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Digs wells from which he/she will never drink ;

Vaccinates Children he/she will never meet;

Restores eyesight for those he/she will never see;

Builds housing he/ she will never live in;

Educates Children he/she will never know;

Plants trees he/she will never sit under;

Makes crawlers into walkers halfway

around the world;

A  R o t a r i a n  i s  a  p e r s o n  w h o . . .

WHO IS A ROTARIAN

Knows real happiness that
"Can Only Be Found By

Helping Others"

โ ร แ ท เ รี ย น คื อ ใ ค ร ?  โ ร แ ท เ รี ย น คื อ  บุ ค ค ล ผู้ ซึ� ง . . . .
ขุดบอ่บาดาลโดย เขา/เธอ จะไมไ่ด้ดื�มน�าจากบอ่บาดาลนั�นๆ
ใหวั้คซีนเด็กๆที� เขา/เธอ จะไมไ่ด้พบ
ฟ�� นฟสูายตาใหบุ้คคลต่างๆที� เขา/เธอ จะไมไ่ด้พบ
สร้างบา้นที� เขา/เธอ จะไมไ่ด้อาศยัอยู่
ใหก้ารศกึษาเด็กๆที� เขา/เธอ จะไมเ่คยรู้จัก
ปลูกต้นไมที้� เขา/เธอ จะไมไ่ด้นั�งใต้ร่มไมน้ั�น
ช่วยผูพ้กิารที�เดินไมไ่ด้ตามปกติ ใหเ้ป�นผูที้�เดินไปได้ทั�วโลก

รับรู้ว่า ความสุขที�แท้จริงรับรู้ว่า ความสุขที�แท้จริง
"สามารถพบได้จากการช่วยเหลือผู้อื�นเท่านั�น""สามารถพบได้จากการช่วยเหลือผู้อื�นเท่านั�น"

วันที� 23 มกราคม 2564 ภาคจะจัดการประชุม
รว่มระหว่างนายกสโมสร และผูช้ว่ยผูว่้าการภาคพื�นที� 16-30

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ค่าลงทะเบยีน 300 บาทต่อท่าน

ที�หอ้งประชุมบอลลูน โพธาราม จังหวัดราชบุรี
และในชว่งกลางคืน

จะจัดใหม้ีการยกยอ่งผูบ้รจิาคเงินเข้ามูลนธิโิรตาร ีตั�งแต่ $ 1,000 ขึ�นไปอยา่งสมเกียรติ
พรอ้มทั�งรบัพระท่ากระดานรุน่ “100 ป� สมเด็จพระญาณสงัวร”

โดยผูบ้รจิาคตั�งแต่ $ 1,000 ไมต้่องเสยีค่าลงทะเบยีน
มูลนธิโิรตารภีาคจะเรยีนเชิญผูบ้รจิาคทุกท่านอีกครั�งหนึ�งผา่นนายกสโมสรของท่าน

คุยข่าว
FOUNDATION
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 3330

สโมสรที�ขอรับทุน District Grant เพื�อทําโครงการ
ขณะนี�โครงการได้รับการอนุมัติทุนจากมูลนิธโิรตารี
ของโรตารีสากลเรียบร้อยแล้ว สโมสรสามารถขอรับ

ทุนโดยยื�นเอกสารด้านล่างนี�ให้กับ
อน. พัชรา พูลโภคผล patchara554@gmail.com

1 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค (DISTRICT GRANT APPLICATION)

2 ใบเสนอราคา (QUOTATION)

3 รูปถ่ายสถานที�ในการที�จะจัดทําโครงการ (PHOTO(S) OF PROJECT’S LOCATION)

4 แบบฟอร์มการสั�งจ่ายเงิน (DISTRICT GRANT PAYEE INFORMATION FORM)

5 สําเนาหน้าปกสมุดบัญชีที�มีชื�อเจ้าของบัญชี (COPY OF THE BOOK BANK SHOWING THE ACCOUNT HOLDER’S NAME)

เอกสารทั�งหมดดาวโหลดได้จาก WWW/ROTARY3330.ORG/FOUNDATION/ดาวน์โหลดเอกสาร
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As I look back on 2020,

I reflect on how our

lives have changed.

เมื� อมองย้อนกลับไปในป� ๒๕๖๓ นี�
ผมรู้สึกได้ว่าชีวิตเรามีการ
เปลี� ยนแปลงไปมากเพียงใด

PRESIDENT’S MESSAGE

DECEMBER 2020

สารประธานโรตารีสากล  ธันวาคม  ๒๕๖๓
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As I look back on 2020

        As I look back on 2020, I reflect on how our lives have changed. The

global COVID-19 pandemic brought pain and loss to many of us. And for

almost all of us, our daily lives, family time, and work also changed this

year. But we’ve made it to the end of this difficult year, not on our own

but by reaching out to one another, as we always do in Rotary. With

each passing year, I become prouder of our organization. 

        เมื�อมองย้อนกลับไปในป� ๒๕๖๓ นี� ผมรู้สึกได้ว่าชีวิตเรามีการเปลี�ยนแปลงไป
มากเพียงใด ภัยพิบัติจากไวรัสโควิด-๑๙ ได้นําความเจ็บปวดสูญเสียแก่พวกเรา
จํานวนมาก และสําหรับชีวิตประจําวันของพวกเราเกือบทุกคน เวลาสําหรับ
ครอบครัวและการทํางานได้เปลี�ยนแปลงไปในป�นี�ด้วย แต่กระนั�นก็ดีเราก็ได้ผา่น
พ้นมาจนถึงสิ�นป�ที�ยากลําบากนี�แลว้ ไม่เพียงแต่ลําพังเฉพาะตัวเราเอง แต่เรายังได้
ยื�นมือออกไปชว่ยเหลือซึ�งกันและกันด้วย ดังที�เราได้ปฏิบัติอยู่เสมอในโรตารี ผมมี
ความภูมิใจในองค์กรของเราเพิ�มขึ�นทุกๆป�
        I will choose to remember 2020 as a year of great change and

strength for us; Rotary didn’t stop, despite the pandemic. We removed

obstacles, found new ways to connect, and embraced new approaches

to service, such as online projects and virtual fundraising. I have invited

two Rotarians to share their stories about how Rotary grew stronger

this year.

       ผมขอเลือกที�จะจดจําป� ๒๕๖๓ ให้เป�นป�แห่งการเปลี�ยนแปลงและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่พวกเรา โรตารีมิได้หยุดทํางานแม้จะมีภัยพิบัติร้ายแรง พวกเราได้
เคลื�อนย้ายอุปสรรคและแสวงหาวิถีทางใหม่ๆ ในการติดต่อและน้อมรับวิธกีาร
ใหม่ๆในการบําเพ็ญประโยชน์เช่นการทําโครงการออนไลน์/การระดมทุนในการ
ประชุมออนไลน์ วันนี�ผมได้เชิญโรแทเรียนสองท่านมาแบ่งป�นเรื�องราวของเขาให้
พวกเราทราบว่า ป�นี�โรตารีได้เติบโตเข้มแข็งยิ�งขึ�นเพียงใด

Holger Knaack // President, Rotary International

P R E S I D E N T ’ S  M E S S A G E _ D E C E M B E R  2 0 2 0  / /  P A G E  1

        When the pandemic shut everything down, our

emerging e-club was already providing digital service,

including internationally. Fourteen U.S. women and I,

members of multiple Rotary clubs, were using WhatsApp

to mentor women entrepreneurs in rural Costa Rica,

helping them to grow their ecotourism business, RETUS

Tours [the subject of the magazine’s May cover story,

“Nature & Nurture”]. The project has grown, with 30

Rotarians now providing consulting and help with the

RETUS website and social media. Most importantly, we

continue building relationships and empowering these

women to transform their own lives, and we are doing it

online. I’ve even helped one of the women, Rosa, prepare a

presentation in English for an online international

conference. While our engagement with the Costa Rican

women still requires some hands-on activity, the most

transformative impacts haven’t had to be in person. 

— Liza Larson, Rotary E-Club Engage and Rotary Club of Plano East, Texas

        เมื�อเกิดภัยพิบัติโรคไวรัสระบาดทําให้ทุกสิ�งทุกอย่างต้องหยุด
ชะงักลง สโมสรอี-คลับของเราที�เพิ�งกอ่ตั�งขึ�นกําลังให้บริการด้านดิ
จิตัลในท้องถิ�นและระหว่างประเทศ ดิฉันและสตรีอเมริกัน ๑๔ คน
ซึ�งเป�นสมาชิกสโมสรโรตารีต่างๆ กําลังใชแ้อป WhatsApp ติดต่อให้
คําแนะนําแกบ่รรดาผูป้ระกอบการสตรีในท้องถิ�นของประเทศ
คอสตาริกา ชว่ยเหลือในการขยายธรุกิจการท่องเที�ยวด้าน Ecotour
ในเว็บไซต์และสื�อสังคม RETUS และที�สําคัญมากก็คือ เราเริ�มสร้าง
สัมพันธภาพและเสริมพลังสตรีเหลา่นี�ในการเปลี�ยนชีวิตของตน ใน
การติดต่อออนไลน์ ดิฉันยังไปชว่ยสตรีคนหนึ�งชื�อ โรซา จัดเตรียม
การนําเสนอภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมนานาชาติออนไลน์ เรา
มีการติดต่อกับสตรีคอสตาริกาโดยทํากิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ แต่
สว่นมากผลกระทบด้านการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด เราก็ไม่จําเป�น
ต้องไปทําด้วยตนเอง
-------   ลิซา ลาร์สัน สโมสรโรตารีอี-คลับ เอนเกจ และสโมสรโรตารี พลาโนอีสต์ เท็กซัส

     I was president of my club when COVID-19 hit, and many

members didn’t yet have 5oom. Only 10 of our @?

members participated in the first 5oom meeting during

the pandemic. I thought that reaching out and getting

guest speakers from around the world to engage our

members would help. Many Rotary leaders, a Rotary Peace

Fellow, and even RI President Holger )naack visited

virtually and spoke to our club. Meeting attendance

improved, while we reduced running costs by cutting out

meals. /ome members who worked outside our city and

had missed our meetings even rejoined us. Registering our

online meetings on My Rotary enhanced contacts with

clubs across the world, and the joint meeting addressed

by Holger attracted more than ?00 visitors. We also

raised more funds as members and visitors contributed to

our projects. To continue being flexible for all, we are now

offering hybrid meetings. For me, >0>0 has been the best

year in Rotary as I’ve made many new friends. 

— Blessing Michael, Rotary Club of Port Harcourt North, Nigeria 

       เมื�อเกิดภัยพิบัติไวรัสโควิด-๑๙  ผมยังเป�นนายกสโมสรอยู่
สมาชิกของเราสว่นมากยังไม่มีโปรแกรมประชุม Zoom มีสมาชิก
เพียง ๑๐ คนจากจํานวน ๕๓ คน เขา้ร่วมประชุม Zoomครั�งแรก
ขณะเกิดโควิด-๑๙ ผมจึงคิดว่า เราน่าจะติดต่อออกไปภายนอกและ
เชิญวิทยากรจากทั�วโลกมาร่วมบรรยายให้ความรู้ จะชว่ยให้สมาชิก
เราเขา้มารับฟ�งเพิ�มขึ�น  ผูนํ้าโรตารีหลายท่าน  นักศึกษาทุน
สันติภาพโรตารี และประธานโรตารีสากลโฮลเกอร์ คนัค ได้เขา้มา
เยี�ยมประชุมและร่วมสนทนากับเรา เปอร์เซ็นต์สมาชิกผูเ้ขา้ประชุม
ของเราเริ�มดีขึ�น และเราสามารถลดค่าใชจ่้ายด้านอาหารได้ 
สมาชิกที�ไปทํางานอยู่นอกเมืองและขาดประชุมบ่อยๆ เริ�มเขา้มา
ร่วมประชุมกับเรา การลงทะเบียนเขา้ประชุมสโมสรออนไลน์ใน My
Rotary ชว่ยเสริมให้สโมสรทั�วโลกมาติดต่อกับเรา การประชุมโดยมี
ท่านประธานโฮลเกอร์ ร่วมวงสนทนากับเรามีผูส้นใจเขา้มาเยี�ยมชม
มากกว่า ๓๐๐ ราย เราเริ�มระดมทุนจากสมาชิกและแขกเยี�ยม
สโมสรเพื�อโครงการของเรา และเพื�อให้การประชุมของเรามีความ
ยืดหยุ่นสําหรับทุกคน เราจึงมีการประชุมในรูปแบบ Hybrid
สําหรับผมแลว้ป� ๒๕๖๓ นี�เป�นป�ที�ดีที�สุดในชีวิตโรตารีเพราะผมได้
เพื�อนใหม่มากมายทั�วโลก 
---  Blessing Michael, Rotary Club of Port Harcourt North, Nigeria

From our home in Ratzeburg to yours, Susanne and I would like to

bid you and your family the warmest of season’s greetings. 

We can’t wait to see the good things that 2021 will bring.

จากบ้านของเราที�  รัทซีเบิร์ก ผมและซูซาน ขอส่งความสุขในเทศกาลป�ใหม่มายังท่าน
และครอบครัวของท่าน เราจะไม่รอให้สิ� งดีๆ ในป� ๒๕๖๔ มาถึงท่านก่อนเรา
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        These stories should give us all reasons to be

optimistic about Rotary in the year ahead. We are not just

surviving; we are gaining strength. We are discovering how

resilient our organization truly is. We are seeing for

ourselves how Rotary Opens Opportunities — even during

pandemics — to grow, connect, and engage our members

and the communities we serve. 

       เรื�องราวต่างๆขา้งต้นนี� ควรเป�นเหตุผลให้เรามีมุมมองโรตารีใน
ด้านบวกตลอดป�ขา้งหน้า เราไม่เพียงแต่จะมีชีวิตรอดเท่านั�น
เราจะมีพลังเสริมแข็งแกร่งยิ�งขึ�น เราได้ค้นพบว่าองค์กรของเรามี
ความสามารถฟ�� นคืนสูส่ภาพเดิมอย่างรวดเร็วอย่างแท้จริง เรามอง
เห็นด้วยตัวเองว่า   โรตารีเป�ดแนวทาง สร้างโอกาส ให้เจริญเติบโต
ติดต่อสื�อสาร และให้สมาชิกของเรามีสว่นร่วมกับชุมชนของเรา แม้
ในขณะมีภัยจากไวรัสโควิด-๑๙ นี� 
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As I look back on 2020,

I reflect on how our

lives have changed.

