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Rotarians are committed to Each One Bring One.
 I have brought in a new member on 1st July.

Have You ?
Let's us all do so and ask other to so do too.



สารจากผู้ว่าการภาค
ผ ว ภ . ไ พ กิ จ  ฮุ น พ ง ษ์ สิ ม า น น ท์�
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สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน 

       เดือนนี�ก็ยา่งเข้าเดือนที� 2 ของป�โรตารี 2564-2565 โรตารีเปลี�ยนชีวิต
ด้วยจิตบริการ  ถึงแม้ว่าการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงรุนแรงและ
จํานวนผู้ติดเชื�ออยูใ่นหลักหมื�นต่อวัน  แต่เราก็ได้เห็นการทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์จากหลายสโมสรในภาค 3330 ที�เข้าไปสนับสนุนการทํางานของ
เจ้าหน้าที�ด่านหน้า ไมว่่าจะเป�นการบริจาคสิ�งของเครื�องใช้ให้กับโรง
พยาบาลสนาม การจัดบริการตรวจโควิดแก่ชุมชน  สิ�งเหล่านี�แสดงให้เห็นว่า
องค์กรโรตารีนั�นยังคงเป�นกําลังสําคัญในการชว่ยเหลือชุมชนอยูเ่สมอ
       นอกจากกิจกรรมในระดับสโมสรแล้ว  ทางภาค 3330 ยังทําโครงการ
DISTRICT GRANT จัดสรรยาสมุนไพรฟ�าทะลายโจรจํานวน 200,000 เม็ด
ให้กับสโมสรในภาค 3330 เพื�อนําไปแจกจ่ายแก่ชุมชน  โดยใช้เงิน DDF ของ
ภาค  ซึ�งได้รับการตอบรับจากสโมสรต่างๆเป�นอยา่งดี  อยา่งไรก็ตามจํานวน
ยาสมุนไพรมีจํากัด จึงมีหลายสโมสรที�ไมไ่ด้รับการจัดสรร ในนามของภาค
ผมต้องขออภัยมา ณ ที�นี�ด้วย  อยา่งไรก็ตาม ในความเห็นของผม การทํา
โครงการโดยใช้ทุนสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี ไมว่่าจะเป�น DISTRICT
GRANT หรือ GLOBAL GRANT จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชน
มากที�สุด  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง GLOBAL GRANT ในป�นี�ทางภาค 3330 ได้รว่ม
มือกับภาค 3300 มาเลเซียซึ�งเป�น INTERNATIONAL PARTNER ทํา
โครงการจัดซื�อเครื�องชว่ยหายใจจํานวนหลายเครื�องให้กับโรงพยาบาล  ซึ�ง
จะชว่ยรักษาชีวิตของผู้ป�วยได้อีกมากมาย  ดังนั�นผมจึงขอเชิญชวนสโมสรที�
มีศักยภาพทําโครงการ GLOBAL GRANT เพราะนี�คือสิ�งที�จะชว่ยเหลือ
ชุมชนได้อยา่งยั�งยืน
      เดือนสิงหาคมนี�เป�นเดือนของการเพิ�มสมาชิกและขยายสโมสร  ประธาน
โรตารีสากล เช็คการ์ เมห์ตา ได้ตั�งเป�าว่าจะเพิ�มจํานวนสมาชิกสุทธิให้ได้ 1.3
ล้านคนทั�วโลกก่อนวันที� 30 มิถุนายน 2565 โดยใช้วิธีให้สมาชิกหนึ�งคนพา
สมาชิกใหมเ่ข้ามาอีกหนึ�งคน  หากท่านรู้จักบุคคลที�มีศักยภาพที�จะมาเป�นโร
แทเรียนที�ดี ขอให้นําเขาเข้ามารู้จักกับพวกเรา  ท่านไมจํ่าเป�นต้องทําหน้าที�
ประธานหรือกรรมการสมาชิกภาพ  ขอเพียงท่านเป�นโรแทเรียนท่านก็
สามารถแนะนําบุคคลใหมเ่ข้ามาเป�นสมาชิกได้  โรแทเรียนทุกท่านมีพันธกิจ
รว่มกันที�จะทําให้องค์กรของเราเติบโตอยา่งเข้มแข็ง  มาชว่ยกันครับ มา
ทําให้เป�าหมายของเราบรรลุผลก่อนสิ�นป�โรตารีนี�



สวัสดคีรบั
นักสรา้งการเปลี�ยนแปลงที�รกัทกุท่าน

      ตามที�เรามุง่เน้นเรื�องสมาชิกภาพของโรตารีในเดือนนี� ผมขอให้ท่านชว่ย
กันสร้างประวัติศาสตร์ในป�นี�ให้เกิดขึ�น กว่า 20 ป�แล้วที�สมาชิกของเราอยูที่�
1.2 ล้านคน โรตารีเป�นองค์กรที�มีพลังด้วยมีประวัติศาสตร์ที�ยาวนานถึง 116
ป� มีสมาชิกในกว่า 220 ประเทศตามพื�นที�ทางภูมิศาสตร์ และมีผลงานการ
ทํางานในการกําจัดโรคโปลิโอสืบทอดกันมา รวมถึงโครงการด้านมนุษยธรรม
อื�นๆ โรตารีได้เปลี�ยนแปลงไปมากทั�งในชีวิตของเราและชีวิตของผู้อื�น เมื�อเรา
จะบริการเพื�อเปลี�ยนชีวิต ท่านคิดหรือไมว่่าโรตารีสามารถที�จะสง่ผลกระทบ
ต่อโลกนี�มากขึ�นหากมีผู้คนจํานวนมากปฏิบัติตามหลักบริการเหนือตน 
      วิสัยทัศน์ของผม คือ การเพิ�มสมาชิกโรตารีให้ได้ 1.3 ล้านคนภายในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (2022) และการร้องขอนี�ทําได้ง่ายๆ คือ หนึ�งคนนํามา
1 คน ป�นี�ผมอยากให้โรแทเรียนและโรทาแรคเตอร์ทุกคนแนะนําคนใหมเ่ข้า
มาในสโมสรของตน
      เราเป�นองค์กรสมาชิกและสมาชิกเป�นทรัพย์สินที�ยิ�งใหญที่�สุดของเรา
ท่านคือผู้ที�บริจาคให้กับมูลนิธิโรตารีด้วยความเอื�อเฟ�� อ ท่านคือผู้ที�ใฝ�ฝ�นที�จะ
นําสิ�งดีๆ มาสูโ่ลกโดยผา่นการทําโครงการสําคัญๆ และแนน่อน ท่านคือผู้ที�
ทําให้โรคโปลิโอใกล้จากหมดไปจากโลกนี� 
       เมื�อเราให้ความสําคัญกับสมาชิกภาพเป�นเรื�องแรกในป�นี� ขอให้พวกเรา
เน้นไปที�ความหลากหลายของสมาชิกโดยการเข้าถึงคนหนุม่สาวและโดย
เฉพาะอยา่งยิ�งกับผู้หญิง ทุกสโมสรควรเฉลิมฉลองเมื�อมีสมาชิกใหม ่และโร
แทเรียนทุกคนที�แนะนําสมาชิกหนึ�งคนเข้ามาจะได้รับการยกยอ่งจากผม
เป�นการสว่นตัว และสําหรับผู้ที�ประสบความสําเร็จในการหาสมาชิก 25 คน
ขึ�นไปจะได้เป�นสมาชิกของชมรมสมาชิกภาพ ชมรมใหมข่องเรา
(Membership Society)

       แม้เวลาที�เรามอบของบริจาคของโรตารีให้กับคนอื�นๆ ก็ขอให้แนใ่จว่า
สมาชิกใหมเ่หล่านี�ได้มีสว่นรว่มเพราะโรแทเรียนที�มีสว่นรว่มเป�นสิ�งที�มีคุณค่า
ตลอดไป และระลึกไว้ว่าการให้สมาชิกป�จจุบันมีสว่นรว่มกับการรักษาพวก
เขาไว้ในสโมสรของเราก็มีความสําคัญพอๆ กับการนําสมาชิกใหมเ่ข้ามา อีก
ทั�งขอให้พวกเราเตรียมพร้อมที�จะก่อตั�งสโมสรใหมด้่วย โดยเฉพาะสโมสรที�มี
ลักษณะยืดหยุน่ ผมมั�นใจว่าสโมสรที�จัดการประชุมแบบเสมือนจริงหรือแบบ
ลูกผสม สโมสรแซทเทิลไลท์ และสโมสรที�เกิดขึ�นเพราะมีความสนใจใน
ป�ญหาเดียวกัน (cause based clubs) เป�นวิธีการที�มีประสิทธิภาพอยา่งมาก
ในการขยายโรตารีด้วยเชน่กัน
        เมื�อท่านเติบโตขึ�น ท่านยอ่มจะสามารถทําสิ�งต่างๆ ได้มากขึ�น เรามา
สร้างพลังให้เด็กสาวๆ โดยผา่นงานกิจกรรมของเราในแต่ละด้านที�เราให้
ความสําคัญ เรื�องทุนการศึกษาสําหรับเด็กผู้หญิง เรื�องห้องน�าในโรงเรียน
เรื�องการศึกษาด้านสุขภาพและสุขอนามัย - และยังมีอีกหลายเรื�องมากมายที�
เราสามารถทําได้ โครงการที�เน้นเรื�องสิ�งแวดล้อมก็ได้รับความสนใจจากทั�ว
โลกเชน่กัน จงมีสว่นรว่มในโครงการเหล่านี�ทั�งในประเทศและต่างประเทศ
เพื�อทําให้โลกนี�ดีขึ�นสําหรับพวกเราและสําหรับทุกสรรพชีวิต
       พวกท่านแต่ละคนเป�นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโรตารี และผลงานยอด
เยี�ยมทั�งหมดที�ทําโดยโรแทเรียนจากทั�วโลกจําเป�นต้องแบง่ป�นไปสูภ่ายนอก
ชุมชนของโรตารี จงใช้โซเชียลมีเดียเพื�อบอกเล่าเรื�องราวของการบริการ
เหนือตนให้กับเพื�อน เพื�อนรว่มงาน และญาติของท่าน 
        ท้ายที�สุดนี� ในป�ที�กําลังมาถึง ผมอยากให้ทุกสโมสรลองวางแผนอยา่ง
น้อยให้มีหนึ�งวันแหง่การบําเพ็ญประโยชน์ของโรตารี ซึ�งจะนําอาสาสมัคร
จากภายในและภายนอกโรตารีมารวมกัน และเฉลิมฉลองพร้อมกับการแสดง
ผลงานของสโมสรในชุมชนของท่าน เข้าไปที� rotary.org เพื�อดูข้อมูลเพิ�มเติม
เกี�ยวกับโครงการริเริ�มเหล่านี�ตลอดจนวิธีการอื�นๆ ในการเปลี�ยนชีวิตด้วยจิต
บริการ

เชคการ์ เมห์ตา
ประธานโรตารีสากล

เครดิต: เซฟฟ� เบอร์เกอร์สัน

ผู้แปล/เรียบเรียง อน.ศรีฟ�า ศิริอุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก

สารประธานโรตารี _ สิงหาคม 2564 (2021)สารประธานโรตารี _ สิงหาคม 2564 (2021)

เชคการ์ เมห์ตา
ประธานโรตารีสากล

 Governor's Monthly Letter Vol.  2,  District 3330 |  August 2021 



greetings, 
my dear changemakers

As we focus on membership in Rotary this month, I ask you
to help make history this year. For more than 20 years, our
membership has stood at 1.2 million. Rotary is a vibrant
organization with a 116-year history, members in more than
220 countries and geographic areas, and a rich legacy of
work in polio eradication and other humanitarian programs.
Rotary has changed so much in our own lives and the lives of
others. As we Serve to Change Lives, don’t you think Rotary
could have an even greater impact on the world if more
people were practicing Service Above Self? 
 My vision is to increase Rotary membership to 1.3 million by
July 2022, and the call to action is simple: Each One, Bring
One. This year, I want every Rotarian and Rotaractor to
introduce a new person into their club. 
 We are a membership organization, and members are our
greatest asset. You are the ones who contribute so
generously to The Rotary Foundation. You are the ones who
dream big to bring good into the world through meaningful
projects. And of course, you are the ones who have put the
world on the brink of eradicating polio. 

