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การเป็นผู้น�าองค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์  อย่างองค์กรโรตารีนี้
เป็นความภาคภูมิใจ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านจะได้น�าพาผู้คน

ท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ในวันข้างหนาวันหนึ่งวันใด ที่ท่านมองย้อนกลับมาวันนี้
ท่านจะภาคภูมิใจที่เกิดมาได้ท�าอะไรเพื่อแผ่นดินเกิดแล้ว

...เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์



ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทรอ์ินทร์
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารสีากล ปี 2563-2564

 ขณะน้ี เริม่ต้นปีโรตาร ี2563-2564 
แล้ว ผมขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรโรตารีทุก

สโมสร ตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

 ปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยความไม่ปกติ

เหมือนดังแต่ก่อน แต่เราก็จะสามารถได้ใช้โอกาสนี้ 

ปรับปรุงและเปลี่ยนวิถีชีวิตปกติบางอย่าง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยังคงต้องรักษาประโยชน์ที่

เกิดขึ้นให้คงอยู่เช่นเดิม

 ตัวอย่างหนึ่ง ที่ท่านก�าลังสัมผัสนี้ก็คือ การปรับ

เปลี่ยนสารผู้ว่าการภาคจากรูปแบบเดิมที่จัดพิมพ์เป็น

รูปเล่ม ได้ถูกพัฒนามาเป็นสารผู้ว่าการภาคฉบับ

ออนไลน์หรือ E-Magazine ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า 
การส่ือสารนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
อนาคตนี้

      ผมขอให้ก�าลังใจผู้อ่านทุกท่านให้ผ่านภาวะอันยาก

ล�าบากนี้ไปให้ได้ ทั้งความเสี่ยงจากการระบาดของโรค

โควิด19 และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างท�าให้เรา

ต้องเข้มแข็งและปรับตัวตามสถานการณ์ด้วย

      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยกุศลและผลแห่งการ

ตั้งใจและท�าความดี ช่วยเหลือผู้อื่นโดยมิได้หวังผล

ตอบแทน จะดลบันดาลให้ทุกท่านเอาชนะทุก
อุปสรรคได้และสามารถท�างานอาสาสมัครใน

องค์กรโรตารีได้ประสบความส�าเร็จต่อไป
“ ด้วยความรกัและปรารถนาดี ”

ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์



DG.Chalermchat Chun-In 
District Governor ‘s 3330 Rotary International Y2020-2021

As we enter 
Rotary year 
2020-2021, I 
would like to 
appreciate all 
Club Presi-
dents, Club 
C o m m i t t e e 
and Club 
m e m b e r s 
who will join 
our Rotary 
year “Rotary Open Opportunities” 
 Although we are now in the 
unusual time of Covid-19 pandemic, 
we still have opportunities to improve 
and change some of our new nor-
mal to develop our community ben-
efits as well.
 One of the new changes now 
in your hand is the way of our Month-
ly Letter issue to new on-line or 
E-Magazine which I believe will im-
prove our Rotary communication 
better in the coming months.

 I, sincerely wish all our readers 
to pass this hardship together from 
the Covid-19 virus and economic 
downfall, to strengthen our abilities 
and improve ourselves in the com-
ing months.
 Hopefully, I wish our merit and 
good things to help others in need 
with Rotary Service Above Self, would 
bless all of us to win all challenges 
and will be able to achieve our Rota-
ry good volunteer jobs as well. 

“With Love and Sincerity,

DG. Chalermchat Chun-in



โฮลเกอร ์คนัค
ประธานโรตารสีากล ปี 2563-2564

สารประธานโรตารสีากล ปี 2563-2564
 ขณะนี้ดูเหมือนมิใช่เวลาที่จะมองกันในด้านบวก 

แต่มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เมื่อก่อนที่จะก่อตั้งโรตารีขึ้นมา 

โลกของเราก็ได้พบกับปัญหาเรื่องใหญ่ๆ ที่ทดสอบความ

สามารถของมนุษย์ในด้านความก้าวหน้าและความอดทน 

ต่อมาในยุคของโรตารี โลกเราต้องเผชิญภัยพิบัติมากยิ่ง

ขึ้น อย่างไรก็ดี พวกเราก็มีชีวิตรอดมาได้ โรตารีได้ช่วย

เหลือโลกเราให้ผ่านมาทุกย่างก้าวจวบจนวันนี้

 ปัญหาใหญ่ๆ ทุกเรื่องคือโอกาสส�าหรับการย้อนไป

เริ่มต้นและการเจริญเติบโต ผมได้ประกาศคติพจน์ประจ�า

ปีนี้ “โรตารีเปิดหนทาง สร้างโอกาส”  ในการประชุม

อบรมผู้ว่าการภาคที่เมืองซานดิเอโก ในขณะที่ปัญหาโค

วิด-๑๙ เพิ่งจะเริ่มต้น แต่ค�ากล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อถือมา

นานหลายปีแล้ว

	 โรตารีมิใช่เพียงเป็นสโมสรที่ท่านเข้าไปร่วมประชุม

เท่านั้น	แต่ยังเป็นการให้โอกาสท่านอีกนับครั้งไม่ถ้วน		เรา

เชื่อในการสร้างโอกาสส�าหรับผู้อื่นและตัวเราเอง	เราเชื่อ

ในกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ของเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

ก็ตาม	จะให้โอกาสส�าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจาก

เรา		โรตารีเปิดโอกาสให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข	ชีวิต

ที่มีคุณค่า	มีมิตรสหายทั่วโลก	ที่ยึดมั่นในคุณค่าหลักของ

เราด้วยกัน

	 รัฐบาลประเทศต่างๆ	และสถาบันต่างๆ	เริ่มให้

ความชื่นชมกับรูปแบบหุ้นส่วนการสาธารณสุขของพวก

เราที่มีความส�าคัญกับงานของเรา	บรรดาผู้คนที่ติดอยู่กับ

บ้าน	ต่างก็อยากติดต่อกันและกระหายในการช่วยเหลือ

ชุมชนของตน	ขณะนี้พวกเขาก�าลังชื่นชอบกับคุณค่าการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ที่เราให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ต้น

	 ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นข่าวดีในเชิงบวก	แต่มิใช่

ว่าโรตารีนั้นมีโอกาสมากกว่าที่เคยมีมาในการท�างานแล้ว

จะรับประกันได้ว่าเราจะประสบผลส�าเร็จได้	โลกเราก�าลัง

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก	แม้แต่ก่อนหน้าจะมีปัญหา

โควิด-๑๙	ก็ตาม	ผู้คนเริ่มที่จะเคลื่อนตัวออกจากการ

ประชุมที่ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันตามปรกติ	

เริ่มไปร่วมประชุมกันทางออนไลน์	ส่งเสริมมิตรภาพและมี

ชีวิตชีวาสานสัมพันธ์กันทางสื่อโซเชียล	มีเดีย	ก่อนที่พวก

เราจะประชุมกันทาง	Zoom	and	Skype	คนรุ่นใหม่มัก

จะต้องการท�างานบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างจริงจังเสมอ	แต่

จะมีค�าถามว่า	พวกเขาจะมีบทบาทส�าคัญในองค์กรโรตารี

เพียงใด	หรือจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในการติดต่อ

สัมพันธ์แบบต่างๆ	เพียงใด	บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง

มาพูดจากันบนโต๊ะ	ทดสอบการท�างานแบบใหม่ๆ	และ

ตระเตรียมโรตารีในอนาคตด้วยกัน

	 วิกฤติโควิด-๑๙	บังคับให้เราทุกคนต้องปรับตัว	ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ดีส�าหรับแผนปฏิบัติการใหม่ของเราที่เรียกร้อง