เมื� อมองย้อนกลับไปในป� ๒๕๖๓ นี�
ผมรู้สึกได้ว่าชีวิตเรามีการ
เปลี� ยนแปลงไปมากเพียงใด
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As I look back on 2020

        As I look back on 2020, I reflect on how our lives have changed. The

global COVID-19 pandemic brought pain and loss to many of us. And for

almost all of us, our daily lives, family time, and work also changed this

year. But we’ve made it to the end of this difficult year, not on our own

but by reaching out to one another, as we always do in Rotary. With

each passing year, I become prouder of our organization. 

        เมื�อมองย้อนกลับไปในป� ๒๕๖๓ นี� ผมรู้สึกได้ว่าชีวิตเรามีการเปลี�ยนแปลงไป
มากเพียงใด ภัยพิบัติจากไวรัสโควิด-๑๙ ได้นําความเจ็บปวดสูญเสียแกพ่วกเรา
จํานวนมาก และสําหรับชีวิตประจําวันของพวกเราเกือบทุกคน เวลาสําหรับ
ครอบครัวและการทํางานได้เปลี�ยนแปลงไปในป�นี�ด้วย แต่กระนั�นก็ดีเราก็ได้ผา่น
พ้นมาจนถึงสิ�นป�ที�ยากลําบากนี�แลว้ ไม่เพียงแต่ลําพังเฉพาะตัวเราเอง แต่เรายังได้
ยื�นมือออกไปชว่ยเหลือซึ�งกันและกันด้วย ดังที�เราได้ปฏิบัติอยู่เสมอในโรตารี ผมมี
ความภูมิใจในองค์กรของเราเพิ�มขึ�นทุกๆป�
        I will choose to remember 2020 as a year of great change and

strength for us; Rotary didn’t stop, despite the pandemic. We removed

obstacles, found new ways to connect, and embraced new approaches

to service, such as online projects and virtual fundraising. I have invited

two Rotarians to share their stories about how Rotary grew stronger

this year.

       ผมขอเลือกที�จะจดจําป� ๒๕๖๓ ให้เป�นป�แห่งการเปลี�ยนแปลงและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่พวกเรา โรตารีมิได้หยุดทํางานแม้จะมีภัยพิบัติร้ายแรง พวกเราได้
เคลื�อนย้ายอุปสรรคและแสวงหาวิถีทางใหม่ๆ ในการติดต่อและน้อมรับวิธกีาร
ใหม่ๆในการบําเพ็ญประโยชน์เช่นการทําโครงการออนไลน์/การระดมทุนในการ
ประชุมออนไลน์ วันนี�ผมได้เชิญโรแทเรียนสองท่านมาแบ่งป�นเรื�องราวของเขาให้
พวกเราทราบว่า ป�นี�โรตารีได้เติบโตเข้มแข็งยิ�งขึ�นเพียงใด

Holger Knaack // President, Rotary International
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        When the pandemic shut everything down, our

emerging e-club was already providing digital service,

including internationally. Fourteen U.S. women and I,

members of multiple Rotary clubs, were using WhatsApp

to mentor women entrepreneurs in rural Costa Rica,

helping them to grow their ecotourism business, RETUS

Tours [the subject of the magazine’s May cover story,

“Nature & Nurture”]. The project has grown, with 30

Rotarians now providing consulting and help with the

RETUS website and social media. Most importantly, we

continue building relationships and empowering these

women to transform their own lives, and we are doing it

online. I’ve even helped one of the women, Rosa, prepare a

presentation in English for an online international

conference. While our engagement with the Costa Rican

women still requires some hands-on activity, the most

transformative impacts haven’t had to be in person. 

— Liza Larson, Rotary E-Club Engage and Rotary Club of Plano East, Texas

        เมื�อเกิดภัยพิบัติโรคไวรัสระบาดทําให้ทุกสิ�งทุกอย่างต้องหยุด
ชะงักลง สโมสรอี-คลับของเราที�เพิ�งกอ่ตั�งขึ�นกําลังให้บริการด้านดิ
จิตัลในท้องถิ�นและระหว่างประเทศ ดิฉันและสตรีอเมริกัน ๑๔ คน
ซึ�งเป�นสมาชิกสโมสรโรตารีต่างๆ กําลังใชแ้อป WhatsApp ติดต่อให้
คําแนะนําแกบ่รรดาผูป้ระกอบการสตรีในท้องถิ�นของประเทศ
คอสตาริกา ชว่ยเหลือในการขยายธรุกิจการท่องเที�ยวด้าน Ecotour
ในเว็บไซต์และสื�อสังคม RETUS และที�สําคัญมากก็คือ เราเริ�มสร้าง
สัมพันธภาพและเสริมพลังสตรีเหลา่นี�ในการเปลี�ยนชีวิตของตน ใน
การติดต่อออนไลน์ ดิฉันยังไปชว่ยสตรีคนหนึ�งชื�อ โรซา จัดเตรียม
การนําเสนอภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมนานาชาติออนไลน์ เรา
มีการติดต่อกับสตรีคอสตาริกาโดยทํากิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ แต่
สว่นมากผลกระทบด้านการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด เราก็ไม่จําเป�น
ต้องไปทําด้วยตนเอง
-------   ลิซา ลาร์สัน สโมสรโรตารีอี-คลับ เอนเกจ และสโมสรโรตารี พลาโนอีสต์ เท็กซัส

     I was president of my club when COVID-19 hit, and many

members didn’t yet have 5oom. Only 10 of our @?

members participated in the first 5oom meeting during

the pandemic. I thought that reaching out and getting

guest speakers from around the world to engage our

members would help. Many Rotary leaders, a Rotary Peace

Fellow, and even RI President Holger )naack visited

virtually and spoke to our club. Meeting attendance

improved, while we reduced running costs by cutting out

meals. /ome members who worked outside our city and

had missed our meetings even rejoined us. Registering our

online meetings on My Rotary enhanced contacts with

clubs across the world, and the joint meeting addressed

by Holger attracted more than ?00 visitors. We also

raised more funds as members and visitors contributed to

our projects. To continue being flexible for all, we are now

offering hybrid meetings. For me, >0>0 has been the best

year in Rotary as I’ve made many new friends. 

— Blessing Michael, Rotary Club of Port Harcourt North, Nigeria 

       เมื�อเกิดภัยพิบัติไวรัสโควิด-๑๙  ผมยังเป�นนายกสโมสรอยู่
สมาชิกของเราสว่นมากยังไม่มีโปรแกรมประชุม Zoom มีสมาชิก
เพียง ๑๐ คนจากจํานวน ๕๓ คน เขา้ร่วมประชุม Zoomครั�งแรก
ขณะเกิดโควิด-๑๙ ผมจึงคิดว่า เราน่าจะติดต่อออกไปภายนอกและ
เชิญวิทยากรจากทั�วโลกมาร่วมบรรยายให้ความรู้ จะชว่ยให้สมาชิก
เราเขา้มารับฟ�งเพิ�มขึ�น  ผูนํ้าโรตารีหลายท่าน  นักศึกษาทุน
สันติภาพโรตารี และประธานโรตารีสากลโฮลเกอร์ คนัค ได้เขา้มา
เยี�ยมประชุมและร่วมสนทนากับเรา เปอร์เซ็นต์สมาชิกผูเ้ขา้ประชุม
ของเราเริ�มดีขึ�น และเราสามารถลดค่าใชจ่้ายด้านอาหารได้ 
สมาชิกที�ไปทํางานอยู่นอกเมืองและขาดประชุมบ่อยๆ เริ�มเขา้มา
ร่วมประชุมกับเรา การลงทะเบียนเขา้ประชุมสโมสรออนไลน์ใน My
Rotary ชว่ยเสริมให้สโมสรทั�วโลกมาติดต่อกับเรา การประชุมโดยมี
ท่านประธานโฮลเกอร์ ร่วมวงสนทนากับเรามีผูส้นใจเขา้มาเยี�ยมชม
มากกว่า ๓๐๐ ราย เราเริ�มระดมทุนจากสมาชิกและแขกเยี�ยม
สโมสรเพื�อโครงการของเรา และเพื�อให้การประชุมของเรามีความ
ยืดหยุ่นสําหรับทุกคน เราจึงมีการประชุมในรูปแบบ Hybrid
สําหรับผมแลว้ป� ๒๕๖๓ นี�เป�นป�ที�ดีที�สุดในชีวิตโรตารีเพราะผมได้
เพื�อนใหม่มากมายทั�วโลก 
---  Blessing Michael, Rotary Club of Port Harcourt North, Nigeria

From our home in Ratzeburg to yours, Susanne and I would like to

bid you and your family the warmest of season’s greetings. 

We can’t wait to see the good things that 2021 will bring.

จากบ้านของเราที�  รัทซีเบิร์ก ผมและซูซาน ขอส่งความสุขในเทศกาลป�ใหม่มายังท่าน
และครอบครัวของท่าน เราจะไม่รอให้สิ� งดีๆ ในป� ๒๕๖๔ มาถึงท่านก่อนเรา
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        These stories should give us all reasons to be

optimistic about Rotary in the year ahead. We are not just

surviving; we are gaining strength. We are discovering how

resilient our organization truly is. We are seeing for

ourselves how Rotary Opens Opportunities — even during

pandemics — to grow, connect, and engage our members

and the communities we serve. 

       เรื�องราวต่างๆขา้งต้นนี� ควรเป�นเหตุผลให้เรามีมุมมองโรตารีใน
ด้านบวกตลอดป�ขา้งหน้า เราไม่เพียงแต่จะมีชีวิตรอดเท่านั�น
เราจะมีพลังเสริมแข็งแกร่งยิ�งขึ�น เราได้ค้นพบว่าองค์กรของเรามี
ความสามารถฟ�� นคืนสูส่ภาพเดิมอย่างรวดเร็วอย่างแท้จริง เรามอง
เห็นด้วยตัวเองว่า   โรตารีเป�ดแนวทาง สร้างโอกาส ให้เจริญเติบโต
ติดต่อสื�อสาร และให้สมาชิกของเรามีสว่นร่วมกับชุมชนของเรา แม้
ในขณะมีภัยจากไวรัสโควิด-๑๙ นี� 
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          On a foggy Christmas Eve in Victorian London, the old miser sits at his desk.  Bitter and disillusioned with the

world, Ebenezer Scrooge has only one interest: his bottom line. He declines his nephew’s invitation to Christmas

dinner, refuses to support the poor and deprived, and reluctantly grants his underpaid clerk, Bob Cratchit, time off for

Christmas Day. 

         ในคํ�าคืนวันครสิต์มาสที�หนาวเย็นปกคลุมด้วยหมอกทั�วบรเิวณเขตวิคตอเรยี กรุงลอนดอน ชายชราผู้ตระหนี�ถี�เหนียวนั�งอยู่ที�
โต๊ะทํางานของเขา มีความขมขื�นและมองโลกอย่างผิดหวัง ลุงเอเบนเนเซอร ์สกรูจ้ กังวลอยู่เพียงอย่างเดียวคือ สภาวะที�ตกตํ�าสุดๆ
ของเขา เขาได้ปฏิเสธคําเชิญของหลานชายใหไ้ปทานอาหารคํ�าในคืนวันครสิต์มาส ปฏิเสธที�จะช่วยเหลือคนยากจนไรที้�พึ�งพิง และ
อนุญาตอย่างไม่เต็มใจใหเ้สมียนของเขา บ็อบ แครท้ชิท ซึ�งได้รบัค่าแรงที�ตํ�ามาก หยุดกลับบ้านในวันครสิต์มาส
        After he arrives home, strange things begin to happen. Jacob Marley, his deceased business partner, appears as a

ghost tethered to a chain, telling Scrooge to change his self-centered ways, lest he meet the same fate.

        เมื�อสกรูจ้กลับถึงบ้าน มีสิ�งประหลาดเกิดขึ�นกับเขา เมื�อเพื�อนนักธุรกิจผู้รว่มงานกับเขาและเสียชีวิตไปก่อนหน้า เจคอบ มารลี์ ได้
มาปรากฏใหเ้หน็เป�นผถีูกล่ามโซ ่และบอกสกรูจ้ใหจ้ัดการเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตที�คิดว่าตนเองเป�นศูนย์กลาง มิฉะนั�น เขาจะต้องประสบ
ชะตากรรมเช่นเดียวกัน