    As we make membership a priority this year, let us
focus on diversity by reaching out to younger people
and especially to women. Every club should
celebrate its new members, and every Rotarian who
sponsors a member will be personally recognized by
me. And those who are successful in bringing in 25 or
more members will be part of our new Membership
Society. 
    Even as we share the gift of Rotary with others, let
us be sure to engage these new members, because
an engaged Rotarian is an asset forever. And
remember that engaging our current members and
keeping them in our clubs is just as important as
bringing in newcomers. Let us also be ready to form
new clubs, especially flexible ones. I am very bullish
on clubs that hold virtual or hybrid meetings, and
satellite clubs and cause-based clubs can also be
very effective ways of growing Rotary. 
    As you grow more, you will be able to do more. Let
us keep empowering girls through our work in each
of the areas of focus. Scholarships for girls, toilets in
schools, health and hygiene education — there is so
much we can do. Projects focused on the
environment are also attracting interest the world
over. Do participate in these projects locally and
internationally to make this world a better place for
us and for all species. 
    Each of you is a Rotary brand ambassador, and all
of the wonderful work done by Rotarians around the
world needs to be shared outside the Rotary
community. Use social media to tell your friends,
colleagues, and relatives the stories of Service Above
Self.
    Finally, I’m challenging every club, during the
coming year, to plan at least one Rotary Day of
Service that will bring together volunteers from
inside and outside Rotary and will celebrate and
showcase the work of your club in your community.
Visit rotary.org to find out more about all of these
initiatives, along with other ways to Serve to Change
Lives. 

Shekhar Mehta
President, Rotary International
……………………………..
Credit: Sephi Bergerson

Message President _ August 2021
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สารประธานมลูนิธ_ิ สงิหาคม 2564 (2021)
จอหน์ เจิรม์ 
ประธานมลูนิธิ     เมื�อมีสมาชิกในโรตารีมากขึ�น มูลนิธิยอ่มสามารถทํา

สิ�งที�ดีในโลกได้เพิ�มขึ�น เราจะได้รับความชว่ยเหลือมาก
ขึ�นในการทําโครงการน�า สุขาภิบาล และสุขอนามัย
เพื�อให้ผู้คนจํานวนมากขึ�นสามารถเข้าถึงน�าสะอาด เรา
จะมีคนฉลาดมากขึ�นเพื�อวางแผนโครงการทุนสนับสนุน
ระดับโลก (global grants) ที�สนับสนุนการบริการดูแล
การตั�งครรภ์ก่อนคลอดเพื�อให้เด็กทารกสามารถรอด
ชีวิตมากขึ�น เราสามารถให้ทุนสนับสนุนระดับภาค
(district grants) มากขึ�นเพื�อสนับสนุนการรู้หนังสือ
เพื�อให้คนสามารถเรียนรู้ที�จะอ่านได้มากขึ�น
    ป�จจุบันมีสมาชิกประมาณหนึ�งในสามของเรา
สนับสนุนมูลนิธิอยา่งเข้มแข็งโดยการบริจาคประจําป�
หรือวิธีการอื�นๆ ลองนึกภาพว่าเราจะสามารถขยายการ
เข้าถึงของโรตารีได้มากแค่ไหนถ้าเราเพิ�มการมีสว่นรว่ม
ในการบริจาค แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม เงินบริจาคของ
โรแทเรียนที�มากขึ�นจะหมายถึงเงินทุนที�เพิ�มให้กับศูนย์
สันติภาพโรตารี เชน่เดียวกับการบริจาคที�ได้รับการ
สมทบมากขึ�นเพื�อชว่ยขจัดโปลิโอ ต้องขอบคุณความ
รว่มมือของพวกเรากับมูลนิธิบิลและเมลินดาเกทส ์ 
 มูลนิธิโรตารีเป�นกําลังสําคัญที�ดําเนินโครงการที�สร้าง
ผลกระทบและยั�งยืนไปทั�วโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ
องค์กรเนวิเกเตอร์การกุศล (Charity Navigator) ได้
ยกยอ่งมูลนิธิโรตารีด้วยการให้คะแนนระดับสี�ดาวทุกป�
เป�นเวลา 13 ป�ติดต่อกัน สมาชิกโรตารีทุกคนสามารถ
ภาคภูมิใจกับสิ�งนี� และจะดีแค่ไหนหากโรแทเรียนทุกคน
สนับสนุนมูลนิธิในทุกวิถีทางที�ทําได้ 
    ผมมีคําขอร้องง่ายๆ ในเดือนนี� โปรดใช้เวลา 10 นาที
ในการประชุมสโมสรครั�งต่อไปเพื�อหารือเกี�ยวกับวิธีการ
เข้าไปมีสว่นรว่มในมูลนิธิในป�นี�ให้มากขึ�น อาจเป�นการ
วางแผนการระดมทุนออนไลน์เพื�อประโยชน์ของมูลนิธิ
หรือรว่มมือกับสโมสรอื�นๆ เพื�อทําโครงการทุน
สนับสนุนระดับโลก (Global Grant Project) 
 ไมว่่าคุณจะทําอะไร จําไว้ว่าสมาชิกของเรา —เราทุก
คน — ล้วนเป�นแรงผลักดันความพยายามของโรตารี
และจรรโลงความยั�งยืนของมูลนิธิให้สืบไป
 
จอห์น เจิร์ม 
ประธานมูลนิธ ิ
.................………………………………………. 

ผู้แปล/เรียบเรียง อน.ศรีฟ�า ศิริอุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก

ด้วยสมาชกิและการสนับสนุนที�มากขึ�น
เราจะทําดใีนโลกได้เพิ�มขึ�น 

ในเดือนสงิหาคม เรามุง่เนน้เรื�องสมาชกิภาพ — โดยการ
สาํรวจหาวิธทีี�เราจะสามารถขยายลําดับและการเข้าถึงของ
โรตาร ี ตามที�เราจะก่อตั�งสโมสรใหมแ่ละเพื�อตอบสนองการ
รอ้งขอของประธานโรตาร ีเชคการ ์เมหต์า ที�ว่า หนึ�งคนนํา
มาหนึ�งคน ใหเ้ราพจิารณาว่าความพยายามในการทําเชน่นี�
จะสง่ผลบวกในทุกระดับชั�นขององค์กรของเราได้อยา่งไร
ทรพัยส์นิที�ยิ�งใหญที่�สดุสองประการของโรตาร ีคือ สมาชกิ
และมลูนธิโิรตาร ีซึ�งเชื�อมโยงกัน องค์กรของเราประกอบ
ด้วยสโมสรโรตารแีละสโมสรโรทาแรคท์มากกว่า 48,000
สโมสร และหากปราศจากสมาชกิสโมสรที�ทุ่มเทแล้วเราคง
ไมส่ามารถบาํเพญ็ประโยชนไ์ด้ รวมทั�งสมาชกิของเรายัง
ปฏิบัติตามพนัธกิจของมลูนธิใินการทําความดีในโลกด้วย
การทํางานโครงการระดับรากหญา้และใหก้ารบรจิาคเพื�อ
สนบัสนนุโปรแกรมและเงินทุนชว่ยเหลือจํานวนนับไมถ้่วน
ของมลูนธิ ิ

JOHN GERM
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JOHN GERM
FOUNDATION TRUSTEE CHAIR

 With more members in Rotary , the

Foundation could do even more good in

the world . We would have more hands

to set up water , sanitation , and hygiene

projects , so that more people could

access clean water . We would have

more minds to plan global grants

projects that sup-port prenatal services ,

so that more babies could live . We

could fund more district grants that

support literacy , so that more people

could learn to read . 

 Today , roughly a third of our members

actively support the Foundation

through annual giving or other means .

Imagine how we could extend Rotary ’s

reach if we were to increase that

engagement , even by just a little . More

Rotarian contributions would mean

additional funding for the Rotary Peace

Centers , as well as more matched

contributions to help eradicate polio ,

thanks to our partnership with the Bill &

Melinda Gates Foundation . 

 The Rotary Foundation is a powerful

force that efficiently carries out

impactful and sustainable projects

around the world ; Charity Navigator has

recognized The Rotary Foundation with

a four-star rating annually for 13

consecutive years . All Rotary members

can be proud of this . And how great it

would be if all Rotarians would support

the Foundation in whatever way they

could . 

 I have a simple request this month . 

 Please take 10 minutes during your

next club meeting to discuss ways to

get more involved in the Foundation

this year . It could be planning an online

fundraiser to benefit the Foundation or

partnering with other clubs for a global

grant project . 

 Whatever you do , remember that our

members — all of us — drive Rotary ’s

efforts and sustain our Foundation .

John Germ

Foundation trustee chair

……………………………………….

Illustration by Viktor Miller Gausa

WITH MORE MEMBERS AND
SUPPORT, WE’LL DO MORE GOOD
IN THE WORLD

In August , we focus on membership — exploring

ways we can expand Rotary ’s ranks and reach . As

we form new clubs and answer RI President

Shekhar Mehta ’s call of Each One , Bring One ,

let ’s consider how these efforts will have a

positive im-pact at every level of our

organization . Rotary ’stwo greatest assetsare its 

 members and The Rotary Foundation , and they

are linked . Our organization is made up of more

than 48 ,000 Rotary and Rotaract clubs , and

without our dedicated club members , we can ’t

perform service . Our members also carry out the

Foundation ’s mission of doing good in the world ,

by working on grassroots projects and making

contributions that support countless Foundation

programs and grants . 

JOHN GERM
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คุยข่าวคุยข่าว
FOUNDATIONFOUNDATION

จากนโยบายของคณะกรรมการบรหิารมลูนิธิโรตารขีองโรตารสีากลเกี�ยวกับเงิน DDF ที�เหลือใน
แต่ละป� ใหเ้วลา 5 ป� ถ้าใชไ้มห่มดจะโอนใหกั้บกองทนุต่างๆ ตามที�ภาคระบุหรอืเขา้กองทนุโลก
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ภาค 3330 วางแผนรองรับการเปลี�ยนแปลงโดยสนับสนุนให้สโมสรที�มี  DDF อยู่
ทําโครงการ DISTRICT GRANT ให้ได้ 100 % เป�นที�นา่ยินดี และได้รับความรว่มมือเป�นอยา่งดีจากสโมสรต่างๆ 
ภาคมี DDF มาจากการบริจาคเข้ากองทุนประจําป�ในป� 2018 – 2019
DDF ที�มาจากดอกผลของกองทุน ENDOWMENT FUND
รวม DDF ที�สามารถทํา DISTRICT GRANT PROJECTS ได้
มีสโมสร 34 สโมสร ขอใช้ทุนสนับสนุนทําโครงการจํานวน 39 โครงการ จํานวนเงินทั�งสิ�น
เท่ากับภาค ได้บรรลุเป�าหมายแรกเรียบร้อย

$112,651
$ 1,634

$114,285
$114,285

ในกรณ ีGLOBAL GRANT PROJECTS เริ�มมีการยื�นขอทําโครงการ GLOBAL GRANT แล้ว 5 โครงการด้วยกัน
ยังมีสโมสรต่างๆ กําลังเตรยีมการและยื�นโครงการเป�นลําดับต่อไป

ตามที�ภาค 3330 ได้จัดทําไลน์สติ�กเกอร์เพื�อหาทุนสนับสนุนกองทุนโปลิโอ สมาชิกสามารถ
ชว่ยสนับสนุนโดยชว่ยซื�อไลน์สติ�กเกอร์ดังกล่าวได้ที� DISTRICT 3330 FOR POLIO FUND

นอกจากนั�น เสื�อโปลิโอกําลังอยูร่ะหว่างการจัดทํา และจะเป�ดให้มีการสั�งจองในเร็ววันนี� เพื�อ
ให้สมาชิกสวมใสเ่สื�อโปลิโอเพื�อทํากิจกรรมหรือโครงการแบบ HANDS-ON PROJECT รว่มกับ
ชุมชนและสโมสรอินเทอร์แรคท์ หรือโรทาแรคท์ที�อุปถัมภ์ พร้อมกันทั�งภาค
ในวันที� 24 ตุลาคม 2564

สุดท้าย ขอเชิญชวนสโมสรต่างๆ เข้าไปตั�งเป�าหมายการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี และรว่ม
กันบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีเพื�อให้เป�าหมายของภาคในเรื�องมูลนิธิโรตารี บรรลุตามเป�า
หมายที�ตั�งไว้ โดยภาค 3330 ตั�งเป�าหมายให้ทุกสโมสรมีสว่นรว่มในการบริจาคเงิน และมี
สมาชิกอยา่งน้อย 1 คน บริจาค $1,000 เป�าหมายของภาค 3330 มี ดังนี� 
กองทุนประจําป� $400,000 
กองทุน โปลิโอ $20,000 
กองทุน ENDOWMENT $60,000 
สมาชิกที�บริจาคเงินขั�นตํา $1,000 จะได้รับวิตามินซีคอมเพล็ก 1 กระปุก
มีจํานวนจํากัดเพียง 200 กระปุกท่านั�น 

