ่งดูจะเหมาะ
สมดีแล้ว ทำ�ไมไม่ลองพยายามดู ต่อจากนั้น
เมื่อเวลามีค่าและควรจะมีความสนุกสนาน
ด้วยเมื่อมีโอกาส ที่เหลือก็จะเป็นไปเอง
เดี๋ยวนี้ฉันอยู่ในโลกทั้งสอง คือสมาชิก
ที่ ภู มิ ใ จของโรทาแรคท์ แ ละโรแทเรี ย นด้ ว ย
และฉันมีเป้าหมายส่วนตัวที่จะสร้างสะพาน
เชื่ อ มระหว่ า งโลกที่ เ ดิ น เป็ น เส้ น ขนานกั น นี้
เราทุกคนต่างมีเหตุผลคล้ายๆ กันในการมี
ส่วนร่วมอยู่ในครอบครัวโรตารี
ในการชักชวนคริสตินให้มาเป็นสมาชิก
ของโรตารี อาจต้องใช้ความพยายามบ้าง
แต่มันก็ได้ผลคุ้มค่า เป็นหน้าที่ของเราในการ
ใช้ความพยายามแบบนี้กับผู้ร่วมโปรแกรม
เยาวชนและโรทาแรคเตอร์ เพื่อจะเก็บรักษา
พวกเขาไว้ในครอบครัวโรตารี ผมหวังว่าท่าน
ทั้งหลายคงจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง
ของเธอได้บ้าง ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนว่า จะ
มั่นใจว่าคนหนุ่มสาวเช่นคริสตินนี้ จะสามารถ
มีประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆที่โรตารีเปิด
โอกาสสำ�หรับเรา และสำ�หรับบุคคลที่เรา
ร่วมบำ�เพ็ญประโยชน์ด้วย
Holger Knaack
President, Rotary International

(แปลโดย – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี)

เราสามารถเลือกใช้สันติวิธีได้ทุกวัน ปลาย
ปี ค.ศ.๑๙๑๔ (ในสงครามโลกครั้งที่ ๑) ยุโรป
ถูกแบ่งแยกด้วยแนวคูสนามเพลาะยาวเป็น
ร้อยๆไมล์ เมื่อกองทัพอังกฤษ/ฝรั่งเศสอยู่
ประจันหน้ากับเยอรมันฟากหนึ่ งในแนวรบ
ระยะห่างเพียงเสียงตะโกนกับฝ่ายเยอรมันนี
อีกฟากหนึ่ง และพระสันตะปาปาทรงขอร้อง
ให้ ทั้ ง สองฝ่ า ยสงบศึ ก กั น ในเทศกาลวั น
คริสต์มาส แต่การสู้รบยังดำ�เนินต่อไป
จนมาถึงค่ำ�คืนวันคริสต์มัส ทหารที่อยู่
หลั ง แนวรบของอั ง กฤษก็ ไ ด้ ยิ น เสี ย งที่ ไ ม่ มี
ใครคาดคิด มิใช่เสียงปืนแต่เป็นเสียงเพลง
และมีเสียงตะโกนตามมาว่า “สุขสันต์วัน
คริสต์มาส เมอรี่คริสต์มาส ทหารอังกฤษ” มี
เสียงตะโกนมาอีกว่า “ทหารอังกฤษ ออกมา
รวมกับพวกเราเถิด”
ทหารทั้งสองฝ่ายค่อยๆ โผล่ขึ้นจาก
สนามเพลาะอย่างระมัดระวัง ออกไปสู่พื้นที่
ว่างปลอดพรมแดนระหว่างแนวรบของทั้ง
สองฝ่าย และในไม่ช้าเหล่าทหารก็ได้พบว่า
มันเป็นการสงบศึกจริงๆ พวกเขาร่วมจับมือ
กันร้องเพลงคริสต์มัสด้วยกัน แลกเปลี่ยน
ของขวัญและเหล้าวิสกี้ให้แก่กันและกัน และ
ในที่ สุ ด ก็ มี ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลมิ ต รภาพขึ้ น
ระหว่างอังกฤษและเยอรมัน
การหยุดยิงมีผลต่อไปอีกเพียงสองวัน
ก่อนที่ทหารทั้งสองฝ่ายจะกลับคืนสู่แนวรบ
ของตน และเริ่มยิงต่อสู้หลั่งเลือดกันต่อไป