Humankind is our business :
มนุษยช์าติคือพนัธกิจของเรา
BY K.R.RAVINDRAN // FOUNDATION TRUSTEE CHAIR // แปลโดย  อน.พิเชษฐ์  รุจิรัตน์
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     That is the premise of A Christmas Carol, Charles
Dickens’ classic tale of a man’s transformation from
hardened recluse to generous humanitarian. To me, it
offers valuable lessons for all, regardless of belief or
time of year. 
     นี�คือบทนําของนวนิยายคลาสสิก A Christmas Carol ของ
ชารล์ส์ ดิกเก้นส์ คือเรื�องราวของชายชราผู้เปลี�ยนแปลงชีวิต
สันโดษที�ยากลําบาก มาเป�นมนุษย์ผู้มีจิตเมตตา สาํหรบัผมนี�
คือบทเรยีนที�ลํ�าค่าสาํหรบัทุกคน ไม่ว่าจะเป�นใครเวลาไหนก็ตาม
     In one of my favorite passages, a spirit magically
transports Scrooge to the Cratchit household. There, he
sees his clerk from a new vantage point, observing a
humble but heartfelt holiday gathering. Scrooge then
understands that gifts like friendship, family, and
gratitude can’t be recorded into any ledger. By the end
of the story, Scrooge has learned the most important
lesson of all: that as long as we are still alive, it’s not too
late to devote ourselves to serving humankind. 
     บทหนึ�งในหลายบทที�ผมชอบ วิญญาณได้พาสกรูจ้ไปที�บ้าน
ของแครท๊ชิต เสมียนหนุ่มที�ลุงสกรูจ๊เหน็ในมุมมองที�แตกต่าง
สังเกตเหน็วันหยุดธรรมดาที�มีความสุขอยู่ในครอบครวัพรอ้ม
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ประโยชน์ใหแ้ก่มนุษย์ชาติ
     The year-end holidays are upon us. It is a time of
giving and sharing, but it is not limited to our loved
ones. It is also for the people we have never met and
will never see, for those who are not so fortunate as we
and could use a helping hand. The miracle of giving that
Scrooge discovered on Christmas Eve is exactly what
The Rotary Foundation does 365 days a year.
     เทศกาลวันหยุดช่วงปลายป�กําลังมาถึง เป�นเวลาของการให้
และแบ่งป�น ซึ�งไม่จาํกัดเพียงแค่เพียงคนที�เรารกัเท่านั�น ยัง
สาํหรบัผู้ที�เราไม่เคยพบและอาจจะไม่เคยเหน็ด้วย สาํหรบัผู้ที�ยัง
ไม่มีโชคดีเหมือนเราที�ยังยื�นมือช่วยเหลือกันได้ อัศจรรย์ที�สกรู ้
จได้พบในคืนวันครสิต์มาสนั�นก็คืออัศจรรย์เดียวกันกับที�มูลนิธิ
โรตารถืีอปฏิบัติทุกๆวัน ๓๖๕ วันตลอดป�
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     มูลนิธิของเราได้ทํางานพรอ้มกันในเวลาเดียวกัน ในด้านการ
กุศลและในฐานะผู้ดําเนินการ โดยโรแทเรยีนเป�นผู้ปฏิบัติงานอยู่
ในภาคสนาม อาสาสมัครใช้ทักษะและประสบการณ์ด้านธุรกิจ
สนับสนุนเงินทุนที�ท่านทั�งหลายได้บรจิาคมา  โดยวิธีนี� เรา
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     โปรดระลึกถึงมูลนิธิโรตารใีนช่วงเทศกาลใหค้วามเมตตานี�
โปรดระลึกว่าของขวัญที�ท่านมอบบรจิาคใหมู้ลนิธินั�น จะช่วย
ขยายผลงานของเราในทุกพื�นที�ที�เรามุ่งเน้นทุกๆข้อ ของขวัญนี�
จะอยู่ไปตลอดกาล ไม่เพียงวันนี�แต่ยังจะอยู่ต่อไปหลังจากพวก
เราจากไปแล้ว มูลนิธิจะยังดําเนินงานสรา้งสิ�งมหศัจรรย์ในการ
บาํเพ็ญประโยชน์สาํหรบัผู้อื�นในวันพรุง่นี�ต่อไป ตราบเท่าที�เรา
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          On a foggy Christmas Eve in Victorian London, the old miser sits at his desk.  Bitter and disillusioned with the

world, Ebenezer Scrooge has only one interest: his bottom line. He declines his nephew’s invitation to Christmas

dinner, refuses to support the poor and deprived, and reluctantly grants his underpaid clerk, Bob Cratchit, time off for

Christmas Day. 

         ในคํ�าคืนวันครสิต์มาสที�หนาวเย็นปกคลุมด้วยหมอกทั�วบรเิวณเขตวิคตอเรยี กรุงลอนดอน ชายชราผู้ตระหนี�ถี�เหนียวนั�งอยู่ที�
โต๊ะทํางานของเขา มีความขมขื�นและมองโลกอย่างผิดหวัง ลุงเอเบนเนเซอร ์สกรูจ้ กังวลอยู่เพียงอย่างเดียวคือ สภาวะที�ตกตํ�าสุดๆ
ของเขา เขาได้ปฏิเสธคําเชิญของหลานชายใหไ้ปทานอาหารคํ�าในคืนวันครสิต์มาส ปฏิเสธที�จะช่วยเหลือคนยากจนไรที้�พึ�งพิง และ
อนุญาตอย่างไม่เต็มใจใหเ้สมียนของเขา บ็อบ แครท้ชิท ซึ�งได้รบัค่าแรงที�ตํ�ามาก หยุดกลับบ้านในวันครสิต์มาส
        After he arrives home, strange things begin to happen. Jacob Marley, his deceased business partner, appears as a

ghost tethered to a chain, telling Scrooge to change his self-centered ways, lest he meet the same fate.

        เมื�อสกรูจ้กลับถึงบ้าน มีสิ�งประหลาดเกิดขึ�นกับเขา เมื�อเพื�อนนักธุรกิจผู้รว่มงานกับเขาและเสียชีวิตไปก่อนหน้า เจคอบ มารลี์ ได้
มาปรากฏใหเ้หน็เป�นผถีูกล่ามโซ ่และบอกสกรูจ้ใหจ้ัดการเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตที�คิดว่าตนเองเป�นศูนย์กลาง มิฉะนั�น เขาจะต้องประสบ
ชะตากรรมเช่นเดียวกัน

Humankind is our business :
มนุษยช์าติคือพนัธกิจของเรา
BY K.R.RAVINDRAN // FOUNDATION TRUSTEE CHAIR // แปลโดย  อน.พิเชษฐ์  รุจิรัตน์
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understands that gifts like friendship, family, and
gratitude can’t be recorded into any ledger. By the end
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อบอุ่นและความกตัญ�ูที�ไม่ได้มีจดบันทึกในสมุดบัญชีเล่มใด
ในตอนจบของนิยายเรื�องนี� สกรูจ้ได้บทเรยีนที�สาํคัญที�สุด คือ
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ประโยชน์ใหแ้ก่มนุษย์ชาติ
     The year-end holidays are upon us. It is a time of
giving and sharing, but it is not limited to our loved
ones. It is also for the people we have never met and
will never see, for those who are not so fortunate as we
and could use a helping hand. The miracle of giving that
Scrooge discovered on Christmas Eve is exactly what
The Rotary Foundation does 365 days a year.
     เทศกาลวันหยุดช่วงปลายป�กําลังมาถึง เป�นเวลาของการให้
และแบ่งป�น ซึ�งไม่จาํกัดเพียงแค่เพียงคนที�เรารกัเท่านั�น ยัง
สาํหรบัผู้ที�เราไม่เคยพบและอาจจะไม่เคยเหน็ด้วย สาํหรบัผู้ที�ยัง
ไม่มีโชคดีเหมือนเราที�ยังยื�นมือช่วยเหลือกันได้ อัศจรรย์ที�สกรู ้
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อผภ.ขวญัชยั เลาหวริภาพ :

     ผมได้รับเชิญจากประธานโรตารีสากลป�บริหาร
2016-17 John F Germ และ Judy ให้เป�นผู้แทน
ประธานโรตารีสากล ไปร่วมการประชุมใหญ่ประจําป�
District Conference ของภาค 3470 โรตารีสากล ที�
มณฑลYunlin ซึ�งอยู่ตอนกลางของประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที� 3-5 มีนาคม ค.ศ. 2017 ณ. หอประชุม
มหาวิทยาลัย  National Yunlin University of
Science and Technology ซึ�งเป�นมหาวิทยาลัยใหญ่
ของไต้หวันที�มีนักศึกษามากกว่า 9,500 คน มณฑล
Yunlin เป�นบ้านเกิดของนักร้องสาวชื�อดังก้องโลก
เติ�ง ลี� จวิน หรือ Teresa Teng ซึ�งได้เสียชีวิตไปแล้ว

ไปเป�นผู้แทนประธานโรตารีสากลประชุม DC ที� ไต้หวัน

ROTARY INTERNATIONAL PRESIDENT’S
REPRESENTATIVE FROM DISTRICT 3330 THAILAND

อผภ. ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
รองประธานคนที� 1 คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย

การจดัประชุม DC
ทีไต้หวนั

     ผู้ว่าการภาค 3470 DG Jack Chi-Feng Hsieh พร้อม
คู่สมรสและคณะกรรมการภาค 3470 มารับผมที�สนาม
บินนานาชาติเถาหยวน ชานเมืองไทเป และพาเดินทาง
ไปที� Yunlin ตอนเย็น มีงานเลี�ยงรับรอง ทางภาค3470
ได้จัดให้พักที�โรงแรม Sun Hao International Hotel ซึ�ง
เป�นโรงแรม 6 ดาว
     การจัดประชุม DC ที�ไต้หวันในภาคที�ผมไป เป�นการ
ประชุมที�มีระบบระเบียบที�ดีมาก เช่น การจัดที�นั�งของโร
แทเรียนที�เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เขาจะจัดให้
สมาชิกของแต่ละสโมสร ที�อยู่ในพื�นที�เดียวกัน นั�งอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน เรียงตามสโมสร และแต่ละพื�นที�ก็เรียงตาม
ลําดับ เวลาพิธีการแนะนํา แต่ละสโมสรก็จะลุกขึ�นยืนเป�น
แถวๆ จากหน้าไปหลังของห้องประชุมเป�นแถวๆ มองดู
สวยงาม ไม่กระโดดไปมาไปทั�วในห้องประชุม เหมือนใน
บางประเทศ การจัดวาระการประชุมก็ดูดีมาก

การต้อนรับของโรแทเรียนไต้หวัน สําหรับผู้แทนประธาน
โรตารีสากล เป�นสิ�งที�ให้เกียรติมาก เริ�มจากการรับจาก
โรงแรมที�พัก ไปยังสถานที�ประชุม เขาจัดรถตํารวจ เป�ด
ไซเรนหวอ นํารถที�ผมนั�งซึ�งติดธงชาติไทยและธงชาติ
ไต้หวัน เมื� อรถไปถึงมหาวิทยาลัย ผู้ว่าการภาค ภริยา
และคณะกรรมการภาค เข้าแถวยืนรอต้อนรับ เขาจะปู
พรมแดงเป�นทางเดินจากจุดที�ผมลงจากรถไปตลอดทาง
จนถึงในห้องประชุม สองข้างทางที�ผมเดินไป จะมีโรแท
เรียนของเขายืนต้อนรับ ปรบมือยิ�มแย้มและทักทายด้วย
ไมตรีจิตไปตลอดทาง ทําให้อบอุ่นมาก และเมื�อเข้าไปใน
ห้องประชุม โรแทเรียนทั�งหมดได้ลุกขึ�นยืนปรบมือ
ต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน จนกระทั�งผมนั�งลงประจําที�
นับเป�นการต้อนรับที�ให้เกียรติมาก โรแทเรียนไต้หวันมี
ระเบียบวินัยมาก ทุกครั�งที�ผมขึ�นพูดบนเวที พวกเขาจะ
เงียบ ตั�งใจนั�งฟ�งโดยไม่คุยกัน
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อผภ.ขวญัชยั เลาหวริภาพ :

     ผมได้รับเชิญจากประธานโรตารีสากลป�บริหาร
2016-17 John F Germ และ Judy ให้เป�นผู้แทน
ประธานโรตารีสากล ไปร่วมการประชุมใหญ่ประจําป�
District Conference ของภาค 3470 โรตารีสากล ที�
มณฑลYunlin ซึ�งอยู่ตอนกลางของประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที� 3-5 มีนาคม ค.ศ. 2017 ณ. หอประชุม
มหาวิทยาลัย  National Yunlin University of
Science and Technology ซึ�งเป�นมหาวิทยาลัยใหญ่
ของไต้หวันที�มีนักศึกษามากกว่า 9,500 คน มณฑล
Yunlin เป�นบ้านเกิดของนักร้องสาวชื�อดังก้องโลก
เติ�ง ลี� จวิน หรือ Teresa Teng ซึ�งได้เสียชีวิตไปแล้ว

ไปเป�นผู้แทนประธานโรตารีสากลประชุม DC ที� ไต้หวัน

ROTARY INTERNATIONAL PRESIDENT’S
REPRESENTATIVE FROM DISTRICT 3330 THAILAND

อผภ. ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
รองประธานคนที� 1 คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย

การจดัประชุม DC
ทีไต้หวนั

     ผู้ว่าการภาค 3470 DG Jack Chi-Feng Hsieh พร้อม
คู่สมรสและคณะกรรมการภาค 3470 มารับผมที�สนาม
บินนานาชาติเถาหยวน ชานเมืองไทเป และพาเดินทาง
ไปที� Yunlin ตอนเย็น มีงานเลี�ยงรับรอง ทางภาค3470
ได้จัดให้พักที�โรงแรม Sun Hao International Hotel ซึ�ง
เป�นโรงแรม 6 ดาว
     การจัดประชุม DC ที�ไต้หวันในภาคที�ผมไป เป�นการ
ประชุมที�มีระบบระเบียบที�ดีมาก เช่น การจัดที�นั�งของโร
แทเรียนที�เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เขาจะจัดให้
สมาชิกของแต่ละสโมสร ที�อยู่ในพื�นที�เดียวกัน นั�งอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน เรียงตามสโมสร และแต่ละพื�นที�ก็เรียงตาม
ลําดับ เวลาพิธีการแนะนํา แต่ละสโมสรก็จะลุกขึ�นยืนเป�น
แถวๆ จากหน้าไปหลังของห้องประชุมเป�นแถวๆ มองดู
สวยงาม ไม่กระโดดไปมาไปทั�วในห้องประชุม เหมือนใน
บางประเทศ การจัดวาระการประชุมก็ดูดีมาก

