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สวัสดี ครอบครัวโรตารีทุกท่าน

 ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
	 ผู้ว่าการภาค	3330
	 โรตารีสากล	ปีบริหาร	2562-2563

โรตารี	เชื่อมสัมพันธ์โลก
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.สกนธ์	-	แอนน์สิรภัทร	อึ่งสร้อยทอง

	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 ที่ผ่านมาเป็นวัน

คล้ายวันเกิดขององค์กรโรตารีสากล	 	 	 ซึ่งในหลายๆ	

พื้นที่มีการจัดกิจกรรม	Rotary	Day	เพื่อส่งมอบความ

สุข	ความรู้ในเรื่องวิชาชีพ	การให้บริการต่างๆ	การส่ง

มอบโครงการบำาเพ็ญประโยชน์	 การประชาสัมพันธ์

องค์กรโรตารีในชุมชนที่สโมสรตั้งอยู่	 ผมขอขอบคุณ

ทุกสโมสรที่จัดกิจกรรม	 Rotary	 Day	 ในวันที่	 23	

กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา

	 งานของภาคที่มีความสำาคัญมากอีกงานหน่ึง

ในปีบริหาร	 2562-2563	 คืองานประชุมใหญ่ภาค	

 สันติภาพ สร้างสรรค์ จรรโลงโลก ความทุกข์โศก เกิดก่อข้อขัดแย้ง

 มาร่วมกัน ป้องกัน ความรุนแรง ลดขัดแย้ง เพิ่มสันติ ผลิดอกใบ

 เดือนแห่งความ รักล้น คนทั้งโลก หมดทุกข์โศก เพิ่มสุข ทุกถิ่นได้

 ลดขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น  ถ้วนทั่วไป เพิ่มสันติ เพิ่มน้ำาใจ สู่โลกเรา 

3330	โรตารีสากล	ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่	27-28	มีนาคม	

2563	 ณ	 โรงแรมหรรษา	 เจบี	 หาดใหญ่	 ในงานนี้ทุก

ท่านจะได้รับฟังสุนทรพจน์และสารแสดงความยินดี

จากผู้แทนประธานโรตารีสากล	 รับฟังบรรยายสรุป

รายงานจากประธานฝ่ายต่างๆ	 ของภาค	 การมอบ
รางวัลเกียรติยศให้กับทุกสโมสรในงาน	 Awards	
Night	 ผมขอเชิญชวนครอบครัวโรตารีทุกท่านลง

ทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ภาค	3330	ในครั้งนี้

 

 เดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางโรตารีสากลกำาหนดให้เป็น “เดือนแห่งการสร้างสันติภาพและ

การป้องกันข้อขัดแย้ง” (Peacebuilding and Conflict Prevention Month)
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DG.Sakon Uengsroithong
District	Governor’s	3330

Rotary	International

  And	the	23rd	February	is	also	RI	Birth-

day	Anniversary,	many	clubs	in	our	District	Ar-

eas	have	organized	Rotary	Day	Activity-Events	

to	 deliver	 happiness	 and	 knowledge	 about	

Vocations,	Services	Projects	and	Project	Pres-

entation,	Public	Relations	on	Rotary	in	local	

community	where	Rotary	Club	is,	etc.	I	must	

thank	all	Rotary	Clubs	who	perform	many	ac-

tivities	on	Rotary	Day,	23rd	February.

	 Another	important	meeting	in	our	District	

this	Rotary	Year	2019-2020	is	our	annual	Dis-

Dear All Rotary Family Members:

 This month of February is RI designated month of Peacebuilding and Conflict 

Prevention.

trict	 Conference	 on	 27-28th	 March	 2020	 at	

Hansa	J.B.Hotel,	Hat	Yai.		We	shall	listen	to	

Keynote	Speeches	and	Congratulation	Mes-

sage	 from	RI	Representative,	 listen	 to	Con-

clusion	 Reports	 from	 all	 District	 Chairper-

sons,	and	to	attend	District	Award	ceremony	

with	 all	 clubs	 in	 District	 Award	 Night	 alto-

gether.		So	I	would	sincerely	invite	all	Rotary	

Family	Members	to	attend	our	District	3330	

Annual	Conference	this	year.

 Peace bring happiness to the world, Conflict makes sadness in community,

        Together we help prevent violent with conflict resolution to peaceful world.

        February, the Month of Love for our world, to bring us more happiness,

        And to decrease conflict in any place, to more peaceful, happy and lovely world

ROTARY CONNECTS THE WORLD
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มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

สุขสันต์วันเกิดปีที่ 115 ครับ มิตรโรแทเรียนและสมาชิก

ครอบครัวโรตารีทุกท่าน 

 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1905	 มานี้	 โลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากมาย	

ขณะนั้นประชากรโลกมีอยู่ราวๆ	 1.7	 พันล้านคน	 ปัจจุบันนี้โลกเรา

มีประชากรกว่า	 7.7	 พันล้านคน	 	 	 เมื่อ	 115	 ปีก่อน	 	 สหรัฐอเมริกา

มีโทรศัพท์เพียง	 5	 เครื่องต่อประชาชน	 100	 คน	 แต่ในปี	 2020	 นี้

ประชาชนร้อยละ	96	มีมือถือใช้		และจีนกับอินเดียทั้งสองประเทศ	มี

มือถือรวมกันมากกว่า	1	พันล้านเครื่องใช้อยู่ปัจจุบัน

	 ช่วงเวลา	 115	 ปีนับแต่ก่อตั้งโรตารี	 ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะ

เปลี่ยนแปลงไป	 ยกเว้นคุณค่าของโรตารีที่เราได้เริ่มต้นและคงอยู่ถึง

ปัจจุบัน	 นั่นคือ	 ไมตรีจิตมิตรภาพ	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 ความแตกต่าง

ด้านอาชีพ	 การบำาเพ็ญประโยชน์และการเป็นผู้นำา	 คติพจน์	 “บริการ

เหนือตน”	 ของเราเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี	 1911	 จริยธรรมภายใต้คติพจน์นี้	

ถูกกลั่นกรองโดยผู้ก่อตั้งโรตารี

 ขณะที่โลกกำาลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากขึ้น	 ความ

จำาเป็นในงานบำาเพ็ญประโยชน์ของโรตารีก็เพิ่มทวีมากกว่าที่เคยมี	 สิ่ง

หนึ่งที่มองเห็นได้จากโครงการบำาเพ็ญประโยชน์	 ที่เรามองเห็นได้จาก

การกระทำา	 และจากรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความขอบคุณบนใบหน้าของ

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์	 โครงการของโรตารีเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและ

เชื่อมสัมพันธ์โลก	 	 ตลอดปีที่ผ่านมานี้	 ผมได้เห็นโครงการที่น่าพิศวง

ของโรตารีในขณะทำางานมากมาย

	 ปีที่ผ่านมานี้	 ผมและคุณเกย์	 ได้ไปเยี่ยมบริเวณที่ประสบภัย

พิบัติฟูกุชิมะของญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่บนโลกไม่กี่แห่งที่ประสบ

ภัยพิบัติเช่นนี้	 	 เดือนมีนาคม	 2011	 คลื่นยักษ์สึนามิจากแผ่นดินไหว

ในทะเลได้สร้างภัยพิบัติที่โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่นั่น	 	 ทุกวันนี้

เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่มิใช่เป็นเรื่องความพินาศ	 แต่เป็นเรื่องของความ

หวังและการเริ่มต้นสู้ชีวิตใหม่						ทุนสนับสนุนของโรตารีได้ช่วย

ปรับปรุงดูแลสุขภาพจิตและด้านการแพทย์แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อภัยพิบัติ	

และช่วยชุมชนที่ถูกทอดท้ิงได้บรรเทาสภาพนั้นด้วยไปการแบ่งปัน

ประสบการณ์ของผู้คนจากซีกโลกอ่ืนท่ีได้การฟื้นฟูจากภัยพิบัติมาแล้ว

เช่นกัน			ทุนสนับสนุนของเรายังไปช่วยดูแลการฟื้นฟูตนเองและฟื้นฟู

ชุมชนแบบยั่งยืนระยะยาวตลอดทั่วภูมิภาคที่ประสบภัย

	 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้	 ผมได้ไปเยี่ยมโปรแกรม	 Careers	 in	 Care	 ที่

ช่วยเพ่ิมทักษะคนงานผู้อพยพด้านอาชีพที่จำาเป็นในการจัดการ

ดูแลผู้สูงวัย	 เมื่อจบหลักสูตรแล้ว	 ผู้ฝึกงานจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อช่วย

เสริมอนาคตในอาชีพของเขา	 ขณะที่ธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงวัยได้รับ

ประโยชน์จากกลุ่มขยายความรู้	 โครงการของโรตารีเช่นนี้ประสบ

ความสำาเร็จเพราะสนองความต้องการของชุมชนและยังมีโอกาสรับ

การสนับสนุนจากองค์การรัฐในชุมชนเพ่ือสร้างผลกระทบแบบยั่งยืน

ต่อไป

	 และไปที่กัวเตมาลา	 ผมและเกย์	 เยี่ยมเมืองซัมปังโง	 ซึ่งใช้ครัว

ทุนสนับสนุนระดับโลกที่นั่นจัดหาเครื่องผลิตนมถั่วเหลือง	 ปรับปรุง

ระบบประปาจ่ายนำ้า	 เครื่องกรองนำ้า	 ห้องนำ้าสะอาด	 สวนครัวในบ้าน	

เพื่อช่วยสนับสนุนรายได้แบบยั่งยืน	 และมีการฝึกอบรมโครงการนำ้า

สะอาด	 WASH	 และโปรแกรมรู้หนังสือ	 	 อาหารที่มีขายที่นั่นไม่เพียง

แต่จัดโภชนาการสำาหรับเด็กและสตรีเท่านั้น	 แต่ยังเป็นแหล่งรายได้

สำาหรับสตรีในชุมชนอีกด้วย

	 ทุกๆ	 เรื่องที่โรตารีมุ่งเน้นและในทุกส่วนของโลก	 โครงการของ

โรตารีจะปรับปรุงชีวิตมนุษย์และช่วยให้ชุมชนปรับตัวในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้	 	 ขณะที่เรากำาลังจะเฉลิมฉลองปีที่ยิ่งใหญ่อีก

หนึ่งปีสำาหรับโรตารี	 ขอให้เราอุทิศตนในการสร้างความเข้มแข็งให้สาย

สัมพันธ์ต่างๆ	ที่ทำาให้การบำาเพ็ญประโยชน์ของเรามีผลกระทบที่ดี	เรา

จะช่วยชุบชีวิตมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น	 ขณะที่	 โรตารีสร้างความสัมพันธ์ใน

โลก

	 ในทุกเรื่องที่โรตารีมุ่งเน้น	และในทุกส่วนของโลก		โครงการของ

โรตารีกำาลังช่วยปรับปรุงชีวิตมนุษย์และช่วยให้ชุมชนปรับตัวในช่วง

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

	 ที่เมือง	 สัมปังโง	 กัวเตมาลา	 	 คนงานได้จัดแสดงเครื่องผลิตนม

ถั่วเหลือง	 เนื่องจากเด็กๆ	ในประเทศนี้จำานวนมากแพ้นำ้าตาลแลกโทส

ในนำ้านม	(วัว)	นมถั่วเหลืองจึงถูกนำามาใช้แทนนมวัว 
 

TH-Translation by Pichet Ruchirat
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Mark Daniel Maloney
President, Rotary International

 Much has changed in the world since 1905. Then, the 

global population was roughly 1.7 billion. Today, it is 7.7 billion. 

There were 5 telephones per 100 people in the United States 115 

years ago. In 2020, it is estimated that 96 percent of the U.S. 

population has a cellphone — and both China and India have more 

than a billion cellphones in use.

 In the 115 years since Rotary was founded, seemingly 

everything has changed except Rotary values. We began, and 

remain, committed to fellowship, integrity, diversity, service, and 

leadership. While our Service Above Self motto dates to 1911, the 

ethos behind those words had already been ingrained by Rotary—s 

founders.

 As the pace of change worldwide continues to acceler-

ate, the need for Rotary service is greater than ever. It—s one thing 

to read about service projects, quite another to see them in action 

and to see the grateful faces of people who have benefited from 

them. Rotary projects change lives and connect the world. And 

over the past year, I have seen some amazing Rotary projects in 

action.

 Gay and I visited Japan—s Fukushima prefecture last year. 