ความคืบหน้าของมูลนิธิโรตารีขอให้ติดตามสารผู้ว่าการภาคฉบับต่อๆ ไปและสื�อต่างๆ 
ด้วยไมตรีจิตแหง่โรตารี
วิชัย มณีวัชรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ป�โรตารี 2021 - 22022
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ปร ะ ธ านฝ� กอบรมภ าค  3330

ผู้ว่าการภาคในยุคป�จจุบันผู้ว่าการภาคในยุคป�จจุบัน
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 ช่วงนี� ผมเห็นประกาศ
ของผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

เกี�ยวกับการสรรหาผู้ว่าการภาค
ที�จะทําหน้าที�ในป� 2567 – 2568

    ซึ�งภาค 3330 ได้ใช้ระบบการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหาผู้ว่าการภาค หน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาฯ คือการ
มองหาสมาชิกที�มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดที�ผู้ว่าการภาคได้
ประกาศออกมาเพื�อเชื�อเชิญให้สโมสรที�สมาชิกท่านนั�นเป�นสมาชิก
อยู่ ส่งบุคคลท่านนั�นเข้ามาเป�นผู้สมัคร ตามประกาศระบุไว้ว่า ผู้ที�
ได้รับการเสนอชื�อ ควรเป�นสมาชิกที�มีสถานะดีในสโมสรของภาค
ที�เสนอชื�อ คําว่าสถานะดีในสโมสร คืออะไร สมาชิกท่านั�นเข้า
ประชุมสโมสรอย่างสมํ�าเสมอ ชําระค่าบํารุงสโมสรอย่างถูกต้อง
และร่วมกิจกรรมของสโมสรตลอดเวลา 
    นอกจากนั�นข้อกําหนดเพิ�มเติม คือ บุคคลท่านนั�นต้องเคยทํา
หน้าที�หน้าที�นายกสโมสรครบวาระ หรือเป�นนายกก่อตั�งที�ทําหน้าที�
ครบวาระตั�งแต่วันที�ก่อตั�งถึง วันที� 30 มิถุนายน มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และเคยทําหน้าที� กําลังทําหน้าที� หรือได้รับการ
แต่งตั�งให้ทําหน้าที�ในป�โรตารีหน้าอย่างเป�นลายลักษณ์อักษร ใน
ตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ�ง ดังต่อไปนี� ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
ประธานคณะกรรมการภาค หรือ ประธานคณะอนุกรรมการภาค
คุณสมบัติเหล่านี�เป�นคุณสมบัติส่วนตัวที�ผู้ได้รับการเสนอชื�อควร
มี และยังเรื�องของความเต็มใจและตั�งใจในการจะทําหน้าที� 
     สิ�งที�ผมกล่าวมาเป�นข้อกําหนดที�มานานมากแล้วรวมถึงฐานะ
การเงินและการงานที�ผู้ว่าการภาคควรจะมี ซึ�งหลายท่านอาจจะ
เคยได้ยินมาว่าเป�นผู้ว่าการภาคต้องใช้เงินอย่างน้อย... ล้านบาท
หรือไม่ทํางานส่วนตัวเป�นเวลา 3 ป� ซึ�งป�จจัยเหล่านี� ขึ�นอยู่กับผู้
ว่าการภาคแต่ละท่านในการบริหารจัดการ
     แต่ในยุคป�จจุบันซึ�งเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ซึ�งไม่รู้จะสิ�นสุดเมื�อไหร่ และยังอยู่ในยุคที�
จํานวนสมาชิกเข้าสู่ยุควิกฤตที�โรตารีพยายามดิ�นรนในการเร่ง
หาสมาชิกที�เป�นหนุ่มสาวมากขึ�นจึงมีการปรับเปลี�ยนนโยบาย
ต่างๆ เพื�อรองรับสิ�งที�เกิดขึ�น การประชุมที�เป�นแบบพบปะ อาจจะ
ต้องมีการปรับเปลี�ยน การอบรมต่างๆที�เป�นการเตรียมตัวของผู้
ว่าการภาค การอบรมที�อยู่ในระดับภูมิภาค รวมถึงการเยี�ยม
สโมสรอย่างเป�นทางการ อาจจะมีการปรับเปลี�ยน เริ�มใช้ระบบ
ออนไลน์มากขึ�น

ดังนั�น สิ�งที�เพิ� มเติมสําหรับผู้ที�จะทําหน้าที�
ของผู้ว่าการภาค

ควรจะมี 
1.
ความรู้ทางด้านออนไลน์ ในการประชุมต่างๆ ซึ�งเรา
ต้องยอมรับว่ามันกําลังจะเกิดขึ�นและมากขึ�น
2.
ภาษา ด้วยเหตุผลขององค์กรที�เป�นองค์กรระหว่าง
ประเทศ การสื�อสารระหว่างต่างประเทศเป�นเรื�องสําคัญ
ป�จจัยทางด้านภาษา มีส่วนสําคัญมากขึ�นที�จะต้อง
เตรียมตัว หรือเตรียมทีมงาน
3.
การเป�นผู้นําที�มีวิสัยทัศน์ ตามทันโลกในยุคที�กําลัง
เปลี�ยนแปลง โดยเฉพาะการมีทีมงานเป�นสิ�งสําคัญที�
ผู้นําควรมีการเตรียมตัว
4.
ความเข้าใจพื�นฐานของโรตารีและศรัทธาในโรตารีอย่าง
แท้จริงและยอมรับการเปลี�ยนแปลงที�กําลังจะเกิดขึ�น
สิ�งนี�เป�นสิ�งสําคัญ เพราะการเป�นผู้นําองค์กรโรตารี ถ้า
ท่านไม่มีความศรัทธาในองค์กร ท่านจะไม่สามารถ
พัฒนาองค์กรได้ และท่านจะทําให้เวลาหนึ�งป�ที�ท่านทํา
หน้าที�เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

สุดท้าย...
สิ�งที�ต้องมองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ คือ
บทบาทของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ ถ้าท่านทําหน้าที�
คณะกรรมการภาคหรือผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ท่านมี
บทบาทมากน้อยขนาดไหนในภาค และควรมองถึง
อนาคตว่าหลังจากที�ท่านพ้นหน้าที�ผู้ว่าการภาค
แล้ว ท่านยังสามารถช่วยเหลือภาคได้อีกยาวนาน
ขนาดไหน ถึงเวลาแล้วที�เราควรช่วยกันมองหา
บุคคลที�เหมาะสมมาทําหน้าที�ผู้ว่าการภาค มากกว่า
ที�จะพูดว่า และผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อควรพิจารณา
ตนเองว่า ตนเองเหมาะที�จะทําหน้าที�ผู้ว่าการภาค
หรือไม่
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ภาพลักษณที่ดีมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร
เกือบทุกๆองคกร ไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรธุรกิจ

หรือองคกรที่ไมแสวงหากําไร หรือองคกรบําเพ็ญประโยชน
เฉกเชน องคกรโรตารี

     ภาพลักษณสาธารณะขององคกรโรตารีถือเปนสิ่งสําคัญที่
มิใชเปนเพียงเรื่องที่เราจะทําหรือคิดถึงเพียงแคความตองการตัว
เราเอง ที่จะมอบใหชุมชน  แตในทางตรงขามมันคือเรื่องที่ผูคน
ภายนอกองคกรโรตารีควรมีโอกาสนอกเหนือจากการแคมองดู
หรือรับรู  แตอาจคิดมีสวนรวมกับพวกเรากลับมาดวย นี่คือมุม
มองของภัคในฐานะโรแทเรียนคนหนึ่ง
     ซึ่งในปโรตารีนี้ ภัคมีโอกาสไดทํางานเปนสวนหนึ่งของคณะ
กรรมการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณโรตารีภาค
3330 ในสวนความรับผิดชอบของการทํา Rotary Showcase
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายภาคของฝายภาพลักษณ
สาธารณะ นี ้ Rotary Showcase ก็เปน 1 สื่อทางเลือกจาก
8 สื่อที่จะทําใหสโมสรของทานสามารถพิชิตถวยรางวัลจากฝาย
ภาพลักษณฯได โดยงายดาย เพียงแคสโมสรของทาน สง
ภาพถายหนาจอพรอมคําบรรยายที่ ลงใน Rotary Showcase
เรียบรอยแลว เพียง 3 ขาวหรือ 3 โครงการบําเพ็ญประโยชน
ตามแนวทางการใช โลโกอยางถูกตองจาก Brand Center
ถวยรางวัลของฝายภาพลักษณก็จะตกเปนของสโมสรทานทันที
      กอนจะไปถึงจุดนั้น เรามาทําความเขาใจกันซักหนอยนะ
คะวา Rotary Showcase คืออะไร?  มีความสําคัญอยางไร?  
แลวทําไมเราตองลง Rotary Showcase Rotary Showcase
ถือเปนเสมือนApplication หนึ่งใน my Rotary ที่สามารถสราง
และรับแรงบันดาลใจจากโลกSocial Media ของโรตารีสากล 
 การทําShowcase นั้น ก็เหมือนการทํา Portfolio เก็บสะสม
ผลงานกิจกรรมที่สโมสรทานไดเคยทํามาและสามารถเขาไปดู
ยอนหลังได ไมวาระยะเวลาจะผานมากี่ปแลวก็ตาม และในบาง
ครั้งยังอาจพัฒนานําไปสูการตอยอดในโครงการตอๆไปในการทํา
ประโยชนใหกับชุมชนไดมากขึ้น หรือรวมไปถึงการหาคูมิตรตาง
ประเทศ เนื่องจากระบบ My Rotary เปนระบบที่ใชกันทั่วโลก
ดังนั้นสโมสรโรตารีตางๆก็สามารถที่จะเขามาชมผลงานของ
สโมสรเรา และเกิดความสนใจอยากทําโครงการรวมกันเกิดเปน
โครงการ Global Grant  ในระดับสากลได 

    มีความสําคัญ คือใชเพ่ือประชาสัมพันธหรือ
บอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับโครงการ ท่ีกําลังดําเนิน
การอยูหรือ เสร็จส้ินเรียบรอยแลว และ สามารถ
ดูโครงการของผูอ่ืน เพ่ือใหไดแนวคิดใหมๆ
สําหรับโครงการตอไป ชวยใหพวกเราชาวโรแท
เรียน สามารถแบงปนเร่ืองราวกิจกรรม โครงการ
บริการ บําเพ็ญประโยชนตางๆท่ีประสบความ
สําเร็จของสโมสรตนเอง กับมวลมิตรโรแทเรียน
ท่ัวโลกรวมถึงบุคคลท่ัวไป ผานทางโลกออนไลน 
 ท้ังในรูปแบบตัวอักษร ขอความ รูปภาพ และ
วิดีโอ และสามารถแชรผานส่ือ Social network
หลายๆประเภท เชน YouTube ,Facebook ,
Twitter, Instagram หรือ TikTok ท่ีเปนท่ีนิยม
ในขณะน้ี และภาพเร่ืองราวกิจกรรมความสําเร็จ
ตางๆท่ี สโมสรทานไดทําการประชาสัมพันธลงบน
Showcase น้ี ยังสามารถใชเปนแรงบันดาลใจ
เปนแบบอยางใหกับสโมสรโรตารีและสโมสร
โรทาแรคทอ่ืนๆ ในการคิดหรือตอยอดในการทํา
กิจกรรมน้ันๆเพ่ือสรางสรรค สรางประโยชนให
กับชุมชนตอไป
    นอกจากน้ีแลวผลพลอยไดเพ่ิมเติมจากการ
ลง Rotary Showcase ยังสามารถใชเปนส่ือ
ประชาสัมพันธท่ีดีใหกับ ผูสนับสนุน ,บุคคล
ภายนอกผูท่ีสนใจหรือสมาชิกท่ีเราคาดหวังจะเชิญ
เขามาเปนสมาชิกของสโมสร ไดรับรูเร่ืองราว
ความสําเร็จ ,เขาใจเก่ียวกับการทํางานขององคกร
โรตารี จนถึงระดับสโมสร ซ่ึงอาจจะทําใหสโมสร
ของทานมีสมาชิกใหมเพ่ิมเขามาในหลากหลาย
สาขาอาชีพ ก็เปนได 
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พูดถึงประโยชนและความสําคัญมาพอสมควร แลวจะไมพูดถึงวิธีการทําหรือข้ันตอนในการลง Showcase ก็คงจะ
ไมได ซ่ึงทางฝายภาพลักษณฯ ของเราไดจัดใหมีกิจกรรมการอบรมผานโปรแกรม Zoom มาแลวเม่ือวันเสารท่ี 24
กรกฎาคม 2564 รวมถึงไดมีการทําเปน Clip เสียงพรอม Slide Presentation บรรยายอยางละเอียดพรอมคํา
แปลภาษาไทยใหกับมวลมิตรโรแทเรียนท่ีรักทุกๆทาน ซ่ึงทานสามารถเขาไปฟงหรือเรียนซ้ําไดจาก ทาง
ชองYouTube หรือทาง website ภาค www.rotary3330.org หรือหากสโมสรใดมีขอสงสัยหรืออยากสอบถาม
โดยตรงสามารถติดตอมาไดท่ี ทีมงานฝายประชาสัมพันธและภาพลักษณสาธารณะ สวนงานของ Rotary
Showcase ตามเบอรติดตอดานลางน้ีนะคะ  เรายินดีใหขอมูลพรอมตอบทุกคําถาม ดวยใจบริการ  เพราะภาพ
ลักษณสาธารณะท่ีดีของโรตารีจะชวยสงเสริมศักยภาพของสโมสรและองคกรในการสรางสรรคทําส่ิงดีตางๆท่ีเปน
ประโยชนใหกับสังคมและโลกตอไป 
 ภัคเปนคนหน่ึงในฐานะโรแทเรียนท่ีเช่ือแบบน้ันมาตลอดคะ