อีกเกือบสี่ปี ก่อนที่สงครามโลกยุติ แต่เรื่อง
ราวการหยุดรบในวันคริสต์มัสนั้น ยังเตือนใจ
เราอยู่ว่า สันติภาพสามารถเป็นไปได้ หาก
เราเลือกที่จะยอมรับกัน หากมีสันติภาพได้
เพียงสองสามวันแล้ว เหตุใดจึงไม่สามารถมี
ต่อไปเป็นเดือนเป็นปีเล่า? และเรามีวิธีอะไร
ที่จะป้องกันและยุติความขัดแย้งนั้นเสียแต่
แรกๆ
ผู้นำ�สิทธิประชาชนชาวอเมริกัน มาร์ติน
ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธี
รับรางวัลสันติภาพโนเบิล ปี ๑๙๖๔ ไว้ตอน
หนึ่งว่า “เราต้องมุ่งมั่นกระทำ�การเพื่อรองรับ
การมีสันติภาพในเชิงบวกด้วย มิใช่เพียงแต่
การหยุดสู้รบในด้านลบเพียงด้านเดียว”
การมี สั น ติ ภ าพเชิ ง บวกในโครงสร้ า ง
สังคม ในนโยบาย/ในทัศนคติประจำ�วันและ
ในปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมใน
ทุกระดับชั้น จะสร้างความอยู่รอดของสันติ
ที่ยั่งยืน นี่คือคำ�ตอบต่อเสียงร้องขอความ
ยุ ติ ธ รรมและสั น ติ ภ าพที่ เ ราได้ ยิ น จากการ
ประท้วงบนท้องถนนจากเมืองมินนีอาโปลิส
ถึงกรุงปารีสในปีนี้
สั น ติ ภ าพเชิ ง บวกที่ ศึ ก ษากั น ในศู น ย์
สันติภาพโรตารีรอบโลกของเราเวลานี้มิใช่
เพียงแต่เป็นแนวคิดของสถาบันนักศึกษาทุน
สันติภาพโลกของโรตารีเท่านั้น ในการเป็น
หุ้นส่วนของโรตารีร่วมกับสถาบันสันติภาพ
และเศรษฐศาสตร์ สถาบันสันติภาพเชิงบวก

ของโรตารีได้เสนอมอบการฝึกอบรมให้ฟรี
สำ�หรับสมาชิกโรตารีทุกคน ถึงวิธีจัดการ
สั น ติ ภ าพเชิ ง บวกในโครงการทุ กโครงการ
ที่เรากระทำ�ในระดับรากหญ้า รวมถึงทุน
สนับสนุนต่างๆ ของมูลนิธิฯ ด้วย
สันติภาพเชิงบวกนั้นเหมาะแก่ทุกระดับ
ของมูลนิธิโรตารี โครงการเรียนรู้หนังสือ
ของเราช่วยเหลือเด็กๆ ให้ก้าวหน้าในการ
เรียนรู่หนังสือ ดังนั้นฝ่ายที่คัดค้านในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งก็จะสามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้ดียิ่ง
ขึ้น โดยอาศัยทุนสนับสนุนของมูลนิธิที่ช่วย
จัดหาน้ำ�สะอาด ชุมชนให้มีความมั่นคง และ
เด็กๆ สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้มากขึ้น
ดีกว่าเดินไปหาแหล่งน้ำ�นับเป็นชั่วโมงๆ ใน
ที่สุด
บทบาทของเรา
ในฐานะผู้นำ�สังคม
ประชาชน ผู้ดำ�เนินการสันติภาพเชิงบวก
สืบต่อขยายงานต่อไป ไม่เพียงแต่อาศัยหุ้น
ส่วนโครงการและทุนสนับสนุนในจำ�นวนเพิ่ม
ขึ้น แต่ยังต้องผ่านเข้าไปอยู่ในหัวใจของเรา
ในความคิดและด้วยมือของเราที่จัดมอบของ
ขวัญให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นต่อไป/