Few places in the world have had to deal with the kind of dev-

astation that visited Fukushima in March 2011, when a tsunami 

touched off by an earthquake led to disaster at a nuclear power 

plant. But the story of Fukushima today is not one of destruction; 

it is one of hope and renewal. Rotary grants have helped improve 

access to medical and mental health care for victims of the disas-

ter and reduced the isolation of these communities by sharing the 

experiences of people from other parts of the world who have also 

recovered from disasters. Our grants have also helped to foster 

Happy 115th birthday, fellow Rotarians 
and members of the family of Rotary!

self-motivation and encourage sustainable long-term community 

recovery across the region.

 In Shanghai, I learned about the Careers in Care pro-

gram. This helps migrant workers fill the need for skilled profes-

sionals in elder care facilities. After taking a course, trainees receive 

certification to boost their employment prospects, while the care 

industry benefits from an expanded talent pool. Rotary projects 

like this are successful because they address a local need, and 

they have the potential to attract local government funding to 

sustain their impact.

 And in Guatemala, Gay and I went to Sumpango. Global 

grants there provide mechanical cows to produce soy milk; an 

improved water distribution system; water filters; clean compost 

latrines; family gardens; support for income generation; and train-

ing in WASH and literacy programs. The food items sold there not 

only provide nutrition to women and children, but also create a 

source of income for local women.

 In every area of focus, and in every part of the world, 

Rotary projects are improving lives and helping communities 

adapt in a time of rapid change. As we celebrate another great 

year for Rotary, let us rededicate ourselves to strengthening the 

connections that make our service so impactful. We will make lives 

better as Rotary Connects the World.

 In every area of focus, and in every part of the world, 

Rotary projects are improving lives and helping communities 

adapt in a time of rapid change.

 In Sumpango, Guatemala, workers demonstrate the 

mechanical cow. Many children in Guatemala are lactose intoler-

ant, and soy milk is a substitute for cow—s milk.
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แกรี ซี.เค. ฮวง
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี

หนีห่าว สวัสดี ครับมิตรโรแทเรียน

	 ตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงวันนี้	 มนุษย์ได้สร้างชุมชนอยู่

กับแม่นำ้าลำาคลอง	 หรือมีบ่อที่มีนำ้าสะอาดสำาหรับใช้สอยดื่ม

กิน	ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านนั้นๆ	ย่อมจะมีพลังยืนหยัดอยู่ได้ใน

ยามผจญความยากลำาบาก

 บ่อนำ้ามีความสำาคัญกับมนุษย์ทั่วโลกฉันใด	 อุปมา

อุปมัยที่สำาคัญสำาหรับเรื่องนำ้า	 “บ่อน�้า”	 ของมูลนิธิโรตารี

คืออะไร?		แหล่ง “น�้า”	ที่เราใช้เติมเต็มในการทำาโครงการ

ระดับโลกทั้งหลาย	 ในการช่วยชีวิตมนุษย์โลก	 เรามี	

“บ่อน�้า”	อะไรบ้าง?

	 แน่นอนครับ	 “บ่อน�้า”	 ของมูลนิธิโรตารี	 ก็คือกองทุน

บริจาคสะสม	 เรากำาลังสร้าง	 “บ่อน�้า”	 ที่ลึกและแข็งแรง	

มั่นคงว่าจะเป็นทุนสนับสนุนโครงการใหญ่ๆ	 สำาหรับคนรุ่น

ต่อไป	 กองทุนบริจาคสะสมที่มีความเข้มแข็ง	 ย่อมประกัน

ความมั่นคงด้านการเงินในระยะยาวของมูลนิธิของเราและ

เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีสำาคัญในการสนับสนุนงานบริการ

เพื่อนมนุษย์ที่ดีเด่นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

	 เรากำาหนดเป้าหมายสร้างกองทุนบริจาคสะสม	 TRF	

Endowment	 ภายในปี	 2025	 	 จำานวน	 2.025	 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ	 เมื่อถึงเวลานั้น	 เราคาดว่ากองทุนบริจาค

สะสมของมูลนิธิจะมียอดทรัพย์สินรวมสุทธิอย่างน้อย	 1	

พันล้านเหรียญสหรัฐ	 และมียอดสำารองสำาหรับความคาด

TH-Translation by Pichet Ruchirat

หวังบริจาคในกองทุนผู้บริจาคมรดกด้วย

	 ลองคิดดูว่า	 เราจะสามารถทำาสิ่งดีๆ	 กับกองทุนผู้

บริจาคแบบสะสมจำานวน	 1	 พันล้านเหรียญสหรัฐได้เพียง

ใด	 	 การลงทุนประจำาปีจะมีรายได้เป็นเงินประมาณ	 100	

ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี	 เพื่อให้โรแทเรียนสามารถดำาเนิน

โครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกรูปแบบทั่วทั้งโลกทุกๆ	ปี

	 ขอให้พวกเราช่วยกันทำาให้เรื่องนี้เป็นจริงด้วย	 ตราบ

เท่าที่โลกรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าใด	 “บ่อน�้า” 

ของมูลนิธิโรตารีจะผ่านกาลเวลาในการทดสอบและสร้าง

ผลกระทบด้านบวกให้โลกของเราได้ตลอดไป

	 ขงจื๊อมีความชอบพอในเรื่องนำ้ามาก	 ท่านกล่าวว่า	

“มวลน�้ามหาศาลย่อมไหลไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดย

ไม่อาจหยุดยั้ง และยังใจดีช่วยให้มวลน�้า (ชลประทาน) 

แก่แผ่นดินทุกแห่งที่มันผ่านไป โดยไม่ถือว่าตัวเองเป็นผู้

สร้างผลงานอย่างยิ่งใหญ่  มันเหมือนการสร้างกุศล”

	 เมื่อกล่าวถึงความสำาเร็จ	 สโมสรโรตารีเซี่ยงไฮ้	 เพิ่งจัด

ฉลองการก่อตั้งครบรอบ	 100	 ปี	 และสามารถก้าวถึงอีก

หลักชัยหนึ่งด้วยการมีสมาชิกสมาคมอาร์ช	 คลัมพ์คนแรก	

คือ	คุณแฟรงค์	ยีฮ์			ผมฃอกล่าวคำาขอบคุณ	Gong	xi	ให้แก่

เพื่อนๆ	ชาวเซี่ยงไฮ้ด้วยครับ
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Gary C.K. Huang
Foundation Trutee Chair

Ni hao, Rotarians! 

 Since ancient times, people have built communities 

around water. Having the ability to draw clean, fresh 

water from a well means that a village has staying pow-

er and the ability to endure hard times.

