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ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทรอ์ินทร์
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารสีากล ปี 2563-2564

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รัก ขณะนี้เข้าสู่เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเพิ่มสมาชิกและการ

ขยายสโมสร ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีหลายสโมสรได้เริ่มต้นท�าหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้ว ส�าหรับสโมสรที่ยังไม่ได้

ด�าเนินการกิจกรรมด้านสมาชิกภาพ ทั้งในด้านการเพิ่มและการรักษาสมาชิกภาพของสโมสร ผมก็ขอเชิญชวนให้ท่านนายก

สโมสรฯและประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสรได้ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ

 ส�าหรับการท�ากิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่แต่ละสโมสรได้เริ่มด�าเนินการไปแล้วและกิจกรรมที่

ก�าลังจะด�าเนินการนั้น ผมขอฝากให้ท่านนายกสโมสรฯหรือผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ไดโ้ปรดเก็บบันทึก

กิจกรรมไว้ด้วย เมื่อผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรของท่านอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถน�าความส�าเร็จเหล่านี้มาน�า

เสนอได้ครับ โดยผมขอฝากเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึกข้อมูลแต่ละกิจกรรมนั้น ขอให้บันทึกด้วยว่าแต่ละกิจกรรมมีโรแท

เรียนร่วมงานด้วยทั้งหมดกี่ท่าน ใช้ระยะเวลาท�ากิจกรรมกี่ชั่วโมงและกิจกรรมนั้นใช้งบประมาณไปเท่าไร ทั้งนี้เมื่อถึงเวลา

สิ้นปีของโรตารี ผมต้องการรวบรวมและสรุปให้พวกเราดูกันว่า ในตลอดระยะเวลา 1 ปี พวกเราได้ใช้

ทรัพยากรของโรแทเรียนและงบประมาณรวมทั้งภาคไปมากน้อยเพียงใด

 ท่านนายกสโมสรและมวลมิตรโรแทเรียนครับ วันเวลานั้นจะผ่านเราไปอย่างรวดเร็วมาก ผมจึงขอให้ท่านวางแผน

งานและด�าเนินการตามแผนงานนั้นให้ส�าเร็จ ท่านสามารถกระจายแผนงานกิจกรรมออกไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่

ต้องเครียดหรือกังวลใจ ค่อยๆท�ากิจกรรมไปอย่างมีความสุข ทั้งนี้ควรมีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในสโมสร

ของท่านอย่างสม�่าเสมอ สร้างความร่วมมือร่วมใจกันท�าหน้าที่ของทุกท่านให้ส�าเร็จต่อไป

 ท้ายที่สุดนี้ผมขออ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยและมีพลังกาย พลังใจ ส�าหรับการท�าหน้าที่โรแท

เรียน เพื่อใหบ้ริการผู้อื่นเหนือตนเองได้ตามอุดมการณ์หลักขององค์กรโรตารีของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

“ โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส ”
ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

ขอให้บันทึก

> จ�านวนโรแทเรียนร่วมงาน ?

> ใช้ระยะเวลาท�ากิจกรรมกี่ชั่วโมง ?

> ใช้งบประมาณไปเท่าไร ?
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DG. Chalermchat Chun-In 
District Governor 2020-2021, D-3330 Rotary International

Message from District Governor

 Greetings to all Rotarians! We are now entering August 2020, the month of 

membership and extension. During the past 1 month, most of Rotary clubs have fully 

started their roles. For the clubs that have not yet undertaken membership activities in 

both increasing and maintaining club membership, I do encourage Club Presidents and 

Club Membership Chair to take action on this matter.

 Service activities in various areas of focus that each club has already

implemented and the activities that are going to be carried out are recommended to be 

kept records. All these meaningful activities can be presented to the District Governor 

during the official club visits. The effective records would reflect numbers of Rotarians 

involved in each activity, numbers of service hours and expenditures spent in such 

activities. By the end of the Rotary year, we mutually have a look over the year how 

much we maximize resources and overall budgets.

 Dear Presidents and all Rotarians, time and tide wait for no man, I therefore urge 

you to plan and implement the plan successfully. The activities can be spread out at a 

reasonable time throughout Rotary year and be implemented happily. Regular internal 

communication within club members is very important to build mutual cooperation 

toward the achievement.

 Finally, I wish you all good health, be safe and energetic for acting as Rotarian, 

people of action, to serve the others above self in line with the motto of Rotary

International. 

 Best wishes to all of you.

 “Rotary opens Opportunities”
Chalermchat Chun-in

District Governor 2020-2021
แปลโดย : อน.รัชดา เทพนาวา สร.ควนลัง-หาดใหญ่
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สารประธานโรตารีสากล ปี 2563-2564 เดือนสิงหาคม 2563

Dear Rotarians, Rotaractors, and friends,
ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเตอร์และมิตรสหายที่รักครับ

 The year 2020 has brought monumental 
changes that have already included a global 
pandemic and a renewed call for social justice. 
We are reminded that we live in a constantly 
changing world, and Rotary is a reflection of that 
world.
 ปี ๒๐๒๐(๒๕๖๓) ปีนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล รวมไปถึงการแพร่ระบาดไวรัส
ระดับโลก และการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมที่เกิดขึ้น
ใหม่ ขอให้เราระลึกว่าเราอยู่ในโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ และโรตารีก็เป็นภาพสะท้อนของโลกนี้ด้วย 
 We must be ready to listen and adapt, 
always drawing upon our core values of service, 
fellowship, diversity, integrity, and leadership. If 
we live these values and apply The Four-Way 
Test to all aspects of our lives, we will be
prepared to lead at all times. 
 เราต้องพร้อมรับฟังและปรับตัวเราเอง ใช้คุณค่า
หลักของเราในการบ�าเพ็ญประโยชน์ มีมิตรไมตรีจิตในความ
แตกต่างและมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�า หากเรามีคุณค่าเหล่านี้
อยู่ในตัวและใช้แบบทดสอบสี่แนวทางในทุกแง่มุมของชีวิต
เราแล้ว เราสามารถเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้น�าได้ทุกเวลาทุก
เมื่อ
 I am proud of how we have proven our 
ability to adapt. Faced with a pandemic, Rotary 
has not stopped. We moved meetings online and 
found new ways to serve. We turned the can-
celed 2020 Rotary International Convention in 
Honolulu into our first virtual convention. Each 
week, we are proving that Rotary is a flexible 
gathering that happens anywhere — in traditional 
meetings, on cellphones, and on computers. 
Rotary offers a way to connect for everyone who 
wants to, at any time, and will continue to do so. 
 ผมมีความภูมิใจที่พวกเราได้พิสูจน์ความสามารถใน
การปรับตัว เราได้เผชิญหน้ากับภัยพิบัติแต่โรตารีก็มิได้หยุด
ยั้ง เราย้ายการประชุมทางออนไลน์และค้นพบวิธีการใหม่ใน
การบ�าเพ็ญประโยชน์ เรายกเลิกการประชุมใหญ่โรตารีสา

กลที่ฮอโนลูลู และเปลี่ยนมาเป็นการประชุมโดยพฤตินัย 
(virtual convention) เป็นครั้งแรก ทุกสัปดาห์เราก�าลัง
พิสูจน์ว่าโรตารีสามารถยืดหยุ่นการประชุมไม่ว่าที่ใดก็ตาม 
ในการประชุมปรกติ บนมือถือ หรือคอมพิวเตอร์   โรตารีมี
วิธีการติดต่อกับทุกคนที่ต้องการได้ทุกเวลาและจะด�าเนิน
การเช่นนี้ต่อไป
 Some have even told me that they enjoy 
Rotary’s mix of online and in-person meetings 
more now than before! How can we build on this 
momentum and seize the opportunity to 
embrace change so that Rotary keeps thriving?  
มีหลายท่านบอกผมว่า พวกเขาสนุกกับการประชุมแบบ
ลูกผสมทางออนไลน์และการประชุมพบหน้ากันตามปรกติ 
มากกว่าแต่ก่อน เราจะสามารถรักษาแรงเหวี่ยง(โมเมนตัม)
นี้ต่อไปอย่างไรเพื่อใช้โอกาสนี้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
โรตารีเจริญรุ่งเรืองต่อไป   
 For me, supporting new types of clubs is 
key. They are no longer just experiments but a 
real part of Rotary today. In addition to traditional 
clubs, we have e-clubs, Rotaract clubs,
cause-based clubs, and passport clubs. These 
help make Rotary more inclusive, more flexible, 
and more attractive to new members. Visit these 
clubs, exchange ideas and partner with them, and 
promote them to one another and to our 
communities. 
 ส�าหรับผมแล้ว การประชุมสโมสรในรูปแบบใหม่คือ
หัวใจหลัก มิใช่การทดลองอีกต่อไป     แต่เป็นส่วนหนึ่งของ
โรตารีที่แท้จริงในทุกวันนี้  นอกจากการประชุมสโมสรแบบ
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President’s message : august 2020 
ทั่วไปแล้ว เรายังมีสโมสรอีเล็กโทรนิค(อี-คลับ) สโมสรโรทา
แรคท์ สโมสรในที่เกิดเหตุ (cause-based club) และ
สโมสรผู้เดินทาง (passport clubs)  สโมสรเหล่านี้ช่วยให้
โรตารีเป็นแหล่งรวมสมาชิกดียิ่งขึ้น เป็นสโมสรยืดหยุ่นขึ้น
และประทับใจสมาชิกใหม่ยิ่งขึ้น  โปรดเยี่ยมเยียนสโมสร
เหล่านี้ ไปแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ร่วมเป็นหุ้นส่วนกัน ส่ง
เสริมซึ่งกันและกัน และส่งเสริมชุมชนของเราเองด้วย  
 We all agree that we need to grow Rotary, 
but sometimes we can get caught up in the 
numbers game and lose sight of the bigger 
picture. After all, an increase in membership is 
meaningless if next year, those new members 
leave our clubs. Let’s grow Rotary sustainably.
Rotary’s flexible options for participation will 
engage members and show the community how 
we’re different from any other club. Let’s 
celebrate that Rotary is now less about rules and 
more about joining together in a variety of ways 
besides traditional meetings. 
 เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า เราจ�าเป็นต้องขยาย
โรตารี แต่บางครั้งเราก็สามารถติดกับดักได้กับเกมเพิ่ม
จ�านวนสมาชิก โดยลืมมองภาพรวมใหญ่ของโรตารี ที่สุด
แล้วการเพิ่มจ�านวนสมาชิกภาพก็ไร้ความหมาย หากว่าปีต่อ
ไปสมาชิกใหม่เหล่านั้นออกจากสโมสรของเรา จึงขอให้เรา
เพิ่มขยายโรตารีอย่างยั่งยืนด้วย ความยืดหยุ่นของโรตารีใน
การร่วมประชุมจะช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วม ช่วยให้ชุมชน
มองเห็นว่าเราแตกต่างจากสโมสรอื่นๆ ขอให้เราเฉลิมฉลอง
ที่ปัจจุบันนี้โรตารีมีระเบียบน้อยลงและมีการรวมกันมากขึ้น
ในรูปแบบต่างๆ นอกจากการประชุมแบบปรกติ
 I recommend that each club hold an 
annual strategy meeting to ask — and honestly 
answer — if we are doing all we can for our 
members and if our club reflects the community 
we serve. We are taking this approach at the 
international level, too. I am proud that six wom-
en are serving with me on the RI Board of
Directors this year, the most we have ever had. 
Let’s keep Rotary moving in this direction at every 
level. We need more perspectives, more diversity, 
for Rotary to thrive.