การต้อนรับของโรแทเรียนไต้หวัน สําหรับผู้แทนประธาน
โรตารีสากล เป�นสิ�งที�ให้เกียรติมาก เริ�มจากการรับจาก
โรงแรมที�พัก ไปยังสถานที�ประชุม เขาจัดรถตํารวจ เป�ด
ไซเรนหวอ นํารถที�ผมนั�งซึ�งติดธงชาติไทยและธงชาติ
ไต้หวัน เมื� อรถไปถึงมหาวิทยาลัย ผู้ว่าการภาค ภริยา
และคณะกรรมการภาค เข้าแถวยืนรอต้อนรับ เขาจะปู
พรมแดงเป�นทางเดินจากจุดที�ผมลงจากรถไปตลอดทาง
จนถึงในห้องประชุม สองข้างทางที�ผมเดินไป จะมีโรแท
เรียนของเขายืนต้อนรับ ปรบมือยิ�มแย้มและทักทายด้วย
ไมตรีจิตไปตลอดทาง ทําให้อบอุ่นมาก และเมื�อเข้าไปใน
ห้องประชุม โรแทเรียนทั�งหมดได้ลุกขึ�นยืนปรบมือ
ต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน จนกระทั�งผมนั�งลงประจําที�
นับเป�นการต้อนรับที�ให้เกียรติมาก โรแทเรียนไต้หวันมี
ระเบียบวินัยมาก ทุกครั�งที�ผมขึ�นพูดบนเวที พวกเขาจะ
เงียบ ตั�งใจนั�งฟ�งโดยไม่คุยกัน
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     ก่อนที�ผมจะเดินทางมา ผมได้สอบถามทางภาคเขาว่า
สมาชิกโรตารีในภาคของเขามีจํานวนที�ฟ�งภาษาอังกฤษเข้าใจ
ประมาณกี�เปอร์เซ็นต์ เขาก็ตอบกลับมาว่าประมาณ 25
เปอร์เซ็นต์ ผมจึงส่งคําสุนทรพจน์ หรือ address ของผม
ทั�งหมดที�เป�นภาษาอังกฤษไปให้ แล้วให้เขาแปลเป�นภาษาจีน
เวลาที�ผมพูด เขาก็จะขึ�นภาษาจีนด้านหนึ�งและภาษาอังกฤษ
อีกด้านหนึ�ง ซึ�งทําให้โรแทเรียนที�ฟ�งภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ
สามารถดูคําแปลเป�นภาษาจีนได้และดูภาษาอังกฤษได้ด้วย
     อีกสิ�งหนึ�งที�ผมได้สร้างความประทับใจให้กับโรแทเรียนชาว
ไต้หวันที�อยู่ในหอประชุมกว่า 2000 คน ก็คือผมเองเคยมีพื�น
ฐานภาษาจีนกลางสมัยเรียนอยู่โรงเรียนชั�นประถม ก็ได้ฝ�กฝน
พูดภาษาจีนกลาง กับอาจารย์ชาวไต้หวันในไทย และได้กล่าว
สุนทรพจน์แนะนําตัว พร้อมทั�งความประทับใจอื�นๆ เป�นภาษา
จีนประมาณ 3 นาที สร้างความยินดีและประทับใจให้กับโรแท
เรียนที�นั�น โดยทุกคนในห้องประชุมยืนขึ�นปรบมืออย่างกึกก้อง
หลังจากที�ผมกล่าวเป�นภาษาจีนจบ
     โรแทเรียนชาวไต้หวันมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ประจําป�ของภาคเป�นอย่างยิ�ง มีความสามัคคีและ
พร้อมใจกันเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเป�นจํานวนมาก มี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จากสมาชิกทั�งหมดของ
ภาคเขา 3,000 คนเศษ ซึ�งนับเป�นเปอร์เซ็นต์ที�สูงมากเมื�อ
เทียบกับประเทศอื�นๆที�ผมเคยไปร่วมประชุมหรือได้ยินมา
ไต้หวันมีประชากร 23 ล้านคนเศษ แต่มีสมาชิกโรตารีกว่า
30,000 คน ซึ�งเป�นจํานวนที�สูงมากเมื�อเทียบกันประเทศอื�นๆ
ตามสัดส่วนของประชากร
     สิ�งหนึ�งที�อยากแนะนําให้โรแทเรียนในประเทศไทย ได้
ปรับปรุงก็คือการตั�งใจฟ�งผู้ที�ขึ�นพูดบนเวทีในการประชุมใหญ่
ของบางภาค หลายๆครั�ง มีการเชิญบุคคลภายนอกเช่นผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมงานและขึ�น
กล่าว สมาชิกโรตารีจะคุยกันและไม่ตั�งใจฟ�ง ทําให้เสีย
ภาพพจน์ของโรตารีได้ ผมเคยไปร่วมประชุม DC ที�ประเทศ
ออสเตรเลีย สมาชิกโรตารีที�นั�นจะเงียบฟ�งอย่างตั�งใจ แทบจะ
ไม่มีการคุยกันเลย อยากจะให้โรแทเรียนในประเทศไทยเอา
อย่างประเทศอื�นๆ ที�มีระเบียบวินัยดี

     ในเดือนพฤศจิกายนป�เดียวกัน ผมได้รับเชิญจาก
กรรมการบริหารโรตารีสากล RID Federic Lin ซึ�งเป�น
Convener ในการประชุม Rotary Institute ที�ไทเป
ไต้หวัน ให้ทําหน้าที�เป�น Training Leader หรือผู้ฝ�ก
อบรมผู้ว่าการภาคนอมินี ( Governor Nominee
Training Seminars) สําหรับ DGN จากภาคต่างๆในโซน
6B,7A และ 10B ได้มาไต้หวันเป�นครั�งที� 2 ในป�คศ 2017 
     ผมได้เดินทางไปไต้หวันหลายครั�ง แต่ละครั�งได้มี
โอกาสไปทัศนศึกษาและท่องเที�ยวในสถานที�ต่างๆที�มี
ทิวทัศน์สวยงาม เช่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun
Moon Lake) อดีตความรุ่งเรืองของเหมืองทองหมู่บ้าน
โบราณจิ�วเฟ�� น มหัศจรรย์หินราชินีในวนอุทยานหินเย่
หลิ�ว ตึกไทเป101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง อาหาร
สะอาด อร่อย ค่าครองชีพไม่สูง อาหาร street food ที�
หลากหลาย และ shopping ใน night market ที�มีชื� อ
เสียง เช่น ตลาดซีเหมินติง ตลาดสือหลิน เป�นต้น
     ไต้หวันจะเป�นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจําป�
โรตารีสากล Rotary International Convention ใน
ระหว่างวันที� 12 – 16 มิถุนายน ป�คศ 2021 ผมจึงอยาก
จะเชิญชวนสมาชิกโรตารีในประเทศไทยและครอบครัว
ลงทะเบียนไปร่วมประชุมและท่องเที�ยวที�นั�น นอกจาก
ค่าลงทะเบียน จะถูกกว่าที�จัดในประเทศอื�น ค่าเดินทาง
ก็ไม่แพง เนื� องจากอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย และค่าใช้
จ่ายที�นั�นก็ไม่สูง ชาวโรแทเรียนของไทย จะได้รับความ
ประทับใจ เหมือนที�ผมได้รับมา แล้วพบกันที�ไต้หวันครับ

สิ�งหนึ�งที�อยากแนะนําให้โรแทเรียน
ในประเทศไทย ได้ปรับปรุง ก็คือ
..การตั�งใจฟ�งผู้ที�ขึ�นพูดบนเวที
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1.การบรจิาคเงินเข้ากองทุนประจําป� กองทุน Polio Plus หรอื ทุนสนบัสนุนมูลนธิิ
ที�ได้รบัอนุมัติ ผู้ที�บริจาคเงิน $ 1,000 หรือมากกว่าให้กับกองทุนประจําป� กองทุน
Polio Plus หรือ ทุนสนับสนุนมูลนิธทีิ�ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับการยกย่อง
ให้เป�นสมาชิกพอลแฮริส โดยมีลําดับขั�นของจํานวนเงินที�บริจาคดังนี�
$ 1,000 - $ 1,999     ได้รับเข็ม PHF     พร้อมใบประกาศนียบัตร
$ 2,000 - $ 2,999     ได้รับเข็ม PHF+1
$ 3,000 – $ 3,999    ได้รับเข็ม PHF+2
$ 4,000 - $ 4,999     ได้รับเข็ม PHF+3
$ 5,000 - $ 5,999     ได้รับเข็ม PHF+4
$ 6,000 - $ 6,999     ได้รับเข็ม PHF+5
$ 7,000 - $ 7,999     ได้รับเข็ม PHF+6
$ 8,000 - $ 8,999     ได้รับเข็ม PHF+7
$ 9,000 - $ 9,999     ได้รับเข็ม PHF+8

ในการบริจาคเงินเขา้มูลนิธโิรตารี ของสมาชิกโรตารี นอกจากคําขอบคุณที�มูลนิธโิรตารี
จะมอบให้ มูลนิธโิรตารียังจัดให้มีการยกย่องประเภทต่างๆขึ�นมา เพื�อเป�นการยกย่องผู้
บริจาคเงินเขา้มูลนิธโิรตารี พอจะสรุปได้ดังนี�

การยกย่องในการบริจาคเงิน
เข้ามูลนิธิโรตารี
อผภ . วิ ชั ย  ม ณี วั ช ร เ กี ย ร ติ  ปร ะ ธ า นคณ ะก ร รมก า ร มู ลนิ ธิ โ ร ต า รี ภ า ค  3 3 3 0

2. PAUL HARRIS SOCIETY
ชมรมพอลแฮริส เป�นชมรมของสมาชิกโรตารีที�ทําข้อตกลงกับมูลนิธโิรตารีว่าจะบริจาคเงินเข้ากองทุนประจําป�
กองทุนโปลิโอ หรือทุนสนับสนุนมูลนิธทีิ�ได้รับอนุมัติแล้ว อย่างต�า $ 1,000 หรือมากกว่าเป�นประจําทุกป� ผู้ที�ทํา
ข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับเป�นสมาชิกชมรมพอสแฮริส จะมีสัญลักษณ์ให้สมาชิกท่านนั�นใส่กับเข็มพอลแฮริส ดัง
รูป ในกรณีที�สมาชิกโรตารีไม่ได้ทําข้อตกลง แต่มีการบริจาคเงินอย่างต�า $ 1,000 มูลนิธโิรตารีจะขึ�นทะเบียนว่า
ท่านพร้อมที�จะเป�นสมาชิกชมรมพอลแฮริส โดยใช้คําว่า PHS ELIGIBLE ทันที

3. การบรจิาคเงินเข้ากองทุนถาวร หรือ ENDOWMENT FUND
ผู้ที�บริจาคเงินเข้า ENDOWMENT FUND ขั�นต�า $ 1,000 จะได้รับการยกย่องเป�น
BENEFACTOR โดยผู้บริจาคจะได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณและสัญลักษณ์ ที�จะสวม
ใส่ด้วยเข็มโรตารีหรือพอลแฮร์ริสเฟลโลว์

BEQUEST SOCIETY

มูลนิธโิรตารียกย่องคู่ครองหรือบุคคลที�ให้คํามั�นสัญญาในพินัยกรรมว่าจะบริจาค 10,000 เหรียญหรือ
มากกว่า ผู้บริจาคอาจจะเลือกรับการยกย่องที�เป�นคริสตัลสลักชื�อและเข็มที�ระลึกสําหรับ คํามั�นสัญญาที�
จะบริจาคเพื�อเป�นการยกย่องในแต่ละระดับ $ 10,000 : เข็ม BEQUEST SOCIETY 
$ 25,000 : คริสตัลจากการสัญญาของโรตารีและกองทุนที�ได้รับการระบุชื�อรวมถึงทั�งหมดข้างต้น
$ 50,000 : แยกกองทุนที�ระบุชื�อมอบให้เรื�องที�เน้นสองเรื�องหรือภาคโรตารีสองแห่งรวมทั�งหมดข้างต้น 
$ 100,000 : คริสตัลคํามั�นสัญญาของโรตารีและรวมทั�งหมดข้างต้น 
$ 250,000 : การแนะนําเข้าสู่ ARCH KLUMPH SOCIETY รวมทั�งหมดข้างต้น
$ 500,000 : ที�นั�งพิเศษ และสิทธปิระโยชน์จากการลงทะเบียนที�การประชุม RI CONVENTION รวม
ทั�งหมดข้างต้น

MAJOR DONOR

มูลนิธโิรตารียกย่องบุคคลหรือคู่ครองที�ร่วมกัน บริจาคเงินจนครบ 10,000 เหรียญ
ไม่ว่าจะบริจาค เจาะจงอย่างไร การจะบรรลุระดับของการยกย่องนี�ได้จะต้อง
เป�นการบริจาคด้วยตนเองเท่านั�น มิใช่ จากการรับคะแนนยกย่อง เมเจอร์โดนเนอร์
สามารถขอรับคริสตัลและเข็มกลัดที�ระลึกเพื�อเป�นการ ยกย่องในแต่ละระดับ ดังนี�
หมายเหตุ: การยกย่องจะไม่เป�นอัตโนมัติและจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที� RI
LEVEL 1 : $ 10,000 TO $ 24,999
LEVEL 2 : $ 25,000 TO $ 49,999
LEVEL 3 : $ 50,000 TO $ 99,999
LEVEL 4 : $ 100,000 TO $ 249,999

ARCH KLUMPH SOCIETY

ผูบ้ริจาค 250,000 เหรียญหรือมากกว่าจะได้เป�นสมาชกิของ ชมรม อาร์ช คลัมภ์ โดยจะมภีาพถ่าย ประวัติ และในบางรายจะมวิีดีทัศนส์ั�นๆ อยู่ในแกลอรี�
อาร์ช คลัมภ์ ที�ชั�น 17 สาํนกังานใหญโ่ลกของโรตารีสากล ในขณะที�จะมแีกลอรีดิจิตอลซึ�งนาํไปแสดงตามงานต่างๆ ของโรตารีทั�วโลก สมาชกิยังได้รับเขม็
ติดเสื�อและจี�หอ้ยคอ ใบประกาศเกยีรติคณุที�ลงนามรับรองและ คําเชญิใหเ้ขา้ร่วมงานของชมรมซึ�งจัดทั�วโลกเป�นการเฉพาะ สาํหรับสมาชกิเท่านั�น สมาชกิ
ใหมจ่ะได้รับเชญิเขา้ร่วมพธิรีับ สมาชกิใหมเ่ป�นพเิศษ
TRUSTEES CIRCLE – 250,000 - 499,999 เหรียญ 
CHAIR’S CIRCLE – 500,000 - 999,999 เหรียญ 
FOUNDATION CIRCLE – 1 ลา้น - 2,499,999 เหรียญ 
PLATINUM TRUSTEE CIRCLE – 2.5 ลา้น - 4,999,999 เหรียญ 
PLATINUM CHAIR’S CIRCLE – 5 ลา้น - 9,999,999 เหรียญ 
PLATINUM FOUNDATION CIRCLE – 10 ลา้นเหรียญและมากกว่า
ทั�งหมดนี� เป�นการยกย่องตัวบุคคลสาํหรับการบริจาคเงิน
ยังมกีารยกย่องอีกหลายประเภทที�ยังไมไ่ด้กล่าวถึง
ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ�มเติมได้ใน WWW.ROTARY.ORG 

การยกย่องในการบริจาคเงิน
เข้ามูลนิธิโรตารี
อผภ . วิ ชั ย  ม ณี วั ช ร เ กี ย ร ติ  ปร ะ ธ า นคณ ะก ร รมก า ร มู ลนิ ธิ โ ร ต า รี ภ า ค  3 3 3 0
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BEQUEST SOCIETY