 Wells are vital to people worldwide, but as a met-

aphor, they are just as powerful. What is The Rotary 

Foundation—s —well—? From what source can we draw to 

replenish ourselves to keep up with all of the amazing 

global grants saving lives around the world?

 The Rotary Foundation well is our Endowment, of 

course. We are building a very deep, strong well that 

will ensure funding for major projects for generations to 

come. A strong endowment will ensure the long-term 

financial stability of our Foundation and provide essen-

tial resources to help deliver even more outstanding 

humanitarian service into the future.

 We are aiming high with the Building TRF Endow-

ment: 2025 by 2025 initiative to build an endowment 

of $2.025 billion by 2025. By then we expect the Foun-

dation—s Endowment to have a minimum of $1 billion 

in net assets, with the balance in expectancies and be-

quest-type commitments.

 Imagine the good we will be able to do with a $2 

billion Endowment! The investment earnings will pro-

vide about $100 million annually for Rotarians to do all 

sorts of life-changing projects around the globe, year 

after year.

 Together, we can make this happen. As much as 

the world changes around us, the well of The Rotary 

Foundation will stand the test of time and keep making 

a positive impact on the world.

 Confucius took great pleasure from water. He said: 

—Great water can continuously move forward without 

stopping. It is so kind as to irrigate the lands every-

where it goes, yet it does not regard itself as having 

performed outstanding feats. It—s just like virtue.—

 Speaking of accomplishments, the Rotary Club of 

Shanghai just celebrated the 100th anniversary of its 

founding. And the club just reached another great mile-

stone: its first Arch Klumph Society member, Frank Yih. 

G—ng x—i to our friends in Shanghai!
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#peopleofaction
#RotaryD3330 
  TRANSFORM
วันที่	4	ธันวาคม	2562	สร.ทุ่งคา	ส่งมอบปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล	โรงเรียนเกาะสิเหร่	

ต.รัษฎา	จ.ภูเก็ต	สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	ช่วยกันลงมือประกอบเตียงเหล็ก	2	ชั้น

    SAVE LIVES 

วันที่	27	ธันวาคม	2562	สร.ทุ่งคา	สนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	

ทำา		“กิจกรรมอาชีวะอาสา”	เทศกาลปีใหม่	2563	ณ	สถานีปั๊มนำ้ามัน	ปตท.รวมพร	

ต.วิชิต	จ.ภูเก็ต

     LEARN 

วันที่	10	มกราคม	2563	สโมสรโรตารีทั้ง	9	สโมสร	ในจังหวัดภูเก็ต	ส่งมอบของเล่น

เสริมปัญญา		Blix	Pop	ในโครงการ	“ปันยาวิเศษ”	ณ	โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล	

ต.ป่าคลอก	จ.ภูเก็ต

     CONNECT 
วันที่	18	มกราคม	2563	สร.ทุ่งคา	ให้การต้อนรับและแลกธงสโมสรกับ	Rotary	Club	

of	Mangalore	RI.D	3181	India	ในโอกาสมาพักผ่อนท่องเที่ยวภูเก็ต	พบกันที่

วัดฉลอง	ต.ฉลอง	จ.ภูเก็ต

#peopleofaction
#RotaryD3330 
ติดตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำา	รร.พนมทวนพิทยาคม	ได้ติดตามเด็กที่เข้าโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำา	

รร.พนมทวนพิทยาคม	ว่าเด็กเอาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง
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#peopleofaction
#RotaryD3330 
เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2563	สมาชิก	สร.หาดใหญ่อิสท์

พร้อมครอบครัว	ร่วมทำากิจกรรมเรียนรู้การทเครื่องปั้น

ดินเผา	ที่ชุมชนโรตารีบางกลำ่าดินเผา	อ.บางกลำ่า	จ.สงขลา	

โดยคุณชาญชัย	ทิพย์มณี	ประธานชุมชนบางกลำ่าเป็น

วิทยากร		และเข้าเยี่ยมชมศาลาที่ได้รับรางวัลมรดก

วัฒนธรรมยูเนสโก	2011	และภาพฝาผนังโบราณในโบสถ์

วัดคูเต่า

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สร.ภูเก็ต	ร่วมกับ	คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลฉลอง	และทันตภิบาลจาก	รพสต.ราไวย์	และ	กะตะ	จัดอบรมวิธีการรักษาฟัน

อย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน	โรงเรียนบ้านกะตะ	กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	Global	Grant	“Dental	department	setup	

for	Chalong	Community	Hospital	(2019-2020)”	ซึ่งมีแผนการอบรมทั้งสิ้น	5	โรงเรียน	10	ครั้ง	ก่อนจะมีพิธีการส่งมอบเครื่อง

ทันตกรรมอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม	ศกนี้
9	Governor’s	Monthly	Letter
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#peopleofaction
#RotaryD3330 
สโมสรโรตารีนครปฐม	จัดโครงการมอบถุง

ยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและยากจน	เมื่อวัน

ที่	18	กันยายน	2562	ณ	บริเวณลานหน้า

พระร่วงโรจนฤทธิ์	องค์พระปฐมเจดีย์	

อ.เมือง	จ.นครปฐม

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สโมสรโรตารีนครปฐม	จัดโครงการฝึกฝน

อาชีพเสริมทักษะด้านเสริมสวยให้กับผู้ตัอง

ขังหญิงในเรือนจำากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่	13-14	พฤศจิกายน	2562

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สโมสรโรตารีนครปฐม	ร่วมกับ	สโมสรอินเทอร์

แรคท์โรงเรียนราชินีบูรณะ	จัดทำาโครงการแบ่ง

ปันความสุขเพื่อน้อง	ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัด

ดอนขนาก	อ.เมือง	จ.นครปฐม	

วันที่	16	กันยายน	2563

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สโมสรในจังหวัดสงขลา	จำานวน	6	สโมสรได้แก่	สร.หาดใหญ่	

สร.หาดใหญ่นครินทร์	สร.คอหงส์	สร.โคกเสม็ดชุน	สร.นครหาดใหญ่	

สร.ควนลัง-หาดใหญ่	สร.หาดใหญ่อีสต์	และ	สร.สงขลา	จัดงาน	

Rotary	Day	วันที่	23	กุมภาพันธ์	2563	เพื่อเป็นการฉลองครบรอบปี

ที่	115	ของโรตารีสากล	ที่ห้างเซนทรัลเฟสติวัล

10	Governor’s	Monthly	Letter



11

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สร.ท่าม่วง	สืบสานตำานานชาวนาไทย	