อน .พบภัค เลขะกุล
สโมสรโรตารี สําโรง

http://www.rotary3330.org/


สโมสรโรทาแรคทใ์นฐานะใหม่สโมสรโรทาแรคทใ์นฐานะใหม่สโมสรโรทาแรคทใ์นฐานะใหม่
“เพื�อนผูร้ว่มบาํเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตาร”ี“เพื�อนผูร้ว่มบาํเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตาร”ี“เพื�อนผูร้ว่มบาํเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตาร”ี   

อน.นพ.ดนัย อดลุยศักดิ�ประธานคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค

มตขิองคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล
ได้มีการยกย่องสโมสรโรทาแรคทใ์ห้เป�นสมาชกิประเภทหนึ�งของโรตารสีากลนับตั�งแตวั่นที� 1 กรกฎาคม 2563 
นับแตวั่นนั�นเป�นตน้มาสโมสรโรทาแรคทก์ลายเป�น เพื�อนผูร้ว่มบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี
มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ ดงันี�
       1. สโมสรโรทาแรคทส์ามารถเป�ดกว้างแกค่นหนุ่มสาวที�มอีายอุยา่งน้อย 18 ป� 
       2. สโมสรโรทาแรคทส์ามารถเลอืกสโมสรโรทาแรคทอื์�นเป�นผูอุ้ปถมัภ์หรอืไม่มีสโมสรอุปถมัภก์ไ็ด้
       3. มีการแกไ้ขธรรมนญูสโมสรโรทาแรคทแ์ละข้อบงัคับฉบบัเสนอแนะใหม ่ให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
       4.กําหนดให้ภาคโรตารทีกุภาคควรให้โรทาแรคเทอรเ์ป�นกรรมการในคณะกรรมการของภาค

     การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญจะเกิดขึ�นอีกครั�ง
ในวนัที� 1 กรกฏาคม 2565 โรทาแรคเทอรท์กุคนที�เป�นสมาชกิ
ของสโมสรโรทาแรคทท์ี�ก่อตั�งในชมุชนต้องเสียค่าบํารุงโรตารี
สากลเป�นเงนิ 8 เหรยีญสหรฐัตอ่ป� แต่ถา้เป�นสมาชกิของสโมสร
โรทาแรคทท์ี�กอ่ตั�งในสถานศึกษาต้องเสียค่าบํารุงโรตารสีากล
5 เหรยีญสหรฐัตอ่ป� และยงัตอ้งเสียค่าบํารุงภาคอกีดว้ย 
      เมื�อสโมสรโรทาแรคทไ์ดถ้กูยกระดบัขึ�นมาเป�นสมาชกิของ
โรตารสีากล โรทาแรคเทอรก์มี็โอกาสเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารและ
การเรยีนรูแ้ละการใชป้ระโยชน์จากศนูยแ์ห่งการเรยีนรูใ้น 
My Rotary เข้าถงึโปรแกรมของโรตารสีากลไดเ้ชน่เดยีวกบั
โรแทเรยีน โรทาแรคเทอรเ์หล่านี�จะนํามาซึ�งแนวคิดในการ
พัฒนาสโมสรโรทาแรคทใ์ห้เข้มแขง็ การทาํโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ดว้ยวธิคิีด วธิปีฏบิติัที�อาจแตกต่างไปจากโรแทเรยีน
ส่วนใหญ่ ทาํให้เป�าหมายของโรตารสีากลที�ตอ้งการยกระดบั
คุณภาพชวีติของชมุชนทั�งโลกให้ดขีึ�นกวา่เดมินั�นมโีอกาสมากขึ�น
      ดงันั�น คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคป�นี�  จงึมุง่เน้นที�จะยก
ระดบัของสโมสรโรทาแรคทท์กุสโมสรให้เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร
และการเรยีนรูต้า่งๆ เน้นให้เป�นสโมสรโรทาแรคทท์ี�เตม็ไปดว้ย
ขมุพลงัของตนเอง มธีรรมนญูและขอ้บงัคับของสโมสรตนเอง
ดแูลบรหิารตนเองตามหลักการของโรตารทีี�ควรจะเป�น มุง่เน้น
การพัฒนาภาวะความเป�นผูนํ้า มีการดําเนินโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ดว้ยแนวคิดที�วา่ 
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กมลนาวิน อินทนูจิตร
นายกสโมสรโรตารีสงขลา ป�โรตารี 2564-2565

ครั�งหนึ�ง...ครั�งหนึ�ง...
ฉันเป�นนายกฉันเป�นนายก

สวัสดีครับ กระผม นายกกมลนาวิน อินทนูจิตร ป�จจุบันเป�นนายกสโมสร
โรตารีสงขลา ประจําป�โรตารี 2564-2565 อดีตสมาชิกทีม VOCATIONAL
TRAINING TEAM (VTT) แลกเปลี�ยนความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนและ
นํ�าสะอาดของโรตารีสากลภาค 3330 ประเทศไทยและภาค 2500 ฮอกไกโด
ประเทศญี�ปุ�นครับ

จุดเริ�มต้นของการก้าวสู่โรตารี..
    หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ�มต้น คือการได้รับโอกาสจากโรตารีสากลภาค
3330 โดยการแนะนําจาก อน.ธนเดช เตชะทวีกิจ สโมสรโรตารีกาญจน
วนิช-หาดใหญ่  ให้ร่วมทดสอบคัดเลือกเข้าร่วมทีม VTT ภาค 3330 ประจํา
ป� 2559 เนื�องจาก กระผมเป�นอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการสิ�ง
แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขา
ความเชี�ยวชาญด้านการจัดการนํ�าสะอาด เทคโนโลยีการจัดการนํ�าเสีย และ
การจัดการทะเลสาบ คาดว่าจะสามารถนําความรู้จากโครงการดังกล่าวมาใช้
พัฒนาในประเทศไทยต่อไปได้ 
    เมื�อได้รับการคัดเลือกเป�นตัวแทนทีม VTT ก็รู้สึกตื�นเต้น เพราะกระผม
เป�นคนที�ชื�นชอบวัฒนธรรมญี�ปุ�น แม้เคยมีโอกาสได้ไปแข่งรถที�ประเทศญี�ปุ�น
อยู่หลายครั�ง แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปแถบฮอกไกโดเลย แต่ก็ไม่ได้หวั�นใจ
เพราะมีท่าน อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เป�น
หัวหน้าทีมและสมาชิกที�น่ารักได้แก่ คุณศรัณย์วิชญ์ เฮงพระพรหม ตัวแทน
จากสโมสรโรตารีกาญจนบุรี คุณพัทธธีรา ศิริบุรมย์ ตัวแทนจากสโมสรโรตา
รีสนามจันทร์ และ คุณรัชพร สิงขโรทัย ตัวแทนจากสโมสรโรตารีพลอย
ราชบุรี ซึ�งเป�นมิตรและไมตรีจิตที�ดีตลอดการเดินทาง
     เราเริ�มงานโดยการเข้าร่วมประชุม RI DICON 2500 ภาคฮอกไกโด
ร่วมร้องเพลงชาติในที�ประชุมเป�นเพลงชาติไทยบนต่างแดนที�แสนภาคภูมิใจ
และเข้าพบนายกเทศมนตรีเมือง ASAHIKAWA ท่านให้การต้อนรับและ
แนะนําการศึกษาระบบการจัดการสิ�งแวดล้อมของเมือง ASAHIKAWA โดย
ท่านนายกกล่าวว่า “แขกของโรตารีคือแขกคนสําคัญของเมือง” นอกจากนี�
ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสรโรตารี ได้แก่ สโมสร
ASAHIKAWA WEST  สโมสร ASAHIKAWA EAST สโมสร
ASAHIKAWA BORTH-EAST และ สโมสร ASAHIKAWA MORNING
ทําให้เข้าใจรูปแบบการดําเนินการประชุมสโมสรในระดับสากลแบบเป�นทางการ
ที�น่าประทับใจ โรเทเรียนบางท่าน รู้ว่า เราเป�นคนไทยเดินทางมาร่วมประชุม
จึงนํารูปครอบครัวของนักเรียนแลกเปลี�ยน ROTARY ที�เคยมาแลกเปลี�ยน
และพักอาศัยกับท่านมาให้เราดู และเล่าว่านักเรียนแลกเปลี�ยนตอนนี�มี
ครอบครัวกันหลายคนและได้พาครอบครัวเค้ามาเยี�ยมโรเทเรียนที�ญี�ปุ�นอีก
หลายครั�ง ท่านยังกล่าวด้วยความชื�นชมว่า คนไทย นิสัยน่ารักมาก 

ทีม VTT ได้มีโอกาสเยี�ยมชม โรงงาน NAMURA
KOHSAN ซึ�งเป�นโรงงานที�รีไซเคิลปรอทใหญ่ที�สุดใน
เอเชีย โรงคัดแยกขยะชุมชน (REPLA FACTORY)
หลุมฝ�งกลบขยะ (ASAHIKKAWA CITY LANDFILL
SITE) โรงเตาเผาขยะ (BURNABLE WASTES AND
INCINERATION PLANT) โรงงานรีไซเคิลประจําเมือง
(ASAHIKAWA RECYCLE PRAZA) โรงผลิตนํ�า
ประปาประจําเมือง (CUBETSU RIVER WATER
PURIFICATION PLANT) โรงบําบัดนํ�าเสียชุมชน
ประจําเมือง (A SEWAGE DISPOSAL PLANT)
โรงงานรีไซเคิลพลาสติกประจําเมือง (TANAKA
SEKKAI KOGYO) การคัดแยกขยะของโรงแรม
ASAHIKAWA GRAND HOTEL รวมถึงโรเทเรียน
JUN TAKEUCHI ได้เป�ดบ้านให้เราได้ชมการคัดแยก
ขยะของบ้านคนญี�ปุ�นอีกด้วย
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 เมื�อฉันเป�นนายกสโมสรโรตารีสงขลา...
     อาจจะเป�นเรื�องที�ตกใจบ้างเพราะเข้ามาอยู่ในสมาชิกสโมสรโรตารี
สงขลาเพียงไม่ถึงป�และต้องรับตําแหน่งบริหารสโมสรขนาดใหญ่ แต่ก็
ไม่ได้กังวลเพราะสโมสรโรตารีสงขลามีรากฐานแบบอย่างของการ
บริการเหนือตนของโรเทเรียนรุ่นพี�หลายท่านและกระผมรู้สึกเป�นเฟ�อง
หนึ�งของเครื�องจักรที�สามารถผลตอบแทนแก่ชุมชนมากมายทั�งในท้อง
ถิ�นและสากล แม้ว่าจะเป�นช่วงสถานการณ์ COVID-19 แต่การใช้
เทคโนโลยีก็สามารถช่วยเหลือกิจกรรมของสโมสรได้เป�นอย่างดี เช่น
การประชุมผ่านระบบ ZOOM MEETING ทุกวันพุธสัปดาห์ที� 2 และ 4
ของเดือน การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร การจัดทํา
ระเบียบวาระประชุม E-BOOK การติดตามระบบเอกสารหรือข่าวสาร
จากภาค ไลน์กลุ่มนายกสโมสรโรตารีในพื�นที�จังหวัดสงขลาและข้าง
เคียง รวมถึงไลน์กลุ่มนายก 117 ซึ�งไม่ว่าจะเทคโนโลยีใดก็ตาม ล้วน
เชื�อมไมตรีจิตแห่งโรตารีให้แน่นแฟ�นยิ�งขึ�น
       ขอบคุณคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสโมสรโรตารีสงขลาที�
น่ารักทุกท่านที�เป�นกําลังใจ เป�นที�ปรึกษา เป�นเหมือนครอบครัวขนาด
ใหญ่ที�อบอุ่นที�พร้อมดูแลและแนะนําเราอย่างสมํ�าเสมอ
 สําหรับเป�าหมายของสโมสรโรตารีสงขลาในป� 2564-2565 อาทิเช่น
ดําเนินการจัดทําโครงการ DISTRICT GRANT – ภาค 3330 จํานวน
2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดซื�อเครื�องผลิตออกซิเจนแบบ
เคลื�อนที� ช่วยผู้ป�วยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา 2. โครงการปรับปรุง
ศาลาที�พักผู้โดยสารริมถนนกาญจนวนิช-สงขลา บริเวณห้าแยกนํ�า
กระจาย รวมถึงโครงการที�เกี�ยวข้องกับพันธกิจโรตารีสากลซึ�งทาง
สโมสรโรตารีสงขลาได้อัพเดตใน ROTARY SHOWCASE อย่าง
สมํ�าเสมอ หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนมาร่วมเป�นพาร์ทเนอร์ใน
โครงการกิจกรรมโรตารีร่วมกันนะครับ
      สุดท้ายนี�ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี เราจะฝ�าวิกฤตไปด้วยกัน ไป
ด้วยกัน ไปได้ไกล ไม่ทิ�งใครไว้ด้านหลัง.... เป�นกําลังใจให้กระผมและ
สโมสรโรตารีสงขลาด้วยนะครับ สู้ สู้.. !!!!!