มูลนิธโิรตารียกย่องคู่ครองหรือบุคคลที�ให้คํามั�นสัญญาในพินัยกรรมว่าจะบริจาค 10,000 เหรียญหรือ
มากกว่า ผู้บริจาคอาจจะเลือกรับการยกย่องที�เป�นคริสตัลสลักชื�อและเข็มที�ระลึกสําหรับ คํามั�นสัญญาที�
จะบริจาคเพื�อเป�นการยกย่องในแต่ละระดับ $ 10,000 : เข็ม BEQUEST SOCIETY 
$ 25,000 : คริสตัลจากการสัญญาของโรตารีและกองทุนที�ได้รับการระบุชื�อรวมถึงทั�งหมดข้างต้น
$ 50,000 : แยกกองทุนที�ระบุชื�อมอบให้เรื�องที�เน้นสองเรื�องหรือภาคโรตารีสองแห่งรวมทั�งหมดข้างต้น 
$ 100,000 : คริสตัลคํามั�นสัญญาของโรตารีและรวมทั�งหมดข้างต้น 
$ 250,000 : การแนะนําเข้าสู่ ARCH KLUMPH SOCIETY รวมทั�งหมดข้างต้น
$ 500,000 : ที�นั�งพิเศษ และสิทธปิระโยชน์จากการลงทะเบียนที�การประชุม RI CONVENTION รวม
ทั�งหมดข้างต้น

MAJOR DONOR

มูลนิธโิรตารียกย่องบุคคลหรือคู่ครองที�ร่วมกัน บริจาคเงินจนครบ 10,000 เหรียญ
ไม่ว่าจะบริจาค เจาะจงอย่างไร การจะบรรลุระดับของการยกย่องนี�ได้จะต้อง
เป�นการบริจาคด้วยตนเองเท่านั�น มิใช่ จากการรับคะแนนยกย่อง เมเจอร์โดนเนอร์
สามารถขอรับคริสตัลและเข็มกลัดที�ระลึกเพื�อเป�นการ ยกย่องในแต่ละระดับ ดังนี�
หมายเหตุ: การยกย่องจะไม่เป�นอัตโนมัติและจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที� RI
LEVEL 1 : $ 10,000 TO $ 24,999
LEVEL 2 : $ 25,000 TO $ 49,999
LEVEL 3 : $ 50,000 TO $ 99,999
LEVEL 4 : $ 100,000 TO $ 249,999

ARCH KLUMPH SOCIETY

ผูบ้ริจาค 250,000 เหรียญหรือมากกว่าจะได้เป�นสมาชกิของ ชมรม อาร์ช คลัมภ์ โดยจะมภีาพถ่าย ประวัติ และในบางรายจะมวิีดีทัศนส์ั�นๆ อยู่ในแกลอรี�
อาร์ช คลัมภ์ ที�ชั�น 17 สาํนกังานใหญโ่ลกของโรตารีสากล ในขณะที�จะมแีกลอรีดิจิตอลซึ�งนาํไปแสดงตามงานต่างๆ ของโรตารีทั�วโลก สมาชกิยังได้รับเขม็
ติดเสื�อและจี�หอ้ยคอ ใบประกาศเกยีรติคณุที�ลงนามรับรองและ คําเชญิใหเ้ขา้ร่วมงานของชมรมซึ�งจัดทั�วโลกเป�นการเฉพาะ สาํหรับสมาชกิเท่านั�น สมาชกิ
ใหมจ่ะได้รับเชญิเขา้ร่วมพธิรีับ สมาชกิใหมเ่ป�นพเิศษ
TRUSTEES CIRCLE – 250,000 - 499,999 เหรียญ 
CHAIR’S CIRCLE – 500,000 - 999,999 เหรียญ 
FOUNDATION CIRCLE – 1 ลา้น - 2,499,999 เหรียญ 
PLATINUM TRUSTEE CIRCLE – 2.5 ล้าน - 4,999,999 เหรียญ 
PLATINUM CHAIR’S CIRCLE – 5 ลา้น - 9,999,999 เหรียญ 
PLATINUM FOUNDATION CIRCLE – 10 ลา้นเหรียญและมากกว่า
ทั�งหมดนี� เป�นการยกย่องตัวบุคคลสําหรับการบริจาคเงิน
ยังมกีารยกย่องอีกหลายประเภทที�ยังไมไ่ด้กล่าวถึง
ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ�มเติมได้ใน WWW.ROTARY.ORG 

การยกย่องในการบริจาคเงิน
เข้ามูลนิธิโรตารี
อผภ . วิ ชั ย  ม ณี วั ช ร เ กี ย ร ติ  ปร ะ ธ า นคณ ะก ร รมก า ร มู ลนิ ธิ โ ร ต า รี ภ า ค  3 3 3 0
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ยกย่องผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี ท�าส่ิงดีๆ  ใหกั้บโลก

อน.จัักรชััย วิิสุุธากุล สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

Major Donor Level 1

อน.สุมบุุญ เลิศชััย สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

Major Donor Level 1

อน.ผ่่องศรี จัันทร์แก้วิมณีี สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์

Major Donor Level 4

อน.ไพศาล คุุณีพิทักษ์์วัิฒนา สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

Major Donor Level ๅ
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ยกย่องผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี ท�าส่ิ งดีๆ  ใหกั้บโลก

อน.จัักรชััย วิิสุุธากุล สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

Major Donor Level 1

อน.ยุพิน ดุีษิ์ยามี สุโมสุรโรตารีพระปู่ฐมเจัดีีย์

Major Gift

อน.ชัารินรดีา โสุภณีชันาก่ล สุโมสุรโรตารีพระปู่ฐมเจัดีีย์

Major Gift

อน.สุุมิตร วิงศ์เดิีมดีี สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

Major Donor Level ๅ

Major Gift 

Major Gift 

รทร.ชัำนาญ อัคุรไพศาลกุล

สุโมสุรโรตารีสุองพี�น้อง
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อน.สุุนทร โนราชั

สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์

อน.สุุนทร อมรไพโรจัน์

สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์

รทร.กุลจิัรา เช้ั�อไทย

สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์

นย.อาภรณ์ี หน่ห้อง

สุโมสุรโรตารีเทพารักษ์์

นย. วีิระกิตติ� ตั�งติยะพันธ์

สุโมสุรโรตารีพระปู่ระแดีง

อน.จัันทร โรจัน์วิรพร

สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์

นยล.ธนภัทร์ เทพทอง

สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์

นย.พงษ์์พัฒน์ สุัตยวิินิจั

สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์

อน.สุมชัาย วิรรณีฤดีี

สุโมสุรโรตารีพระสุมุทรเจัดีีย์
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อน.สุัจัจัา กิติยามั�นคุง

สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

นายกวีิรภัทร จิัรโชัติอัศวิเดีชั

สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

นย.ตำนาน. ชุัษ์ณีะทัศน์

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

อน.ระหงษ์์ แพรอัตถ์์

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

อน.จิัรโรจัน์ วิราโรจัน์ภัคุสุกุล

สุโมสุรโรตารีเทพารักษ์์

อน.กรกฤต ขจัรวิิริยะกุล

สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

อน.ปู่ระจัักษ์์ ตันติรัศมี

สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

รทร.ธนวัิสุสุ์ ยงค์ุสุงวินชััย

สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย

อน.มน่ญ เลียวิตระก่ล

สุโมสุรโรตารีปู่่�เจ้ัาสุมิงพลาย
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รทร.สุัญญา สุุภาพพรชััย

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

อน.สุินธุ เวิศย์วิรุตม์

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

รทร.นพ.ฮาร์เจัริญ คุุรุวิาณิีชัย์

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

อผ่ภ.จุัฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์์

สุโมสุรโรตารีปู่ระปู่ฐมเจัดีีย์

อน.โชัติอนันต์ นิ�มนวิลภ่พานิชั

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

อน.ทวีิศักดิี� จัองกาญจันา

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

อน.ปู่ถ์วีิ สุสุุัณีฐิตพงษ์์

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

อน.วิิเชีัยร จึังสุำราญพงศ์

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม

นยล.นพ.ชััชัวิาล ว่ิองวิิวัิฒน์ไวิทยะ

สุโมสุรโรตารีนคุรปู่ฐม
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อน.สุุธา เชีั�ยวิชัาญวิลิชักิจั

สุโมสุรโรตารีปู่ระปู่ฐมเจัดีีย์

อน.วิาสุนา กาญจัน์บุริรักษ์์

สุโมสุรโรตารีท่าม่วิง

ผ่ชัภ.ธีรยุทธ พฤกษ์์หัตถ์พงษ์์

สุโมสุรโรตารีท่าม่วิง

นย.ปู่ระเสุริฐ กาญจันทรงพล

สุโมสุรโรตารีท่าม่วิง

นย.ศศิยาพัชัร ศรีอ่อนเลิศ

สุโมสุรโรตารีปู่ระปู่ฐมเจัดีีย์

รทร.บุุญช่ั บุุนาคุ

สุโมสุรโรตารีปู่ระปู่ฐมเจัดีีย์

อน.อิศวิลักษ์ณ์ี พิศาล

สุโมสุรโรตารีท่าม่วิง

รทร.กิรณีา ปิู่ติศศิกร

สุโมสุรโรตารีปู่ระปู่ฐมเจัดีีย์

อน.จุัไร สุะสุมทรัพย์

สุโมสุรโรตารีปู่ระปู่ฐมเจัดีีย์
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ภาค 3690 เกาหลีี  จััดการประชุุมสััมมนา เร่�องการเพ่ิ่�มจัำานวนสัมาชุ่ก แลีะ มูลีน่ธ่ิโรตารี วันทีี่�, 11 พิ่.ย. 2020 เวลีา 13.00 น.

Rotary เปิดแนวที่างสัร้างโอกาสั ม่ตรภาพิ่ทีี่�ยั�งย่น.....

ขอแสัดงความย่นดี กับสัโมสัรโรตารีบ้านแพ้ิ่ว ภาค3330 จัดคู�ม่ตรสัโมสัรในเกาหลีี เจ่ันจูัโมอัก JOENJU MOAK ภาค 3670

โปรดติิดติามในสารผู้้ �ว่า่การภาคฉบับััหน�า
จะจดค้มิ่ติรกบััสโมสรในติา่งประเทศเติรียมติวั่อยา่งไร

ในคอลัมันข์องทา่นประธานฝ่่ายมล้ันิธิโรติารีภาค

ทา่นภาควิ่ชัยั มณีีว่ชััรเกียรติิ จะมาให�คว่ามร้�กนั
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Yongam = 용암로타리클럽 (สร.ยงอัม) 

Yongin wonsam = 용인 원삼로타리클럽 (ยงอิน วอนซัม) 

Yongin sungsan = 용인 성산로타리클럽 (ยงอิน ซองซาน) 

Yongin cheoin = 용인 저인로타리클럽 (ยงอิน ชออิน) 

Baekam = 백암로타리클럽 (แพคอมั) 
รวมเป็นสโมสรร่วม 5 สโมสร 

และ สโมสรยงอิน ที่เป็นเจ้าภาพอีก 1 สโมสร 

รวมทั้งสิ้น 6 สโมสร โดยทุกสโมสรอยู่ในเมืองยงอิน 
 

คะ่ 

แอนนิตยา ขอรูปกบัรายละเอยีดของผูส้นบัสนนุ GG ของสโมสรพระปฐมเจดีย ์เพื่อลงสารของภาคมาคะ 
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สวัสดีครับ ผมนาย ชิตวร สัมมาเพ็ชร์
     นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ�งอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีนครปฐม ในช่วง
มัธยมศึกษาป�ที� 4 ผมเคยเป�นเด็กอินเทอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมซึ�งอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี
บ้านโป�ง 
     ในช่วงเวลานั�น ได้รับความไว้วางใจจากนายกฯ ให้ดํารงตําแหน่ง รองนายกสโมสรอินเทอร์แรคท์
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ฝ�ายนโยบายและแผน ซึ�งทํางานในเชิงนโยบายสุด ๆ ซึ�งประจวบเหมาะกับ
ผมได้ลงสมัครประธานนักเรียน จนได้เป�น รองประธานนักเรียนฝ�ายสารวัตรและนายเวรสภานักเรียน
ซึ�งมีภาระงานที�หนักมาก จนผมต้องขอนายกฯลาออก จากรองนายกฯ เพราะกลัวทําหน้าที�นั�นได้ไม่ดี
พอ ซึ�งนายกฯ ก็อนุญาตให้ลาออก แต่นายกฯ แต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะที�ปรึกษานายกฯ
แทน จนให้ได้รับความไว้วางใจ จากนายกฯหลาย ๆ รุ่นให้ดํารงตําแหน่งนี�จนถึงป�จจุบัน

“ต้นกล้าโรตารีที�กําลังจะเติบโตครับ”

ชิตวร สัมมาเพ็ชร์ นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ต้ น ก ล้ า โ ร ต า รี ที� เ ติ บ โ ต _ D E C E M B E R  2 0 2 0  / /  P A G E  1

ต้นกล้าโรตารีที� เติบโต
โชคตะชาหรือฟ�า ลิขิต

เรา เองต่างหากที� ลิขิตหรือขีด เ ส้นทางเ ดินของเรา
จงทํางานในที� ตัว เองรักและ เราจ ะ มีความสุข ใน สิ� ง ที� เ ร า ทํา เพรา ะ เรา เ ลือกที� จ ะ ทํา เอง

ซึ�งในตอนลาป�จฉิม ตอนจบการศึกษาซึ�งในตอนลาป�จฉิม ตอนจบการศึกษา
ผมได้บอกกับน้อง ๆ ว่า ตอนพี�เป�นอินผมได้บอกกับน้อง ๆ ว่า ตอนพี�เป�นอิน
เทอร์แรคท์ พี�ทําหน้าที�ได้ไม่ดีพอพี�ขอเทอร์แรคท์ พี�ทําหน้าที�ได้ไม่ดีพอพี�ขอ
ให้ไปทําใน มหาวิทยาลัย อาจจะทําได้ดีให้ไปทําใน มหาวิทยาลัย อาจจะทําได้ดี
พอกว่าตอนที�เป�นอินเทอร์แรคท์และพอกว่าตอนที�เป�นอินเทอร์แรคท์และ

ผมได้ส่งท้ายคําพูดที�ว่าผมได้ส่งท้ายคําพูดที�ว่า

" หวังว่าเราจะได้ทําโครงการร่วมกันนะ ในฐานะพี�
เป�นโรทาแรคท์และในฐานะน้องเป�นอินเทอร์แรคท์
เราจะได้พบกันในเร็ว ๆ นี� "