ชุมชน	RCC	บ้านตลุงใต้

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่	นำาโดย	นย.เดชดวง	อนุศาสนนันท์		ร่วมกับ	สโมสรอินเตอร์แรคท์	รร.บ้านหน้าวัดโพธิ์	คลองหอยโข่ง	

ทำาโครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันและอาชีพ

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่	นำาโดย	นย.เดชดวง	อนุศาสนนันท์	และสมาชิก	ได้ส่งมอบ

โครงการสนามเด็กเล่นเพื่อการพัฒนาการเจริญเติบโตวัยปฐมวัย	ให้กับ	รร.บ้านหน้าวัดโพธิ์		

อ.คลองหอยโข่ง	โดยมี	ผวภ.สกนธ์	อึ่งสร้อยทอง	เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดี
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วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพิลูส จ.กาญจนบุรี

การสัมมนาการเตรียมตัวนายกรับเลือก
สำาหรับภาค 3330 ปี 2563-2564
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วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์

การอบรมทีมงานภาค 3330 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2020-2021
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ประวัติความเป็นมา
	 โรแทเรียนมีความฝันที่จะให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสันติภาพมายาวนาน	 ในช่วงระยะเวลากว่า	 25	 ปี	 ได้มีการ

เสนอความริเริ่มต่างๆ	เพื่อให้ความฝันนั้นเป็นความจริง	ในปี	พ.ศ.	2539	(ค.ศ.1996)	ด้วยการนำาของประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี	มร.รา

เจนดรา	 ซาบู	 (Mr.Rajendra	 Saboo)	 ได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวคิดที่จะมีศูนย์การศึกษา	 สถาบัน	 หรือมหาวิทยาลัยให้

เป็นอนุสรณ์ครบรอบ	50	ปี	มรณกรรมของ	มร.พอล	พี	แฮร์ริส	(Mr.	Paul	P.	Harris)	ในปี	พ.ศ.	2542	(ค.ศ.1999)	คณะกรรมการได้

เสนอแผนแนวคิดการตั้งศูนย์โรตารี	 (หลังจากได้เยี่ยมประเมินและพิจารณาข้อเสนอของมหาวิทยาลัยที่สนใจจะทำาหน้าที่เป็นศูนย์การ

ศึกษาดังกล่าว)	 และทรัสตีมูลนิธิโรตารีได้อนุมัติแผนการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยก่อตั้งศูนย์โรตารีเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศในเรื่อง

สันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	การตั้งชื่อศูนย์โรตารีเพื่อเพิ่มการรับรู้ของสาธารณชนถึงความมุ่งมั่นของโรตารีในเรื่องสันติภาพ

	 ในปี	พ.ศ.	2545	(ค.ศ.	2002)		เริ่มมีผลในทางปฏิบัติโดยการให้ทุนสันติภาพโรตารีเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทที่ศูนย์สันติภาพโรตา

รีในมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดสรร

	 นอกจากนี้	 ประธานโรตารีสากลปี	 2545-2546	 (ค.ศ.2002-2003)	 พิชัย	 รัตตกุล	 ได้ริเริ่มที่จะให้มีการก่อตั้งศูนย์สันติภาพโรตา

รีในประเทศไทย	 และในปี	 พ.ศ	 2549	 (ค.ศ.2006)	 จึงมีโครงการนำาร่องเป็นโปรแกรมการศึกษาเรื่องสันติภาพระยะสั้นที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เพื่อขยายขอบข่ายสนับสนุนการศึกษาระหว่างประเทศเรื่องสันติภาพของโรตารี	 และเป็นทางเลือกที่ผู้ทำางานอาชีพแล้ว

สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น	 เพราะจะไม่ได้ทำางานของตนระยะสั้นกว่าการศึกษาระดับปริญญาโท	 	 นอกจากนี้ทำาให้มูลนิธิโรตารีมีค่าใช้

จ่ายลดลงแต่ให้ผลเรื่องสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนโลกได้เร็วขึ้น	ปี	2551	(ค.ศ.	2008)	โปรแกรมระยะสั้นที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์สันติภาพโรตารีในประเทศไทยได้รับการอนุมัติเป็นโปรแกรมถาวร

	 ปัจจุบันมีศูนย์สันติภาพโรตารี	7	แห่ง	โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแปดแห่ง	จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลัง	

ให้การศึกษา	 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้สร้างสันติภาพผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้นทางวิชาการ	 การฝึกปฏิบัติ	 และโอกาสการสร้าง

เครือข่ายทั่วโลก

	 ขณะนี้	ผู้ได้รับทุนสันติภาพโรตารีมากกว่า	1,300	คน	ที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการนี้แล้ว	 	กำาลังทำางานเกี่ยวกับสันติภาพและ

ริเริ่มโครงการพัฒนาในกว่า	115	ประเทศ

ทุนสันติภาพโรตารีมี 2 ระดับ คือ
 • หลักสูตรปริญญาโทเกี่ยวกับสันติภาพและการพัฒนา	ใช้เวลาศึกษาประมาณ	15	เดือนถึง	2	ปี	ดำาเนินการโดย	5	ศูนย์	

/	6	มหาวิทยาลัยในสหรัฐเมริกา	ญี่ปุ่น	อังกฤษ	ออสเตรเลีย	และสวีเดน		

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาวิชาชีพ	-	สันติภาพและการพัฒนา	ใช้เวลาศึกษา	1	ปี	ดำาเนินการโดย		2	ศูนย์	/	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย	และมหาวิทยาลัยมาเกเรเร	(Makerere)	ประเทศยูกันดา

	 ใบสมัครออนไลน์จากทั่วโลกที่รับรองโดยภาค	 จะได้รับการคัดเลือกให้เรียนระดับปริญญาโท	 50	 คน	 และระดับประกาศนียบัตร	

80	คน	มหาวิทยาลัยฯ	ละ	2	รุ่น	รุ่นละ	20	คน	

	 ผู้สมัครที่ตั้งใจสมัครศึกษาในโครงการ/หลักสูตรนี้	 จะต้องมีความคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการ

พัฒนาในภูมิภาคหรือในชุมชนของเขา	 นอกจากนี้ยังต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าประสบการณ์ที่ได้พบเพื่อนร่วมโครงการและเครือข่ายจะมี