 ผมขอแนะน�าให้แต่ละสโมสรจัดการประชุมประจ�าปี
เชิงยุทธศาสตร์ขึ้นสักครั้งหนึ่ง เพื่อถามค�าถามและขอค�า
ตอบอย่างตรงไปตรงมา เราได้ท�าทุกอย่างที่เราสามารถท�า
เพื่อสมาชิกของเราหรือไม่ และสโมสรของเราได้สะท้อนถึง
ชุมชนที่เราบ�าเพ็ญประโยชน์หรือไม่ เราก�าลังใช้วิธีการนี้ใน
การประชุมระดับสากลด้วย ผมมีความภูมิใจที่มีสุภาพสตรี
หกท่านท�างานกับผมในคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลปี
นี้ เป็นจ�านวนมากที่สุดที่เราเคยมีมา ขอให้เรารักษาการ
ท�างานของโรตารีไปในทิศทางนี้ ทุกระดับชั้นด้วย เราจ�าเป็น
ต้องมองภาพรวมทุกด้านมากยิ่งขึ้น ให้มีความแตกต่างใน
ประเภทอาชีพยิ่งขึ้น เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโรตารี
 It’s fascinating to imagine how we will find 
new ways to adapt and stay nimble this year and 
beyond. But I am also inspired about what hasn’t 
changed and never will in Rotary: the friendships, 
the networking, the ethics, and the service. 
Indeed, these are the values that make Rotary 
attractive to all.
 เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ที่จินตนาการว่าเราจะมีวิธี
การใหม่ในการปรับตัวและมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในปีนี้
และปีต่อไปอย่างไร แต่ผมมีความมั่นใจได้ว่า  สิ่งที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คือไมตรีจิต
มิตรภาพ เครือข่าย จรรยาบรรณ และการบ�าเพ็ญประโยชน์
ของโรตารี ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าหลัก ที่ท�าให้โรตารี
เป็นที่ประทับใจแก่ทุกคน
 As Rotary’s founder, Paul Harris, said, we 
have to be revolutionary from time to time. Now 
is such a time. Rotary Opens Opportunities — 
countless ones — for us to embrace change that 
will strengthen us even as we remain true to 
our core values.
 พอล แฮริส ผู้ก่อตั้งโรตารีมีค�ากล่าวว่า บางครั้งบาง
เวลา เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง  บัดนี้ถึงเวลานั้นแล้ว 
โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส มีโอกาสนับไม่ถ้วนส�าหรับ
เราในการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้เราเข้มแข็ง ขณะ
ที่เรามั่นคงยึดมั่นในคุณค่าหลักของเรา

Holger Knaack
President, Rotary International

Credit: Samuel Zuder
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สารประธานทรสัตีฯ เค. อาร ์ราวินดรนั - สิงหาคม ๒๕๖๓
There is a world of difference between a problem and a challenge. 

มีความแตกต่างในโลกของปัญหาและการท้าทาย

 

 If a honeybee faces a giant hornet alone, the bee has a problem. But if the honeybee 
faces the hornet with a swarm of other bees, then it is the hornet that has a problem.
  ถ้าเจ้าผึ้งน้อยเผชิญหน้ากับต่อยักษ์ เจ้าผึ้งน้อยอาจจะมีปัญหา แต่ถ้าเจ้าผึ้งน้อยมีฝูงผึ้งน้อยมาด้วย
กันและเผชิญหน้ากับต่อยักษ์ตัวนั้น มันก็จะเป็นปัญหาของต่อยักษ์
  This is true in nature, but it is also the human predicament. So when the situation 
I confront is greater than the resources I have, then it can be termed as a problem. However, if 
the resources I have are greater than the situation I am faced with, then it is just a challenge. 
Sometimes we overestimate our problems and underestimate our ability to overcome them.
 นี่คือเรื่องจริงในธรรมชาติ แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่มนุษย์ต้องเผชิญด้วยเช่นกัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ผม
ต้องเผชิญหน้าซึ่งยิ่งใหญ่กว่าทรัพยากรที่ผมมี มันก็จะเป็นปัญหาของผม อย่างไรก็ตามหากผมมีทรัพยากรมากกว่า 
สถานการณ์นั้นก็เป็นแค่สิ่งท้าทายเท่านั้น บางครั้งเราก็มองปัญหาของเราสูงเกินไปและประเมินความสามารถของ
เราต�่ากว่าที่จะเอาชนะปัญหานั้น 
 The COVID-19 pandemic seemed like a situation that might overwhelm The Rotary 
Foundation. But as things have progressed, we have not allowed it to do so. As of 4 June, we 
have funded 208 disaster response grants for $5.2 million and 169 new global grants at $13.8 
million — all in three months. We have leveraged individual Rotarians’ generosity with Foun-
dation funds and in many cases other corporate funds to make projects larger and more im-
pactful. 
 การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่เกินก�าลังของมูลนิธิโรตารี แต่ว่าในขณะที่สิ่งต่างๆ 
เดินหน้าต่อไป เรามิได้อนุญาตให้โควิด-๑๙ ผ่านเราไปง่ายๆ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายนที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนทุนสู้ภัย
พิบัติจ�านวน ๒๐๘ ทุนเป็นเงิน ๕.๒ ล้านเหรียญสหรัฐ และมอบทุนระดับโลก (Global grants) ๑๖๙ ทุนเป็นเงิน 
๑๓.๘ ล้านเหรียญสหรัฐด้วย ทั้งหมดภายใน ๓ เดือน เราได้เฉลี่ยเงินบริจาคของมิตรโรแทเรียนน�ามารวมกับทุนของ
มูลนิธิ และเงินทุนจากองค์กรอื่นอีกหลายราย สมทบให้โครงการใหญ่ขึ้นและมีผลกระทบมากขึ้น
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a message from foundation trustee Chair K. r. ravindran- august 2020

 We were not idle during the pandemic lockdowns. We raised funds and did projects 
just as we would have if there had been no lockdown. We remembered that it’s the same 
business that we always do — reaching out to people in distress — except the methodolo-
gy by which we did it changed. 
 เรามิได้อยู่นิ่งเฉยระหว่างล็อคดาวน์การแพร่ไวรัส เราระดมทุนและท�าโครงการต่างๆเช่นเดียวกับเมื่อเรา
ท�าในขณะที่ไม่มีการล็อคดาวน์ เราระลึกเสมอว่านี่คืองานเดียวกันกับงานที่เราเคยท�าอยู่เสมอ – ยื่นมือออกไป
ช่วยคนที่มีทุกข์ยากล�าบาก – ยกเว้นเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรากระท�า คือ  
 • Our process of preparing and delivering the projects changed. 
 • ขั้นตอนการเตรียมการและส่งมอบโครงการของเรา--เปลี่ยนไป
 • The way we communicated what we did changed.
 • วิธีการสื่อสารในสิ่งที่เรากระท�า--เปลี่ยนไป