           
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร
           นายกสโมสรโรตารีสงขลา ป�โรตารี 2564-2565

กมลนาวิน อินทนูจิตร
นายกสโมสรโรตารีสงขลา ป�โรตารี 2564-2565

ครั�งหนึ�ง...ครั�งหนึ�ง...
ฉันเป�นนายกฉันเป�นนายก

ไมตรีจิตแห่งโรตารี
         ช่วงเกือบหนึ�งเดือนนั�น คือ ความทรงจําที�กระผมจะ
ไม่มีวันลืมเลย ตลอดชีวิต..การได้เป�นตัวแทนทีม VTT D3330
ประเทศไทย ด้านการจัดการขยะและนํ�าสะอาด ร่วมงานกับ
องค์กรสโมสรที�ไม่แสวงหาผลกําไร.. ได้เจอมิตรภาพและ
วัฒนธรรมจากคนแดนอาทิตยอุทัยแบบแท้ ๆ ซึ�งประทับใจมาก
เจอพี� ๆ และเพื�อนที�ดี ความคิดดี ๆ และมีคําพูดที�ผมจําได้จาก
คนญี�ปุ�นพูดกับกระผม ภายหลังจากการนําเสนอผลการแลก
เปลี�ยนความรู้ เค้าไม่ได้กล่าวโอ้อวดถึงเทคโนโลยีหรือ
ประสิทธิภาพความสําเร็จทางการจัดการสิ�งแวดล้อมของ
ประเทศเค้า แต่เค้ากลับถ่อมตัวและโค้งคํานับ พร้อมบอกเราว่า.. 

"สิ�งที�พวกเราทําหน้าที�และพยายามรักษาสิ�งแวดล้อม
ในทุกวันนี� มันไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่เพื�อลูกเรา

หลานเราคนรุ่นต่อไป..
ขอบคุณที�ให้โอกาสเค้าบอกกล่าว

เรื�องราวของเค้าแก่เรา...” 

การพัฒนาและต่อยอดทางวิชาชีพ
   เมื�อกลับมา กระผมได้มีโอกาสนําความรู้ที�ได้รับไปพัฒนาใน
สายวิชาชีพหลักทั�งบทบาทนักวิชาการ ที�ปรึกษาหน่วยงานรัฐ
และเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร อาทิ รับมอบหมาย
หน้าที�เป�น รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ�ง
แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ�นประจําจังหวัดสงขลา
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผล
ปฏิบัติการเพื�อการจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(สงขลา) และ คณะกรรมการการแก้ไขป�ญหาสิ�งแวดล้อม
จังหวัดสงขลา เป�นต้น
    แม้จะมีต้นทุนการเป�นทีม VTT แต่การเข้าเป�นโรเทเรียนนั�น
ก็ต้องรับการประเมินความเหมาะสมและยอมรับจากสมาชิก
ภายในสโมสรเป�นหลักปฏิบัติสากล โดยได้รับเชิญเข้าร่วม
ประชุมในฐานะแขกของสโมสรและการสนเทศความรู้แก่สมาชิก
ไม่น้อยกว่าห้าครั�ง จนได้รับการเชิญชวนให้ร่วมเป�นโรเทเรียน
สโมสรกาญจนวนิช-หาดใหญ่ในป�เดียวกัน และได้รับมอบหมาย
หน้าที� อาทิ ประธานกรรมการฝ�ายประชาสัมพันธ์และภาพ
ลักษณ์สาธารณะ สโมสรโรตารี หาดใหญ่-กาญจนวนิช 
(ป� 2559-2560) ประธานกรรมการฝ�ายมูลนิธิและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ สโมสรโรตารี หาดใหญ่-กาญจนวนิช
(ป� 2560-2561)
 ด้วยภารกิจมุ่งเน้นงานหลักในพื�นที�เมืองสงขลา จึงเข้ามาเป�น
สมาชิกมุ่งหวังของสโมสรโรตารีสงขลาในป�โรตารี 2563-
2564 และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมวลมิตรสมาชิก
โรตารีสงขลา ซึ�งมีระบบสภาอดีตนายกสโมสรและการบริหาร
สโมสรที�เข้มแข็งมากกว่า 37 ป� และ กระผมได้รับการประเมิน
จากการสรรหาเป�น นายกสโมสรโรตารีสงขลา ป� 2564-2565
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พิริย์จีรา สิริปภัสสรา
นายกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ป�โรตารี 2564-2565

ครั�งหนึ�ง...ครั�งหนึ�ง...
ฉันเป�นนายกฉันเป�นนายก

ก่อนหน้าที�จะเข้ามาเป�นสมาชิกโรตารีสนาม
จันทร์ ตัวเองเป�นสมาชิกในสมาคมวัฒนธรรม
หญิงในพระราชินูปถัมภ์ 

ณ ที�แห่งนั�นมีโอกาสได้รู้จักกับอดีตนายก
ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย เธอจึงเป�นผู้ชักชวน
เข้าสู่รั�วโรตารี

โดยส่วนตัวแล้วชอบทําบุญชอบช่วยเหลือ
สังคมชอบงานด้านจิตอาสา 

แต่ด้วยแรงเราคนเดียวสิ�งที�ส่งต่อส่งมอบ
และช่วยเหลือสังคมคงทําได้ไม่มากนัก

เมื�อได้รับการชักชวนจึงไม่ลังเลที�จะตอบรับ
เพราะมองเห็นว่าน่าจะเป�นโอกาสดีๆที�ทําให้เรา
ได้ทําสิ�งดีๆช่วยเหลือสังคมบนโลกใบนี�ได้
มากมายเพราะมีองค์กรและมีสมาชิกอีกหลาย
ท่านที�มีจิตใจด้านจิตอาสาเหมือนกันกับเราดัง
นั�นการส่งต่อสิ�งดีๆต่อสังคมจึงทําได้ง่ายภาย
ใต้สโมสรโรตารี
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เมื�อได้เข้ามาสู่สโมสรโรตารีสนามจันทร์ มันรู้สึกถึงความ
อบอุ่นรู้สึกถึงนํ�าใจมิตรไมตรีที�เราได้รับมันเป�นความสุข
อีกแบบที�ไม่ได้หวังสิ�งตอบแทนใดๆ

เมื�อได้รับการคัดเลือกให้เป�นนายกสโมสรในป�โรตารี 
2021- 2022

รู้สึกเป�นเกียรติและภูมิใจอย่างมากสําหรับตําแหน่งที�ได้รับ

เป�นเกียรติประวัติของตัวเองและครอบครัว

รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสได้ทําคุณประโยชน์หลายๆอย่าง
หลายๆด้านภายใต้การร่วมมือของสมาชิกในสโมสรเพื�อ
ส่งต่อสิ�งดีๆต่อสังคมบนโลกใบนี�

นอกจากความสุขที�เราได้รับจากการเป�นนายกโรตารีแล้ว
ยังได้รับมิตรภาพจากเพื�อนร่วมรุ่นนายกรุ่น 117 มากมาย
มหาศาล 

ดีใจและภูมิใจอย่างมากที�ได้เป�นเฟ�องตัวเล็กๆตัวนึงในรั�ว
โรตารีเพื�อส่งต่อสิ�งดีๆให้กับสังคมบนโลกใบนี�

เป�นความทรงจําดีๆที�ครั�งหนึ�งฉันเป�นนายก

เก๋ พิริย์จีรา สิริปภัสสรา
นายกสโมสรโรตารีสนามจันทร์

พิริย์จีรา สิริปภัสสรา
นายกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ป�โรตารี 2564-2565

ครั�งหนึ�ง...ครั�งหนึ�ง...
ฉันเป�นนายกฉันเป�นนายก
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ภาคโรตารี 3330 มอบยาฟ�าทะลายโจร 200,000 แคปซูลภาคโรตารี 3330 มอบยาฟ�าทะลายโจร 200,000 แคปซูล
ให้แก่สโมสรโรตารี 66 สโมสรให้แก่สโมสรโรตารี 66 สโมสร
นําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ผู้ที�ติดเชื�อเริ�มต้นและบุคคลกลุ่มเสี�ยงผู้ที�ติดเชื�อเริ�มต้นและบุคคลกลุ่มเสี�ยง
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สโมสรโรตารีนครปฐม :
วันที� 14 กรกฎาคม 2564 นย.นพ.ชัชวาล ว่องวิ
วัฒน์ไวทยะ และ ดร.จันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย สมาชิก
กิตติมศักดิ� พร้อมด้วยสมาชิกของสโมสร มอบเงิน
บริจาคเพื� อจัดซื�อเครื�อง High Flow Nasal
Cannula จํานวน 6 เครื�อง ให้กับโรงพยาบาลศิริราช
มูลค่า 1,500,000 บาท ในโครงการให้เพื� อต่อลม
หายใจ โดย ดร.จันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย บริจาค 5 เครื�อง
ในนามของสโมสร และของสโมสรบริจาค 1 เครื�อง
เพื� อนําไปใช้กับผู้ป�วยโควิด และผู้ป�วยฉุกเฉิน ณ
รพ.ศิริราช มหาราชป�ยการุณย์

สโมสรโรตารีสงขลา :
นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร สโมสรโรตารีสงขลา ป�
2021-2022 พร้อมด้วยกรรมการบริหารสโมสร เป�ด
ประชุมสโมสรโรตารีสงขลา ครั�งที� 2/2021-2022 ใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting 
โดยมีรายละเอียด ผลงานในช่วงเดือนที�ผ่านมาและ
วาระเพื� อพิจารณา
- แนวทางการดําเนินโครงการ District Grants โดย
แบ่งเป�น 4 โครงการ ที�สอดคล้องกับแนวทางของ
โรตารี เช่น 
- ด้านสิ�งแวดล้อม ติดตั�งบ่อดักไขมันแก่วัดในพื� นที�
ลุ่มนํ�าทะเลสาบสงขลา
- ด้าน empower women ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สตรีชุมชนหัวเขา
- ด้าน Fighting COVID-19 
- ด้าน แว่นตาสร้างโอกาสแก่ชุมชนทั�งพื� นที�ภาคใต้
ตอนล่าง
- แนวทางการส่งภาพและวีดีโอเข้าประกวดของโรตารี
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สโมสรโรตารีพังงา :
วันที� 15 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารีพังงา มอบทุนการศึกษาให้นายฟูศักดิ� สุขช่วง
นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ในอุปถัมภ์ สโมสรโรตารีพังงา