ส่วนช่วยพัฒนางานสันติภาพของพวกเขาและขยายผลกระทบด้านสันติภาพให้กว้างขวางขึ้น

	 หลังจบการศึกษา	ผู้สมัครควรเต็มใจแบ่งปันงานและประสบการณ์ของตนเอง	ติดต่อกับเพื่อนร่วมโครงการทุนสันติภาพในภูมิภาค

ของพวกเขาอย่างสมำ่าเสมอ	และรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสมาชิกโรตารี

ทุนสันติภาพโรตารี
บทความโดย 
อน.พัชรา พูลโภคผล
ประธานอนุกรรมการทุนสันติภาพโรตารีภาค 3330

Rotary Peace Fellowship
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คุณสมบัติผู้สมัคร :	 	 มีทักษะเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ	 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีประสบการณ์เต็มเวลาอย่าง

น้อยห้าปีในเรื่องสันติภาพหรืองานพัฒนา/หรือ	 3	 ปี	 ถ้าสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	 มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเรื่อง

สันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้งผ่านประสบการณ์ทางวิชาการ	 อาสาสมัคร	 และงานอาชีพ	 	 มีทักษะการเป็นผู้นำา	 สามารถ

อธิบายได้ว่าแผนงานของเขาในการส่งเสริมสันติภาพสอดคล้องกับภารกิจของโรตารี	 ที่ทำางานของผู้สมัครอนุญาตให้ลางานมา

ศึกษาและสามารถกลับไปทำางานที่เดิมได้หลังจบการศึกษา

ผู้สมัครและสโมสรโรตารี / ภาค 

จะต้องดำาเนินการร่วมกันในกระบวนการสมัคร
	 •	 ผู้สมัครสามารถเข้าถึงใบสมัครออนไลน์	ที่	www.rotary.org/peace-fellowship	เพื่อทราบข้อกำาหนดต่างๆ	ได้ตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์

	 •	 ผู้สมัครต้องติดต่อผ่านสโมสรโรตารี	เพื่อให้คณะกรรการภาคสัมภาษณ์และรับรองใบสมัคร

	 •	 สนับสนุนให้ผู้สมัครมีส่วนร่วมกับสโมสรโรตารีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานของโรตารีในชุมชนและทั่วโลก

	 •	 ผู้สมัครส่งใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่	 31	พฤษภาคม	คณะกรรมการภาคจะนัดสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับรอง	และ

ส่งใบสมัครที่ได้รับการรับรองให้มูลนิธิโรตารีภายในวันที่	1	กรกฎาคม

	 •	 มูลนิธิโรตารีพิจารณาคัดเลือกใบสมัครที่ได้รับการรับรองจากภาค	และประกาศผลการคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายน	ผู้

ได้รับทุนระดับปริญญาโทจะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในการที่รับหรือไม่รับเข้าศึกษา

กรอบเวลาในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสันติภาพโรตารี 

ทุนสันติภาพโรตารีครอบคลุม : 	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 	 ค่าที่พักและอาหาร	 (กรณีเรียนที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	จะพักที่หอพักนานาชาติในมหาวิทยาลัย)	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเดินทางไป-กลับประเทศที่จะไปศึกษา	ค่าใช้จ่ายการเรียน

ภาคสนาม	เบี้ยประกันสุขภาพ	

ท่านที่สนใจสมัคร โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ 

www.rotary.org/peace-fellowships, www.rotarychula.org

        Cr : ข้อมูลจาก rotary.org/peace-fellowship

         และ อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ

ประกาศ
การรับสมัคร

ออนไลน์

กุมภาพันธ์

ส่งใบสมัคร
ให้ภาครับรอง

31 พฤษภาคม

ภาครับรอง
ใบสมัคร

ส่งให้มูลนิธิโรตารี

1 กรกฎาคม

มูลนิธิโรตารี
ประกาศผล
ผู้ได้รับทุนฯ

พฤศจิกายน
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แนะน�ำสโมสรใหม่
	 สโมสรโรตารีพราวด์	 นคร	 เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม

เพื่อนผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นประถมในจังหวัดที่อยู่ในวัยใกล้

เคียงกัน	 ที่มีความสนใจในงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน	 และ

ในช่วงกลางปี	 พ.ศ.	 2562	 โดยการนำาของนายกก่อตั้ง	 ณัฐกานต์	

รัษฐปานะ	(ฝ้าย)	ได้มีดำาริที่จะรวบรวมเพื่อนสมาชิกที่มีความหลาก

หลายวิชาชีพ	อาทิ	นักธุรกิจ	หมอ	แม่บ้าน	และข้าราชการ	เพื่อร่วม

กันจัดตั้งสโมสรโรตารีแห่งใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยใน

ปีบริหาร	2562-2563	ของท่านผวภ.	3330	ท่านสกนธ์	อึ่งสร้อยทอง	

ได้มอบหมายให้สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช	 เป็นสโมสรพี่เลี้ยง	

และอน.ธนา	ลีละพันธุ	เป็นผู้แทนพิเศษในการก่อตั้งสโมสร	

	 โดยในระหว่างการก่อตั้งสโมสรพราวด์	นคร	นั้น	ได้มีท่านผวภ.

สกนธ์	 อึ่งสร้อยทอง	 และคณะกรรมการบริหารภาค	 3330	 อาทิ	

ท่าน	 อผภ.นพ.พีระ	 ฟาร์มไพบูลย์	 อผภ.ยุทธกิจ	 มานะจิตต์	 อผภ.

เธียรชัย	นิยม		ผชภ.นงเยาว์	เกตุแก้ว	นย.สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศก

ราช	 นย.ร.ต.สมปอง	 คำาแก้ว	 และมวลมิตรโรแทเรียนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ได้มาร่วมประชุมประจำาสัปดาห์	 เพื่อสนเทศให้

ความรู้	ให้แนวทาง	และเป็นกำาลังใจแก่สมาชิกก่อตั้งของ	สร.พราวด์	

และในขณะเดียวกัน	 นยก.ณัฐกานต์	 รัษฐปานะ	 และมวลสมาชิก

ก็ได้เริ่มดำาเนินกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างเข้มแข็ง

และต่อเนื่องและเต็มไปด้วยมิตรภาพของสมาชิกในสโมสร	 	 โดยได้

ดำาเนินกิจกรรมตามแนวทางโรตารี	อาทิ	

 ภาพลักษณ์โรตารี	 ดำาเนินกิจกรรมด้วยการ

ด้านลดอัตราการตาย 
ด้วยกิจกรรม บริจาคโลหิต วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ ห้างฮอนด้า ศรีนคร และกิจกรรม