3
สารผู้ว่าการภาค 3340 ปี 2563-2564

บอกเล่าจากเลขาภาค
อผช.กนกวรรณ ปัญญานนท์วาท

GOVERNOR’S MESSAGE
ผภว.วิมล คชินทักษ

มวลมิตรโรแทเรียน ที่รัก
นับแต่เร่ิมต้นปี “โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส”
ดิฉันเฝ้าทบทวนการทำ�งานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เดินทางไปร่วม
ระหว่างเยี่ยมสโมสร เพื่อค้นหารูปแบบหรือแนวทางที่น่าสนใจ
ที่อาจนำ�ไปต่อยอดทำ�โครงการดีๆ ที่จะเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส
และเกิดประโยชน์สูงสุด นำ�ไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรตารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาค 3340 ของเรา
ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid 19
ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ดิฉันยังคงส่งเสริมให้
สโมสรเดินหน้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นการมอบหน้ากากผ้า หรือสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวม
ไป ถึงเครื่องมือแพทย์ที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้เป็น
จำ�นวนมาก
ในนามผู้ว่าการภาค 3340 ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ
มวลสมาชิกเข้าร่วมการประชุมระหว่างเมือง (Inter City) ณ
จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งสโมสรเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คือสโมสร
โรตารีร้อยเอ็ด สโมสรที่เข้มแข็งมากในด้านกิจกรรมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ และการมีสมาาขิกที่มีคุณภาพอย่างมาก
เรามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการนำ�เสนอ
โครงการต่างๆที่เราได้เคยทำ�มาแล้วร่วมกัน เพื่อจะได้นำ�ข้อ
แตกต่างและสิ่งดีๆ มาปรับใช้ในการทำ�โครงการของสโมสร
ท่านต่อไป แล้วพบกันในงานค่ะ
กองบรรณาธิการจัดทำ�สารผู้ว่าการภาค

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

สวัสดีคะ มวลมิตรโรแทเรียน
ทุกท่าน
นับจากเริ่มปีบริหาร 2563
-64 ผ่านมาแล้ว 3 เดือน กาลเวลา
ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่
เกิดชึ้นในช่วงนี้ จะมีทั้งที่วางแผนไว้แล้ว เช่น การอบรม
DTA การสถาปนา คณะกรรมการ แต่ละสโมสร ที่จัดขึ้น
และกิจกรรมที่ไม่ได้วางแผน เช่น การเกิดจากภัยธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำ�ป่าไหลหลาก พัดบ้านผู้คนไปต่อน้าต่อตา
ที่จังหวัดเลย และน้ำ�ท่วมอันเกิดจากพายุโหมกระหน่ำ� ฝน
ตกตลอดข้ามวันข้ามคืนที่เกาะช้าง จ.ตราด ทำ�ให้เราชาว
โรแทเรียน ต่างจะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องร่วมช่วยเหลือกันไม่ว่า
จะจากแรงกาย การบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่ผู้
ประสบภัย ช่วยเหลือกันจนทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี นี้
แหละที่เป็นเสน่ห์ของโรตารีเรา การบริการเหนือตนเอง
คือสิ่งที่อยู่ในใจมวลมิตรทุกท่าน
ในช่วงปลายเดือน สิงหาคม ทางภาค 3340
เราได้จัดการอบรม ที่แตกต่างจากที่ภาคเราเคยจัดมา
นั้นคือ การอบรม “ต้นกล้า โรตารี” ซึ่งเป็นความตั้งใจ
จากท่านผู้ว่าการภาค วิมล คชินทักษ มีความประสงค์
อยากจะค้นหา สมาชิกที่ต้องการเพิ่มเสริมความรู้ความ
เข้าใจ โรตารี มากขึ้น และพร้อมที่จะเดืนเคียงข้างกันไป
พัฒนาในส่วนต่างในโรตารีให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีแบบแผน ไป
ในทิศทางเดียวกับ “โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส”
ในการอบรมครั้งนี้ ไม่น่าเชื่อว่า จะมีผุ้ที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมถึง 200 คน ต่างก็ แสดงความยินดี และ ชื่นชม
กับ วิทยากร และทีมงาน ทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ทำ�ให้ การ
อบรมในครั้งนี้ ประสบความสำ�เร็จ
สุดท้ายนี้ ทางคณะเลขา และทีมงานภาค ขอ
ฝากการประชุมที่จะมีขึ้นใน วันที่ 14 พย 2563 ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด คือ การประชุมระหว่างเมือง (intercity)
เชิญชวนทุกท่าน ทุกสโมสร เข้าอบรมในครั้งนี้มากๆ นะคะ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาค และเป็นกำ�ลังใจให้กับ
เจ้าภาพด้วยนะคะ
ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี
อผช.กนกวรรณ ปัญญานนท์วาท
สโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กันยายน 2563

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียน
ภาพจากเว็บไซต์ของโรตารีสากล แสดงให้เห็นว่ามูลนิธิโรตารีได้สนับสนุนให้สโมสรและภาคโรตารีท�าโครงการ Global
grant ใน 7 Areas of Focus (เรื่องที่เน้นความส�าคัญ 7 เรื่อง) โดยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า แต่เดิมนั้นการเขียนโครงการ Global
Grant ก�าหนดให้ต้องมีเป้าหมายสอดคล้องกับ 6 Areas of Focus ได้แก่