สโมสรโรตารียะลา :
วันที� 16 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารียะลา โดยนายกสมคิดชูวงศ์วุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร
สโมสร เป�ดการประชุมครั�งที� 1/2564 เพื� อพิจารณาวาระดังต่อไปนี�
1.การดําเนินโครงการ District Grant โดยใช้เงิน. DDF ของสโมสรจํานวน2,000 USD ในการผลิตนํ�าดื�ม
สะอาดบรรจุขวด สถานที�วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
2.โครงการมอบรถเข็นวีลแชร์สําหรับผู้สูงอายุ.ผู้พิการ.ผู้ป�วย ในพื� นที�จังหวัดยะลา จํานวน 100 คัน
- พิจารณาแบบฟอร์มคําขอที�ได้รับ
- พิจารณาการจัดสรรให้แก่ผู้ที�ต้องการและองค์การต่างๆ
- กําหนดวันส่งมอบ
3.การจัดทําไวนิล/ฟ�วเจอร์บอร์ด เน้นการใช้โลโก้และข้อความต่างๆให้ถูกต้อง
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สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ :
วันที� 9 กรกฎาคม 2564 เป�ดประชุมครั�งแรกของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ป� 2564 - 2565 ผ่าน
โปรแกรม zoom ในช่วงยุค NEW NORMAL ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรเป�น
อย่างดี การประชุมเต็มไปด้วยเนื�อหาสาระ และแผนงานต่างๆรวมถึงรอยยิ�มที�สมาชิกส่งถึงกันและกันตลอด
ระยะเวลาการประชุม ถือเป�นการพัฒนาตนเองและสมาชิกอีกระดับให้ก้าวทันเทคโนโลยีและปรับตัวให้ทันตาม
โลกอยู่เสมอ โควิด19 ไม่ได้ทําให้เราห่างกันแต่ยิ�งทําให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป�นอุปสรรคต่อการทํางานของสโมสร
โรตารีพระปฐมเจดีย์ อันมีใจรักต่อการบําเพ็ญประโยชน์เพื� อองค์กรและส่วนรวม

สโมสรโรตารีพราวด์ นคร :
ช่วยหมอต่อชีวิต❤   
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนสู้โควิด-19 กับสโมสรโรตารีพราวด์
นคร ทุกยอดบริจาค หลังหักค่าใช้จ่าย จะนําไปจัดซื�ออุปกรณ์ป�องกันโควิด19 ให้
กับ ร.พ.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเงินบริจาคทุก 120 บาท รับฟรี❗ ลอตเตอรี� 1 ใบ
เพื� อลุ้นรางวัลจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจําวันที� 1 สิงหาคม 2564
ต้องการร่วมบริจาค บัญชี SCB เลขที� 9922238864 นางสาวศุลีพร มานะจิตต์
Line /โทร : 0814814738 หรือติดต่อสมาชิกสโมสรพราวด์ นคร
หมายเหตุ : "ล๊อตเตอรี�เพื� อการกุศล เลือกหมายเลขไม่ได้นะคะ"
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สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต :
สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ขอเชิญชวน
ร่วมฟ�งสัมมนา สาระดี แบบฟรีๆ ในหัวข้อ
ลุกขึ�นสู้ กู้วิกฤติโควิด-19 ด้วยสมุนไพรไทย”
โดย พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ� ตั�งคณา
คุณหมอแผนป�จจุบัน ผู้จะมาปลุก ให้คนไทยลุกขึ�นสู้
โควิด และพญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย แพทย์แผน
ป�จจุบัน ที�ศึกษาแพทย์แผนไทยอย่างลึกซึ�ง
มาปลุกใจ ปลุกพลัง  ลุกขึ�นสู้ 
สร้างภูมิต้านทาน ให้ผ่านวิกฤติ เอาชนะโควิดให้ได้ 
ด้วยสมุนไพรไทย  ของดีที�ใช้กันมาตั�งแต่โบราณ
ป�องกันและรักษาโรคร้ายได้มากมาย

กับสาระดีๆ ที�ควรรู้ 
เพื� อหนทางแก้วิกฤติเพราะ....โควิด ‼ 
❌ทําให้เราสูญเสียไปไม่รู้เท่าไหร่
❌เศรษฐกิจพัง ธุรกิจเสียหาย 
❌เป�นหนี�สิน ธุรกิจล้มละลาย
❌ตกงาน หยุดว่าจ้าง เลิกกิจการ
❌ลูกต้องออกจากโรงเรียน
แล้วเราจะยังอยู่แบบนี�หรือ?? 

สโมสรโรตารีสงขลา :
วันที� 17 กรกฎาคม 2564 นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร
นายกสโมสรโรตารีสงขลา เป�ดปฐมฤกษ์ ประชุมคลับ
กรรมการสโมสรโรตารีสงขลา ครั�งที� 1/2564-2565
โดยมีวาระ
-มอบหมายแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ
แต่ละฝ�ายตามหลักการของโรตารีสากลและภาค 3330
-พิจารณาโครงการ District Grants ที�จําเป�นเร่ง
ด่วน ตามสถานการณ์วิกฤต COVID-19 
-จัดหาซื�อเครื�องช่วยหายใจแบบ High-flow Nasal
Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19
(HFNCO) ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 -จัดทําศาลาที�พักผู้โดยสารบนถนนกาญจนวนิช-
สงขลา เพื� อเป�นประโยชน์แก่สาธารณะและ
ประชาสัมพันธ์แนวทางของโรตารี 
-พิจารณากิจกรรมสนเทศรูปแบบออนไลน์แก่ผู้สนใจ
ทั�วไป ในทุกวันพุธที� 3 ของเดือน 
พร้อมกันนี� ได้ลงพื� นที�เพื� อพิจารณาเตรียมปรับปรุง
ภาพลักษณ์ในสวนสาธารณะโรตารีด้วย
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สโมสรโรตารีพราวด์ นคร :
วันที� 14 กรกฎาคม 2564
นายกศุลีพร มานะจิตต์ สโมสรโรตารี
พราวด์ นคร ป� 2021-2022 พร้อมด้วย
กรรมการบริหารสโมสร และ สมาชิก
เป�ดประชุมสโมสรโรตารีพราวด์ นคร
ครั�งที� 1/2021-2022 ในรูปแบบออนไลน์
ผ่าน ZOOM Meeting โดยมีราย
ละเอียด ผลงานในช่วงเดือนที�ผ่านมาและ
วาระเพื� อพิจารณา
- รายงานกิจกรรมตู้ป�นสุขให้ผู้ป�วย
มะเร็งที�เข้ารับการทําคีโม ณ ห้องเคมี
บําบัด ร.พ.มหารานครศรีธรรมราช
-นําเสนอกิจกรรมหารายได้ เพื� อนํารายได้
มาช่วยเหลือ ผู้ป�วยโควิด19 ในเขตพื� นที�
นครศรีธรรมราช
-เฉลยกิจกรรมบัดดี� กิจกรรมเสริมสร้าง
มิตรภาพภายในสโมสร

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ :
สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ขอแสดงความยินดีกับ
นย.รุ่งฉัตร  ง้วนจินดา และคณะกรรมการบริหาร
สโมสร ป� 2564-2565 ด้วยคติพจน์ SERVE TO
CHANGE LIVES โรตารีเปลี�ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ
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สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ :
สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ได้ส่งตัวแทน
สโมสรร่วม เวทีการแสดงนักร้องสมัคร
เล่น รวม 2 ท่าน รทร.ณัชพร จงสม
จิตต์ และ รทร.สุกัญญา ไทยเสรีกุล
สามารถติดตามรับชมพร้อมกันได้ในวัน
จันทร์ที� 19 กรกฎาคม 2564

สโมสรโรตารียะลา :
19 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารี
ยะลา นําโดยนายกสมคิด ชูวงศ์วุฒิ
ป�โรตารี 2564-2565 พร้อมด้วย
มวลสมาชิก ร่วมเป�นเกียรติในพิธีรับ
มอบวัคซีนพระราชทาน ณ อาคาร
ศรีนิบง เทศบาลนครยะลา โดยมีผู้
ว่าราชการจังหวัดยะลา เป�นประธาน
ในพิธี หลังจากเสร็จสิ�นพิธีรับมอบ
วัคซีนพระราชทาน สโมสรโรตารี
ยะลาได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา ผู้อํานวยการโรง
พยาบาลยะลา หัวหน้าส่วนราชการ
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับมอบรถ
เข็นวีลแชร์ จํานวน15 คัน จาก
สโมสรโรตารียะลา เพื� อบริการและ
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
ผู้สูงอายุที�มารับการฉีดวัคซีน
พระราชทานในระหว่างวันที� 19-20
กรกฎาคม 2564 ต่อไป
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สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นครินทร์ :
วันที� 21 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นครินทร์ นําโดย นายก ชลธรณ์ เยาวพันธ์ุกุล และมวลมิตร
โรแทเรียน ร่วมกับ คลีนิกแพทย์แผนไทย อโรคา โดย อาจารย์ประเสริฐ สังขกุล และ อน. วีสุดาร์ สังขกุลและ
ภาคีเครือข่าย ร่วมให้ความรู้ และแจก ยาสมุนไพร ฟ�าทะลายโจร และยาห้าราก ให้กับตัวแทนกลุ่มเสี�ยง และ
ตัวแทนผู้ป�วย โดย การจ่ายยา ทําภายใต้ การควบคุมดูแล ของแพทย์แผนไทย ภายใต้ สภาแพทย์แผนไทย
โดย โครงการจะขยายผล และ เก็บหลักฐานเขิงประจักษ์ เพื� อใช้เป�นผลการใช้ยาจริง เพื� อเผยแพร่ ให้เกิดผล
กระทบเชิงบวก ในระดับ มหภาคต่อไป
ตอนนี� เรามีชุมชนต้นแบบ การดูแลตนเองด้วย สมุนไพรไทย 2 ชุมชน (นอกเหนือจากการ แจกให้ทาง
โรงพยาบาลสนาม และ แหล่งกักตัวกลุ่มเสี�ยง) และกําลังขยาย ไปสู่ชุมชนอื�นๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ ต่อไป ด้วย ภูมิใจป�ญญาบรรพบุรุษ บวกกับนํา้ใจของคนไทย เราจะผ่านวิกฤตนี�ไปด้วยกัน..

โรตารีสนามจันทร์ :
" ROTARIAN AT WORK "
.... 1. สมาชิกประชุมกัน (ผ่าน ZOOM) 2. เสนอโครงการ 3. ลงมือทํา........
.... โรตารี คือองค์กรของอาสาสมัครหลากหลายอาชีพรวมตัวกัน เพื� อคิด 
และทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
.... " โรตารีสนามจันทร์พาคนไทยฝ�าวิกฤต โควิด-19. 
.... มอบฟ�าทะลายโจร สมุนไพรไทย จํานวน 33,300 เม็ด ท่านละ 100 เม็ด 
.... ซึ�งมีผู้ยื�นความต้องการมากว่า 300 ท่าน
.... และได้ดําเนินการจัดส่งให้ถึงบ้าน ทันที
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สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช :
สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ศูนย์
นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ
ทุน เพื� อจัดซื�ออุปกรณ์ทางการแพทย์, เตียง
สนาม, อาหาร, นํ�าดื�ม ให้กับ บุคลากร
ทางการแพทย์ และผู้กักตัวในโรงพยาบาล
สนาม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมสมทบทุนบริจาคได้ที�

ธนาคารไทยพานิชย์
สาขาโรบินสันนครศรีธรรมราช
ชื�อบัญชี นายพรไชย ศรีไสย และ
นายยุทธกิจ มานะจิตต์
เลขบัญชี: 866-2121-656

สอบถามข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�
นย.คนิสรณ์ จุลวิทยาการ 081-958-5199
LineID: x-hanisorn

สโมสรโรตารีบ้านโป�ง :
สโมสรโรตารีบ้านโป�ง ขอเป�นกําลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที�
และ ผู้เข้ารับการรักษาทุกท่าน ❤ 

✌ เราต้องรอด
ความร่วมมือของทุกฝ�าย คือ ผลลัพท์ที�สวยงาม
การมีจิตบริการคือเสียสละอันสูงสุด