จัดฝึกอบรม CPR และ AED ฝึกการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน ณ โรงแรมทวินโลตัส วันที่ 14 

ธันวาคม 2562

กิจกรรมการประชุม

แนะน�ำสโมสรใหม่
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สโมสรโรตารีพราวด์ นคร 
PROUD NAKHON
ประชาสัมพันธ์	 และใช้สื่อสังคมออนไลน์	 ขอรับการสนับสนุน

และความร่วมมือจากชุมชน	 และนำาการสนับสนุนเหล่านั้นกลับ

ไปบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน	 ด้วยภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

โรตารี

	 จนกระทั่ง	 สโมสรโรตารีพราวด์	 นคร	 ได้รับหนังสือรับรอง

การก่อตั้งสโมสร	เป็นสารตราตั้ง	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2562	

โดยมีสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด	33	ท่าน	โดย	มีนายกก่อตั้ง	คือ	นยก.

ณัฐกานต์	 รัษฐปานะ	และมี	อน.นงเยาว์	 เกตุแก้ว	 (สโมสรโรตารี

นครศรีวีรไทย)	เป็นผู้ช่วยผู้วาการภาคที่ดูแลสโมสร

 ประชุมประจ�ำสัปดำห์ ทุกวันพุธที่	1	และ	3	ของเดือน	เวลา	

12.00–14.00	น.

 สถำนที่ประชุม	:	โรงแรม	เดอะพีค	บูทีค	อ.เมือง	

นครศรีธรรมราช

 หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ	:	089-920-5996

 ในโอกาสนี้	 จึงขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านใน

ภาค	 3330	 ร่วมเป็นแสดงความยินดีและเป็นกำาลังใจให้กับ	

สร.พราวด์	นคร

 วันฉลองสำรตรำตั้ง วันเสาร์	ที่	9	พฤษภาคม	2563	เวลา	

17.30-21.30	น.	

	 ณ	โรงแรม	เดอะพีค	บูทีค	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช

	 อน.ธนา	ลีละพันธุ		

	 ผู้แทนพิเศษในการก่อตั้งสโมสรพราวด์	นคร

สโมสรน้องใหม่ ล�ำดับที่ 10 ของ จ.นครศรีธรรมรำช
ล�ำดับที่ 104 ของภำค 3330 โรตำรีสำกล
ควำมภูมิใจของชำวนคร และขององค์กรโรตำรีสำกล

ด้านความหิวโหย 
ด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารและกิจกรรมสันทนาการให้กำาลังใจเด็กพิเศษ

และผู้ปกครอง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ด้านสุขอนามัยแม่และเด็ก 

การไม่รู้หนังสือ 
ด้วยกิจกรรมวันเด็ก 2563 ที่ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 11 มกราคม 2563

P.R.O.U.D. ย่อมำจำก
P = Prestige 
R = Relationship
O = Organize
U = Unite
D = Dedicated

สโมสรโรตารีพราวด์ นคร 
PROUD NAKHON
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18 สารเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ Rate 31 = 1 US$

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

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,424 (2,327) 1,464 (1,401) 2,947 (2,821) 1,344 (1,370) 8,179 (7,919)

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

เรียน  มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 เดือนนี้เป็นเดือนแห่ง การสร้างสรรค์สันติภาพและการป้องกันความ
ขัดแย้ง (Peace Building and Conflict Prevention month) ตาม
ปฏิทินโรตารี ซึ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์
สันติภาพและอื่นๆ  นอกจากนี้ เดือนนี้ยังเป็นเดือนส�าคัญที่เป็นวันเกิดของ
โรตารีวันที่ 23 กุมภาพันธ์อีกด้วย ซึ่งหลายๆ สโมสรถือโอกาสเป็นวันจัด
กิจกรรมโรตารี ให้บริการแก่ชุมชนกันมากมายทั้ง 4 ภาคในประเทศไทย

 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเกิดความสูญเสียมากมาย
ในจังหวัดนครราชสีมา อันเนื่องมาจากการกราดยิงของคนร้ายอาการคลั่ง  
เมื่อวันที่  8-9  กุมภาพันธ์ ยังความสลดใจแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้ง 
มวลมิตรโรแทเรียนเป็นอย่างมาก ในนามของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ขอเป็นตัวแทนมวลมิตรโรแทเรียนทุกคนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่
ครอบครัวผู้สูญเสียและเดือดร้อนในครั้งนี้  ในการนี้ ทางภาค 3340 โดย
การน�าของ ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงษ์ ก�าลังด�าเนินการรับบริจาคเพื่อ
ช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แล้ว และได้รับความร่วมมืออย่างดี
ยิ่งจากมวลมิตรโรแทเรียนในทุกภาค ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมใน
น�้าใจของท่านทั้งหลายมา ณ ที่นี้ด้วย

 ศูนย์โรตารีฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาสันติภาพในการอบรมปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับโรตารีแก่นักศึกษารุ่นใหม่ของศูนย์สันติภาพโรตารี ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเมื่อกลางเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศอัน
อบอุ่นระหว่างมวลมิตรโรแทเรียนที่ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแลในขณะที่
อยู่ในประเทศไทย และโรแทเรียนที่มีประสบการณ์ในการให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสันติภาพ ปรัชญาหลัก นโยบาย และกิจกรรมการให้บริการต่างๆ 
อันเป็นความรู้โรตารีพื้นฐานแก่นักศึกษา  ผู้ให้ความรู้ได้แก่ อดีตประธาน
โรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ผู้ริเร่ิมโครงการ อดีตกรรมการบริหารโรตารี
สากล นรเศรษฐ์ ปัทมานันท์ และ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ รวมทั้งผู้อ�านวย
การศูนย์สันติภาพของโรตารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�าเนินรายการ
โดย PP Margaret K. McMillion ผู้ประสานงานฝ่ายเจ้าภาพ (Host Area 
Coordinator) ในการดูแลและประสานงานกับศูนย์สันติภาพของโรตารี  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาให้ความสนใจสอบถามมากมาย 