พี�สัญญากับทุกคน
เพราะ ฉะนี�เองผมจึงอยากเป�นโรทาแรคท์ เคยมี
ผู้ใหญ่ท่านหนึ�งได้พูดกับผมว่า โชคตะชาหรือฟ�า
ลิขิต เราเองต่างหากที�ลิขิตหรือขีดเส้นทางเดินของ
เรา จงทํางานในที�ตัวเองรักและเราจะมีความสุขใน
สิ�งที� เราทําเพราะเราเลือกที�จะทําเอง ป�จจุบันใน
สโมสรโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

" เราจะใส่หัวโขน
ตลอดไปไม่ ได้หรอก"

ในสภานักเรียนผมมีตําแหน่งเป�นประธานคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณภายในสภานักเรียน
ผมได้บอกกับรุ่นน้องว่าตําแหน่งที�ผมได้มามันเป�น
แค่สิ�งสมมุติเหมือนหัวโขนเราจะใส่หัวโขนตลอดไป
ไม่ได้หรอก จะต้องมีคนมาเปลี�ยนเราบ้าง ไม่งั�นคน
ๆ นั�นจะยึดติดกับหัวโขนมากเกินไป พอมีตําแหน่ง
คนก็ยกมือไหว้ นับถือ พอตนเองพ้นจากตําแหน่ง
บางคนก็ทําใจไม่ได้ ผู้คนลูกน้องไม่ยกมือไหว้
เหมือนตอนที�มีตําแหน่งนี�ละ เป�นผลของการยึดติด
หัวโขนมากเกินไป

ต้ น ก ล้ า โ ร ต า รี ที� เ ติ บ โ ต _ D E C E M B E R  2 0 2 0  / /  P A G E  2

ชิ ต ว ร  สั ม ม า เ พ็ ช ร์  น า ย ก ส โ ม ส ร โ ร ท า แ ร ค ท์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม
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ซึ�งในตอนลาป�จฉิม ตอนจบการศึกษาซึ�งในตอนลาป�จฉิม ตอนจบการศึกษา
ผมได้บอกกับน้อง ๆ ว่า ตอนพี�เป�นอินผมได้บอกกับน้อง ๆ ว่า ตอนพี�เป�นอิน
เทอร์แรคท์ พี�ทําหน้าที�ได้ไม่ดีพอพี�ขอเทอร์แรคท์ พี�ทําหน้าที�ได้ไม่ดีพอพี�ขอ
ให้ไปทําใน มหาวิทยาลัย อาจจะทําได้ดีให้ไปทําใน มหาวิทยาลัย อาจจะทําได้ดี
พอกว่าตอนที�เป�นอินเทอร์แรคท์และพอกว่าตอนที�เป�นอินเทอร์แรคท์และ

ผมได้ส่งท้ายคําพูดที�ว่าผมได้ส่งท้ายคําพูดที�ว่า

" หวังว่าเราจะได้ทําโครงการร่วมกันนะ ในฐานะพี�
เป�นโรทาแรคท์และในฐานะน้องเป�นอินเทอร์แรคท์
เราจะได้พบกันในเร็ว ๆ นี� "

พี�สัญญากับทุกคน
เพราะ ฉะนี�เองผมจึงอยากเป�นโรทาแรคท์ เคยมี
ผู้ใหญ่ท่านหนึ�งได้พูดกับผมว่า โชคตะชาหรือฟ�า
ลิขิต เราเองต่างหากที�ลิขิตหรือขีดเส้นทางเดินของ
เรา จงทํางานในที�ตัวเองรักและเราจะมีความสุขใน
สิ�งที� เราทําเพราะเราเลือกที�จะทําเอง ป�จจุบันใน
สโมสรโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

" เราจะใส่หัวโขน
ตลอดไปไม่ ได้หรอก"

ในสภานักเรียนผมมีตําแหน่งเป�นประธานคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณภายในสภานักเรียน
ผมได้บอกกับรุ่นน้องว่าตําแหน่งที�ผมได้มามันเป�น
แค่สิ�งสมมุติเหมือนหัวโขนเราจะใส่หัวโขนตลอดไป
ไม่ได้หรอก จะต้องมีคนมาเปลี�ยนเราบ้าง ไม่งั�นคน
ๆ นั�นจะยึดติดกับหัวโขนมากเกินไป พอมีตําแหน่ง
คนก็ยกมือไหว้ นับถือ พอตนเองพ้นจากตําแหน่ง
บางคนก็ทําใจไม่ได้ ผู้คนลูกน้องไม่ยกมือไหว้
เหมือนตอนที�มีตําแหน่งนี�ละ เป�นผลของการยึดติด
หัวโขนมากเกินไป

ต้ น ก ล้ า โ ร ต า รี ที� เ ติ บ โ ต _ D E C E M B E R  2 0 2 0  / /  P A G E  2

ชิ ต ว ร  สั ม ม า เ พ็ ช ร์  น า ย ก ส โ ม ส ร โ ร ท า แ ร ค ท์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม
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นี�ไงล่ะ !!
ทั�งหมดมันเริ�มมาจากตรงนี�นี�เอง

ผวนด.ชัชวาล เตละวณิชย์  สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
     ในคืนนั�นผมก็นั�งคิดนอนคิดยืนคิดก็แล้ว แต่ก็
คิดไม่ออกว่าจะเริ�มเรื�องยังไง เพราะเรื�องที�ดู
เหมือนจะง่ายแต่กลับไม่ง่ายเมื�อต้องมาเขียนเรื�อง
ของโรตารีที�เข้ามาเป�นส่วนหนึ�งของครอบครัว
ของเรา ประมาณว่าอยู่ๆก็มีคนมาถามว่าผมรัก
ภรรยาที�ตรงไหน ผมว่าไม่ทุกคนหรอกครับที�จะ
ตอบคําถามนี�ได้ในทันทีทันใด และผมก็เป�นหนึ�ง
ในนั�น เห็นไหมครับคําถามง่ายๆแบบนี�บางทีเราก็
ไม่สามารถจะอธบิายออกมาเป�นคําพูดได้นั�งคิด
เพลินอยู่ก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหลังว่า  " เดี�ยว
แม่จะออกไปทํากิจกรรมกับสโมสร นายกเขาจะ
มารับที�บ้าน" ผมหันไปก็เห็นคุณแม่ใส่เสื�อสีฟ�าที�
มีสัญลักษณ์ประตู 3 บาน และโลโก้ของสโมสร
โรตารีบ้านแพ้ว สวมหมวก สะพายเป� หน้าตา
แจ่มใส ท่าทางกระฉับกระเฉง ทันใดนั�นเองถ้า
เป�นในภาพยนตร์ทุกท่านก็คงเห็นแสงสว่างสาด
ส่องมาจากทางด้านหลังของแม่ผม เหมือนกับว่า
เดินลงมาจากยานแม่ประมาณนั�น ในสมองผมก็มี
เสียงขึ�นมาว่า

"นี�ไงละ่ ทั�งหมดมันเริ�มมาจากตรงนี�นี�เอง”

เปดใจครอบครวัหัวใจอาสา
FAMILY VOLUNTEERS

เ ป� ด ใ จ ค ร อ บ ค รั ว หั ว ใ จ อ า ส า _ D E C E M B E R  2 0 2 0  / /  P A G E  1

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที�หลวมตัวเป�ดเข้ามาอ่านหน้านี� วันนี�
ผมได้รับโจทย์จากทางบรรณาธกิารวารสารผู้ว่าการภาคให้
เขียนเรื�อง “ครอบครัวโรตารี” ในตอนแรกที�ได้ยินผมก็แอบ
ดีใจว่าโจทย์คราวนี�ง่ายจริงๆ รับรองว่าไม่ได้คะแนนเต็มก็
ต้องเกือบๆเต็มแน่นอน 

     ผมมารู้จักโรตารีก็ตอนที�แม่ผมได้เป�นสมาชิกก่อตั�งของสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว
เวลาแม่ไปทํากิจกรรมกับสโมสรแม่ก็จะพาผมไปด้วยถ้าตรงกับวันหยุด ยอมรับนะ
ครับว่าตอนแรกที�ไปก็ไม่ได้สนใจ ใครให้ทําอะไรก็ทํา รู้อยู่อย่างเดียวว่าสนุกช่วงที�ผม
ได้มีโอกาสรู้จักกับโรตารีมากขึ�นคือ เมื�อตอนที�ได้ไปร่วมกิจกรรม RYLA ที� อ.เบตง
จ.ยะลา ดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะเป�นไปได้ว่าตอนนั�นหาเด็กไปไม่ได้ เพราะเหตุผล
แรก คือ ไกล เหตุผลที�สองคือต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ในป�นั�นนายกสโมสรบ้านแพ้ว ซึ�ง
ก็คือแม่ผมเอง ทุ่มสุดตัวส่งลูกชาย 3 คน ไปร่วมกิจกรรมนี�พร้อมกับเพื�อนที�อยู่ใน
บ้านแพ้วอีก 3 คนรวมเป�น 6 คน พวกเราเดินทางกันไปเอง นับเป�นประสบการณ์
แปลกใหม่สําหรับเด็กๆ การเดินทางไปทํากิจกรรมที�เบตงด้วยรถไฟทําให้พวกเราได้
รู้จักน้องๆที�มาจากหลายๆจังหวัด ซึ�งสําหรับเด็กเรียน D อย่างผมแล้ว อ๊ะ..อ๊ะ.. ผมไม่
ได้เผลอไปกดเครื�องหมายกะยึกกะยือด้านบนซ้ายของคีย์บอร์ดที�ใช้เปลี�ยนภาษานะ
ครับ แต่เป�น D จริงๆ เพราะผมเป�นเน้นกิจกรรมมากกว่าทฤษฎี เวลาเรียนชอบนั�ง
หลังห้อง เพราะฉะนั�นเลยได้ยินที�ครูสอนไม่ถนัดผลการเรียนเลยออกมาเป�นแบบที�
ทุกท่านน่าจะเดาได้

         เอาละครับ กลับมาเข้าเรื�องต่อ เพื�อนๆมาจากหลายที�ๆที�ผมรู้แต่ว่าอยู่ตรงด้าม
ขวานนั�นแหละ เรายังได้เดินทางข้ามไปเที�ยวที�มาเลเซียด้วย สําหรับผมคิดว่าโรตารีนี�
เจ๋งจริงๆ ไม่ได้มีแค่ที�บ้านแพ้ว แค่ลงมาจังหวัดที�เราเรียนกันในวิชาสังคมศึกษาว่าเป�น
จังหวัดที�อยู่ใต้สุดของประเทศไทย นั�นคือความประทับใจแรกของผมที�มีต่อโรตารี
     พอกลับมาผมไปร่วมทํากิจกรรมกับสโมสรโรตารีบ้านแพ้วทุกครั�งที�มีโอกาส ทําให้
ผมได้ซึมซับและรับรู้เกี�ยวกับสิ�งที�โรตารีทําให้กับคนในชุมชน ความสุขของทั�งผู้ให้
และผู้รับ และนั�นคือเหตุผลที�ผมตอบตกลงในทันทีเมื�อแม่แนะนําให้ผมไปสมัครเป�น
สมาชิกก่อตั�งของสโมสรโรตารีสมุทรสาคร โดยแม่ให้เหตุผลว่า ลูกเคยเรียนที�มหาชยั
รู้จักคนในมหาชัยน่าจะมีเพื�อนฝูงที�สามารถชักชวนกันมาทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ได้มากกว่าอยู่ที�บ้านแพ้ว ส่วนน้องชายคนกลางเคยเรียนที�นครปฐมแม่เลย
นําไปฝากเนื�อฝากตัวกับสโมสรโรตารีสนามจันทร์ แต่ตอนหลังน้องผมย้ายกลับมาอยู่
ที�สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว เพราะสะดวกในการทํางานมากกว่า นอกจากน้องชายแล้ว
ภรรยาผมก็มาเป�นสมาชิกและหลานชายของผมที�ได้มีโอกาสเป�นนักเรียนแลกเปลี�ยน
ของสโมสรโรตารีสมุทรสาครเมื�อสิบกว่าป�ที�แล้ว ก็มาเป�นสมาชิกของสโมสรอีกด้วย
ตอนนี�แทบจะเรียกได้ว่าทั�งบ้านผมเป�นบ้านของครอบครัวโรตารีไปแล้ว

     การที�ผมได้เข้ามาเป�นโรแทเรียนอย่างเต็ม
ตัวนั�น เป�นการเป�ดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสทํา
ในสิ�งที�ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทํา โดย
เฉพาะอย่างยิ�งในด้านได้บําเพ็ญประโยชน์ ได้
ช่วยเหลือผู้อื�น ได้มองเห็นการทํางานด้วยใจ
และผมมองว่าสิ�งที�เป�นเสน่ห์ของโรตารีคือ
มิตรภาพ เพราะผมได้มีโอกาสทํางานร่วมกับ
บุคคลที�เป�นระดับแนวหน้าของจังหวัด
สมุทรสาครโดยไม่มีการแบ่งแยกหญิงชาย ช่วง
อายุ หรืออาชีพการงาน ทุกคนมารวมตัวกัน
เพื�อการทําประโยชน์เพื�อผู้อื�นโดยที�ไม่มีผล
ตอบแทนและผมได้เห็นสิ�งนั�นชัดเจนขึ�นเมื�อได้
รับเกียรติจากทางสโสมรให้ดํารงค์ตําแหน่ง
นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ผมได้มีโอกาส
ได้รู้จักเพื�อนนายกจากต่างสโมสร ทําให้เห็น
การทํากิจกรรมของสโมสรต่างๆ ไม่ว่าจะสโมสร
ใหญ่หรือสโมสรเล็ก จุดมุ่งหมายของพวกเราคือ
การบริการผู้อื�นเหนือตนเอง 
     อีกสิ�งหนึ�งที�ผมมองเห็นจากโรตารี คือ โรแท
เรียนไม่มีวันเกษียณอายุ ตัวอย่างก็แม่ผมไง แม่
ผมผ่านมาแล้วทุกวงการ ไม่ว่าจะสมาคม ชมรม
กรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหารโรง
พยาบาล ผู้พิพากษาสมทบ แม่ดีเด่น สตรีดีเด่น
แม้กระทั�งกรรมการวัด แต่เมื�อถึงเวลาแม่ผมก็
ถอนตัวหมด จะมีก็แต่เป�นจิตอาสาที�โรง
พยาบาลและโรตารี นี�แหละ ที�แม่ยังมั�นคงอยู่
ส่วนเหตุผลน่ะเหรอ ผมว่าถ้าท่านผู้อ่านไปถาม
กับเจ้าตัวเขาเองเลยน่าจะดีกว่านะครับ และ
เห็นแม่ยังมีความประสงค์ที�จะตามหาเพื�อน
นายกร่วมรุ่นคุณแม่ด้วยครับ
     สุดท้ายนี�ขอขอบคุณทุกท่านที�กรุณาอ่านมา
จนจบนะครับ
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ความประทับใจแรกของผมที�มีต่อโรตารี
ผ ว นด . ชั ช ว า ล  เ ต ล ะ ว ณิ ช ย์   ส โ ม ส ร โ ร ต า รี ส มุ ท ร ส า ค ร
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นี�ไงล่ะ !!
ทั�งหมดมันเริ�มมาจากตรงนี�นี�เอง