 The Rotary Foundation is more than 100 years old and has already weathered 
many storms — some of them mild and others devastating to the world. Thanks to the 
strength, sacrifice, and compassion of Rotarians and the level to which they have 
extended themselves, I believe the Foundation will continue to face the future with 
renewed hope and inspiration. 
 มูลนิธิโรตารีมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ผ่านพายุร้อนหนาวมาก็มาก บางครั้งพายุอ่อนก�าลังและบางครั้ง
พายุก็ท�าลายล้างโลก ขอบคุณส�าหรับความเข้มแข็ง ความเสียสละและความมุ่งมั่นของโรแทเรียนและระดับ
การท�างานที่พวกเขาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผมจึงเชื่อมั่นว่ามูลนิธิของเราจะเดินหน้าเผชิญอนาคตด้วยความ
หวังและแรงบันดาลใจที่เกิดใหม่
 Our Foundation will emerge from this pandemic much stronger and more resilient 
as long as you continue to have trust and faith in it.
 มูลนิธิของเราจะผ่านพ้นการแพร่ระบาดไวรัสในโลกครั้งนี้ อย่างแข็งแกร่งและแข็งแรงยิ่งขึ้น ตราบเท่า
ที่ท่านทั้งหลายยังสืบสานความเชื่อมั่นและไว้วางใจในมูลนิธิของเรา 

(แปลโดย – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี) 

 We never allowed the pandemic to overpower us. Indeed, history shows that 
Rotarians are a curious breed. We are visionaries, an idealistic lot that dreams big dreams 
of a better world. At the same time, we are resilient and able to withstand challenges 
that others might succumb to. 
 เราจะไม่ยอมให้มหันตภัยจากโรคระบาดนี้เอาชนะเรา   ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าโรแทเรียน
เป็นผู้ที่อยากรู้อยากเห็น เป็นกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์และมีความฝันยิ่งใหญ่ให้โลกดียิ่งขึ้น  ในขณะ
เดียวกัน เราก็มีความแข็งแรง สามารถทนแรงเสียดทานที่ท้าทายผู้อื่นจนอาจขอยอมแพ้
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สรุปการท�า Global Grant Project 
วันนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลง
 1.การบริจาคเงินสดเข้า Global Grant Project 
โดยตรง กองทุนจะไม่มีการสมทบ
 2.เปอร์เซนต์ของการบริจาคเข้า Global Grant 
ของหุ้นส่วนที่อยู่นอกประเทศที่ตั้งโครงการ (Interna-
tional Partner) ลดจาก 30% เหลือ 15% 
 3.ยกเลิกการก�าหนดขั้นต�่าการสมทบจากกองทุน
โลก ที่ $ 15,000 แต่ให้คงมูลค่าโครงการที่ $ 30,000

คุยข่าว
foundation

Summary of the Global Grant Project,
what has changed today?
 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% 
 3.Eliminate the matching limit from the 
Global Fund at $ 15,000, but keep the project 
value at $ 30,000

มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลจะให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่สโมสรโรทาแรคท์ ส�าหรับ
สโมสรที่มีโรทาแรคท์เตอร์ 5 คนบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีรวมกัน อย่างน้อย $ 50

The Rotary Foundation of Rotary International will award a Rotaract Giving Certificate if 5 
members of a club contribute a minimum total of $ 50 to support the Rotary Foundation.

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค
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ประธานคณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพภาค

สิงหาคม : เดือนแห่งการเพิ่มสมาชิกและการขยายสโมสร

(August: Membership And Extension Month)
           โรตารีสากล ให้ความส�าคัญในการเพิ่มสมาชิกที่มีคุณภาพ

และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมทุกๆด้านของโรตารีว่า มี

ความส�าคัญเป็นอันดับ 1 เสมอมา ภาค 3330 ของเราก็เช่นกัน 

ในทุกๆปี ผู้ว่าการภาคและผู้น�าภาคทุกๆคนก็จะยกเรื่องสมาชิกภาพว่า

จะส่งเสริมและสนับสนุนสโมสรในภาคของเราได้ด้วยวิธีการใดบ้าง เพื่อ

ให้สโมสรประสบความส�าเร็จในการเพิ่มสมาชิกที่มีคุณค่าและมีส่วนร่วม

จนท�าให้สมาชิกทุกคนในองค์กรโรตารีของเรา จะยึดมั่นที่จะเป็นสมาชิก

ที่กระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับสโมสรและภาค รวมไปถึงโรตารีสากล

ตลอดชีวิต

         เป็นที่ทราบกันดีว่า สมาชิกของโรตารีสากลย�่าอยู่กับที่มาตลอด

เกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ว่าอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 คน รวมทั้งใน

ประเทศไทยของเราก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 คน ส่วนภาค 3330 ของเรา

ก็อยู่ในช่วง 2,300-2,400 คน นับ 10 ปีแล้วเช่นกัน เมื่อเราเข้าไปดูใน

รายละเอียดเราก็จะพบว่า จ�านวนสโมสรเพิ่มขึ้น แต่ขนาดของ

สโมสรเล็กลง สาเหตุเกิดจาก สมาชิกเก่าของเราออกจากสโมสรไปปี

ละประมาณ 12% มากกว่าสมาชิกใหม่ทีเข้ามาประมาณปีละ 10% แต่

เราสามารถคงจ�านวนสมาชิกได้ก็เพราะเรามีการเพิ่มสโมสรใหม่ขึ้นมา

นั่นเอง

         ในปี 2563-2564 ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ก็ให้นโยบาย

ชัดเจนว่า ต้องการเพิ่มสมาชิกสุทธิ 5 %  ณ 1 ก.ค. 2564 เมื่อเทียบกับ 

1 ก.ค. 2563 ซึ่งขณะนี้เราทราบตัวเลขอย่างเป็นทางการของวันที่ 1 

ก.ค. 2563 แล้วว่า สมาชิกในภาค 3330 ของเราเริ่มต้นที่ 2,289 คน ดัง

นั้น เราต้องเพิ่มขึ้น 115 คน เป็น 2,404 คน โดยได้ขอให้ทุก

สโมสรในภาคก�าหนดการเพิ่มสมาชิกใหม่ 15% และรักษาสมาชิกเก่าให้

ได้อย่างน้อย 90 % และตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสโมสรใหม่ 2 สโมสร

        เป็นที่น่ายินดีมากว่า เพียงต้นปีบริหาร ทางภาคของเราก็สามารถ

เพิ่มสมาชิกได้ถึง 42 คน เป็น 2,311 คนแล้ว (ณ 1 ส.ค. 2563) โดยมี

สโมสรสุพรรณิการ์โดยการน�าของ นย.ดลใจ จองพานิช ร่วมกับ

สมาชิกในสโมสรที่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้มากถึง 

26 คน จากเดิม 55 คน จนเป็น 81 คน และกลายเป็น

สโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคของเราในขณะนี้

 ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ พร้อมทีมผู้น�าภาค จึงมีความตั้งใจ

ที่จะจัดการอบรมสโมสรที่ตื่นตัว ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ในช่วงเดือน 

พ.ย. 2563 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทั้งหมด ทั้งสมาชิกเก่าและ

สมาชิกใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

มุมมอง อันเป็นการช่วยกันผลักดันให้สโมสรทุกสโมสรได้ประสบความ

ส�าเร็จในการเพิ่มสมาชิก การรักษาสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

การท�ากิจกรรมทุกๆด้านของสโมสร และเป็นการเปิดแนวทาง สร้าง

โอกาส ให้สมาชิกทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพที่มีเพื่อชุมชนของเรา

และชุมชนโลก

แน่นอนที่สุดที่

ว่า หากท�าได้เช่นนี้ 

เราก็หวังได้ว่า 

สมาชิกเหล่านี้ก็จะมี

ความรักในองค์กร

โรตารี และ ภาค

ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กรที่ยิ่งใหญ่

นี้ จน เป็นสมาชิกที่มี

คุณภาพขององค์กร

ไปตลอดชีวิต ตามที่

ท่านประธานโรตารี

สากล Holger Knaack ได้กล่าวไว้

        

ในการเพิ่มและรักษาสมาชิกนั้น เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกๆ

คน และต้องท�าอย่างสม�่าเสมอไปโดยตลอด เพราะการที่สโมสรพบว่ามี

บุคคลในชุมชนที่มีคุณสมบัติที่ดี น่าจะสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของสโมสร

ได้ เมื่อเชิญคนเหล่านั้นเข้าร่วมกับสโมสร ไม่ว่าจะเป็นการร่วมประชุม

สโมสร การท�ากิจกรรมของสโมสรทั้งกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ หรือ

กิจกรรมมิตรภาพ ก็ล้วนแต่ต้องท�าอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรดา

สมาชิกคาดหวังเหล่านั้น เข้าใจในบริบทของสโมสรและองค์กรโรตารีของ

เรา รวมทั้งเมื่อเป็นสมาชิกใหม่ของเราแล้วก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการ

ปฐมนิเทศ มีสมาชิกพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้มีส่วนร่วมแต่เนิ่นๆใน

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

         หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคนจะร่วมมือกันในทุกๆด้าน  ใน

การที่จะท�าให้สโมสรของเรา ภาคของเรา ตลอดจนองค์กรโรตารีของเรา 

ประสบความส�าเร็จในด้าน

สมาชิกภาพ จนสามารถที่จะ

ยังผลให้เราประสบความ

ส�าเร็จในทุกๆด้านได้ในที่สุด 

จะเป็นการเปิดแนวทาง สร้าง

โอกาส ให้กับชุมชนของเรา

และชุมชนโลก เพื่อสิ่งที่ดีงาม

ที่เกิดจากการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ของมวลมิตรโรแท

เรียน จะมีความยั่งยืนตลอดไป

..เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพขององค์กรไปตลอดชีวิต..