1. Peace and conflict prevention/resolution การสร้างสันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง
2. Disease prevention and treatment การป้องกันและการรักษาโรค
3. Water and sanitation น�้า การสุขาภิบาล และสุขอนามัย
4. Maternal and child health สุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก
5. Basic education and literacy การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ
6. Economic and community development การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
ประธานโรตารีสากลผ่านพ้น มาร์ค มาโลนี (ใน
ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งประธานโรตารีสากล) ได้
ประกาศว่ า ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการทรั ส ตี
ของมูลนิธิโรตารีและคณะกรรมการบริหารโรตารี
สากล มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็น Area of Focus (เรื่องที่เน้นความส�าคัญ)
ที่ 7 ในการท� า โครงการ Global Grant โดย
โครงการที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม
จะสามารถขอรับการอนุมัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงเรียนให้มวลมิตร
โรแทเรียนทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากโรตารีสากลจะเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
(วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา)
ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2546-47
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2563-65

ตัวเลขโรตารี
ภาค

ข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

3330

3340

3350

3360

รวม

สมาชิก 2,351 (2,289) 1,364 (1,336) 3,054 (2,860) 1,425 (1,411)

8,194 (7,896)

สโมสร 101 (101)

351 (349)

63 (63)

118 (116)

69 (69)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชัน
้ 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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รวมพลังเก็บขยะใต้น้ำ� (Upcycling the Oceans, Sattahip)
โดย

ผวล.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ สโมสรโรตารีพลูตาหลวง

สโมสรโรตารีพลูตาหลวง และศิษย์เก่าโรตารี อดีต
เยาวชนแลกเปลี่ยนร่วมกับภาคีเครือข่าย ปตท. ชมรมอาสา
ดำ�น้ำ� กู้ภัยทะเล ร่วมทำ�กิจกรรม ดำ�นำ�เก็บขยะใต้ทะเล
บริเวณ ตำ�บลแสมสาร อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย
ร่วมกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยปัจจุบัน
ขยะเป็นสิ่งที่มีมากขึ้น ซึ่งเกิดมาจากการทิ้ง ปัญหาง่ายๆ ที่
เหมือนจะแก้ไม่ยาก แค่ทุกคนไม่ทิ้ง หรือทิ้งให้ถูกที่ กลาย
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเพิ่มมากจนเกินควบคุม
ส่งผลกระทบทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
จุดศูนย์รวมของขยะบริเวณชายหาดคือก้นทะเล
บางชิ้นก็ไม่ย่อยสลายง่ายๆ ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเป็น
อย่างมาก
เช่นเต่าทะเลต้องขึ้นมาวางไข่ในชายหาดใน
อ.สัตหีบ ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากพื้นที่ใน
อ.สัตหีบปัจจุบันเกิดปัญหามลภาวะทางขยะและสิ่งแวด
ล้อมในทะเล และมีปริมาณขยะใต้ทะเลเป็นจำ�นวนมาก
แต่ประเด็นที่สำ�คัญในขณะนี้คือมลพิษทางทะเลจากการ
ประกอบกิ จ การการขนส่ ง และการขนถ่ า ยสิ น ค้ า ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น
การจัดกิจกรรมดำ�น้ำ�เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ
ที่สำ�คัญแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นอีกแนวทางที่สำ�คัญในการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับทะเลโดยการลดปริมาณขยะ ทั้งที่
ลอยบริเวณผิวน้ำ�กลางน้ำ� รวมถึงใต้น้ำ� เพื่อสร้างระบบ
นิเวศ และทะเลที่สวยงามให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืนต่อไป
การดำ�เนินการ ได้มีการสํารวจพื้นที่ในการจัด