เป็นพิเศษให้เราปรับปรุงความสามารถที่จะปรับตัวเรา	แต่

การปรับตัวยังไม่เพียงพอ	เราต้องเปลี่ยนแปลงและต้องมี

การ	เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง	หากเราจะต้องเผชิญหน้า

กับปัญหาในยุคใหม่นี้และเตรียมโรตารีเพื่อโลกที่ก�าลัง

ต้องการอย่างมาก	นี่คือปัญหาใหญ่ของเรา	มิใช่ในปีหน้า

ต่อไปเท่านั้นแต่ส�าหรับอนาคตต่อไปด้วย	ขึ้นอยู่กับเราที่

จะท�าให้โรตารีพร้อมส�าหรับช่วงเวลาใหม่ๆ	เหล่านี้	ด้วย

การเปิดใจกว้างยอมรับแนวคิดใหม่	พลังงานใหม่และ

ความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาทางออก

ส�าหรับแนวคิดใหม่ๆ	เราต้องเป็นองค์กรที่ยอมรับยุคดิจิตั

ลอย่างเต็มตัว	มิใช่องค์กรที่เพียงแต่มองหาวิธีการสื่อสาร

ออนไลน์เพื่อการประชุมแบบที่เราเคยท�ากันอยู่เสมอ

เท่านั้น

	 วันนี้โลกต้องการโรตารีมากกว่าที่เคยมา		จึงขึ้นอยู่

กับพวกเราที่จะมั่นใจได้ว่า	โรตารีเปิดแนวทาง	สร้าง

โอกาส	ส�าหรับคนรุ่นต่อๆ	ไปด้วย

 



President’s message_July 2020 
DEAR ROTARIANS, ROTARAC-
TORS, AND FRIENDS,
	 This	does	not	seem	like	a	time	for	great	opti-

mism,	but	it	has	to	be.	Long	before	Rotary	was	found-

ed,	 the	world	dealt	with	 great	crises	 that	 tested	hu-

mankind’s	ability	to	progress	and	endure.	In	the	age	of	

Rotary,	the	world	has	faced	many	more	catastrophes;	

however,	we	have	survived,	and	every	step	of	the	way,	

Rotary	has	helped	the	world	heal.

	 Every	great	challenge	 is	an	opportunity	for	re-

newal	 and	 growth.	 I	 revealed	 the	 theme	 of	 Rotary	

Opens	Opportunities	at	the	International	Assembly	in	

San	Diego	just	as	the	COVID-19	crisis	was	beginning,	but	

these	are	words	that	I	have	believed	for	many	years.

	 Rotary	 is	not	 just	a	club	that	you	join;	 it	 is	an	

invitation	to	endless	opportunities.	We	believe	in	cre-

ating	 opportunities	 for	 others	 and	 for	 ourselves.	 We	

believe	that	our	acts	of	service,	large	and	small,	gener-

ate	opportunities	for	people	who	need	our	help,	and	

that	Rotary	opens	opportunities	for	us	to	live	a	richer,	

more	meaningful	 life,	with	 friends	around	 the	world,	

based	on	our	core	values.

 Governments	 and	 institutions	 are	 gaining	 a	

greater	 appreciation	 for	 the	 types	 of	 public	 health	

partnerships	that	are	critical	to	our	work.	People	stuck	

at	home,	eager	for	greater	connections	and	hungry	to	

help	their	communities,	are	now	embracing	the	values	

we	have	promoted	since	our	beginning.

	 All	 of	 this	 is	 positive	 news,	 but	 just	 because	

there	are	greater	opportunities	than	ever	for	Rotary	to	

thrive	does	not	guarantee	that	we	will	 succeed.	The	

world	 is	 changing	 rapidly	—	and	was	 doing	 so	 even	

before	this	crisis.	People	were	starting	to	move	away	

from	regular	lunch	meetings	and	toward	online	gather-

ings.	Friendships	were	being	cultivated	and	revived	in	

social	 media	 relationships	 even	 before	 most	 of	 our	

meetings	moved	to	Zoom	and	Skype.	Younger	genera-

Holger KnaacK
President, RI 2020-2021

tions	 have	 a	

strong	 desire	

to	serve	—	but	

have	 ques-

tioned	 wheth-

er	 they	 could	

play	 a	 mean-

ingful	 role	 in	

organizations	

like	 Rotary	 or	

whether	 they	

might	 make	 a	

bigger	 impact	

forming	 different	

types	 of	 connec-

tions.	 Now	 is	 the	

time	to	put	every-

thing	on	the	table,	

test	new	approaches,	and	prepare	Rotary	 for	 the	 fu-

ture.

 The	COVID-19	crisis	has	forced	all	of	us	to	adapt.	

This	is	good,	and	our	new	Action	Plan	specifically	calls	

on	us	to	improve	our	ability	to	adapt.	But	adaptation	is	

not	enough.	We	need	to	change,	and	change	dramati-

cally,	if	we	are	to	face	the	challenges	of	this	new	age	

and	provide	the	Rotary	the	world	so	desperately	needs.

	 This	is	our	great	challenge,	not	just	in	the	next	

year	but	into	the	foreseeable	future.	It	is	up	to	us	to	

remake	Rotary	for	these	new	times	—	to	wholeheart-

edly	embrace	the	 ideas,	energy,	and	commitment	of	

young	people	eager	to	find	an	outlet	for	idealism.	We	

must	become	an	organization	 fully	enmeshed	 in	 the	

digital	age,	not	one	that	simply	looks	for	online	ways	

to	keep	doing	what	we	have	always	done.

 The	world	needs	Rotary	now	more	than	ever.	It	

is	up	to	us	to	make	sure	that	Rotary	Opens	Opportuni-

ties	for	generations	to	come.



สารประธานทรสัตีฯ เค. อาร ์ราวินดรนั -กรกฎาคม ๒๕๖๓

	 I	believe	that	RI	President	Holger	

Knaack’s	Theme,	Rotary	Opens	Opportuni-

ties,	fits	the	times	so	well.	You	might	ask	

how	that	can	be,	given	all	of	the	turmoil	

happening	around	us	today.	The	following	

story,	para-phrased	from	British	author	Alan	

Watts’	telling	of	a	Taoist	parable,	helps	

explain	why.	

	 คติพจน์ของท่านประธานโรตารีสากล	โฮล

เกอร์	คนัค		“โรตารีเปิดแนวทาง	สร้างโอกาส”		นั้น	

ผมเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้มาก	ท่าน

อาจถามว่าจะเป็นได้อย่างไร	ขณะที่ความวุ่นวายทั้ง

หลายก�าลังเกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันนี้	เรื่องต่อไปนี้

คัดจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวอังกฤษชื่อ	อลัน	

วัตต์	ที่แต่งนิทานจากลัทธิเต๋ามาช่วยอธิบายเหตุผล

นี้ได้

	 Once	there	was	a	farmer	whose	horse	

ran	away.	That	evening,	all	of	his	neighbors	

came	around	to	commiserate.	They	said,	

“We	are	so	sorry	to	hear	your	horse	has	run	

away.	This	is	most	unfortunate.”	The	farm-

er	said,	“Maybe.”	