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
 อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์

 ประธานสมาชิกภาพภาค 3330 ปี 2563-2564
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ลุยข่าวเยาวชน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.ณัฐพัชร์  สุชาติกุลวิทย์

ประธานคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ ภาค3330

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ   ก่อนอื่นผม
ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสโมสรโรตารีทุก
ท่าน  ที่ท่านได้เข้าท�าหน้าที่ผู้น�าสโมสรอย่างสมบูรณ์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา  เดือนนี้ (ส.ค.) เป็นเดือน
ที่ 2 ของปีโรตารี 2563-2564 ซึ่งหลายๆสโมสรก็ได้
เริ่มต้นท�าโครงการต่างๆอย่างคึกคัก เป็นที่น่ายินดี
อย่างยิ่ง  รวมทั้งในส่วนของเยาวชนจิตอาสาโรตารี 
ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งของโรตารีสากล ที่เราเรียกว่า 

“อินเทอร์แรคท์”
ก็ได้เริ่มขยับท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงาน
สถาปนานายก และคณะกรรมการบริหารสโมสรอิน
เทอร์แรคท์ , การเปิดประชุมเคาะฆ้องครั้งแรก และ
การมีส่วนร่วมท�ากิจกรรมกับสโมสรอุปถัมภ์ ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมที่ปรากฏออกมาเป็นภาพที่สวยงาม น่า
ชื่นชมเป็นอย่างมาก
 ในปีโรตารี 2563-2564 นี้ การท�ากิจกรรม 
หรือการท�าโครงการต่างๆของอินเทอร์แรคท์ อาจจะ
ต้องมกีารปรับรูปแบบใหม ่เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19  โดยเฉพาะในส่วนของภาค ซึ่งใน
แต่ละปีทางภาคจะมีการจัดอมรมคณะกรรมการ
บริหารของสโมสรอินเทอร์แรคท์ ประมาณช่วงเดือน
สิงหาคม 2 ครั้ง คือจัดอบรมตอนบน 1 ครั้ง และ
ตอนล่าง 1 ครั้ง แต่ในปีนี้การอบรมจะต้องมีการปรับ
รูปแบบใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการน�าเยาวชนจ�านว
นมากๆให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทางคณะกรรมการ
อินเทอร์แรคท์ภาค จึงได้ปรับรูปแบบใหม่ โดยจะจัด
ให้มี การประชุมสัมมนาสโมสรอุปถัมภ์
แทน โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ครั้ง ซึ่งจะจัดใน
เดือนกันยายน นี้  ครั้งที่ 1 จัดประชุมสโมสรโรตารี
เฉพาะตอนบน (พื้นที่ 16-30) ที่จังหวัดราชบุรี  ครั้งที่ 
2 จัดประชุมกับสโมสรโรตารีตอนล่าง (พื้นที่ 1-15 
และ31) โดยการประชุมครั้งนี้ 2 นี้จะใช้รูปแบบ
ประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
 ในการจัดประชุมสัมมนาทั้ง 2 ครั้งนี้ ทางภาค 
และคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ ภาค 3330 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สโมสรอุปถัมภ์ สามารถน�าองค์

ความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดต่อให้กับน้องๆ
เยาวชนอินเทอร์แรคท์ให้รับทราบถึงบทบาทของ
ตนเอง เพื่อจะได้น�าไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทาง
ของโรตารี และเพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ต่างๆของ
อินเทอร์แรคท์ เป็นแนวทางเดียวกัน ทางคณะ
กรรมการอินเทอร์แรคท์ภาคได้จัดท�า Power point 
ให้กับทุกสโมสรน�าไปใช้ โดยสามารถเข้าไป
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บภาค>เมนูเยาวชน 
>หมวด INTERACT
 อีกหนึ่งโปรแกรมที่จะต้องมีการปรับรูปแบบใน
ปีนี้ก็คือ RYLA ซึ่งในปีนี้การจัดอบรมเยาวชนผู้น�าที่
จะต้องเข้าค่าย เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ก็ไม่มีเช่นกัน 
แต่จะท�าในรูปแบบของการจัดทัศนศึกษาแทน 
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ทางคณะกรรมการจัดงานRYLA 
จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ
 หากสโมสรโรตารีใด ต้องการรายละเอียดเพิ่ม
เติม หรือต้องการให้คณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ภาค 
เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในกิจกรรมใดใดขอให้แจ้ง
ประสานงานมาที่คณะกรรมการฯ ทาง
คณะกรรมการยินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความเต็มใจยิ่ง
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การสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณะและการพัฒนาสมาชิกภาพภาค 3330

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเต็ลแอนด์พลาซ่า
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อน.วาสนา ศรีกาญจนา สโมสรโรตารีหัวหินประธานจัดงาน

การสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณะและการพัฒนาสมาชิกภาพ ภาค 3330

ขอให้ท่านได้เล่าถึงการเตรียมงานให้ฟังนิดนึงค่ะ...

	 อน.วาสนา	ศรีกาญจนา	:	การเตรียมงานนะคะ หลังจากเราได้เข้าร่วมประชุมกับทางผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการ

แล้ว เราก็ได้น�านโยบายต่างๆพร้อมกับหลักการและเหตุผลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเราได้รับความร่วมมือจากทาง

สโมสรโรตารีหัวหิน สมาชิกและอดีตนายก ก็ได้ให้ค�าแนะน�ามาด้วยค่ะ อาจจะมีขรุกขระบ้างเล็กน้อยนะคะ แต่อย่างไรแล้ว

สโมสรโรตารีหัวหินก็มีความพร้อมในการจัดงานนี้มากค่ะ

การอบรมแบบ New Normal เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ?

	 อน.วาสนา	ศรีกาญจนา	:	ก่อนอื่นเวลาเราจะเข้าโรงแรมและที่ประชุม ก็จะมีจุดตรวจ covid-19 วัดอุณหมูมิ มีการสวม

ใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างเก้าอี้นั่ง 50 cm แต่ต้องบอกเลยว่า ขณะนี้การระบาดของ covid-19 เรียกว่า แทบจะไม่มี

เลย โดยเฉพาะในพื้นที่ของอ�าเภอหัวหินค่ะ จะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมอื่นๆสถานที่ส�าคัญที่เป็น

จุดท่องเที่ยวนะคะ และเรื่องของ New Normal ทางอ�าเภอหัวหินได้รับการอบรมจากสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลหัวหินค่ะ 

การันตีความปลอดภัยแน่นอนค่ะ 

ท่านคาดหวังอะไรจากการร่วมงานครั้งนี้ค่ะ ?

	 อน.วาสนา	ศรีกาญจนา	:	แน่นอนเลยนะคะความรักความสามัคคีของมวลมิตรโรแทเรียน คือสิ่งที่ส�าคัญ เพราะฉะนั้น

เราจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่แล้ว ในการที่เราได้มีส่วนร่วมในการดูแลพวกท่านก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วนะคะต้องขอ

ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะ

ท้ายนี้ อยากฝากอะไรมั้ยค่ะ ?

	 อน.วาสนา	ศรีกาญจนา	:	กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการภาค อดีตผู้

ว่าการภาค อดีตนายก นายกรับเลือก นายกปัจจุบัน พร้อมกับท่านสมาชิกทุกๆ

ท่านค่ะ ที่ได้กรุณา แล้วก็ให้เกียรติร่วมประชุมกันอีกครั้งนี้นะคะ ขอบคุณท่าน

วิทยากรที่ส่งเสริมและน�าความรู้มาให้พวกเรานะคะให้หนาแน่นยิ่งขึ้นและจะได้

น�าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
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 เปิดใจครอบครัวหัวใจอาสา ภาค 3330 “ FaMily volunteers”
 สวัสดีค่ะ..โรตารีคือองค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์ระดับสากล ท�าให้

ดิฉันได้มีโอกาสพบปะผู ้คนมากมายผ่านการท�าโครงการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์และมิตรภาพ ซึ่งโรตารีนั้นเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของดิฉัน 

โดยเริ่มต้นจากการติดตามเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรโรตารีพระปฐม

เจดีย์ซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของคุณแม่ (อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์) 

ดิฉันได้มีโอกาสตั้งแต่อายุ 13ปี ท�าให้รู้จักองค์กรโรตารี พร้อมกับทาง

ครอบครัวธรรมศิริพงษ์ได้เร่ิมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรตารีจากหลายประเทศต่อเนื่อง

มากกว่า10ปี (จากที่ดิฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลย) ท�าให้กล้า 

สื่อสาร และ ฝึกฝน พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลายมาโดยตลอด 

 และเมื่อศึกษาระดับมัธยมปลาย ดิฉันเป็นสมาชิกของ

Interact Club ซึ่งอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีนครปฐม และต่อ

มาได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนผู้น�า RYLA ก่อนเดินทาง

ไปเป็นทูตสันฑวไมตรีผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรตา

รี Rotary Youth Exchange Program (YE) เมื่อปี2003-

2004 ณ รัฐนิวยอร์ค ภาค7170 ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้

ของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ซึ่งปัจจุบันดิฉันได้เป็นคณะ

กรรมการของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี ยังคอยช่วย

เหลือโครงการสานสัมพันธ์กับมิตรต่างประเทศ กับผู้ที่ดิฉันเคย

เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้วยจนปัจจุบัน รวมถึงคอยดูแลนักเรียน

แลกเปลี่ยนโครงการระยะสั้น (STEP)

 จนกระทั่งเมื่อปี 2559 ได้เริ่มเดินทางและเข้าร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หลายสโมสรฯ เมื่อ

ตอนคุณแม่เป็นผู้ว่าการภาคฯ (ดิฉันรับหน้าที่เป็นคนขับรถ) และท�าให้เกิดความคิดก่อตั้งสโมสรโรตารี

ทวารวดี ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่า (Alumni) เช่น ROTEX, ผู้ที่เคยอบรมโครงการ RYLA และ ลูกๆ

ของสมาชิกโรแทเรียนต่างสโมสรฯ รวมตัวกัน เพื่อท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ (New Generation) ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ดิฉันภาคภูมิใจ โดยได้รับเกียรตเิป็นนายกก่อตั้ง โดยสโมสรเริ่มก่อตั้งเมื่อ 

18 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา 

      ปัจจุบันดิฉันได้รับเกียรติในปีท่าน ผวภ.เฉลิมฉัตร และ อน.นิตยา จันทร์อินทร์ ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 25 และ ยังเป็นคณะกรรมการของภาค3330 ในปีนี้ 
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 ครอบครัวธรรมศิริพงษ์ และ ครอบครัว

โรตารีได้ท�าให้ดิฉันได้มีโอกาสท�าโครงการที่ยิ่ง

ใหญ่ ให้กับชุมชน และ ประเทศไทย ผ่านโครงการ

ต่างๆ อาทิเช่น โครงการรักการอ่าน, โครงการ-

Free English Online Programต่อเนื่องมาทุกๆปี, 

โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช ่วง 

COVID-19 ซึ่งทางครอบครัวธรรมศิริพงษ์ได้มี

ส่วนร่วมมอบ faceshield มากกว่า 100 ชิ้น และ

ตู้กล่องอะคลิลิคส�าหรับแพทย์ , มอบแว่นสายตา 

และ รถเข็นวีลแชร์ พร้อมโครงการอื่นๆอีก

มากมาย รวมถึงทางครอบครัวได้สนับสนุนบริจาค

เงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลทุกปีๆ

ละ $1,000 (PHS) เพื่อท�าโครงการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่างๆ

 ซึ่งในปีนี้ทางสโมสรโรตารีทวารวดี ตั้งใจท�า

โครงการ Global Grant เป็นปีแรกคือโครงการ

มอบเครื่องฟอกอากาศในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อโรค 

ณ โรงพยาบาลก�าแพงแสน จ.นครปฐม ได้รับ

ความอนุเคราะห์จาก 7 สโมสรใน จ.นครปฐมและ

จังหวัดใกล้เคียง ในการสนับสนุนช่วยเหลือกัน

ครั้งนี้

 สุดท้ายนี้ ขอบคุณโรตารีภาค 3330 ที่

ท�าให้ดิฉัน และ ครอบครัวธรรมศิริพงษ์ ได้ท�า

นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 25

และ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีทวารวดี ภาค 3330

กิจกรรมดีๆสู่สังคม และ ได้รับเกียรติ มิตรภาพที่ดี

มาโดยตลอดทั้งในประเทศไทย และ จากต่าง

ประเทศ

 ขอบคุณ “ครอบครัวธรรมศิริพงษ์” 

ที่คอยสนับสนุนและให้ก�าลังใจมาโดยตลอด

“Rotary Opens Opportunities”

โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส
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 “ต้นกล้าโรตารทีี่เติบโต”

จาก..ต้นกล้าโรตารี

ที่เติบโต

สู่นายกสโมสรโรตารี...

  จากอดีต เมื่อเดือนพฤษภาคม 2529  

ได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรโร

ทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์และ

เดือนตุลาคม 2529 ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการ

อบรม เยาวชนผู้น�าของโรตารี 

(RYLA) รุ่นที่ 5 ภาค 335 โรตารีสากล (รุ่นที่ 

5 ของประเทศไทยในสมัยนั้น) ซึ่งจัดขึ้น ณ 

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ได้รับความรู้ที่ไม่มีสอนใน

ห้องเรียนมากมาย อาทิเช่น มิตรภาพจากเพื่อน

ร่วมรุ่นที่มีต่อกันจวบจนถึงทุกวันนี้ 

 ในช่วงที่เป็นโรทาแรคท์เตอร์ ระยะเวลา 2 ปีเศษ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมใหญ่ ๆ 

ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านรวมไทย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมู่บ้านบาง

เจริญ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบ้านพุน�้าร้อน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งปัจจุบัน ณ 

จุดนี้คือส่วนหนึ่งของโรงเรียนโรตารี 1 จ.ราชบุรี

 สิ่งที่ได้รับ จาก โรทาแรคท์ คือ  รู้จักการท�างานเป็นทีม การกินอยู่ร่วมกันในค่าย การ

ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่ มิตรภาพจากเพื่อนๆ โรทาแรคท์ และมวลมิตรโรเทเรียน ที่สนับสนุน

กิจกรรมของเยาวชน  เป็นกิจกรรมและมิตรภาพที่มิอาจหาได้จากสังคมอื่น ๆ  เป็นความทรงจ�าดี ๆ 

ที่ไม่เคยลืม พบปะกับเพื่อนที่เคยร่วมกิจกรรมด้วยกันเมื่อใด
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ยังคงมีเรื่องเล่าขาน ...

และเสียงหัวเราะ ...

ตลอดมาจนทุกวันนี้ ...

เป็นมิตรภาพที่น่าทึ่งมาก ทั้งที่แต่ละคนมาจาก

ต่างจังหวัด ต่างสถาบันการศึกษา ภูมิหลังแต่ละ

คนต่างกัน แต่มีใจอันเดียวกันที่จะร่วมท�า

กิจกรรมเดียวกัน ขนาดเพื่อนร่วมห้องเรียน

เดียวกัน ยังรักกันไม่เท่านี้เลย

 นี่คือ สิ่งที่ผมประทับใจ และ

ภูมิใจ ที่ได้กลับมาเป็นโรเทเรียน เมื่อ 5 ปีที่

ผ่านมาโดยการเชิญชวนจากเพื่อน ๆ อดีตโรทา

แรคท์ที่เป็นโรเทเรียน ภาค 3350 หลาย ๆ ท่าน  

เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของโรตารี

สืบต่อไป

 หรือเป็นเพราะ 34 ปีที่แล้ว เราได้เป็น

“ต้นกล้า โรตารีที่เติบโต” 

มาหรือเปล่าน่ะ? หรือจะเป็น 

“โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส” 
นย.ก�าชัย  เก่งตรง

นายกสโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563-2564
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เกดิ : วนัที่ 6 สงิหาคม 2500 ภมูลิ�าเนาราชบรุี
ทีอ่ยูป่ จัจบุนั : 228/11 บา้นสขุนรินัดร-์ทรพัยท์วี ซอยทพิยน์เิวศน ์ 5 ถนนเสอืปา่ 
ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุี 70000 โทร 0918871957
สถานภาพสมรส : ภรรยา สขุมุาภรณ์ เทพเจรญินรินัดร ์
บตุรชาย 2 คน : ชยตุภิรณ ์ เทพเจรญินรินัดร ์ และ พฤทธศ์ภรณ์ เทพเจรญินรินัดร ์

นายกนายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

นายกสโมสรโรตารีราชบุรี 

ปีบริหาร 2563-2564 

พื้นที่ 19 ภาค 3330 โรตารีสากล

ประวัตกิารท�างาน
2525 แพทย ์โรงพยาบาลนราธวิาส จ.นราธวิาส
2525 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธวิาส
2527 แพทยป์ระจ�าบา้นกมุารศลัยศาสตร ์ ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
2530 กมุารศลัยแพทย ์โรงพยาบาลราชบรุี จ.ราชบรุี
2545 หวัหนา้ศนูยร์บัแจง้เหตแุละสัง่การระบบบรกิารแพทยฉ์กุเฉนิ จงัหวดัราชบรุี
2547 ผูอ้�านวยการศนูยอ์บุตัเิหตเุพือ่ความเป น็เลศิ จงัหวดัราชบรุี
2549 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบรุี
2551 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จ.นนทบรุี
2553 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลราชบรุี จ.ราชบรุี
2557 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จ.จนัทบรุี
2558 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลหวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์
2560-ปจัจบุนั แพทยค์ลนิกิเวชกรรมประชานกุลู มลูนธิปิระชานกุลู จ.ราชบรุี
2561-ปจัจบุนั แพทยศ์นูยส์ขุภาพชมุชนประชานเุคราะห ์  โรงพยาบาลราชบรุี จ.ราชบรุี
2561-2562 แพทยศ์นูยส์ขุภาพชมุชนโรงพยาบาลหวัหนิ ต.ทบัไต ้ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์
2563-ปจัจบุนั แพทยป์ระจ�าสถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกยีรติ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