ผวนด.ชัชวาล เตละวณิชย์  สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
     ในคืนนั�นผมก็นั�งคิดนอนคิดยืนคิดก็แล้ว แต่ก็
คิดไม่ออกว่าจะเริ�มเรื�องยังไง เพราะเรื�องที�ดู
เหมือนจะง่ายแต่กลับไม่ง่ายเมื�อต้องมาเขียนเรื�อง
ของโรตารีที�เข้ามาเป�นส่วนหนึ�งของครอบครัว
ของเรา ประมาณว่าอยู่ๆก็มีคนมาถามว่าผมรัก
ภรรยาที�ตรงไหน ผมว่าไม่ทุกคนหรอกครับที�จะ
ตอบคําถามนี�ได้ในทันทีทันใด และผมก็เป�นหนึ�ง
ในนั�น เห็นไหมครับคําถามง่ายๆแบบนี�บางทีเราก็
ไม่สามารถจะอธบิายออกมาเป�นคําพูดได้นั�งคิด
เพลินอยู่ก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหลังว่า  " เดี�ยว
แม่จะออกไปทํากิจกรรมกับสโมสร นายกเขาจะ
มารับที�บ้าน" ผมหันไปก็เห็นคุณแม่ใส่เสื�อสีฟ�าที�
มีสัญลักษณ์ประตู 3 บาน และโลโก้ของสโมสร
โรตารีบ้านแพ้ว สวมหมวก สะพายเป� หน้าตา
แจ่มใส ท่าทางกระฉับกระเฉง ทันใดนั�นเองถ้า
เป�นในภาพยนตร์ทุกท่านก็คงเห็นแสงสว่างสาด
ส่องมาจากทางด้านหลังของแม่ผม เหมือนกับว่า
เดินลงมาจากยานแม่ประมาณนั�น ในสมองผมก็มี
เสียงขึ�นมาว่า

"นี�ไงละ่ ทั�งหมดมันเริ�มมาจากตรงนี�นี�เอง”

เปดใจครอบครวัหัวใจอาสา
FAMILY VOLUNTEERS
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านที�หลวมตัวเป�ดเข้ามาอ่านหน้านี� วันนี�
ผมได้รับโจทย์จากทางบรรณาธกิารวารสารผู้ว่าการภาคให้
เขียนเรื�อง “ครอบครัวโรตารี” ในตอนแรกที�ได้ยินผมก็แอบ
ดีใจว่าโจทย์คราวนี�ง่ายจริงๆ รับรองว่าไม่ได้คะแนนเต็มก็
ต้องเกือบๆเต็มแน่นอน 

     ผมมารู้จักโรตารีก็ตอนที�แม่ผมได้เป�นสมาชิกก่อตั�งของสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว
เวลาแม่ไปทํากิจกรรมกับสโมสรแม่ก็จะพาผมไปด้วยถ้าตรงกับวันหยุด ยอมรับนะ
ครับว่าตอนแรกที�ไปก็ไม่ได้สนใจ ใครให้ทําอะไรก็ทํา รู้อยู่อย่างเดียวว่าสนุกช่วงที�ผม
ได้มีโอกาสรู้จักกับโรตารีมากขึ�นคือ เมื�อตอนที�ได้ไปร่วมกิจกรรม RYLA ที� อ.เบตง
จ.ยะลา ดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะเป�นไปได้ว่าตอนนั�นหาเด็กไปไม่ได้ เพราะเหตุผล
แรก คือ ไกล เหตุผลที�สองคือต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ในป�นั�นนายกสโมสรบ้านแพ้ว ซึ�ง
ก็คือแม่ผมเอง ทุ่มสุดตัวส่งลูกชาย 3 คน ไปร่วมกิจกรรมนี�พร้อมกับเพื�อนที�อยู่ใน
บ้านแพ้วอีก 3 คนรวมเป�น 6 คน พวกเราเดินทางกันไปเอง นับเป�นประสบการณ์
แปลกใหม่สําหรับเด็กๆ การเดินทางไปทํากิจกรรมที�เบตงด้วยรถไฟทําให้พวกเราได้
รู้จักน้องๆที�มาจากหลายๆจังหวัด ซึ�งสําหรับเด็กเรียน D อย่างผมแล้ว อ๊ะ..อ๊ะ.. ผมไม่
ได้เผลอไปกดเครื�องหมายกะยึกกะยือด้านบนซ้ายของคีย์บอร์ดที�ใช้เปลี�ยนภาษานะ
ครับ แต่เป�น D จริงๆ เพราะผมเป�นเน้นกิจกรรมมากกว่าทฤษฎี เวลาเรียนชอบนั�ง
หลังห้อง เพราะฉะนั�นเลยได้ยินที�ครูสอนไม่ถนัดผลการเรียนเลยออกมาเป�นแบบที�
ทุกท่านน่าจะเดาได้

         เอาละครับ กลับมาเข้าเรื�องต่อ เพื�อนๆมาจากหลายที�ๆที�ผมรู้แต่ว่าอยู่ตรงด้าม
ขวานนั�นแหละ เรายังได้เดินทางข้ามไปเที�ยวที�มาเลเซียด้วย สําหรับผมคิดว่าโรตารีนี�
เจ๋งจริงๆ ไม่ได้มีแค่ที�บ้านแพ้ว แค่ลงมาจังหวัดที�เราเรียนกันในวิชาสังคมศึกษาว่าเป�น
จังหวัดที�อยู่ใต้สุดของประเทศไทย นั�นคือความประทับใจแรกของผมที�มีต่อโรตารี
     พอกลับมาผมไปร่วมทํากิจกรรมกับสโมสรโรตารีบ้านแพ้วทุกครั�งที�มีโอกาส ทําให้
ผมได้ซึมซับและรับรู้เกี�ยวกับสิ�งที�โรตารีทําให้กับคนในชุมชน ความสุขของทั�งผู้ให้
และผู้รับ และนั�นคือเหตุผลที�ผมตอบตกลงในทันทีเมื�อแม่แนะนําให้ผมไปสมัครเป�น
สมาชิกก่อตั�งของสโมสรโรตารีสมุทรสาคร โดยแม่ให้เหตุผลว่า ลูกเคยเรียนที�มหาชยั
รู้จักคนในมหาชัยน่าจะมีเพื�อนฝูงที�สามารถชักชวนกันมาทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ได้มากกว่าอยู่ที�บ้านแพ้ว ส่วนน้องชายคนกลางเคยเรียนที�นครปฐมแม่เลย
นําไปฝากเนื�อฝากตัวกับสโมสรโรตารีสนามจันทร์ แต่ตอนหลังน้องผมย้ายกลับมาอยู่
ที�สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว เพราะสะดวกในการทํางานมากกว่า นอกจากน้องชายแล้ว
ภรรยาผมก็มาเป�นสมาชิกและหลานชายของผมที�ได้มีโอกาสเป�นนักเรียนแลกเปลี�ยน
ของสโมสรโรตารีสมุทรสาครเมื�อสิบกว่าป�ที�แล้ว ก็มาเป�นสมาชิกของสโมสรอีกด้วย
ตอนนี�แทบจะเรียกได้ว่าทั�งบ้านผมเป�นบ้านของครอบครัวโรตารีไปแล้ว

     การที�ผมได้เข้ามาเป�นโรแทเรียนอย่างเต็ม
ตัวนั�น เป�นการเป�ดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสทํา
ในสิ�งที�ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทํา โดย
เฉพาะอย่างยิ�งในด้านได้บําเพ็ญประโยชน์ ได้
ช่วยเหลือผู้อื�น ได้มองเห็นการทํางานด้วยใจ
และผมมองว่าสิ�งที�เป�นเสน่ห์ของโรตารีคือ
มิตรภาพ เพราะผมได้มีโอกาสทํางานร่วมกับ
บุคคลที�เป�นระดับแนวหน้าของจังหวัด
สมุทรสาครโดยไม่มีการแบ่งแยกหญิงชาย ช่วง
อายุ หรืออาชีพการงาน ทุกคนมารวมตัวกัน
เพื�อการทําประโยชน์เพื�อผู้อื�นโดยที�ไม่มีผล
ตอบแทนและผมได้เห็นสิ�งนั�นชัดเจนขึ�นเมื�อได้
รับเกียรติจากทางสโสมรให้ดํารงค์ตําแหน่ง
นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ผมได้มีโอกาส
ได้รู้จักเพื�อนนายกจากต่างสโมสร ทําให้เห็น
การทํากิจกรรมของสโมสรต่างๆ ไม่ว่าจะสโมสร
ใหญ่หรือสโมสรเล็ก จุดมุ่งหมายของพวกเราคือ
การบริการผู้อื�นเหนือตนเอง 
     อีกสิ�งหนึ�งที�ผมมองเห็นจากโรตารี คือ โรแท
เรียนไม่มีวันเกษียณอายุ ตัวอย่างก็แม่ผมไง แม่
ผมผ่านมาแล้วทุกวงการ ไม่ว่าจะสมาคม ชมรม
กรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหารโรง
พยาบาล ผู้พิพากษาสมทบ แม่ดีเด่น สตรีดีเด่น
แม้กระทั�งกรรมการวัด แต่เมื�อถึงเวลาแม่ผมก็
ถอนตัวหมด จะมีก็แต่เป�นจิตอาสาที�โรง
พยาบาลและโรตารี นี�แหละ ที�แม่ยังมั�นคงอยู่
ส่วนเหตุผลน่ะเหรอ ผมว่าถ้าท่านผู้อ่านไปถาม
กับเจ้าตัวเขาเองเลยน่าจะดีกว่านะครับ และ
เห็นแม่ยังมีความประสงค์ที�จะตามหาเพื�อน
นายกร่วมรุ่นคุณแม่ด้วยครับ
     สุดท้ายนี�ขอขอบคุณทุกท่านที�กรุณาอ่านมา
จนจบนะครับ

เ ป� ด ใ จ ค ร อ บ ค รั ว หั ว ใ จ อ า ส า _ D E C E M B E R  2 0 2 0  / /  P A G E  2

ความประทับใจแรกของผมที�มีต่อโรตารี
ผ ว นด . ชั ช ว า ล  เ ต ล ะ ว ณิ ช ย์   ส โ ม ส ร โ ร ต า รี ส มุ ท ร ส า ค ร
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ขอแนะน�ำ

ผชภ.พรเทพ คงเอ่ี่�ยมพิธ่ี
พ้�นท่� 21 ภาค 3330 โรตาร่สากล

ขอี่บเขตพ้�นท่�ความรับผิดชอี่บ
1.สโมสรพระประแดง นย.ว่ระกิตติ� ตั�งติยะพันธ์ี

2. สโมสรพระสมุทรเจด่ย์ นย.พงษ์์พัฒน์ สัตยวินิจ
3. สโมสรโรตาร่ลัดหลวง นย.สุภาวด่ ทัพมาลัย
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ขอแนะน�ำ

ผชภ.ธีนาวรรณ รุ�งเร้อี่ง
พ้�นท่� 22 ภาค 3330 โรตาร่สากล

ขอี่บเขตพ้�นท่�ความรับผิดชอี่บ
1.สโมสรโรตาร่สำาโรง นย.พบภัค เลขะกุล

2. สโมสรโรตาร่เทพารักษ์์ นย.อี่าภรณ์ หนูห้อี่ง
3.ปู�เจ้าสมิงพราย นย.ว่รภัทร์ จิระโชติอัี่ศวเดช

4. สโมสรโรตาร่เอี่ราวัณ นย.ฐิิติชญา สันติสาส์น

ผชภ.ธนาวรรณ  ร่�งเรือง

สุัภาพิ่บุรุษ จัักร่นที่ร์  รุ�งเร่อง

อดีตเลีขานุการสัภาเที่ศบาลีตำาบลีสัำาโรงเหน่อ

อาชีุพิ่ พัิ่ฒนาอสัังหาร่มที่รัพิ่ย์

การศึกษา ปร่ญญาโที่ ศ่ลีปศาสัตร์ ความมั�นคงศึกษา โรงเรียนเสันาธ่ิการที่หารบก

การที่ำางานด้านสัังคม

อดีตนายกสัโมสัรโรตารีเอราวัณ รุ�น 113

ประธิานชุมรมลีีลีาศสัำาโรงเหน่อ สัมุที่รปราการ

อาสัาสัมัครคุมประพิ่ฤต่ จั.สัมุที่รปราการ(เลีขาประธิาน อ.เม่อง)

ผูู้้ประนีประนอม ศาลีจัังหวัดสัมุที่รปราการ
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คำำ�คำม

แม้มือจะเอื�อมถึึงฟ้้� แต่่ข�ก็็ยัังติ่ดดิน แม้นว�สน�จะพ�ให้้เร�เห้ลืือกิ็น 

แต่่ไม่เคำยัลืืมดินท่ี่�ยัันก็�ยั จะที่ำ�ทุี่ก็อยั่�งท่ี่�คิำคำว่�ด่ แต่่ก็็จะที่ำ�ด่เท่ี่�ท่ี่�ที่ำ�ได้ 

จะที่ำ�ทุี่ก็อยั่�งให้้คำรอบคำรัวสบ�ยั แต่่ก็็ไม่เคำยัลืืมมิต่รสห้�ยั ท่ี่�ได้ม�เยืัอน
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ขอแนะน�ำ

ผชภ.ปริญญา บุญส�งเจริญ
พ้�นท่� 24 ภาค 3330 โรตาร่สากล

ขอี่บเขตพ้�นท่�ความรับผิดชอี่บ
1.สโมสรโรตาร่นครปฐิม นย.ตำานาน ชุษ์ณะทัศน์
2.สโมสรโรตาร่พุทธีมณฑล นย.เชาวลิต โถน้อี่ย
3.สโมสรโรตาร่ดอี่นตูม นย.พันธ์ุีธัีช บุญขจาย