	 ครั้งหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งที่ม้าของเขาวิ่งหนี

ออกจากคอกไป	ตกตอนเย็นบรรดาเพื่อนบ้านก็มา

แสดงความสงสาร	บอกว่า	“พวกเราเสียใจที่ได้ยินว่า

ม้าของคุณหายไป	ช่างโชคร้ายจริงๆ	”		ชาวนาตอบ

สั้นๆว่า	“อาจจะใช่”	

	 The	next	day,	the	horse	came	back,	

bringing	seven	wild	horses.	In	the	evening,	

everybody	said,	“Isn’t	that	lucky.	What	a	

great	turn	of	events.	You	now	have	eight	

horses!”	The	farmer	again	said,	“Maybe.”	

	 วันรุ่งขึ้น	ม้าก็กลับมาเข้าคอกพร้อมกับม้าป่า

อีกเจ็ดตัว	ตกเย็นเพื่อนบ้านทุกคนก็มาบอกว่า	“ช่าง

โชคดีจริงๆ	เดี๋ยวนี้คุณมีม้าตั้งแปดตัวแล้ว”		ชาวนา

ก็บอกสั้นๆว่	า	“อาจจะใช่”

	 The	following	day,	his	son	tried	to	

break	one	of	the	horses,	and	while	riding	it,	

he	was	thrown	and	broke	his	leg.	The	

neighbors	said,	“Oh	dear,	that’s	too	bad.”	

The	farmer	responded,	“Maybe.”	

	 วันต่อมา	ลูกชายของขาวนาพยายามน�าม้าตัว

หนึ่งออกไป	ขณะก�าลังขี่ม้าเขาพลัดตกลงมาและขา

หัก	เพื่อนบ้านมาเยี่ยมและบอกว่า	“น่าสงสารนะ	

โชคร้ายจริงๆ”		ชาวนาก็ตอบว่า	“อาจจะใช่”	

	 The	next	day,	officers	came	around	to	
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conscript	people	into		the		army,	and	they	

rejected	his	son	because	he	had	a	broken	

leg.		Again	all	the	neighbors	said,	“Isn’t	that	

great!”	Again,	the	farmer	said,	“Maybe.”	

	 วนต่อมา	มีเจ้าหน้าที่มาเกณฑ์ทหารเข้า

กองทัพ	เขาปฏิเสธไม่รับลูกชายชาวนาเพราะขาหัก	

เพื่อนบ้านก็กล่าวว่า	“อย่างนี้ก็โชคดีสิ”	ชาวนาก็

ตอบว่า	“อาจจะใช่”	

	 What	we	learn	from	this	is	that	nature	

is	immensely	complex.	It’s	impossible	to	

tell	whether	anything	that	happens	is	good	

or	bad,	because	you	never	know	what	the	

consequences	will	be.	All	we	can	know	is	

that	with	every	action	and	reaction,	there	is	

an	opportunity	—	a	chance	to	live	our	

values,	express	our	desires,	and	take	action	

to	make	the	world	a	bit	closer	to	the	way	

we	want	it	to	be.	

	 สิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือ	ธรรมชาตินั้นยุ่ง

ยากสับสน		เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น

จะดีหรือไม่ดี	เพราะว่าท่านจะไม่มีวันทราบว่าจะ

เกิดผลต่อเนื่องอย่างไร	เราทุกคนสามารถทราบได้ว่า	

ทุกๆกิจกรรมและผลสืบเนื่องที่ตามมาย่อมจะมี

โอกาส	–	โอกาสที่จะสร้างคุณค่าหรือมีความ

ปรารถนา	ให้ลงมือกระท�าเพื่อให้โลกเราดียิ่งขึ้นอีก

นิด	ในรูปแบบที่เราต้องการ

	 The	Rotary	Foundation	is	our	conduit	

to	make	those	meaningful	changes.	

Through	the	Foundation,	we	do	our	part	to	

help	rid	the	world	of	polio.	In	addition,	we	

can	help	support	important	COVID-19	proj-

ects	and	prepare	the	world	for	the	massive	

vaccination	effort	that	will	be	needed	soon.	

And	we	can	help	keep	some	continuity	in	

service	to	people	in	need	when	so	many	

regular	services	are	being	disrupted.	

	 มูลนิธิโรตารีนั้นเป็นดุจท่อร้อยสายไฟ	ที่ท�าไห้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่า	โดยอาศัยมูลนิธิ	

เรากระท�าในส่วนของเราเพื่อให้โลกปลอดโปลิโอใน

ที่สุด	นอกจากนั้น	เราสามารถสนับสนุนโครงการโค

วิด-๑๙	ที่ส�าคัญๆ	โครงการต่างๆ	เพื่อเตรียมการให้

โลก	ในความพยายามจัดหาวัคซีนที่จ�าเป็นต้องใช้

โดยเร็ว	เรายังสามารถสานต่องานบ�าเพ็ญประโยชน์

ส�าหรับผู้คนที่ยากไร้	ในขณะที่งานบ�าเพ็ญประโยชน์

ปรกติอีกมากมายที่ต้องหยุดชะงักไป	

	 Will	this	be	Rotary’s	great	moment	to	

become	an	even	stronger	organization	in	

the	21st	century?	Maybe.	Is	this	your	great	

opportunity	to	live	your	values?	Maybe!	It’s	

up	to	you	and	me.

	 องค์กรโรตารีของเราจะมีโอกาสดีที่จะเป็น

องค์กรที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นในศตวรรษที่	๒๑	หรือไม่?	

อาจจะใช่		ช่วงนี้จะเป็นโอกาสดีส�าหรับท่านเพื่อชีวิต

ที่มีคุณค่าหรือไม่?		อาจจะใช่	ขึ้นอยู่กับท่านทั้ง

หลายและตัวผมเองด้วย	



การอบรม Pre Incoming Assistant Governor Seminar
วันที่ 25-26 ตุลาคม 62 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี

อน.รสวรรณ จงไมตรพีร (สร.มณีกาญจน์) ประธานจัดงาน



การอบรม Pre-PETS        
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 63 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี

อน.วิมลวรรณ วงษ์วิรยิางกูร (สร.ท่าม่วง) ประธานจัดงาน



การอบรม District Team Training Seminar
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 63 ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบฯ

อน.ชัยสิทธิ์ ปรติรวดี(สร.ประจวบฯ) ประธานจัดงาน



Multi District PETS 4 ภาค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์– วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ จ.เชียงใหม่



การอบรม District Training Assembly (DTA) ครัง้ที่ 1
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 พ้ืนที่ 1-5,11-13 ณ จ.นครศรธีรรมราช

อน.กฤติกา ลีละพันธุ (สร.โพธิ์เสด็จ) ประธานจัดงาน



การอบรม District Training Assembly (DTA) ครัง้ที่ 2
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 พ้ืนที่ 16-10,14-15 ณ จ.ตรงั

ผวล.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ (สร.ทับเที่ยง) ประธานจัดงาน



การอบรม District Training Assembly (DTA) ครัง้ที่ 3
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 พ้ืนที่ 16-23 ณ จังหวัดนครปฐม

อน.เอนก ศรสีุขธนา สร.สนามจันทร ์ประธานจัดงาน



การอบรม District Training Assembly (DTA) ครัง้ที่ 4
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 พ้ืนที่ 24-30 ณ จังหวัดนครปฐม

อน.เอนก ศรสีุขธนา สร.สนามจันทร ์ประธานจัดงาน



เบื้องลึก ที่ไม่ลับ กับ
การจัด DTA แบบ New Normal

การจัดอบรมภาค 3330 
ประจ�าปี (District Training 
Assembly) ปี 2563-
2564	ที่โรงแรมไมด้า	แกรนด์	ทวารวดี	

จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	27,28	มิถุนายนที่ผ่าน

นั้น	

	 กระผม อน.เอนก ศรสีุขธนา ได้รับ

มอบหมายให้เป็นประธานจัดงาน	ดังกล่าว 

บอกตรงๆนะครบั ช่วงนั้นโรคโควิทยังไม่

จางหาย	จะจัดอบรมที่มีผู้เข้าอบรมไม่เกิน	200	

คนต้องท�าหนังสือขออนุญาติทางจังหวัด	ซึ่งก็

ทราบกันดีนะครับว่า	องค์กรโรตารีของเราจัด

อบรมอะไรก็แล้วแต่ทุกสโมสรให้ความร่วมมือใน

การส่งคนมาอบรมเยอะอยู่แล้ว	ตอนแรกเราจะ

จัดอบรม	DTA	แค่วันเดียว	พอทราบเงื่อนไขว่า

ให้จัดอบรมได้แต่ต้องไม่เกิน	200	คน	เราจึงต้อง

แบ่งคนและจัดการอบรมเป็น	2	วัน	ที่เลือกโรง

แรมไมด้าเพราะทั้งจังหวัดนครปฐมมีเปิดให้

บริการโรงแรมเดียวครับนอกนั้นปิดหมด		

	 อันดับแรก	รีบท�าหนังสือขออนุญาตก่อน

เลยครับ	ติดตาม	ทวงถามทุกสัปดาห์	ว่าหนังสือ

อนุญาติให้จัดงานออกหรือยัง	ระหว่างรอผมก็

ฟอร์มทีมงาน	จัดทีมลงทะเบียน	ประชาสัมพันธ์	

ทีม	SAA	ฝ่ายสถานที่	มอบหมายงานต่างๆให้ทีม

งานช่วยกันรับผิดชอบเพราะครั้งนี้เป็นการจัด

ประชุมแบบ New Normal ต้องมีการ
เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย		ในทุกๆที่	เริ่ม

จากจุดลงทะเบียน	ยืนห่างๆ	เข้าห้องประชุมก็

ต้องนั่งกันแบบห่างๆ	ยื่นถ่ายรูปที่จุดถ่ายรูปแบบ

ห่างๆ	งดเซลฟี่	อย่างนี้เป็นต้น	ต้องบอกเลยว่า 
ทีมงาน SAA ท�างานหนักครบั 

เนื่องจากพวกเราชาวโรตารีไม่ได้มีงานพบปะและ



ห่างหายกันไปเสียนาน	เมื่อมาเจอกัน	ก็ดีใจ	ผม

เข้าใจดีครับ	แต่เราก็ต้องท�าตามหน้าที่	บอกทุก

คน	“งดการทักทายแบบใกล้ชิดนะครบั”
ในการอบรมครั้งนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จาก	
ผชภ.ลาวัลย์ แซ่ตั้ง สร.สมุทรปราการ 
มอบ Face shield	ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน	

ก็ขอขอบคุณมา	ณ	ที่นี้นะครับ	

	 ก่อนถึงวันจัดงานหนึ่งวันทางจังหวัดก็ส่ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกองควบคุมโรคติดต่อ

เข้ามาให้ค�าแนะน�าในการจัดเตรียมสถานที่

ประชุมอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย	ทุกอย่าง

ผ่านไปอย่างราบรื่นครับ	ทางทีมจัดงานจัดเตรียม

ทุกอย่างตามค�าแนะน�าของทางจังหวัด	ปฏิบัติ

ตามระเบียบทุกอย่างเพื่อป้องกันปัญหาการ

ปฏิบัติผิดระเบียบตาม	พรก.ฉุกเฉินของประเทศ

	 ในการอบรม	DTA	ครั้งนี้มีการจัดงาน

สถาปนารวมทั้งสองวัน	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจ

ที่ทางทีมงานจัดงานให้ความส�าคัญมากๆครับ	

เนื่องจากเป็นพิธีอันทรงเกียรติ	ผมจึงต้องจัด

เตรียมทุกอย่างอย่าง

พิถีพิถัน	มุมกล้อง	ช่าง

ภาพซึ่งก็โชคดีครับที่ท่าน

ภาคเฉลิมฉัตรท่านมีทีม

งานช่างภาพ	(น้องลูก

เป็ด)	ที่เก่งฝีมือสุดยอด

อยู่แล้วจึงจัดต�าแหน่งคน

ยืนและวางภาพได้อย่าง

เหมาะสมท�าให้ทุกคนได้

ภาพประทับใจกลับบ้าน

ไปกันทุกคน	

	 สุดท้ายนี้ถ้ามีความบกพร่องต่างๆในการจัด

งานในครั้งนี้ทั้งสองวัน	ซึ่งอาจจะดูแลทุกๆท่านไม่

ทั่วถึง	กระผมในฐานะประธานจัดงานขอรับผิดแต่

เพียงผู้เดียวนะครับ	แต่ก็ขอยืนยันว่าพวกเรา
ทีมงานทุกคนตั้งใจ เต็มใจที่จะจัด
งานครัง้นี้เพ่ือทุกๆคนนะครบั

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.เอนก ศรีสุขธนา

ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมภาคประจ�าปี



พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3330 โรตารสีากล ปี 2020-2021
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดนครปฐม



Since	July	1,	2020,	there	are	changes	in	the	

Rotary	Foundation	of	Rotary	International	as	

follows:

1.	 There	 is	 no	 long	World	 Fund	match	

for	cash	contributions	designated	to	Global	

Grants.

2.	 The	 percentage	 of	 contributions	 for	

Global	 Grants	 outside	 the	 project	 country	

has	been	reduced	from	30%	to	15%	

effective	immediately.

3.	 We	have	our	new	7th	area	of	fo-

cus	–	Support	the	Environment.	Start-

ing	1	July	2021,	Rotarians	can	apply	

for	projects	within	this	Area	of	Focus

ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2563	มีการ

เปลี่ยนแปลงในมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล	

ดังนี้

	 1.	การบริจาคเงินเข้า	Global	Grant	

Project	โดยตรง	กองทุนจะไม่มีการสมทบ

	 2.	เปอร์เซ็นต์ของการบริจาคเข้า	Glob-

al	Grant	ของหุ้นส่วนที่อยู่นอกประเทศที่ตั้ง

โครงการ	(International	

Partner)	ลดจาก	30%	เหลือ	

15%	มีผลทันที

	 3.	6	เรื่องที่เน้นของ

โรตารี	เพิ่มเรื่องที่	7	

สนับสนุนสิ่งแวดล้อม	เริ่มวัน

ที่	1	กรกฎาคม	2564	โรแท

เรียนสามารถสมัครขอรับทุน

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คุยข่าว
foundation

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค



 จากการประชุมสภานิติบัญญัติเมื่อ
เดือนเมษายน 2019 ที่ผ่านมา	ที่ยกระดับให้สโมสร

โรทาแรคท์เป็นหนึ่งในสมาชิกของ

โรตารี	คณะกรรมการบริหารโรตารี	

ได้ประชุมและมีมติเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรทาแรคท์

ดังนี้

	 1.	สโมสรโรทาแรคท์เป็น

สมาชิกประเภทหนึ่งในโรตารีสากล	

นอกจากสโมสรโรตารี

1.1	สโมสรโรทาแรคท์จะถูกนับรวม

จ�านวนสมาชิกโดยรวมของโรตารี

หรือไม่?