การเขา้สู ่โรตารี
 - 2556 ไดร้บัทาบทามเขา้เป น็สมาชกิมุง่หวงัสโมสรโรตารรีาชบรุี แตต่อ่มาตอ้งยา้ยไปด�ารงต�าแหนง่จงัหวดัจนัทบรุี
 - 2560 ไดร้บัทาบทามเขา้เป น็สมาชกิมุง่หวงัสโมสรโรตารรีาชบรุี
 - 2561 สมาชกิสร.ราชบรุี ไดร้บัมอบหมายเป น็ ผูช้ว่ยปฏคิมสโมสร
 - 2562 นายกรบัเลอืก และ ประธานฝา่ยโครงการบ�าเพญ็ประโยชน ์

 - 2563 นายกสโมสรโรตารรีาชบรุี

ความประทบัใจตอ่โรตารี
  ตั้งแต่ได้ออกเดินทางรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหลายจังหวัดในช่วง12ปี ทุกที่ต้องได้รับ
เกียรติจากสโมสรโรตารีในพื้นที่นั้น ให้เข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ
  พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีนั้นๆมาท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานอยู่  ท�าให้ได้เห็นได้รู้ภารกิจของโรตารีมาพอสมควร
  และเมื่อได้เป็นสมาชิกโรตารีเอง ได้เรียนรู้เป้าหมายของการบ�าเพ็ญประโยชน์มากขึ้นว่ามีมากมาย
หลากหลายในทุกมิติ ล้วนแต่ท�าเพื่อส่วนรวมทั้งสิ้น ยิ่งได้ผ่านการเป็นประธานฝ่ายโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของสโมสรโรตารี

“ ประทับใจทุกโครงการที่ได้ท�าให้ส่วนรวม ”
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เกดิ : วนัที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2499 
ทีอ่ยูป่ จัจบุนั : 11/2 ม.ดสุษิตาลยั แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีฒันา 
กรงุเทพฯ 10170
สถานภาพ สมรสกบั นาย เกยีรตชิยั ศรอีอ่นเลศิ [เสยีชวีติ]
มบีตุร 3 คน : นาย ตณิณภพว์ ศรอีอ่นเลศิ
  นางสาว ลฏัฐวินั ศรอีอ่นเลศิ
  นาย วฒุเิกยีรติ ศรอีอ่นเลศิ
การท�างาน : ธรุกจิสว่นตวั
- จดัจ�าหนา่ยเครือ่งประดบัอญัมณี
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลซิไมรา่ สกนิ เทคโนโลยี จ�ากดั 

นายกศศิยาพัชร ศรีอ่อนเลิศ

นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

ปีบริหาร 2563-2564 

พื้นที่ 25 ภาค 3330 โรตารีสากล

ต�าแหนง่ทีเ่คยด�ารง ในสโมสรพระปฐมเจดยี์

ปีบริหาร 2544 – 2545 ปฏิคมสโมสร
ปีบริหาร 2555 – 2556 ปฏิคมสโมสร
ปีบริหาร 2556 – 2557 ปฏิคมสโมสร
ปีบริหาร 2559 – 2560 ปฏิคมสโมสร
ปีบริหาร 2560 – 2561 เลขานุการ
ปีบริหาร 2561 – 2562 เลขานุการ
ปีบริหาร 2563 – 2564 นายกสโมสรฯ

ความประทบัใจในโรตารี
     องค์กรโรตารี เป็นองค์กรที่ใครได้สัมผัสก็จะเกิดความ
ผูกพันธ์ซึมซับในการเป็นจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ดิฉันเข้ามาเป็น สมาชิก สร.โรตารีพระปฐมเจดีย์หลายปี 
ได้เห็น ได้ซึมซับ และเรียนรู้การท�างานความเสียสละ 
ทุ่มเท จากอดีตนายกหลายๆท่าน และสมาชิกหลายคน 
ของสโมสรฯ เป็นภาพประทับใจ เป็นความทรงจ�าดีๆ 

ตรงกับคติประจ�าใจว่า
“ ใจของผู้ให้ ยิ่งใหญ่เสมอ ”

งานสังคม
- สมาชิกสมาคมสตรีจังหวัดนครปฐม
- สมาชิกกาชาดจังหวัดนครปฐม
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�าปี 2560
- ได้รับสตรีไทยดีเด่น ประจ�าปี 2561
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่าน นายกก่อตั้งนลินภัสร์ พงษ์วิทยภานุ มอบทุนการ

ศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จ�านวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดย ท่านผู้อ�านวยการ

โรงเรียน นายกรับเลือกพัชรี จิรจีรังชัย คณะครูและตัวแทนนักเรียนมารับมอบ ณ เวสทอรี่ โฮสเทล กาญจนบุรี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกิจกรรมมอบของใช้และขนม

แก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางสมอง ณ.โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่าน นายกก่อตั้งนลินภัสร์ พงษ์วิทยภานุ มอบทุนการ

ศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จ�านวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดย ท่านผู้อ�านวยการ

โรงเรียน นายกรับเลือกพัชรี จิรจีรังชัย คณะครูและตัวแทนนักเรียนมารับมอบ ณ เวสทอรี่ โฮสเทล กาญจนบุรี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกิจกรรมมอบของใช้และขนม

แก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางสมอง ณ.โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี



สารผู้ว่าการภาค 3330 : August : หน้า 22

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นย.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ เป็นตัวแทนชมรมนายกรุ่น 116 แสดงความยินดี นายกสร.พระปฐมเจดีย์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายกดลใจ จองพานิช พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกิจกรรมท�าบุญและมอบทุนการศึกษาแก่

นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง โดยมี นายสมพงศ์ สุนทรธรรม นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า โรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในพิธี 

ในการนี้ได้รับการต้อนรับจาก ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อ�านวยการโรงเรียนและคณาจารย์ ตลอดจนนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง ณ 

โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นย.ดลใจ จองพานิช นายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปีบริหาร 2563-2564  เปิดประชุมครั้งที่ 1/2563-2564 

มีการแนะน�าคณะกรรมการบริหาร และ แนะน�าสมาชิกใหม่ 18 ท่าน ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผวภ.เฉลิมฉัตร แอนน์ อน.นิตยา จันทร์

อินทร์ และมวลมิตรโรแทเรียนต่างสโมสรร่วมแสดงความยินดี พร้อม มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าสโมสรเพื่อใช้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อไป 

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ.ที่นี้ด้วย ที่โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นตัวแทน พร้อมชมรมนายกรุ่น 116 ภาค 3330 แสดงความยินดี นายก สโมสรโรตารีโพธาราม  
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ร่วมแสดงความยินดี กับ นย.อภิวรรณ คงมาลัย ในการฉลองคณะกรรมการบริหาร

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ปีบริหาร 2563-2564 ณ ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายกดลใจ จองพานิช พร้อมคณะกรรมการสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ภาค 3330 โรตารีสากล  ร่วมบันทึกเทป

โทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม  2563  นายกอิสระ ชิ้นปิ่นเกลียว น�าทีมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และสมาชิก พร้อมคู่สมรส ร่วมเปิดประชุมครั้ง

ที่ 1/2563-2564 ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี  ณ ห้องขุนช้าง โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00 น. นายกอิสระ  ชิ้นปิ่นเกลียว นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี พร้อมกับ สมาชิกสโมสร ประกอบ

ด้วย อน.วินัย  โรตารีแอนน์ดวงตา  วิเศษสิงห์,นยล.กิตติ  เตชะเพิ่มผล, อน.ไพโรจน์  เอื้อสุขนุกุล,อน.ประพันธ์  ไชยมงคล  เดินทางไปส่ง 

น้อง พอลล่า นักเรียนแลกเปลี่ยน YE  ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี ที่มีก�าหนดเดินทางกลับบ้านประเทศเม็กซิโก ที่บ้านพัก นายกวินัย  

วิเศษสิงห์  ต.ทุ่งสมอ  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  และขณะเดียวกัน ทางท่าน อน.วินัย โรตารีแอนน์ดวงตา วิเศษสิงห์ เดินทางไปส่งที่สนาม

บินสุวรรณภูมิ  โดยมี รทร.รุ่งทิพย์  คชวงษ์และสุภาพบุรุษปรีดา  สงเคราะห์ และน้องปณิสรา สงเคราะห์ รอส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
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2 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ เข้าส�ารวจความต้องการเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ 

อ.ศรีสวัสดิ์ เป็นโครงการโกลบอนด์แกรนด์ กับ สโมสรโรตารีแชโกยาง และคารอซู ภาค 3690 ประเทศเกาหลี

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมท�าโครงการเร่งด่วนดีๆ ที่มีประโยชน์และเป็นกุศล” โครงการโรตารีร่วมแรง

ร่วมใจต้านภัยโควิด” มอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ โดยมีผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนครปฐมเป็นผู้รับมอบ 

ณ โรงพยาบาลนครปฐม
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ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  สโมสรโรตารีกาญจนบุรี จัดงาน ฉลองสถาปนานายกสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสร  พร้อมแสดง

ความชื่นชมและยินดีต่อ อน.วินัย วิเศษสิงห์ นายกสโมสร ปีบริหาร 2562-2563 , อน.ทัศนะ  พฤกษาไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 