กิจกรรม และจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดประชุมชี้แจง และ
วางแผนการดําเนินงาน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการดําเนินงานกิจกรรม ดําเนินการออกสํารวจ
พื้นที่เก็บขยะชายหาดบริเวณชุมชนแสมสาร ดําเนินการจัด
กิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ� ดําเนินการเผยแพร่การจัดกิจกรรม
ผ่าน Social media ต่างๆ และสรุปผลประเมินผลการ
ดําเนินงาน
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เราพบว่า
อ่าวไทยของเรา มีขยะจำ�นวนมาก โดยเฉพาะพวก ขวด
เบียร์ ขวดสุราต่างๆ และอวนหาปลา กิจกรรมครั้งนี้ ถึง
แม้ว่าจะเก็บขยะได้เพียงบางส่วน แต่ก็มีความสำ�คัญเพราะ
หากพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทะเลของเรา ก็จะ
สะอาดสวยงาม สโมสรโรตารีพลูตาหลวงขอเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยรักษา ดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลอันมีค่าของพวกเรา
ทุกคน เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเล อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชน และภาคีเครือข่าย
กับสโมสรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
การอนุรักษ์ทะเลไทย ทำ�กิจกรรมร่วมกันมีมิตรภาพต่อกัน
และรู้จักโรตารีมากขึ้น ทั้งในแง่ของโครงการบริการและ
โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนที่สร้างคนรุ่นใหม่ ที่มีจิตสำ�นึก
รักสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังของคนรุ่นใหม่
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่กระทำ�ต่อเนื่อง
ในปีต่อไป เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ทำ�แค่วันเดียว
จบ แต่ต้องทำ�ต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างจิตสำ�นึก
ให้กับทุกๆคน ที่สำ�คัญทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
“การแก้ไขปัญหาและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและขยะ
อย่าทำ�เพราะเกาะกระแส
แต่ทำ�เพราะมันเป็นโอกาสรอด”
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อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร
คำ�ขวัญโรตารี Service above self บริการ
เหนือตน เป็นคำ�ขวัญที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้มุ่งทำ�ความดี
เพื่อชุมชน และช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคคล
ที่ด้วยโอกาส ด้วยความมุ่งมั่นว่าการทำ�ความดี คือ ความสุข
และเป็นรางวัลที่มีค่าสูงสุดของชีวิต
ในปี พ.ศ. 2518 อน.ประพันธ์ บุญพาวัฒนา และ
รทร.จรัญ ภิญญรัตน์ ได้ชักชวนให้ผมเข้าร่วมประชุม
สโมสรโรตารีนครราชสีมา
ทุกวันอังคารอย่างต่อเนื่อง
พร้ อ มยั ง ทำ � หน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งคอยให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งของโรตารี
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมสโมสร ทำ�ให้ค่อยๆ มีความรู้
ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในองค์กรโรตารี ที่เป็นองค์กรใน
ระดับสากล อีกทั้งที่สำ�คัญด้วยภาคภูมิใจที่องค์กรโรตารีใน
ประเทศไทยได้รับพระกรุณาจากพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระกำ�แพงเพชร อัครโยธิน ที่ทรงรับตำ�แหน่ง
นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพ เป็นสโมสรโรตารีแห่ง
แรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2473
เมื่ อได้ รั บ เชิ ญให้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก สโมสรโรตารี
นครราชสีมา ก็ได้มีโอกาสร่วมทำ�กิจกรรมโครงการบำ�เพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชุมชนตลอดมา พร้อมทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมโรตารี ทั้งในระดับสโมสร, ระดับภาค คือ การอบรม
เจ้าหน้าที่สโมสร (DA) ในขณะนั้นปัจจุบันเรียก (DTA) เพื่อ
ให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และยังได้รับ
การแนะนำ�ส่งเสริมการสร้างความมีส่วนร่วมของมวลสมาชิก
ครอบครัวของสมาชิก และชุมชน
ขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ของโรตารี ยังเป็นแนว
ทางปฎิบัติที่สำ�คัญนั่นคือ การส่งเสริมมิตรภาพของมวล
สมาชิก เพื่อทำ�ให้เกิดโอกาสในการบำ�เพ็ญประโยชน์ ซึ่ง
เป็นสัจจธรรมที่แท้จริงว่ามิตรภาพของเพื่อนเป็นมิตรภาพ
8 ที่มีค่าเป็นสิ่งดีงาม และเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด นอกจาก
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มิตรภาพของมวลสมาชิกยังมีวัตถุประสงค์โรตารีสำ�คัญอีก
ประการ คือ การยกระดับจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพในชุมชนและยังได้ส่งเสริมให้มวลสมาชิกสามารถนำ�
ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพของตนเองและใช้ในครอบครัว
และการนำ�มาซึ่งความเข้าใจอันดี เพื่อนำ�ซึ่งสันติสุขของ
มวลมนุษยชาติ
ที่เล่ามาเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของประสบการณ์ใน
การเป็นโรแทเรียนมานานถึง 45 ปี ย่อมเป็นการยืนยันว่า
องค์กรโรตารีนั้น ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน เสน่ห์อะไรที่ทำ�ให้
มวลสมาชิกโรตารีภาคภูมิใจ เราคงสามารถตอบได้อย่าง
เต็มปากเต็มคำ�ว่า เสน่ห์และความภาคภูมิใจของโรตารี คือ
มิตรภาพ, การบำ�เพ็ญประโยชน์ดังคำ�ขวัญที่ได้การยอมรับ
ในการประชุมใหญ่โรตารีสากล ที่กล่าวว่า He Profits
Most Who Service Best ผู้ที่ได้กุศลมากที่สุด คือ ผู้ที่
บำ�เพ็ญประโยชน์ดีที่สุด
อุดมการณ์ การบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและ
คนที่ด้วยโอกาส
รวมทั้งมิตรภาพที่แสนดีและยั้งยืนจะ
สืบสานต่อไปในอนาคตอีกนานเท่านาน คงต้องมีความร่วม
มือร่วมใจ และความมีส่วนร่วมของทุกๆ คน ทั้งสมาชิก
โรตารีครอบครัวโรตารีและชุมชน
ในปี 2020-2021 (พ.ศ. 2563-2564) โรตารี
สากล จึงให้คติพจน์เพื่อเป็นเป้าหมายเชิญชวนให้เกิดความ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เรามาร่วมกันสืบสานองค์กร
โรตารีให้สามารถบำ�เพ็ญประโยชน์ ทำ�ความดีเพื่อโลก เพื่อ
มวลมนุษยชาติ ให้ยั้งยืนสืบไป
โรตารีเปิดแนวทางสร้างโอกาส
Rotary Opens Opportunities