ค�าตอบ	:	ไม่ได้	สโมสรโรทาแรคท์

จะไม่ถูกนับในจ�านวนสโมสร

ทั้งหมดในภาค	โรแทเรียนและโรทา

แรคเตอร์จะยังคงถูกนับแยกจาก

กัน

1.2	สโมสรโรทาแรคท์สามารถลง

คะแนนในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ

หรือที่การประชุมใหญ่ของภาคได้

หรือไม่?

ค�าตอบ:	ไม่ได้	การเปลี่ยนแปลงนี้

ไม่อนุญาตให้สโมสรโรทาแรคท์

โหวตที่การประชุมใหญ่ของภาค

โรตารีหรือเป็นตัวแทนแยกต่างหาก

ที่สภานิติบัญญัติ	อย่างไรก็ตามโร

ทาแรคเตอร์จะยังคงได้รับการสนับสนุนให้ติดต่อผู้แทนสภา

นิติบัญญัติของภาคเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่จะลง

คะแนน

1.3	Rotaractors	จะสามารถใช้เงินทุนมูลนิธิโรตารีใน

โครงการของพวกเขาได้หรือไม่?

ค�าตอบ:	ไม่ได้	สโมสรโรตารีเท่านั้นที่สามารถสมัคร	global	

and	district	grants	ได้จากมูลนิธิ	คณะกรรมการมูลนิธิจะ

พิจารณาว่าใครมีสิทธิ์สมัคร	Global	Grant	และจะพิจารณา

ลุยข่าวเยาวชน ข้อเสนอใด	ๆ	ที่ท�าขึ้นเพื่ออนุญาตให้สโมสรโรทาแรคท์เข้าถึง

กองทุนของมูลนิธิได้	คณะกรรมการมูลนิธิสนับสนุนให้สโมสร

โรทาแรคท์ท�างานร่วมกับสโมสรโรตารีในโครงการ	Global	

Grant	สโมสรโรทาแรคท์สามารถรับเงินทุนสนับสนุนจาก	

District	Grant	ผ่านสโมสรโรตารีและโรตาแรคเตอร์สามารถ

สมัครทุนการศึกษาและทุนเพื่อ

สันติภาพของโรตารีผ่านมูลนิธิ

1.4	Rotaractors	จะได้รับนิตยสาร

โรตารีโดยอัตโนมัติหรือไม่?

ค�าตอบ:	ไม่	โรแทเรียนจ่ายค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสารทางการส�าหรับ

ภูมิภาคของพวกเขาผ่านค่า

ธรรมเนียมการเป็นสมาชิกที่สโมสร

จ่ายให้กับ	RI	อย่างไรก็ตาม	Rota-

ractors	สามารถสมัครสมาชิก	The	

Rotarian	เวอร์ชั่นดิจิทัลได้

	 	 2.	สโมสรโรทาแรคท์

ได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้อุปถัมภ์

สโมสรโรทาแรคท์อื่นได้	หรือ	ก่อตั้ง

สโมสรเองปราศจากผู้อุปถัมภ์ได้

	 	 3.	โรทาแรคท์เปิด

โอกาสให้กับคนหนุ่มสาวอายุตั้งแต่	

18	ปี	ขึ้นไป	ยกเลิกข้อจ�ากัดอายุ

สูงสุดที่	30	ปี	เพราะ	คณะ

กรรมการบริหารโรตารีสากลเชื่อว่า

สโมสรโรทาแรคท์จะสามารถเสนอ

ประสบการณ์ที่สมาชิกต้องการ	

หากการ	จ�ากัด	อายุสูงสุดช่วยให้

คุณสร้างสโมสรที่ประสบความ

ส�าเร็จ	สโมสรของคุณมีอิสระในการ

ก�าหนดขีดจ�ากัดด้านอายุดังกล่าวในข้อบังคับของสโมสร	แต่

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสโมสรและผู้สนับสนุน

สโมสรของคุณ	(ถ้าคุณมี)

3.1	เราสามารถจ�ากัดอายุสูงสุดส�าหรับผู้แทนโรทาแรคท์ภาค

ของเราได้หรือไม่?

ค�าตอบ:	วิธีการเลือกผู้แทนโรทาแรคท์ภาคได้รับการพิจารณา

ทบทวนโดยคณะกรรมการโรทาแรคท์ของภาค	และอนุมัติ

โดยผู้ว่าการภาคก่อนการเลือก	จรรยาบรรณของโรตารี



อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย
ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

ก�าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรโรทาแรคท์หรือ

ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคหนึ่งวาระ

เต็มก่อนเข้ารับต�าแหน่ง	สโมสรในภาคของคุณสามารถตัดสิน

ใจร่วมกันเพื่อก�าหนดอายุส�าหรับผู้แทนโรทาแรคท์ภาคในข้อ

ก�าหนดคุณสมบัติของคุณ	แม้ว่ามันจะไม่ได้ก�าหนดขอบเขต

ดังกล่าว	แต่ภาคของคุณควรส่งเสริมให้สมาชิกอายุน้อยท�า

หน้าที่ในบทบาทความเป็นผู้น�าที่ส�าคัญนี้และเตือนให้สโมสร

ลงคะแนนให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอายุน้อย	-	สิ่งนี้ช่วยให้มือ

อาชีพรุ่นใหม่มีโอกาสเติบโตและเป็นผู้น�าผ่าน	Rotaract

	 4.	โรทาแรคท์เตอร์	มีสิทธิ์ที่จะท�าหน้าที่กรรมการ

ระดับภาค	และระดับโรตารีสากลได้	เพราะ	Board	and	

Trustees	ให้ความส�าคัญต่อการเข้ามาของโรทาแรคเตอร์และ

ได้แนะน�าว่าประธานโรตารีสากลจะแต่งตั้งโรทาแรคเตอร์ให้

กับคณะกรรมการ	พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับวิธีการใหม่	ๆ	ใน

การมีส่วนร่วมกับโรทาแรคเตอร์ในอนาคต	โรตารีสากลเริ่มต้น

ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้แทนโรทาแรคท์	เข้าร่วมการประชุม	

IA	ร่วมกับผู้ว่าการภาครับเลือก	จ�านวน	50	คน	มาเป็นปีที่	2	

แล้ว

	 5.	โรทาแรคท์เตอร์จะสนุกสนานกับการสนับสนุน	

การฝึกอบรมที่ยิ่งใหญ่	และการเข้าสู่เครื่องมือจากโรตารี

	 6.	โรทาแรคท์เตอร์	จะเริ่มจ่ายค่าบ�ารุงให้โรตารีสากล

เริ่ม	1	กรกฎาคม	2565	ค่าธรรมเนียมรายปีจะเป็น	$	5	ต่อ

สมาชิกส�าหรับสโมสรบนฐานของมหาวิทยาลัยและ	$	8	ต่อ

สมาชิกส�าหรับสโมสรบนฐานของชุมชน	ค่าธรรมเนียมเพียงครั้ง

เดียว	$	50	ส�าหรับการก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ใหม่จะถูก

ยกเลิก

6.1	โรทาแรคเตอร์จะได้รับอะไรเพื่อแลกกับการจ่ายค่าบ�ารุง

ค�าตอบ:	คณะกรรมการบริหารเชื่อว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่	RI	มอบ

คุณค่าให้แก่โรทาแรคเตอร์ก่อนที่สโมสรโรตาแรคท์จะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียม	ก่อนวันที่	1	กรกฎาคม	2565	โรทาแรคเตอร์จะ

สามารถเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนาความเป็นผู้น�าใหม่จาก	

Toastmasters	International	เครื่องมือการก�าหนดเป้าหมาย

ออนไลน์ที่ได้รับการปรับปรุงและเครื่องมือการบริหารสโมสร

ออนไลน์ที่ได้รับการปรับปรุง	ค่าธรรมเนียมที่รวบรวมจาก

สโมสรโรทาแรคท์จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และที่

มีอยู่เดิมและช่วยให้เรามอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าให้กับสมาชิกโร

ทาแรคท์ของเราในอนาคต

	 สโมสรโรตารีควรท�างานอย่างต่อเนื่องกับโรทาแรคท์

เตอร์ในการประชุม	กิจกรรมและโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์



เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นย.ต�านาน ชุษณะทัศน์ น�าสมาชิกและแอนน์ สโมสรโรตารีนครปฐม เข้าร่วมเยี่ยม ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารีสากล ซึ่ง

ได้รับเกียรติจากท่านสวมเหรียญนายกสโมสรโรตารีนครปฐมและรับพรจากท่าน ณ บ้านพัก กทม.

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมThank You & Welcome PaTY โดยท่าน อผภ.ธีระนันท์ วงค์หล่อ และเพื่อนนายก มวลมิตรในและต่างสโมสรมาร่วมกิจกรรม

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมปล่อยปูสู่ธรรมชาติ ณ สวนป๋าเปรม เกาะยอ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีพัทลุง ร่วมกิจกรรมปล่อยปู ณ สวนป๋าเปรม จังหวัดสงขลา ร่วมกับสโมสรสงขลา

วันที่1 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น.  สโมสรโรตารียะลาน�าโดยนายกสมพร จุลรัตน์ และสมาชิกร่วมประชุมผ่าน Zoom meeTing เนื่องในโอกาส Changeover 

PosiTion and insTallTion ของสโมสรตะโล๊ะอินตัน ภาค3300 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นสโมสรคู่มิตรกับสโมสรโรตารียะลาโดยมีประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย  

สิงคโปร์ Fuji island เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้นายกสมพรจุลรัตน์และอน.ปิติพงศ์ พรศิริประทานประธานคณะกรรมการบริการระหว่างประเทศได้ร่วมกล่าวแสดง

ความยินดีกับสโมสรคู่มิตรด้วย



ประชุมประสัปดาห์สโมสรโรตารีราชบุรี ครั้งที่ 1 วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสโมสรมากันครบ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ปฏิบัติภาระกิจบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วงเช้าของทุกพฤหัส ตรวจผู้ป่วยทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ที่

คลินิกเวชกรรมประชานุกูล มูลนิธิประชานุกูล ราชบุรี โดยได้สวมเสื้อโรตารี ถ่ายภาพร่วมกับพยาบาลที่เกษียณอายุแล้ว

สโมสรโรตารีศรีตาปีประชุมประจ�าสัปดาห์ครั้งที่ 1 ปีบริหาร 2563-2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรตารีศรีตาปีส�ารวจพื้นที่ร่วมกับผู้น�าชุมชนเพื่อน�าไปบ�าเพ็ญประโยชน์แนวทางยั่งยืนสู่ชุมชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 โรตารีศรีตาปีร่วมงานประชุม dTa2020-2021 ณ จ.นครศรีธรรมราช 



วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ เคาะฆ้องเปิดประชุม ครั้งแรก โดยมี ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ อดีตผู้ว่าการภาค วรวุธ พงษ์วิทยภานุ 

อดีตผู้ว่าการภาคสมภพ ธีระสานต์ ผชภ.อน.ทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ ผชภ.ธีรยุทธ พฤกษ์หัตถพงษ์ เพื่อนนายกรุ่น 116 อีกทั้งมวลมิตรโรแทเรียน แขกผู้มีเกียรติ 

มาร่วมแสดงความยินดีกันนายกพัชรา จันทร์ผึ้งสุข และกรรมการบริหารสโมสร และในโอกาสนี้ ก็มาร่วมแสดงการชื่นชมกับผลงาน กิจกรรม ของอน.พิมพ์วิมล 

ประชาญสิทธิ์เป็นจ�านวนมาก

สโมสรโรตารีเมืองต้นน�า้ชะอวด	ภาค	3330	โรตารีสากล	ได้ตั้งตู้น�า้ดื่มปันสุข	ให้แก่ชุมชน	ในเขตพื้นที่	อ.ชะอวด	จ.นครศรีธรรมราช	กระจายหลายพื้นที่	เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้าดื่มสะอาด		ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน	“น�า้ดื่มโรตารีปันสุข”	โดย	นายกก่อตั้ง	ศุภัทรฌา	เหมือนแก้ว		และ	สมาชิกมวลมิตรโรแทเรียลทุกท่าน

เมื่อวันที่1	กรกฎาคม	2563	สโมสรโรตารีกาญจนบุรี	โดยการน�าของ	นายกอิสระ	ชิ้นปิ่นเกลียว	จัดการประชุมครั้งที่	1/2563-2564	ณ	ห้องขุนช้าง	โรงแรมริเวอร์

แคว	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	ในขณะที่วิถีชีวิตต้องด�าเนินต่อไป	การจัดการด้านชุมชนตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรโรตารียังคงต้องเดินหน้ากันต่อไป	New	

Normal	จะเป็นส่วนหนึ่งที่สโมสรโรตารีกาญจนบุรีจะน�าปรับเปลี่ยนและปรับใช้ในกิจกรรมสโมสร	ให้สมกับอรรถพจน์ปีนี้ที่กล่าวว่า	“	โรตารีเปิดแนวทาง	สร้าง

โอกาส”	Rotary	Opens	Opportunities

รับมอบเกียรติบัตร	YE	วันศุกร์ที่10	กรกฎาคม	2563	นายกอิสระ	ชิ้นปิ่นเกลียว	นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี	พร้อมด้วยHost	ทั้งสองท่าน	คือ	อน.วินัย	วิเศษ

สิงห์,รทร.รุ่งทิพย์	คชวงษ์,และอน.ประพันธ์	ไชยมงคล	เลขานุการสโมสร	น�านักเรียนแลกเปลี่ยน	ตามโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสร	คือ	Miss.	Paola	

Ximena	Santiesteban	Gonzalez	ซึ่งเป็นนักเรียนในโปรแกรม	English	Program	ของโรงเรียนวิสุทธรังษี	เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและรับฟังโอวาทกับ	

ผอ.หงษ์ดี	ศรีเสน	ผู้อ�านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี	ก่อนเดินทางกลับไปยังประเทศเม็กซิโก	พร้อมกันนี้นายกอิสระ	ชิ้นปิ่นเกลียว	ได้เป็นตัวแทนสโมสรเป็นผู้มอบ

เกียรติบัตรขอบคุณให้กับโรงเรียนวิสุทธรังษี	ในคราวเดียวกัน



ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี

อน.ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์
เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล

จากใจ เลขาภาค

 ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนายกและคณะ

กรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ภายใต้การน�าของ ผู้ว่าการ

ภาคคนใหม่

 ดิฉันขอขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือเข้าไป

ปรับปรุงรายชื่อเจ้าหน้าที่สโมสรและก�าหนดเป้าหมายปี 

2563-2564 ใน mYroTarY  ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ทุกสโมสร        ดิฉันต้องขอขอบคุณนายกทุกท่านที่ให้