27 , ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมมิตรพันธ์ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี 

กับนายกสมนึก  กาญจนภิญพงศ์  นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี และสมาชิกสโมสรฯ  ในการประชุมครั้งแรกของสโมสรฯ
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ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
งานเลี้ยงThank You & Welcome Home ท่านสกนธ์-แอนด์สิรภัทร อึ่งสร้อยทอง “คนส�าราญ งานส�าเร็จ” ณ โรงแรมโกล เด้น คราวน์ 

แกรนด์ หาดใหญ่ 18 กรกฎาคม 2563

สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี ประชุมเคาะฆ้องครั้งที่1 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยการน�าของ นายกนัตตาภรณ์ โชติรุ่งโรจน์ ใน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จากมวลสมาชิกโรแทเรียนจากสโมสรโรตารีนครศรี โดยนายกจารี ม่วงทอง  นายกณัฐกรณ์ ขาวทอง สโมสรโรตารีโพธิ์

เสด็จ  นายกมานัส คืนตัก สโมสรโรตารี ทุ่งสง และสมาชิกโรแทเรียน  ผู้น�าท้องถิ่นและชุมชน ให้ความร่วมมือเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ใน

โอกาสนี้ อาจารย์ศิริพงศ์ แก้วสินธุ์  บริจาคเงินเข้ากองทุนประจ�าปี ของมูลนิธิโรตารี 1,000 เหรียญ

วันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2563  ประชุมประสัปดาห์สโมสรโรตารี

ราชบุรี ครั้งที่ 2 หลังจากได้รับต�าแหน่งประธานสภาเทศบาลต�าบลหิน

กอง อีกหน้าที่หนึ่ง (ยกฐานะจาก อบต.หินกอง)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นย.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ สร.ราชบุรี น�าครอบครัวสโมสรโรตารีราชบุรี 30 ท่านโดยมี อผภ.พล.ท.คณิต 

และ แอนน์ ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา ร่วมเดินทางมาสัมพันธไมตรีผูกมิตร กับ สโมสรโรตารีศรีตาปี มี นย.สายสุนีย์ ประทุมทอง ให้การต้อนรับ
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีศรีตาปีร่วมบันทึกเทปถวายพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ว่าด้วยเรื่องขอบังคับสโมสรฯ การเงิน และการ

จัดหารายได้ของสโมสรฯ ในปีบริหาร 2563-2564 ณ เวสทอรี่ โฮสเทล กาญจนบุรี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ น�าโดย นายกพัชรา จันทร์ผึ้งสุข และ รทร.รวมพร พงษ์วิทยภานุ ประธานโครงการฯ 

เข้าส�ารวจ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ตามท้องถนน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จัดงานวันดอกไม้บานของสโมสรศรีตาปี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ น�าโดย นายกพัชรา จันทร์ผึ้งสุข อน.ผ่องใส พันธุรัตน์ ประธานโครงการน�้าดื่มสะอาด 

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ และ อน.ฐิตินาถ ประชากุล เข้าส�ารวจ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เพื่อประเมิน การท�าโครงการน�้าดื่มสะอาด
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ น�าโดย นายกพัชรา จันทร์ผึ้งสุข และ อน.ฐิตินาถ ประชากุล ประธานโครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปรับกล้าไม้เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว จ�านวน 400 ต้น ณ สถานีเพาะช�ากล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีราชบุรี เข้าร่วม “โครงการโรตารีราชบุรีใส่ใจฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง “ ที่กลุ่มงาน 

กายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลราชบุรี มูลค่าโครงการ 500,000 บาท โดยได้รับงบสนับสนุนจาก อน.วิโรจน์ อัจฉริยศรีพงศ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โครงการโรตารีราชบุรีร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี ณ ศาลา

เอนกประสงค์โครงการบ้านมั่นคงชาวดิน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานวันครอบครัวโรตารีราชบุรี ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2563 ที่ร้านอาหารลอยแก้ว มีสมาชิกมางาน 34 ท่าน 

ประชุมประจ�าสัปดาห์ เคาะฆ้องครั้งแรก นายกพงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ เพื่อนนายกมาร่วมเป็นเกียรติหลายสโมสร



สารผู้ว่าการภาค 3330 : August : หน้า 30
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วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายกสโมสรโรตารีราชบุรี น�ามวลมิตรโรแทเรียนและ โรตารีแอนน์ เข้าเยี่ยมโรตารีแอนน์ ที่ประสบอุบัติเหตุ 
นอนพักรักษาที่ โรงพยาบาลราชบุรี และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบของให้ทั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ และคณะแพทย์พยาบาลที่ดูแลด้วย หลังจาก
ที่ นพ. สมชาย เคยท�างานด้วยกันและไม่ได้พบกัน 6 ปี

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจนบุรี ประชุมสโมสร จัดให้มีการสนเทศโรตารี การสร้างภาพลักษณ์สาธารณะโดยได้รับ

เกียรติจาก อผภ.สมภพ ธีระสานต์ สนเทศโรตารี ในหัวข้อ “จะเปลี่ยนลูกทุ่ง ให้เป็นลูกกรุงได้อย่างไร” โดยมี นายกร่วมรุ่น 116 และสมา

ชิกฯ ต่างสโมสรฯ ต่างให้ความสนใจร่วมเข้ารับฟังเป็นจ�านวนมาก ณ ศรีสยามรีสอร์ท กาญจนบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีท่าม่วง พร้อมคณะมอบ
ถุงยังชีพชาวบ้าน ต�าบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีท่าม่วง พร้อมคณะเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียง 35 ครัวเรือน ณ ต�าบลท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
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วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ น�าโดย นายกดลใจ จองพานิช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับร้านอาหารแม่

บ๊วย โดย นายสมพงษ์  สุนทรธรรม นายกเทศมนตรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า ผู้ประกอบการร้านอาหารแม่บ๊วยตามโครงการ ร้านอาหาร

จานโปรด ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ร้านอาหารริมคลองเฮ้าส์

วันที่ 6 สิงหาคม 26563 นายกดลใจ   จองพานิช  พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมบันทึกเทป

โทรทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 

2563 ณ.สทท.จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ น�าโดย นายกดลใจ  จองพานิช จัดประชุมประจ�าสัปดาห์ครั้งที่ 2/2563  ปีบริหาร 

2563-2564  โดย ผชภ.สมพงษ์  เล้าสิทธิวงศ์ เป็นเกียรติร่วมประชุมและสนเทศเรื่องโรตารี ณ.ร้านอาหารริมคลองเฮ้าส์ อ�าเภอบางปล้าม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีสองพี่น้อง สโมสรโรตารีพุทธมณฑลและสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด

จังหวัดสุพรรณบุรี รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

หัว ได้รับโลหิตบริจาคจ�านวน 226 ถุง และสโมสรโรตารีได้ท�าการมอบข้าวสารและอาหารให้แก่ผู้บริจาคทุกคน
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ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีเมืองต้นน�้าชะอวด ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณีงานดอกจูดบาน

ของดีชะอวด และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีช่อศรีตรังได้ท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บริเวณสระน�้าสาธารณะวัดไสกล้วย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

การท�ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการท�ากิจกรรมต่อเนื่องจากปีบริหาร2018-19 มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม การใส่ปุ๋ย และดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิม

สร.ช่อศรีตรังจัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ 8-12 สิงหาคม 2563 ด้วยการไปเยี่ยมแม่ของสมาชิกที่บ้าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สร.ช่อศรีตรังจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและครูที่โรงเรียนบ้านคลอง

ล�าปริง ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง

11 สิงหาคม 2563 สร.โรตารีศรีตาปี ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ สวนสาธารณะส�านักงานเทศบาล อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
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 “ Night Party 116 ” นายกพบผู้ว่าการภาค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ชมรมนายกรุ่น116 ภาค3330 จัดงาน Night Party 116 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน
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รายชื่อผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลของภาค 3330 ในเดือนกรกฎาคม  63*
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 สค. 63)  ซึ่งคัดลอกมาจากรายงานที่ส่งให้โรตารีสากล

* รายชื่อดังกล่าวนี้เป็นผู้บริจาคที่ส่งเงินผ่านผู้แทนดูแลการเงินฯ เท่านั้น ไม่รวมการบริจาคออนไลน์ในระบบ My Rotary
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การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