OUR CLUBS
การทำ�งานโรตารี ในวิถีปกติใหม่

นย.รุจิรา สรุจิกำ�จรวัฒนะ นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง ปี 2563-2564
สวัสดีค่ะ…มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรักทุก
ท่าน ขณะที่ดิฉันดำ�รงตำ�แหน่งนายกสโมสรโรตารี่หมากแข้ง
ปีบริหาร 2563-64 สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 อยู่ในช่วงเริ่มผ่อนผัน คลายความเข้มงวดในการป้องกัน
การระบาดไปบ้างแล้ว ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่
เสมอ ขอให้ทุกท่านรับมือกับมันอย่างมีสติและเรียนรู้วิธี
ป้องกันตนเองให้มากขึ้นเพราะโรคจากไวรัสไม่อาจประมาท
หรือประกันความปลอดภัยว่าจะไม่กลับมาระบาดอีก สโมสร
โรตารีหมากแข้งได้มีการเคลื่อนไหวในช่วงนั้น เราได้ระดม
ความคิด ระดมกำ�ลังทรัพย์ เพื่อหาหนทาง หาวิธีการช่วย
เหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ขยายเชื้อไวรัสใน
จังหวัดอุดรธานี มวลมิตรโรแทเรียน ในสโมสร ได้ช่วยกัน
จัดหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอุปกรณ์ป้องกัน ต่างๆ
เพื่อนำ�ไปมอบให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล
และ สาธารณสุข เราได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ
เจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรองทั้ง 4 จุด 4 มุมเมืองอุดรธานี
เราได้ออกเยี่ยมเยี่ยนและจัดหาถุงยังชีพ 300 ชุด 300
ครอบครัว เพื่อมอบให้กับครอบครัวที่ยากจน ครอบครัว
ที่มีผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ทุกภาระกิจ ทุก
กิจกรรมที่เราทำ�อย่างต่อเนื่อง ด้วยหัวใจ ทำ�ให้มวลมิตร
โรแทเรียนทุกท่านในสโมสรเกิดความรักความ สามัคคี ซึ่ง
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอก
จะเห็นได้ว่าการ
บำ�เพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม ที่ทุกท่านทำ�โดยไม่ได้หวังผล
ตอบแทนใดๆ ด้วยจิต วิญญาณของความเมตตา เอื้ออาทร
ต่อเพื่อมนุษย์ ทำ�ให้สโมสรโรตารีหมาก แข้งมีสมาชิกใหม่
เพิ่มขึ้นหลายท่านในช่วงโควิด-19 วิกฤตคือโอกาสจริงๆ
อันเนื่องมาจากสมาชิกเก่า ได้ไปเชิญชวนสมาชิกใหม่ ให้
มาร่วมกิจกรรม บำ�เพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ ข้าง
ต้นนั่นเอง สโมสรโรตารี่หมากแข้ง มีระบบการจัดสนเทศ

สมาชิกใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกใหม่ที่เข้ามาจะมีพื้นฐาน
จิตอาสาอยู่แล้ว เมื่อผ่านการ อบรม Rotary ดิฉันสัมผัส
ได้ว่าสมาชิกใหม่ มีความกระตือรือร้น เพราะเข้าใจ ใน
Rotary บรรยากาศในสโมสรโรตารี่หมากแข้ง ทุกครั้งที่
ทำ�กิจกรรมร่วม กันเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน ชื่นชม
ยกย่อง ส่งเสริมและสนับสนุนกันและ กัน ดังนั้นโครงการ
ต่างๆ จึงประสบความสำ�เร็จอย่างสวยงาม เพราะเราเน้น
หลัก มิตรภาพ เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม นำ�ไมตรี ดี
ทุกฝ่าย ขอขอบคุณ Rotary ที่หล่อหลอมและพัฒนาให้เรา
ได้มีโอกาสสร้างบุญ กุศลและสะสมบุญกันต่อๆไป Rotary
ให้โอกาส เราได้มีเพื่อนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกเชื้อ
ชาติ Rotaryให้โอกาสได้มาร่วมกันทำ�คุณงามความดีเพื่อ
สังคมและเพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา ให้พวกเขาได้มีชีวิตที่
ดีขึ้น Rotary เปิดแนวทางสร้างโอกาส Rotary Opens
Opportunities
ด้วยมิตรไมตรีแห่งโรตารี / นย.รุจิรา สรุจิกำ�จร
วัฒนะ สโมสรโรตารี่หมากแข้ง ปีบริหาร 2563 - 64
สารผู้ว่าการภาค 3340 ปี 2563-2564
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สโมสรโรตารีอุบล มอบเครื่องช่วยหายใจ จำ�นวน 2 เครื่อง, หน้ากาก สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค 3340 เข้าพื้นที่อ.โป่งน้ำ�ร้อน บ้านหนอง
ผ้า, เฟรสชิว และแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ตาคง จ.จันทบุรี ได้มอบมุ้ง พัดลม และหน้ากากผ้า ให้กับชาวบ้านที่
ขาดแคลน จำ�นวน 15 ครัวเรือน ในพื้นที่เขตรอยต่อ จันทบุรีและกัมพูชา

สโมสรโรตารีอำ�นาจเจริญ และสโมสรโรตารีสีลม ภาค 3350RI ได้
พิธีมอบเครื่องฟอกไตให้แก่โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ

สโมสรโรตารีหมากแข้ง อุดรธานี นำ�มุ้งจำ�นวน 67 หลัง และหน้ากาก
ผ้าโรตารี ไปมอบให้ บ้านผู้สูงอายุในชุมชน

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ได้ทำ�กิจกรรมในชื่อโครงการว่า “เรา สโมสรโรตารีศิลปคม ร่วมมอบมุ้งหน้ากากผ้าและอุปกรณืการศึกษา
มาบอกรักแม่“ ที่สวนสัตว์ จ.นครราชสีมา โดยจัดเป็นกิจกรรมส่ง แก่ชุมชนที่ขาดแคลน
10 เสริมการเรียนรู้ให้กับคู่แม่และลูก โอกาสนี้ได้จัดมอบรถจักรยานให้
กับโรงเรียนจำ�นวน 24 คัน เพื่อให้นักเรียนบางคนที่อยู่ไกลได้ยืม
The Governor 3340 RI 2021-2022

กิจกรรมสโมสรในภาค 3340

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ทำ�กิจกรรมมอบมุ้งและหน้ากากผ้าให้ประชาชน สโมสรโรตารียโสธร ร่วมกิจกรรมทิ้งกระจาด กับ มูลนิธิรวมสามัคคี
ในชุมชนที่ขาดแคลน
ยโสธร บริจาคสิง่ ของให้กับประชาชนผู้ยากไร้

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่
แห่งชาติ ณ พุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น โดยร่วมกัน ปลูกต้นไม้ต้นเสลา ซากุระแห่งอีสานเป็นอนุสรณ์

สโมสรโรตารีพลูตาหลวง และศิษย์เก่าโรตารี อดีตเยาวชนแลกเปลี่ยน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปตท. ชมรมอาสาดำ�น้ำ� กู้ภัยทะเล ร่วมทำ�
กิจกรรม ดำ�นำ�เก็บขยะใต้ทะเล บริเวณ ตำ�บลแสมสาร อำ�เภอสัตหีบ