ความร่วมมือทุกด้านตามที่เลขานุการภาค 3330 ร้องขอ

ทุกเรื่อง

 ในเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งเรายังอยู่ในช่วงเว้น

ระยะห่าง ยังต้องท�าตามนโยบายภาครัฐ ทางภาค 3330 

จึงก�าหนดการสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณะ 

และ สมาชิกภาพภาค 3330 จัดขึ้นที่ หัวหิน 

ประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านลงทะเบียนเข้า

ร่วมสัมมนานะคะ และเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแสดง

ความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในบรรยากาศ

แห่งความยินดี

 ขอให้ทุกสโมสรมีความสุขสนุกกับการท�ากิจกรรม

และเพิ่มมิตรภาพในสโมสรให้เข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

   * หัวใจหลักในการท�าให้สโมสรเข้มแข็ง

คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท�ากิจกรรม *

* โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส *

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก



ลับคม
สมอง

จงน�าส�านวนไทยข้างล่างมาเติมลงในตารางอักษรไขว้ให้

ลงตัว	**โดยเขียนช่องละ	1	ค�า

1.	เหตุการณ์ที่ภายนอกดูเหมือนสงบเรียบร้อย	แต่ภายใน

มีเรื่องคุกรุ่นอยู่.

2.	ติไปโดยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร	หรือติสิ่งที่ยังไม่ส�าเร็จ

3.	คนตายมีหนี้สินให้ลูกหลานต้องชดใช้แทน

4.	ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะขัดขวางการท�างานของผู้อื่น.

5.	เสร็จสิ้นกันที

6.	แรงที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง

7.	ถึงคราวบ้านเมืองนั้นๆถึงคราวยากล�าบาก	ก็ยังเหลือ

คนดีมีความสามารถมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ช่วยเหลือให้

ผ่านพ้นไปได้

8.	คนท�าดีย่อมแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง	เสมือนมี

เทวดาคุ้มครอง,	มักใช้คู่กับ	คนร้ายตายขุม	เป็น	คนดีผีคุ้ม

คนร้ายตายขุม

9.	ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ,	การงานที่ขาด

หัวหน้า,	กลุ่มท�างาน	หรือกลุ่มกิจกรรมที่ขาดผู้น�า

10.	รู้ว่าควรท�าอย่างไรให้ปลอดภัย	หรือเอาตัวรอดจาก

เหตุการณ์ได้,	หลบหลีกเอาตัวรอดได้คล่องแคล่ว

เฉลยฉบับหน้านะครับผม ^^

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์  สร.กาญจนบุรี

อผภ.วรวุธ พงษ์วิทยภานุ  สร.กาญจนบุรี  

อผภ.สมภพ ธีระสานต์  สร.กาญจนบุรี

อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์   สร.ราชบุรี

อน.สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร  สร.กาญจนบุรี

ผชภ.ทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ สร.กาญจนบุรี

อน.ชวนณภค ศิริณภัค สร.ศรีธรรมาโศกราช

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย  สร.สนามจันทร์

ประธานคณะกรรมการสารผู้ว่าการภาค
อน.ไพโรจน์ เอื้อสุขนุกูล  สร.กาญจนบุรี

กองบรรณาธิการ
อน.เอกสุนทร บุรณนัฏ  สร.กาญจนบุรี

รทร.สหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์  สร.กาญจนบุรี

อน.ประพันธ์ ไชยมงคล  สร.กาญจนบุรี

อน.รัชดา เทพนาวา  สร.ควนลัง-หาดใหญ่

อน.ฐิตินาถ ประชากุล   สร.มณีกาญจน์



อน.ไพโรจน์ เอื้อสุขนุกูล
ประธานบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค3330

ปีบริหาร 2563-2564
โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส

Rotary Opens Opportunities

สารประธานบรรณาธิการนิตยสารภาค#1
 สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับต�าแหน่งส�าคัญนี้ ซึ่งเป็น

หน้าที่หนึ่งผมภูมิใจที่ได้มีส่วนในการท�างานในระดับ

ภาค ในปีที่ ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ เป็นผู้

ว่าการภาคโรตารีสากล ภาค3330 ซึ่งท่านเปรียบ

เสมือนพี่ชายและเป็นไอดอลของผมในเรื่องการเป็น

สมาชิกโรตารี และการท�างานต่างๆ และท่านยังเป็น

สมาชิกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี และเป็นผู้ว่าการ

ภาคโรตารีสากลภาค3330 คนที่ 3 ของสโมสร

กาญจนบุรีอีกด้วย

 ทุกวันนี้ ทุกท่านทราบถึงการมาของโรค 

Covd19 ที่ท�าให้ทุกคนบนโลก ตระหนักถึงภัย

อันตรายที่ไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงและท�าร้ายชีวิต

ประชากรได้มากถึงเพียงนี้ แต่การมาของโรคระบาด 

Covid19 นี้ ท�าให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก

เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิต การติดต่อสื่อสาร 

การท�างาน การปฏิบัติตัวในสังคม การเดินทาง การ

กินอยู่ และยังมีอีกหลายๆด้านที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

 การเปลี่ยนแปลงนี้ โรตารีภาค3330 r.i. ได้

เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ทั้งการจัดการประชุมของภาค 

การจัดการประชุมที่ต้องค�านึงถึงกฎข้อห้ามของทาง

ราชการต่างๆ การประชุมออนไลน์ การงดการเดิน

ทาง เป็นต้น ซึ่งท�าให้ชาวโรแทเรียนต้องเรียนรู้ปรับ

ตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

 สารผู้ว่าการภาคฉบับแรกของปีบริหาร 

2563-2564 มีหัวข้อที่น�าสนใจมากมายและมีข้อมูล

ข่าวสารให้ท่านติดตามอ่านในรูปแบบออนไลน์เพียง

อย่างเดียวครับ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเป็นโรแท

เรียน และเป็นการ เปิดแนวทาง สร้างโอกาส ให้กับ

ตัวท่านเองและบุคคลอื่นครับ



 เปิดใจครอบครัวหัวใจอาสา ภาค 3330 “ FaMily volunteers”
เหตุผลที่เข้ามาอยู่ในโรตารี

จากการท�างานช่วย

เหลือสังคมที่ผ่านมา

ของคุณแม่ ท�าให้ดิฉัน

ได้เห็น การช่วยเหลือ

สังคม การช่วยเหลือ

คนอื่น ความโอบอ้อม

อารี กับ คนที่ด้อย

โอกาส การสนับสนุน 

เพื่อน พี่ น้อง หรือ คน

ที่เดือดร้อน และ 

ต้องการความช่วยเหลือ ดิฉันได้มองเห็นสิ่งที่คุณแม่ท�า

มาโดยตลอด คุณแม่บอกเสมอว่า การที่ได้แบ่งปันสิ่ง

ต่าง ๆ ให้กับคนอื่น คือ ความสุข ที่เราสามารถท�าได้ 

 จนกระทั่ง คุณแม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสร

โรตารีสมุทรปราการ ดิฉันก็ได้เดินทางไปร่วมงาน ได้เข้า

ร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางสโมสรโรตารีสมุทรปราการ

จัดขึ้น ท�าใหด้ิฉันได้สัมผัสถึง บรรยากาศ ของ 

การท�ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม ที่ท�าให้ด้วยใจไม่หวังผล