          สโมสรสามารถก�าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมได้ด้วยตนเอง โดยควรปรึกษาผู้ช่วยผู้
ว่าการภาคเพื่อให้มีการเตรียมการที่มีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งในวันเยี่ยมสโมสรฯของผู้ว่าการภาค อาจมีหรือ
ไม่มีกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ก็ได้ และท่านสามารถก�าหนดได้ว่าจะประชุมในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ทั้งนี้ขอให้
ท่านประสานงานผ่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโดยตรง
 1. กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ในวันเยี่ยมฯนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้
 2. การจัดประชุมผู้ว่าการภาคพบนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสร
เริ่มการประชุม... 
ช่วงที่ 1. (30-45 นาที)
 ผู้ว่าการภาคพบ นายกสโมสร เลขานุการ และนายกรับเลือก
ช่วงที่ 2. (45-60 นาที)
 ผู้ว่าการภาคพบ นายกสโมสร เลขานุการ นายกรับเลือก เหรัญญิก และ
 ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ
 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
 ประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ
 ประธานคณะกรรมการบริการชุมชน
 ประธานคณะกรรมการบริการอาชีพ โดยขอให้น�าเสนอแผนงานและ/หรือผลงานของสโมสร
ช่วงที่ 3. (30-45 นาที)
 ผู้ว่าการภาคฯและสโมสร ร่วมกันทบทวนความก้าวหน้าของแผนงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สโมสรตั้งไว้ใน 
Rotary Club Central (อย่างน้อย13ใน25 เป้าหมาย) เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณจากโรตารีสากล และ
ท�าการทบทวนแนวทางการยกย่องและมอบรางวัลของภาค 3330
ช่วงที่ 4. (30นาที)
 ผู้ว่าการภาคฯแสดงปาฐกถาและน�าเสนอสาระส�าคัญจากท่านประธานโรตารีสากลแก่ นายกสโมสร 
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสโมสร 

หมายเหตุ : หากสโมสรต้องการทราบ ต้องการเรียนรู้หรือต้องการหารือเรื่องใดเป็นพิเศษ ท่านสามารถแจ้ง
ผู้ว่าการภาคได้โดยตรงทางไลน์ส่วนตัว เพื่อให้ผู้ว่าการภาคค้นคว้าและเตรียมการเพื่อสื่อสารตรงกับความ
ต้องการของท่านมากที่สุด แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ...

ผวภ.เฉลิมฉัตรและแอนน์นิตยา จันทร์อินทร์
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การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
ตารางการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
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จากใจ เลขาภาค

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก
 ขอมวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลายส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานถวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา และขอพระราชทานถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 เดือนสิงหาคม เดือนแห่งการพัฒนาสมาชิกและสโมสรใหม่ ภาค 3330 ตระหนักในความส�าคัญ
และความจ�าเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกภาพ ทั้งการจูงใจสมาชิกใหม่ การรักษา
สมาชิกและการขยายสโมสร เพื่อเปิดโอกาส
นักธุรกิจวิชาชีพที่มีใจรักการบ�าเพ็ญประโยชน์ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมโรตารีได้ตามความสามารถและความสนใจ 
การได้สมาชิกหรือโรแทเรียนที่มีคุณภาพนับเป็นเกียรติ
และศักดิ์ศรีขององค์กรโรตารีที่จะด�ารงความยั่งยืนของ
อุดมการณ์การบริการเหนือตนเองไปอีกนานแสนนาน
 เรื่องสุดท้ายคือ
การน�าส่งเงิน 
 1. ค่าบ�ารุงโรตารีสากล (RI) 
 2. ค่าบ�ารุงภาค
รายละเอียดการส่งให้ทุกสโมสรดูได้จากท�าเนียบภาค
หรือติดขัดประการใดสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายการเงิน
ภาค อน.สรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร (สโมสรโรตารี
กาญจนบุรี) หรือติดต่อกองเลขาภาค 3330 ได้ตาม
ข้อมูลนะคะ และปีบริหารนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2563  
ท่านผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ จะเริ่มเยี่ยมส
โมรสรอย่างเป็นทางการ คือสโมสรเบตง เป็นสโมสรที่ 
1 และต่อไปตามตารางที่กองเลขาภาค 3330 ได้ส่งให้
กับทุกสโมสรแล้วนะคะ ขอให้ทุกสโมสรด�าเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายได้ส�าเร็จลุล่วงทุกกิจกรรมค่ะ

ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี
อน.ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์

เลขานุการภาค 3330

*หัวใจหลักในการท�าให้สโมสรเข็มแข็งคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท�ากิจกรรม*
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การเตรียมตัวของนายกสโมสร
 • ควรเรียกประชุมกรรมการในสโมสรก่อนเนิ่นๆเพื่อเตรียมแผนงานสรุป
เพื่อเสนอให้ผู้ว่าการภาคได้รับทราบก่อนที่จะมาเยี่ยม
 • การประชุมสรุปแผนงานต้องผ่าน Club Assembly 
 • ให้ปรึกษาและเชิญผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมาช่วยเตรียมแผนงานนี้ด้วยเสมอ
 • โดยต้องส่งแผนงานถึงผู้ว่าการภาค 10-15 วัน ล่วงหน้าเพื่อท่านมีเวลา
ศึกษาและเตรียมการพูดคุยแนะน�า หรือหาทางช่วยเหลือสนับสนุน
 • ให้นายกเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมให้มากที่สุด เพราะเป็นวันส�าคัญที่จะ
ได้ร่วมมือกัน

การจัดการต้อนรับ
 • ไม่ต้องจัดการต้อนรับเป็นพิเศษให้ถือเหมือนเป็นการประชุมปกติ
 • ไม่ต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึกใดๆ เลย หากมีขอให้เป็น “ใบเกียรติ
บัตร” ที่ระลึกว่าได้มาเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว โดยไม่ต้องใส่กรอบแต่อยากให้มีรูป
นายกอยู่ในเกียรติบัตรนั้นเลย
 • ให้เชิญผู้ช่วยผู้ว่าการภาคจะต้องมาอยู่ร่วมด้วย

สโมสรทางภาคใต้
 • จะเยี่ยมจากทางภาคใต้สุดก่อน
 • เวลาเยี่ยมอาจจะไม่จ�าเป็นต้องตรงกับเวลาประชุมประจ�าสัปดาห์
 • อาจจะช่วยจองโรงแรมที่พักให้ผู้ว่าฯ แต่ไม่ต้องจ่ายค่าโรงแรมให้
 • หากมีปัญหาหรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไร ให้คุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
 • เวลามาเยี่ยมจะจัดให้มีกิจกรรมด้วยก็ได้ แต่ขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข่าวสาร จาก เลขาภาค
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เฉลยเกมลับคมสมองฉบับที่ 1

ส�านวนไทยที่เติมลงในตารางอักษรไขว้ลงตัว เขียนช่องละ 1 ค�า
 1.  คลื่นใต้น�้า  หมายถึง เหตุการณ์ที่ภายนอกดูเหมือนสงบเรียบร้อย แต่ภายในมีเรื่องคุกรุ่นอยู่

 2.  ติเรือทั้งโกลน  หมายถึง ติไปโดยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือติสิ่งที่ยังไม่ส�าเร็จ

 3.  คนตายขายคนเป็น  หมายถึง คนตายมีหนี้สินให้ลูกหลานต้องชดใช้แทน

 4.  มือไม่พายเอาเท้าราน�้า  หมายถึง ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะขัดขวางการท�างานของผู้อื่น

 5.  รู้แล้วรู้รอด  หมายถึง เสร็จสิ้นกันที

 6.  น�้าพักน�้าแรง  หมายถึง แรงที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง

 7.  กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี  หมายถึง  ถึงคราวบ้านเมืองนั้นๆถึงคราวยากล�าบาก ก็ยัง

เหลือคนดีมีความสามารถมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้

 8.  คนดีผีคุ้ม  หมายถึง คนท�าดีย่อมแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เสมือนมีเทวดาคุ้มครอง, 

มักใช้คู่กับ คนร้ายตายขุม เป็น คนดีผีคุ้มคนร้ายตายขุม

 9.  เรือขาดหางเสือ หมายถึง ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ, การงานที่ขาดหัวหน้า, กลุ่ม

ท�างาน หรือกลุ่มกิจกรรมที่ขาดผู้น�า

 10.  รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง  หมายถึง รู้ว่าควรท�าอย่างไรให้ปลอดภัย หรือเอาตัวรอด

จากเหตุการณ์ได้, หลบหลีกเอาตัวรอดได้คล่องแคล่ว
ขอขอบคุณที่มา http://old-book.ru.ac.th/e-book/t/TL316(51)/TL316-7.pdf

ไหนๆ ใครท�าถูกกันบ้างเอ่ย ??
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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

อน.ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ ์ สร.มณีกาญจน์

อน.รัชดา เทพนาวา  สร.ควนลัง-หาดใหญ่

จับคู่ตารางตัวอักษรทางซ้ายกับตารางที่มีช่อง

ว่างทางขวามือ เพื่อให้ได้ค�าที่มีความหมาย

ประธานคณะกรรมการสารผู้ว่าการภาค

อน.ไพโรจน์ เอื้อสุขนุกูล  สร.กาญจนบุรี

กองบรรณาธิการ
อน.เอกสุนทร บุรณนัฏ  สร.กาญจนบุรี

รทร.สหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ สร.กาญจนบุรี

อน.ประพันธ์ ไชยมงคล  สร.กาญจนบุรี

อน.ฐิตินาถ ประชากุล  สร.มณีกาญจน์

email : mailkhunped@gmail.com

line : @duckythailand

โทร 092-539-2915

ลับคมสมอง

เฉลยฉบับหน้านะครับผม ^^
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ว่าท�าไม ?

โรตารีแอนน์บางท่านไม่เป็นแอนน์อย่างเดียว

ท�าไมท่านต้องเป็นโรแทเรียนด้วย ?

พบกับค�าตอบได้ที่น่ี

ฉบับหน้า...

หนูบรรณ อยากรู้ ??!!??



สารผู้ว่าการภาค 3330 : August : หน้า 44

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

โรตาร ีเปิดแนวทาง สรา้งโอกาส