สโมสรโรตารี น้ำ�พอง ทำ�กิจกรรม “อบอุ่นปลอดภัยไร้ยุง” โดยมอบ
มุ้งและหน้ากากผ้า

สโมสรโรตารีท่าเรือตราด นำ�โดย นายกสโมสรสมพร ไกรสมุทร
ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค 3350 มอบเครื่องกรองน้ำ�
มูลค่า 75,000 บาท และหนังสืออ่านเสริมทักษะมูลค่า 15,000 บาท 11
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สโมสรโรตารีเมืองขลุง และสโมสรโรตารี E-clubภาค3340 ร่วมกัน
มอบเครื่องกรองน้ำ� เครื่องทำ�น้ำ�เย็น แมส มุ้งกันยุง มอบทุนการศึกษา
ร่วมทำ�บุญโรงทานให้กับโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ มอบรถวิลแชร์ 3 ตันให้กับผู้ป่วยในเขต
อ.กมลาไสย และมอบมุ้ง20 หลังให้กับ คลินิก ครอบครัวโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์

สโมสรโรตารีกระสัง มอบมุ้ง เพื่อป้องกัน ไข้เลือดออก ให้กับ ชุมชน
ในพื้นที่ อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สโมสรโรตารีเมืองวาริน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าขนหนูและมุ้งให้กับโรง
พยาบาลสาธารณสุขตำ�บลธาตุ อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อ
ส่งต่อคนไข้ติดเตียงในเขตตำ�บลธาตุ

สโมสรโรตารีอำ�นาจเจริญ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล

กิจกรรมสานสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลชาย7คนและแชร์บอลแอนน์
สโมสรโรตารีจันทนิมิตVSสโมสรโรตารีจันทบูรณ์ ชิงถ้วยท่านผู้ว่าการ
ภาค ท่านวิมล คชินทักษ ภาค3340
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กิจกรรมสโมสรในภาค 3340

สโมสรโรตารีเมืองขลุง ทำ�กิจกรรมมอบเครื่องกรองน้ำ�ให้โรงเรียนวัด
ทรายทอง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด

สโมสรโรตารีเกาะช้าง มอบของเครื่องใช้ที่จำ�เป็นแก่ผู้ประสบภัยกรณี
น้ำ�ป่าไหลหลาก ที่ ม.4 และ ม.5 ตำ�บลเกาะช้างใต้

กสโมสรโรตารี่จันทนิมิต ได้จัดทำ�โครงการปันน้ำ�ใจให้น้อง โดยมอบ สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ พร้อมด้วย ผวภ.วิมล คชินทักษะ เป็นประธาน
จักรยาน เครื่องทำ�น้ำ�เย็น อุปกรณ์กีฬา อาหารเครื่องดื่ม ณโรงเรียน ในพิธีมอบเครือ่ งฟอกไตให้โรงพยาบาลกันทรลักษ์จำ�นวน 4 เครื่องและ
ได้ให้กำ�ลังในการทำ�งานต่อไป
บ้านใหม่ อำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน

ผวภ.วิมล คชินทักษะ ร่วมกับ สร.ศรีสะเกษ และ สร.อินเตอร์แล็ค สโมสรโรตารีจันทบุรี ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องมือแพทย์ เครื่องดมยา
ศรีสะเกษ
บูรณะจะพักรอรถโดยสารบริเวณด้านหน้าโรงเรียน สลบในห้องผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน มูลค่า 2.2ล้านบาท ให้โรงพยาบาลน่าน 13
โครงการ Global Grant#2001296
ศรีสะเกษวิทยา
สารผู้ว่าการภาค 3340 ปี 2563-2564

กิจกรรมสำ�คัญของภาค 3340
ภาค3340 จัดอบรม “ภาพลักษณ์โรตารี” แก่สโมสรภายในภาค เพื่อเพิ่มเติมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ตราสัญลักษณ์โรตารีของแต่ละสโมสร รวมถึงการทำ�โครงการต่างๆ ภายใต้การสื่อสารเพื่อสร้าภาพลักษณ์ดีๆ ให้สามารถ
สื่อสารสู่สาธารณะชนได้อย่างเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้การทำ�กิจกรรมของโรตารีมีพลังมากขึ้น โดยการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ จัดที่จังหวัดขอนแก่น มีสโมสรภายในภาคเข้าร่วมอบรมอย่างหนาแน่น รวมถึงวิทยากรทุกท่านล้วนมีความ
รู้ และให้แนวทางในการนำ�ความรู้ไปดำ�เนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สโมสรโรตาแรคท์ ภาค 3340

เมื่อวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีศรีสะเกษ และสโมสรอินเตอร์แรคท์ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ศรีสะเกษ นำ�โดย อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสมชับ บุดดา และ อดีตนายกบุญชู แพงบุดดี ออกค่ายอาสาปรับปรุงโรงเรียน
บ้านหนองจิก ตำ�บลภูฝ้าย อำ�เภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ จิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
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