โครงการ บริจาคสิ�งของให้แก่ เจ้าหน้าที� และผู้เข้ารับ
การรักษา ที�โรงพยาบาลสนาม (วัดป�าวิมุตยาราม)
อ.บ้านโป�ง จ.ราชบุรี
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สโมสรโรตารียะลา :
วันที� 27 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารี
ยะลานําโดยนายกสมคิด ชูวงศ์วุฒิ นายก
สโมสรโรตารียะลา เป�นประธานการประชุม
ประจําสัปดาห์ โดยจัดพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่
1 ท่านพร้อมทั�งมอบหมายให้ดูแลสโมสร
อินเทอร์แรคท์และสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาผดุงประชายะลาต่อไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ :
#การป�องกันและรักษาโรค
วันที� 27 กรกฎาคม 2564 นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดานายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ผชภ.นงลักษณ์ 
ศุภโสภณพร้อม มวลมิตรโรแทเรียนเป�นกําลังใจ กับสโมสรโรทาแรคท์ มทร.ในอุปถัมภ์ และนักศึกษาในการ
ประกอบเตียง สําหรับผู้ป�วโควิด-19 โดยมี นายศุภกฤตแสงภู่วงค์ ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค 3330 ร่วม
กิจกรรมด้วย ณ.ศูนย์พักคอยชั�วคราว ผู้ป�วยโควิด-19  ณ.อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
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สโมสรโรตารีพราวด์ นคร :
วันที� 30 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารีพราวด์ นคร นํารายได้ส่วนหนึ�งจากโครงการ "ช่วยหมอ ต่อชีวิต" 
- ส่งมอบที�นอน และผ้าปู 50 ชุด ให้รพ.สนาม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
- ส่งมอบผ้าปู 50 ชุด ให้ ร.พ.สนาม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีนครปฐม :
วันที� 31 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารีนครปฐม ร่วมกับ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ดร.จันทร์เพ็ญ. แตงจุ้ย กิตติมศักดิ�สโมสร และคณะแพทย์อาวุโส ร่วมบริจาคเพื� อจัดซื�อเครื�องช่วยหายใจ
(Respirator) จํานวน 4 เครื�อง เครื�อง High Flow Nasal Cannula จํานวน 2 เครื�อง และเงินสด
122,000 บาท เพื� อต่อลมหายใจให้กับผู้ป�วยโควิดในโรงพยาบาลนครปฐม เป�นเงินรวม
ทั�งสิ�น 3,822,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื�นสองพันบาทถ้วน)
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สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ :
วันที� 30 กรกฎาคม 2564  นายก ชลธรณ์
เยาพันธ์ุกุล มอบหมายให้ประธานฝ�ายภัยพิบัติ
รทร.สุกัญญา สมานพิทักวงษ์ร่วมกับมูลนิธิ
คนช่วยคน แพค กล่องยังชีพจํานวน 100
กล่อง เพื� อส่งทางไปรษณีย์ ให้ ที�ได้รับผล
กระทบจากโควิด-19 ที�ลงทะเบียนผ่านรายการ
ไฟล์สด และ เพจ มา
ทั�งนี� ทางมูลนิธิคนช่วยคนและโรตารีหาดใหญ่
นครินทร์ ได้ทําการ ส่งกล่องยังชีพสู่ผู้ที�ได้รับ
ผลกระทบ ทุกวัน ตั�งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม.
เป�นต้นมา

สโมสรโรตารีพราวด์ นคร :
สโมสรโรตารีพราวด์ นคร ส่งมอบที�นอน+ชุดเครื�องนอน 50 ชุด ให้รพ.สนาม อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช
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สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ :
สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมกับ
บริษัท โอโน่ฟูล มาร์เกต จํากัด กลุ่ม
เพื� อนสายบุญ และผู้ใหญ่ใจดี ออกโรง
ทานทําข้าวกล่อง มอบแด่ผู้ประสบ
ป�ญหาเดือดร้อน จากโควิด-19 กักตัว
ในหมู่บ้านจงเจริญ หมู่ 10 ต.ปากแพรก
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี บ้าน
กว่า 30 ครัวเรือน (มื�อเที�ยง) ทุกวัน
เป�นเวลา 1 เดือน ตั�งแต่วันที� 22
กรกฎาคม 2564 เป�นต้นมา

สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี :
วันที 2 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี
ทํากิจกรรมมอบของใช้ส่วนตัวให้แก่ผู้ป�วยโควิด 19
รพ.สิชล,รพ.สนาม 3แห่งขอขอบคุณมวลมิตรโรแท
เรียนและกัลยามิตรทุกท่านที�ช่วยให้ภารกิจสําเร็จตาม
เป�าหมายที�วางไว้
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สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3330  :
วันที� 2 สิงหาคม 2564 
สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3330 นําโดยนายก
และสมาชิก มอบขนมจีน ผลไม้ นํ�าดื�ม ให้กับ
ประชาชนที�กักตัว 14 วัน ตามชุมชนและผู้ป�วย
ติดเตียง จํานวน 150 ชุด 

สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช :
วันที� 2 สิงหาคม 2564
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช นายกสุธน ไชยแก้ว และแอนน์พร้อมด้วยสมาชิกสโมสร ได้ร่วมกันมอบ
ผ้าห่มและหมอน จํานวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
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สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี :
วันที� 2 กรกฎาคม 2574 สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี มอบผลไม้มังคุดจํานวน 100 ก.ก. และนํ�าดื�ม
จํานวน 10 โหล ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ยุพราช ฉวาง

สโมสรโรตารีพราวด์ นคร :
วันที� 5 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีพราวด์ นคร มอบเครื�องช่วยหายใจ High Flow ให้แก่ ร.พ.มหาราช
นครศรีธรรมราช โดยการระดมเงินบริจาคจากโครงการ "ช่วยหมอ ต่อชีวิต"
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สโมสรโรตารีสามพราน :
สโมสรโรตารีสามพราน จัดแบ่งยาฟ�าทะลายโจรที�ได้รับมอบจากสโมสรโรตารีภาค3330 จํานวน 3,000 เม็ด
แบ่งบรรจุซองละ 100 เม็ดทั�งหมด 30 ซองเป�นที�เรียบร้อยและพร้อมที�จะนําไปมอบให้กับผู้ป�วยโควิด 19
และผู้ที�ถูกกักตัวโควิด19 ตามชุมชนต่างๆในเขตอําเภอสามพราน

สโมสรโรตารีนครปฐม :
วันที� 4 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีนครปฐม พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมส่ง
มอบเตียงสนาม SCG ให้แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จํานวน 100 เตียงเพื� อส่งมอบให้กับ
โรงพยาบาลสนามในหน่วยงานของเทศบาลตําบล และ อบต. ณ โรงเรียนการกีฬาเทศบาล 5 อ.เมือง
จ.นครปฐม
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สโมสรโรตารีนครปฐม :
วันที� 5 สิงหาคม 2564 นย.นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด
นครปฐม และสมาชิก ลงพื� นที�ตรวจเยี�ยมเป�นกําลังใจให้เจ้าหน้าที�ของเทศบาลทําภารกิจในการตรวจคัดกรอง
ผู้สุ่มเสี�ยงในเขตพื� นที�ใกล้เคียงโรงเรียนเทศบาลสี�อําเภอเมืองนครปฐมร่วมกับท่านนายกเทศมนตรี สําหรับ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นครินทร์ :
วันที� 2 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นครินทร์ ได้ร่วมประชุม ผ่าน ระบบ Zoom กับ สโมสร
โรตารี George town โดยการประชุม เน้นการพูดคุยแลกเปลี�ยนไอเดีย โครงการ ช่วยเหลือสังคมและ
การกระชับไมตรี ระหว่าง สโมสร
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สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นครินทร์ :
วันที� 5 สิงหาคม 2564  นายก ชลธรณ์ เยาวพันธ์ุกุล และประธานฝ�ายภัยพิบัติ รทร.สุกัญญา สมานพิทักษ์
วง เป�นตัวแทน สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นครินทร์ มอบ พัดลม จํานวนเครื�องและแมส จํานวน 5,500 ชิ�น แต่
รองประธานมูลนิธิคนช่วยคน เพื� อ มอบให้กับ โรงพยายบาลสนาม อําเภอ บันนังสตา ตามที�ได้รับการขอ
ความอนุเคราะห์มา

สโมสรโรตารีสามพราน :
สโมสรโรตารีสามพราน ได้ร่วมจัดตั�งกองทุนอาหารช่วยเหลือผู้ป�วยโควิดที�กักตัวอยู่ในชุมชนท่าตลาด 
โดยอน.ณสิริ อภิวรเจริญและรทร.บุญรัตนขจิตวงค์ บริจาคเข้ากองทุนคนละ 5,000 บาทและประชาชนใน
ชุมชนร่วมบริจาคอีก 50,000 บาท กลุ่มจิตอาสาและอสม.จะช่วยกันทําอาหารส่งให้ กับผู้ป�วย covid ที�
กักตัวอยู่ในชุมชนประมาณ 60 คน ทุกวันจนกว่าจะหายป�วย และสร.สามพราน ได้นํายาฟ�าทะลายโจรที�ได้
รับจากโรตารีภาค 3330 ไปมอบให้กับประธานอสม.ท่าตลาด เพื� อนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ป�วยในชุมชน
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สโมสรโรตารีทับเที�ยง :
สโมสรโรตารีทับเที�ยง ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 เมื�อวันที� 6 สิงหาคม 2564 นายก หรัช ณ ระนอง นายก
สโมสรโรตารีทับเที�ยง ป� 2564-2565 ภายใต้การนําของท่านผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการ
ภาค โรตารีสากลภาค 3330 พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีทับเที�ยง ร่วมเป�นกําลังใจให้ ร่วมมอบสิ�งของช่วย
เหลือ รพ.สนามแห่งที�5 วิทยาลัยพละศึกษา จ.ตรัง

สโมสรโรตารีสงขลา :
สโมสรโรตารีสงขลาส่งมอบสมุนไพรฟ�าทะลายโจร จํานวน 3,000 แคปซูล ซึ�งได้รับจากโรตารีภาค 3330
แก่ชุมชนหมู่ 6 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ�งเป�นพื� นที�เรดโซน มีการป�ดหมู่บ้าน ป�องกันการเข้า
ออก เนื�องจากมีสภาวะเสี�ยงต่อวิกฤต COVID-19 ระดับสูง 
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สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ :
วันที� 7 สิงหาคม 2564 สมาชิกของสโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ ช่วยกันบรรจุยาฟ�าทะลายโจร
จํานวน 3,000 แคปซูล ซึ�งได้รับการจัดสรรมาจากโรตารีภาค 3330 เพื� อจะนําไปมอบให้แก่ผู้ป�วย
เกี�ยวกับโรคโควิด 19 ในโอกาสต่อไป

สโมสรโรตารีพราวด์ นคร :
วันที� 9 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีพราวด์ นคร ส่งมอบ เครื�องวัดออกซิเจนและปรอทวัดไข้รวม 400
เครื�อง ให้สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื� อนําไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลสนามที�ขาดแคลน และผู้
ป�วยที�ต้องทํา Home Isolation
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สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ :
วันที� 10 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น.สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดยนายก รุ่งฉัตร ง้วนจินดา เป�ด
ประชุมประจําสัปดาห์ครั�งที� 2/2564 ทางออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั�งหมด 22 ท่าน รวมทั�งท่านผู้ช่วย
ภาค นงลักษณ์ ศุภโสภณ ท่านนยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ รายงานการทํากิจกรรมและแนะนําสมาชิกใหม่
พร้อมกับเสนอโครงการคัดแยกขยะให้กับสมาชิกโดยท่านพีระดา ป�ดประชุม เวลา 20.00 น.