ตอบแทน และ บรรยากาศของมวลมิตรโรแทเรียนทุก

ท่าน ที่น่ารัก เป็นกันเอง โอบอ้อมอารี มีน�้าใจ ต่อกัน 

ช่วยเหลือกัน ท�าให้ดิฉันเห็นภาพ ของ ค�าว่า โรตารี 

การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน มากขึ้น ท�าให้

เกิดความชอบ ท�าแล้วมี

ความสุข เห็นคนที่ได้รับมี

ความสุข ดิฉันก็มีความสุข 

จึงชอบเดินทางไปเข้าร่วม

งาน ท�ากิจกรรม และ 

โครงการต่าง ๆ กับ คุณแม่

เสมอ

 จนดิฉัน ได้สมัครเข้าร่วม

เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี

สมุทรปราการ โดยการชักชวนของคุณแม่ ท�าให้ดิฉันได้

เป็นโรแทเรยีนเต็มตัว ได้ท�าหน้าที่ต่าง ๆ ใน

สโมสร ท�ากิจกรรม ท�าโครงการ เข้าร่วมประชุม ยิ่งเห็น

ความเป็นโรตารี การให้โดยไม่

หวังสิ่งตอบแทน มากขึ้น และสิ่ง

ที่ดิฉันภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือ

การได้รบัโอกาส ด�ารง
ต�าแหน่ง นายกสโมสร
โรตารสีมุทรปราการ ปี

วาระ 2563-2564  ยิ่งท�าให้ดิฉัน

เข้าใจว่า การที่ดิฉันได้มาอยู่ใน

โรตารีนั้น ได้ทั้งมิตรภาพ ได้ทั้งความสุขแห่งการให้ ได้

เห็นถึงความเสียสละ ความมีน�้าใจ และได้ท�าประโยชน์

เพื่อสังคม

 ดิฉันต้องขอบคุณคุณแม่ของดิฉัน ผู้ช่วยผู้
ว่าการภาค ลาวัลย์ แซ่ตั้ง ที่ได้พาดิฉันไปเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรตารี และ ชักชวนให้ดิฉันเป็น

สมาชิกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ จนได้รับความไว้

วางใจ จากสมาชิกสโมสรโรตารีสมุทรปราการทุกท่าน 

ให้ด�ารงต�าแหน่ง

นายกสโมสรโรตารี

สมุทรปราการ ปี

วาระ 2563-2564 

ดิฉันมีความภาค

ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่

ได้เป็นส่วนหนึ่งใน 

องค์กรโรตารี 

“องค์กรแห่งการให้”   
นย.พรพิมล ปังสุวรรณ

สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ปี 2563-2564



โรตาร ีเปิดแนวทาง สรา้งโอกาส

หากคุณเป็นโรแทเรียนที่มีคนในครอบครัว

 ไม่ว่าจะเป็น คู่สมรส พ่อ แม่ ลูก หลาน ญาติ

เป็นโรแทเรียนเหมือนคุณ หรือ เรื่องราวใดๆก็ตาม

ขอเชื้อเชิญให้คุณส่งเรื่องราวของคุณ เพื่อลงใน คอลัมน์

เปิดใจครอบครวัหัวใจอาสา ภาค 3330
“ Family volunteers ”

และถ้า
หากคุณเป็นต้นกล้าของโรตารี หรือมีเรื่องราวของต้นกล้า

ที่คุณประทับใจ ส่งเรื่องราวของคุณ เพื่อลงใน คอลัมน์
“ต้นกล้าโรตารทีี่เติบโต”

เพื่อ เป็นการ เปิดแนวทาง สรา้งโอกาส กับผู้อื่น

รวมถึงกิจกรรมสโมสรของคุณ

ได้ที่
email: mailkhunped@gmail.com

line : @duckythailand หรอื โทร 092-539-2915



 “ต้นกล้าโรตารทีี่เติบโต”
กาลครัง้นั้น
เมื่อปี 2540 หรือ 

24 ปี ที่แล้ว ได้มี

โอกาสเข้าร่วม

อบรมอะไรสัก

อย่าง จ�าไม่ได้ รู้

แต่เพียงว่า ตอน

นั้นเด็กอายุ ประมาณ 12 ขวบ ออกจากบ้าน ไป

นอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเป็นครั้งแรกในชีวิต เอา

เสื้อผ้ามาเต็ม กระเป๋าใบใหญ่มว้าก จ�าได้ว่า

กระเป๋าเป้ใบสีน�า้ตาล

 เช้าวันหนึ่งวันนั้น พ่อมาส่งขึ้นรถ ที่ตลาด

ทองผาภูมิ แล้วเราก็นั่งรถมากับใครก็ไม่รู้ เป็นเด็ก

ผู้ชายมาอบรมกับเราด้วย (เธอคือใคร? ใครรู้ บอก

ฉันทีนะ) ถ้าจ�าไม่ผิด จะไปที่ โรงเรียนสิรินธรราช

วิทยาลัย จ.นครปฐม มาถึงก็ท�ากิจกรรมต่างๆ คน

เยอะมาก มีฟังบรรยาย ที่จ�าได้คือ มี อ.จตุพล ชม

ภูนิช แล้วก็มี ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่รู้จักกันว่า 

อาจารย์แม่นั่นเอง โอ๊ย...ยังจ�าได้ นั่งหัวเราะกันทั้ง

ห้องประชุมเลย สนุกมาก

 และภาพก็ตัดมาที่ ปี 2555 ได้รับค�าแนะน�า

และเข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดย

ท่าน อน.ณัฐรินีย์ 

สินทรัพย์ และได้เป็นนายก

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 

คนที่ 12 ในปี 2559-2560

 กว่า 7 ปี ใน
วงการโรตาร ีได้พบปะ 

พบเจอผู้คนมากมาย เรามานั่งคิดๆนะ ผู้คนเหล่า
นี้ เขาเป็นใครกัน ? บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจ

พันล้าน เป็นเจ้านายคนเป็นพันคน มีผู้น�าองค์กร

ต่างๆตั้งมากมาย พวกเขามาท�าอะไรตรงนี้ ? ผู้คน

เหล่านั้น มานั่งอบรม ประชุม มาพูดบรรยาย มา

ตักไอติม ตักก๋วยเตี๋ยว มากวาดถนน มาทีสีห้องน�า้ 

มามอบของ มาแจกของ แม้กระทั่ง 

ผูกเชือกรองเท้าให้เด็กๆที่ขาดแคลนพวกเขา
ต้องเป็นคนยังไงกันนะ ? เฝ้าคิดมาตลอด...

 หนึ่งในหลายๆกิจกรรม ที่ผู้คนเหล่านี้ท�าคือ 

การน�าเหล่าเด็กๆที่ต้องการความเป็นผู้น�า กล้า

แสดงออกในทางที่ควร ปลูกฝังจิตอาสา จิต

สาธารณะ กระท�าบ�าเพ็ญประโยชน์ ที่เรียกกันว่า 

อบรมผู้น�าเยาวชนไรล่า (ryla)
 ท้ายนี้ การที่

เราได้มายืนในจุดนี้ 

มาเป็นพวกเดียวกับ

ผู้คนเหล่านั้น อาจ

เป็นเพราะ 24 ปีที่

แล้ว เราได้ เป็น    
“ต้นกล้า โรตาร ี
ที่เติบโต” มารึเปล่า

นะ ?!!? 

หรือจะเป็น 
” โรตาร ีเปิดแนวทาง สรา้งโอกาส ”

อน.ฐิตินาถ ประชากุล
นายกคนที่ 12 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์