เกี่ยวกับโรตารี และหลายคนสนใจการเป็นสมาชิกในวันข้างหน้าต่อไปด้วย
เพื่อการบ�าเพ็ญที่ตนถนัดด้านการสร้างสันติภาพ 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ เมื่อวันที่  3  
กุมภาพันธ์  มติที่ประชุมที่ส�าคัญคือ การพัฒนาปรับปรุงงานด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ของศูนย์โรตารีฯ ให้มวลมิตรโรแทเรียน และ
คนนอกได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่อาจร่วมมือกันระหว่างมวลมิตรโรแท- 
เรียนได้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมที่ได้ผลในวงกว้าง เช่น ไลน์ และ 
facebook

 นอกจากน้ี ยังรวมถึงการผลิตนิตยสารโรแทเรียนไทยที่ตอบสนอง 
ความต้องการของมวลมิตรโรแทเรียนได้มากขึ้น ทั้งวิธีการรับ และ
ประโยชน์ในสาระต่างๆ ที่จะต้องมีการส�ารวจความคิดเห็นของมวลมิตร
โรแทเรียนในกลุ่มต่างๆ ต่อไป

 ศูนย์โรตารีฯ ก�าลังจัดเตรียมเอกสารการอบรมนายกรับเลือกร่วม 
ภาค (Multi-PETS) ทั้งการแปลและการพิมพ์ให้เรียบร้อยเพื่อใช้ได้ 
ทันการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่านท่ีเข้าร่วมอบรม พร้อมทั้ง
วิทยากรจากทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยซึ่งจะจัด ณ โรงแรม The Impress 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม นี้ และเตรียมการอบรม
เจ้าหน้าที่สโมสรของแต่ละภาคกันต่อไปในเดือนพฤษภาคม หลังการจัด 
ประชุมใหญ่ภาคในเดือนมีนาคม ซึ่งศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่ร่วมให้การ
ประสานงานและช่วยเหลือการจัดประชุมต่างๆ นี้ด้วย

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนทุกๆ โมสร ที่ปรึกษาและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พร้อมใจกันพัฒนา
งานต่างๆ ของศูนย์โรตารีฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สโมสรและภาคใน
ประเทศไทย

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

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

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 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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บรรณาธิการ
นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล 
081-897 5623
อีเมล์ rotarykl@gmail.com
ID Line 0818975623

อน.จักรชัย วิสุทธากุล
081-816 9214

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย

081-299 3600

 
รทร.นภคนัย ลิปิชัยชนะ

080-431 3412

 
รทร.พบภัค เลขะกุล

096-514 9265

นยล.พงษพัฒน์ สัตยวินิจ

081-482 9791

กองบรรณาธิการที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์

	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2448	 เป็นวันก่อตั้งโรตารีสากล

ที่นครชิคาโก้	 รัฐอิลินอยส์	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นสโมสรบริการ

แห่งแรกของโลก	โดยมิสเตอร์	พอล.พี.แฮริส	วันนี้จึงครบ	115	ปี	แห่ง

วันก่อตั้งโรตารีสากล

	 ในเดือนนี้	 ก็ใกล้จะถึงวันที่ท่านนายกแต่ละสโมสรต้องเร่งส่งผล

งานกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับภาค	 3330	 เพื่อส่งเข้าประกวด

รับรางวัลใหญ่ของภาค	 ในงาน	 Award	 Night	 และ	 District	 Con-

ference	จัดขึ้นในวันที่	27-28	มีนาคม	2563	ณ	โรงแรมเจบีหรรษา	

อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	ขอให้ได้รับรางวัลกันเยอะๆ	นะครับ

	 ขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีน้องใหม่	2	สโมสร	คือ	สโมสร

โรตารีต้นนำ้าชะอวด	และสโมสรโรตารีพราวด์	นคร	ทั้ง	2	สโมสรด้ววย

ครับ

 สำาหรับค่าบำารุงโรตารีสากลครึ่งปีหลัง	 ชำาระภายในเดือน

กุมภาพันธ์	2563	หรืออย่างช้าภายในวันที่	29	เมษายน	2563	(ท่าน

ละ	34	USD)	อัตราแลกเปลี่ยนเดือนกุมภาพันธ์	1	USD	=	31	บาท	

ครับ	 โดยชำาระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร	 (ดร๊าฟ)	 สั่ง

จ่ายในนาม	Rotary	International	แนบสำาเนาใบแจ้งหนี้	 (Invoice)	

นำาส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ด่วน	ลงทะเบียนไปที่

	 ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย

	 ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	ชั้น	32	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	2

	 75/82-83	ซอยวัฒนา	ถนนอโศก	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110

	 โทร.	02-661	67200-1

 ด้วยไมตรีจิต แห่งโรตารี

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

อน.สุภาภรณ์ ศรีไสย
เลขานุการ ภาค 3330

	 แต่ละเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์	

2563	 เดือนการสร้างสันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง	

(Peacebuilding	and	Conflict	Prevention)		ในเดือน

นี้มีกิจกรรมที่สำาคัญหลายกิจกรรม	 อาทิเช่น	 ระหว่าวัน

ที่	 6-13	 กุมภาพันธ์	 2563	 ภาค	 3330	 จัดโครงการแลก

เปลี่ยนมิตรภาพโรตารี	(Rotary		Friendship		Exchange)	

ระหว่างภาค	3330	กับภาค	3292	ประเทศเนปาลเป็นครั้ง

แรก	 นำาทีมโดยประธานคณะกรรมการชมรมแลกเปลี่ยน

มิตรภาพ	อผภ.ดร.รัตน์มณี		ตันยิ่งยง	ประสบความสำาเร็จ

อย่างดียิ่ง	และเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ทุกสโมสรจะต้อง

บันทึกและส่งผลงานการทำากิจกรรมต่างๆ	ของสโมสร		ซึ่ง

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันกระตุ้นให้สโมสรส่งผลงานเข้า

ร่วมพิจารณารางวัลของภาคภายในวันที่	 29	 กุมภาพันธ์	

2563	 และช่วยกันรณรงค์สโมสรลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุมใหญ่ประจำาปี	2562-2563		ภาค	3330		(District	

3330	 Conference)	 ในวันที่	 27-28	 มีนาคม	 2563	 ณ	

โรงแรมหรรษาเจบี	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

 สุดท้ายนี้	 ขอให้มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านดูแล

สุขภาพของตนเอง	 ในการป้องกันการติดเชื้อ	 Covid	 19		

ตามคำาเตือนของกระทรวงสาธารณสุข	 ด้วยความรักและ

ห่วงใยเสมอ

อน.อธิวัฒน์  สุวรรณจินดา
ประธานการเงิน ภาค 3330

สารเลขานุการภาคสารการเงินภาค
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