สโมสรโรตารีโรตารีสุพรรณิการ์ :
วันที� 11 สิงหาคม 2564 
สโมสรโรตารีโรตารีสุพรรณิการ์ นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา พร้อมสมาชิก ช่วยกันบรรจุฟ�าทะลายโจรจํานวน
3,000แคปซูล ซึ�งได้รับจากโรตารีภาค 3330 เพื� อเตรียมนําไปมอบให้แก่ผู้ป�วยโรคโควิด 19ในโอกาสต่อไป
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สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ :
วันที� 11 สิงหาคม 2564 นายก ชลธรณ์ เยาวพันธ์ุกุล ร่วมกับ อน.วีร์สุดาร์ สังขกุล นายกรับเลือก ชาลี
ทองใน รทร สุกัญญา สมานพิทักษ์วง เป�นตัวตัวแทนสโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ มอบ ผ้าขาวห่อศพ
จํานวน 119 เมตร ให้แก่ มูลนิธิคนช่วยคน นําไปใช้กับศพผู้ติดเชื�อโควิด ที�ทางมูลนิธิได้ ดําเนินการอยู่

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ :
วันที� 13 สิงหาคม 2564 นายกชลธรณ์ เยาะพันธ์ุกุล และ อดีตนายก วีร์สุดา สังขกุล เข้าพูดคุยกับท่าน
เจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ในเพื� อรับข้อมูลและนัดหมายการบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับทางวัดหาดใหญ่
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สโมสรโรตารีเหลืองกระบี� :
วันศุกร์ที� 13 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีเหลืองกระบี� นําโดยนายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ� พร้อมคณะ ร่วม
กันจัดยาสมุนไพร ฟ�าทะลายโจร จํานวน 3,000 แคปซูล บรรจุซองละ 100 แคปซูล ภายใต้โครงการ "
โรตารีภาค 3330 ร่วมใจช่วยเหลือชุมชน ต้านภัยโควิด " เพื� อส่งมอบให้กับผู้ป�วยระยะเริ�มต้น ผ่านโรง
พยาบาลกระบี�ต่อไปค่ะ

มสรโรตารีปู�เจ้าสมิงพราย :
วันศุกร์ที� 13 สิงหาคม สโมสรโรตารี
ปู�เจ้าสมิงพรายทํากิจกรรม มอบยาฟ�า
ทะลายโจร และอุปกรณ์ป�องกันโควิค 19
ชุด PPE 300 ชุดเแอลกอฮอล์ฆ่าเชื�อ
300 ขวดและหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ�น
ให้กับเทศบาลเมืองปู�เจ้าสมิงพราย 
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สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี :
วันที�13 สิงหาคม 2564สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี จัดแบ่งยาฟ�าทะลายโจร ที�ได้รับมอบจากภาค 3330
จํานวน 3,000 เม็ด แบ่งบรรจุซองละ 100 เม็ดทั�งหมด 30 ซองเป�นที�เรียบร้อย และนําไปส่งมอบให้กับ
รพ.พระยุพราชฉวาง เพื� อนําไปแจกจ่ายผู้ป�วยโควิด19และผู้ที�ถูกกักตัวโควิด19 ตามชุมชนต่างๆในเขต
อําเภอฉวาง ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย :
 สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย นําโดย นย.กิตติ�รวี โรจน์รุ่งนิธิคุณ และสมาชิกในสโมสร ได้ช่วยกันจัดทํานํา
อาหารกล่อง 100 กล่องและนํ�าดื�ม 20 โหล ที�ทางสโมสรได้จัดเตรียม เพื� อนํามามอบให้ผู้ป�วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ รพ.สนามผู้ป�วยโควิด ที� รพ.ร่อนพิบูลย์
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สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ :
วันที� 13 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นําโดย นย.ชลธรณ์ เยาวพันธ์ุ อน วีร์สุดา สังขกุล
และ มวลมิตรโรแทเรี�ยน ร่วมกับ คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา จัดทํายาฟ�าทะลายโจร 10,000 แคปซูล ยา 5
ราก 10,000 แคปซูล เพื� อไปแจกจ่ายให้กับชุมชน ที�เป�นกลุ่มเสี�ยง และ ติดโรคโควิด - 19 โดยอยู่ในความ
ควบคุม ของ หมอหรือแพทย์แผนไทย เป�น ผู้ จ่ายยา ให้ กับ ผู้นําชุมชน ที�ผ่านการคัดเขลามาแล้ว มารับยาไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน และ ติดตามผล จน กว่าอาการดีขึ�นจากอาการไข้โควิด - 19

สโมสรโรตารีหาดใหญ่คนรินทร์ :
วันที� 13 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่คนรินทร์ นําโดย. นายก ชลธรเยาวพันธ์ุกุล อน.จิราลักษณ์
ผดุงภักดีวงศ์ รทร.กุกัญญา สมานพิทักษ์ ประธานฝ�ายภัยพิบัติ เป�นตัวแทน มอบ ข้าวสารให้มูลนิธิคนช่วย
คน และในการนี� มูลนิธิคนช่วยฅน โดย ท่าน อาจารย์ อิสมาแอล หมัดอาดั�ม ได้ร่วม สบทบ นํา้และข้าวสาร
ของ มูลนิธิ เพื� อนําไปบริจาคให้แก่วันหาดใหญ่ใน ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื� อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการ
ระบาดขอฝโรคโควิด-19 ต่อไป
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สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ :
วันที� 13 สิงหาคม 2564 สโมสรหาดใหญ่นคริทร์ นําโดย นายกชลธรณ์ เยาพันธ์ุกุล และมวลมิตรโรเทเรียน
ร่วมด้วย อน.วีร์สุดา สังขกุล ประธานสภาวัฒนธรรม ต.หาดใหญ่ คลีนิคแพทย์แผนไทยอโรคา และ มูลนิธิ
คนช่วยคน ร่วมบริจาคข้าวสารจํานวน 360 กก นํ�าแร่ 360 ขวด นํ�าดื�ม 360 ขวด หม้อขนาด 45 นิ�ว และ
ยาดมสมุนไพร ให้แก่วัดหาดใหญ่ใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ�ง ทางโรงทานวัดหาดใหญ่ใน ได้
ทําข้าวกล่องแจก วันละ 500 กล่องทุกวัน

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ :
วันที�14 สิงหาคม2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นคริทร์ โดย นายกชลธรณ์ เยาพันธ์ุกุล  ได้รับมอบ สมุนไพร
ฟ�าทลายโจรแบบแห้ง จํานวน 7 กก มูลค่า 9,100 บาท จากไร่ภูตะวัน โดย นาย ภูผา เยาวพันธ์ุกุล ทั�งนี�
ทางโรตารี� ได้ส่งต่อให้กับ พท.(แพทย์แผนไทย) ประเสริฐ สังขกุล คลีนิกแพทย์แผนไทย อโรคา เพื� อนําไป
เข้าสูขบวนการผลิต เป�นแคปซูลแบบถูกต้อง เพื� อ ให้สโมสร นําไป แจกจ่ายให้ผู้ติดเชื�อและกลุ่มเสี�ยง ต่อไป
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สโมสรโรตารียะลา :
สโมสรโรตารียะลา เป�ดครัว รินนํ�าใจ สู้ภัยโควิด-19 “คนยะลาไม่ทิ�งกัน" ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ถวายเป�นพระราชกุศลฯ วันแม่แห่งชาติ

สโมสรโรตารีบ้านโป�ง :
วันที� 13 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีบ้านโป�ง นําโดย นายกกุญญ์ชญา กลิ�นประชุม และสมาชิก   

 มอบเครื�องอุปโภค บริโภค ให้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ที�😷
เทศบาลตําบลกระจับ
จุดรับวัดลําพยอม
ตําบลหนองปลาหมอ





สารจากเลขานุการภาค
ป�โรตารีเปลี�ยนชีวิตด้วยจิตบริการนี�
ย่างเข้าสู่เดือนที�สองแล้ว
    ผมขอเน้นยํ�าให้ทุกสโมสรเข้าไปกําหนดเป�า
หมายใน My Rotary ผ่านทาง Rotary Club
Central ในหัวข้อต่างๆ เพื�อให้ทางภาค
สามารถทราบเป�าหมาย รวมไปถึงโครงการ
ต่างๆที�สโมสรได้ดําเนินงานอยู่และการกําหนด
เป�าหมายนี�มีผลอย่างมากต่อการขอรับใบ
ประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากลใน
ปลายป�อีกด้วย
    อีกเรื�องที�ผมอยากจะเน้นก็คือการแก้ไข
สถานภาพเพิ�มหรือลดจํานวนสมาชิกและการ
รายงานคะแนนการประชุมผ่านช่องทางที�ภาค
กําหนดให้ คือใน Official Website ของภาค
3330 คือ www.rotary3330.org ควรจะทํา
ภายในวันที� 10 ของเดือนถัดไป เพื�อให้ทาง
ภาคทราบจํานวนสมาชิกที�แน่ชัดและเป�น
ป�จจุบันเสมอ
    ในช่วงเวลานี�ที�พวกเรากําลังเผชิญป�ญหา
เกี�ยวกับโรคระบาด COVID-19 ทําให้การ
ประชุมประจําสัปดาห์หรือการทํากิจกรรมต่างๆ
อาจจะลดน้อยลงไปแต่ผมเชื�อมั�นว่าโรแทเรียน
ทุกท่านจะฝ�าฟ�นอุปสรรคนี�ไปได้
    ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที�
สมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยทั�งปวง

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วรวัฒน์ วงษ์สุรีรัตน

http://www.rotary3330.org/


สารจาก
ประธานคณะกรรมการการเงินภาค

     ก่อนอื�นผมขอแสดงความยินดีกับนายก
สโมสรและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทุกท่าน
ในการเข้ารับตําแหน่งอันทรงคุณค่าเพื�อปฏิบัติ
หน้าที�ต่อสังคมและชุมชน ในป� 2564-2565
โรตารีเปลี�ยนชีวิตด้วยจิตบริการ ซึ�งเป�นช่วง
เวลาที�อาจจะเรียกได้ว่าท้าทายที�สุดช่วงหนึ�งใน
การเป�นโรแทเรียนของพวกเราทุกคน
     ในส่วนของการชําระค่าบํารุงโรตารีสากล
ทุกสโมสรจะสามารถเข้าไปตรวจสอบและ
download Invoice ได้จาก My Rotary
ตั�งแต่วันที� 17 กรกฎาคมนี�เป�นต้นไป ในการ
ชําระค่าบํารุงโรตารีสากลนั�น ผมขอรณรงค์ให้
ชําระตามกําหนดภายใน 60 วันนับจากวันที�ลงใน
Invoice เพื�อไม่ให้เสียสิทธิ�ในการรับใบประกาศ
เกียรติคุณจากประธานโรตารีสากลและการ
ยกย่องจากทางภาค สําหรับอัตราแลกเปลี�ยนใน
เดือนนี�ถูกกําหนดไว้ที� 33 บาทต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐหากทําการชําระผ่านผู้ดูแลการเงินใน
ประเทศไทยของโรตารีสากล 
     ในส่วนของการชําระค่าบํารุงภาคนั�น จะชําระ
ท่านละ 1,100 บาท โดยนับจํานวนสมาชิก ณ
วันที� 1 กรกฎาคม 2564 ซึ�งทุกสโมสรสามารถ
โอนผ่านบัญชีธนาคาร

กสิกรไทย เลขที�บัญชี 098-1-62229-4
ชื�อบัญชี นายวรวัฒน์ วงษ์สุรีย์รัตน์
และนายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์

และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที� Line ID :
charn_010 หรือ Line ID: 0887688745โดย
ค่าบํารุงภาคจะต้องชําระภายใน 31 ธันวาคม
2564 เป�นอย่างช้าที�สุดครับ   สุดท้ายนี� ผมขอ
อวยพรให้ทุกสโมสรประสบความสําเร็จกับ
โครงการและเป�าหมายที�ได้ตั�งไว้ในป�นี�

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.ชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์



" การที�เราได้พบกัน ไม่ใช่เรื�องบังเอิญ "

ที�ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
อน.ชวนณภค ศิริณภัค สร.ศรีธรรมาโศกราช
อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย สร.สนามจันทร์
อน.นิตยา จันทร์อินทร์ สร.มณีกาญจน์

ประธานคณะกรรมการสารผู้ว่าการภาค
อน.ฐิตินาถ ประชากุล สร.มณีกาญจน์

กองบรรณาธิการ
อน.กําชัย เก่งตรง สร.ประจวบคีรีขันธ์
อน.ประพันธ์ ไชยมงคล สร.กาญจนบุรี
รทร.อังศวีร์ อนุวัตน์รุจิกร สร.สนามจันทร์

email : mailkhunped@gmail.com
line : @duckythailand
โทร 092-539-2915

สารผู้ว่าการภาค 3330 เดินทางมาถึง ฉบับที� 2
เดือนสิงหาคม
เดือนแห่งการเพิ� มสมาชิกและการขยายสโมสร
(Membership and Extension Month)

ข่าวสารโรแทเรียนส่วนใหญ่เป�นข่าวเกี�ยวกับการช่วยเหลือผู้ที�
ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

มีข่าวสารจากคณะกรรมการภาค 6 ฝ�าย

คอลัมน์ ครั�งหนึ�ง...ฉันเป�นนายก จํานวน 2 ท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที�ส่งข่าวสารและบทความมาลงในฉบับนี�

หวังเป�นอย่างยิ�งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี�อีกในฉบับต่อไป

ปล.ไม่มีข่าว ไม่มีบทความ ก็ไม่มีสารฯ

เขาเรียกเราว่า บอกอ..
อน.ฐิตินาถ ประชากุล

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน
โ ดย  บก . ลู ก เป� ด