4.สโมสรโรตาร่ไร�ขิงสามพราน นย.ลัดดา ผลวัฒนะ

คุณปร่ญญา บุญสั�งเจัร่ญ /โรตารีแอนน์ ธิภัที่ร บุญสั�งเจัร่ญ

ประวัติิโรติารี

-เป็น รที่ร สัโมสัรพุิ่ที่ธิมณที่ลี ตั�งแต�ปี พิ่.ศ. 2545

-เป็น นายกสัโมสัรโรตารี พุิ่ที่ธิมณฑลี รุ�น 108

-เป็น ผู้ชุภ พ่ิ่�นทีี่� 24 ปีบร่หาร 2563 - 2564

จับการศึกษาจัากมหาว่ที่ยาลัีย ราชุภัฏ เพิ่ชุรบุรี ปร่ญญาตรี 

สัาขาการจััดการ

ทำำาธ่รกิิจ

-ตลีาดนัดเอ่�ออาที่ร ศาลีายา

-ตลีาดนัดเฮีียใชุ้ ศาลีายา

-อพิ่าร์ที่เม้นท์ี่

-อู�ออโต้แลีนด์เซอร์ว่สั ซ�อมสีัรถยนต์

คำำ�คำม

แม้มือจะเอื�อมถึึงฟ้้� แต่่ข�ก็็ยัังติ่ดดิน แม้นว�สน�จะพ�ให้้เร�เห้ลืือกิ็น 

แต่่ไม่เคำยัลืืมดินท่ี่�ยัันก็�ยั จะที่ำ�ทุี่ก็อยั่�งท่ี่�คิำคำว่�ด่ แต่่ก็็จะที่ำ�ด่เท่ี่�ท่ี่�ที่ำ�ได้ 

จะที่ำ�ทุี่ก็อยั่�งให้้คำรอบคำรัวสบ�ยั แต่่ก็็ไม่เคำยัลืืมมิต่รสห้�ยั ท่ี่�ได้ม�เยัือน
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ขอแนะน�ำ

ผชภ.พัชรวัฒน์ กัลยาวุฒิพงศ์
พ้�นท่� 26 ภาค 3330 โรตาร่สากล

ขอี่บเขตพ้�นท่�ความรับผิดชอี่บ
1.สโมสรโรตาร่สนามจันทร์ นย.นิรมล ศร่วิลัย

2. สโมสรโรตาร่นครชัยศร่ นย.ผลินภัทร สังข์แก้ว
3.สโมสรสามพราน นย.ปุณณภา วิเศษ์สรการ

สัวัสัดีครับ ผู้ม อน.พัิ่ชุรวัฒน์ กัลียาวุฒ่พิ่งศ์

เป็นสัมาชุ่กโรตารี 2559-2560

แลีะดำารงนายกสัโมสัรโรตารีนครชัุยศรีปีบร่หาร 2559-2560

ปัจัจุับันดำารงตำาแหน�งผู้ชุภ.พ่ิ่�นทีี่�26 

ประกอบอาชีุพิ่ 

ธิรุก่จัค้าข้าวแลีะอาหารสััตว์สั�งออก

บร่ษัที่ โชุคธินที่รัพิ่ย์ถาวร จัำากัด

198 ม. 2 ต.สัระกระเทีี่ยม อ. เม่อง

จั.นครปฐม 73000

e-mail: nga_sai@hotmail.com

ม่อถ่อ 097-2828945
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ขอแนะน�ำ

ผชภ.สมพงษ์์ เล้าสิทธิีวรงค์
พ้�นท่� 29 ภาค 3330 โรตาร่สากล

ขอี่บเขตพ้�นท่�ความรับผิดชอี่บ
1.สโมสรสุพรรณบุร่ นย.แสงชัย อี่ำานวยวัฒนกุล
2.สโมสรเพชรสุพรรณ นย.เสมา อี่ำานวยวัฒนกุล
3.สโมสรโรตาร่สุพรรณิการ์ นย.ดลใจ จอี่งพานิช

ผู้ชุภ. สัมพิ่งษ์ เล้ีาส่ัที่ธ่ิวรงค์

(สัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณบุรี)

โรตารีแอนน์ สุัดา เล้ีาส่ัที่ธ่ิวรงค

ประกอบอาชีุพิ่ ที่นายความ

สัำานักงานที่นายความแลีะการบัญชีุสัมพิ่งษ์ เถ้าส่ัที่ธ่ิวรงค์

137/3 ถนนประชุาร่ปไตย ตำาบลีที่�าพีิ่�เลีี�ยง 

อำาเภอเม่องสุัพิ่รรณบุรี จัังหวัดสุัพิ่รรณบุรี 72000

โที่ร (035)511848 ม่อถ่อ 081-857-2806
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ขอแนะน�ำ

ผชภ.สุบงกช ธีงทอี่งทิพย์
พ้�นท่� 30 ภาค 3330 โรตาร่�สากล
ขอี่บเขตพ้�นท่�ในความรับผิดชอี่บ

1.สโมสรโรตาร่ป�าเลไลยก์ นย.อี่ภิวรรณ คงมาลัย
2.สโมสรโรตาร่อูี่�ทอี่ง นย.อี่รวรรณ บันล้อี่ศร่สกุล
3.สโมสรสอี่งพ่�น้อี่ง นย.ภก.สุริยัน ริติวิเช่ยรเลิศ

ผชภ.สุ่บงกิช ธงทำองทิำพย์์

สุโมสุรโรติารี�อ่�ทำอง

สุ่ภาพบ่ร่ษ คมชาญ ธงทำองทิำพย์์

บ่ติร รทำร.ณัฐทำรงพล ธงทำองทิำพย์์

อาชีพ

1.ข้้าราชกิารบำานาญ กิรมศิิลปากิร กิระทำรวงวัฒนธรรม

2.ผ้่จัดกิาร บริษัทำ อังประภาสุตีิล จำากัิด 

สุาข้ากิรอกิสุมบ่รณ์ จ.ปราจีนบ่รี

ประวัติิกิารเป็นโรแทำเรี�ย์น

เริ�มเป็นสุมาชิกิ สุร.อ่�ทำองปี 2544-2545 นย์.สุ่ภาภรณ์ 

กิ�อไพศิาล 

เป็นนาย์กิสุโมสุรโรติารี�อ่�ทำองปี 2547-2548 ผวภ.วรว่ธ 

พงษ์วิทำย์ภาน่

และได้รับโอกิาสุเป็นนาย์กิสุโมสุรโรติารี�อ่�ทำองอีกิครั�งปี 

2560-2561 สุมัย์ทำ�าน ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบ่ลย์์
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"การออกค่ายอาสา"การออกค่ายอาสา"การออกค่ายอาสา
ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย (ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค 3330 โรตารีสากล)

ในโลกยุคป�จจุบันนี
มนุษย์เริ�มใช้ชีวิตในวงที�แคบลง สนใจคํานึงถึงแต่ตัวเอง ใส่ใจกับสิ�งรอบข้าง
ต่างคนต่างอยู่ ไม่ช่วยเหลือเกื�อกูลหรือคิดถึงส่วนรวมนี� ซึ�งจะส่งผลให้
สังคมไม่น่าอยู่ ผู้คนขาดคุณธรรมจริยธรรม แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มีใคร
ยอมใครหรือช่วยเหลือใคร สุดท้ายสังคมก็อยู่ไม่ได้ การปลูกฝ�งให้เด็กและ
เยาวชนซึมซับความเป�นจิตอาสาและมีหัวใจที�เป�นจิตสาธารณะนั�น นับ
เป�นการปลูกฝ�งคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณลักษณะที�ดีในด้านนี� อันจะนํามาซึ�งการ
สร้างสรรค์สังคมที�น่าอยู่ต่อไปในอนาคต

     เราสามารถปลูกฝ�งและส่งเสริมเด็กมีใจเป�นจิตอาสาได้หลายวิธ ี เช่น
เอาบุคคลใกล้ชิดเป�นตัวอย่างที�ดี สอนเด็กให้เป�นคนคิดถึงส่วนรวมชวน
เด็กไปบริจาคสิ�งของหรือทํากิจกรรมอาสา ให้เขาได้มีโอกาสซึมซับความ
เป�นจิตอาสาโดยตรงอันจะส่งผลให้เขาปฏิบัติตนด้วยจิตอาสาและจิต
สาธารณะตามความเคยชิน ซึ�งเป�นเรื�องที�ดีสําหรับเขาในภายภาคหน้า
และนี�จึงเป�นแนวคิดและที�มาของการพาโรทาแรคท์เตอร์ของภาค3330
ไปออกค่ายอาสาครั�งแรก ที� จ.กาญจนบุรี
     หลังจากทําการประชาสัมพันธโ์ครงการออกไปน้องๆโรทาแรคท์ให้
ความสนใจเป�นอันมาก แต่ทางทีมงานรับจํานวนจํากัด 40 คนเท่านั�น
     ทริปนี�จึงมีน้องๆที�สมัครเข้ามาแล้วไม่ได้ไปหลายคนเลย เพราะที�นั�งบน
รถบัสและที�พักมีจํานวนจํากัดค่ะ
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"การออกค่ายอาสา"การออกค่ายอาสา"การออกค่ายอาสา
ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย (ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค 3330 โรตารีสากล)

ในโลกยุคป�จจุบันนี
มนุษย์เริ�มใช้ชีวิตในวงที�แคบลง สนใจคํานึงถึงแต่ตัวเอง ใส่ใจกับสิ�งรอบข้าง
ต่างคนต่างอยู่ ไม่ช่วยเหลือเกื�อกูลหรือคิดถึงส่วนรวมนี� ซึ�งจะส่งผลให้
สังคมไม่น่าอยู่ ผู้คนขาดคุณธรรมจริยธรรม แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มีใคร
ยอมใครหรือช่วยเหลือใคร สุดท้ายสังคมก็อยู่ไม่ได้ การปลูกฝ�งให้เด็กและ
เยาวชนซึมซับความเป�นจิตอาสาและมีหัวใจที�เป�นจิตสาธารณะนั�น นับ
เป�นการปลูกฝ�งคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณลักษณะที�ดีในด้านนี� อันจะนํามาซึ�งการ
สร้างสรรค์สังคมที�น่าอยู่ต่อไปในอนาคต

     เราสามารถปลูกฝ�งและส่งเสริมเด็กมีใจเป�นจิตอาสาได้หลายวิธ ี เช่น
เอาบุคคลใกล้ชิดเป�นตัวอย่างที�ดี สอนเด็กให้เป�นคนคิดถึงส่วนรวมชวน
เด็กไปบริจาคสิ�งของหรือทํากิจกรรมอาสา ให้เขาได้มีโอกาสซึมซับความ
เป�นจิตอาสาโดยตรงอันจะส่งผลให้เขาปฏิบัติตนด้วยจิตอาสาและจิต
สาธารณะตามความเคยชิน ซึ�งเป�นเรื�องที�ดีสําหรับเขาในภายภาคหน้า
และนี�จึงเป�นแนวคิดและที�มาของการพาโรทาแรคท์เตอร์ของภาค3330
ไปออกค่ายอาสาครั�งแรก ที� จ.กาญจนบุรี
     หลังจากทําการประชาสัมพันธโ์ครงการออกไปน้องๆโรทาแรคท์ให้
ความสนใจเป�นอันมาก แต่ทางทีมงานรับจํานวนจํากัด 40 คนเท่านั�น
     ทริปนี�จึงมีน้องๆที�สมัครเข้ามาแล้วไม่ได้ไปหลายคนเลย เพราะที�นั�งบน
รถบัสและที�พักมีจํานวนจํากัดค่ะ

"การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330""การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"

❤ เช้าวันที� 5 ธ.ค.จุดนัดหมาย ณ โรงแรมริเวอร์ ทุกคนมาพร้อมเพรียงกันขึ�นบัส

และมุ่งหน้าสู่โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ซึ�งได้รับการต้อนรับจากโรงเรียนและผู้

ปกครองเป�นอย่างดี  ลงมือช่วยกันทํา 

"สวนเกษตรอินทรยี์ วิถีพอเพยีง"
ซึ�งจะเป�นโครงการอาหารกลางวันให้น้องๆในอนาคต มีทั�งปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้

ผล เพาะเห็ด ช่วยกันทาสีวาดรูปโลโก้โรทาแรคท์บนกําแพง ซึ�งเป�นการทํางานร่วม

กันระหว่างเด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาลไทรโยค 200 คน ผู้ปกครอง ครู

และน้องๆโรทาแรคท์เตอร์ ภาค 3330 จากความร่วมมือร่วมใจเพียงครึ�งวันสวนเกษตรอินทรีย์ของพวกเราก็เสร็จสมบูรณ์ ร�าลาน้องๆร.ร.อนุบาลไทรโยค
ออกเดินทางต่อไปที�พัก ณ สวนไทรโยค ล่องแพชมวิวแม่น�าแควก่อนทานข้าว เล่นแคมป�ไฟย้อนวัยและเข้าสู่กิจกรรมให้ความรู้เกี�ยวกับโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ ตาม 6 แนวทางหลักของ โรตารี (ROTARY 6 AREAS OF FOCUS) คือ สร้างสันติภาพ  ป�องกันรักษาโรค  น�าสะอาด สุขภาพแม่และเด็ก  การ
ศึกษาพื�นฐาน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้กับน้องโรทาแรคท์เตอร์
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❤  6 ธ.ค. ตื�นแต่เช้าขึ�นรถไฟสายมรณะพร้อมทั�งฟ�งประวัติศาสตร์เกี�ยวกบัทางรถไฟ
สายนี�จากไกด์ท้องถิ�น ออกจากสวนไทรโยคไปทํากจิกรรมที�สถานสงเคราะหค์นชรา
เลี�ยงอาหารกลางวันและใหน้อ้งๆโรทาแรคท์เตอร์แบง่กลุม่ทําสนัทนาการร่วมกับคน
ชราซึ�งก็สร้างรอยยิ�มและเสยีงหวัเราะได้มากมาย สขุทั�งผูใ้หแ้ละผูร้ับ 

จะเหน็ได้ว่า การเป�นจิตอาสา รวมไปถึง จิตสาธารณะนั�น ลว้นแล้วแต่เป�นคุณลักษณะ
ที�ดีและเหมาะสมกับบุคคลในยุคสมยันี�เป�นอย่างยิ�ง การสง่เสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมี
จิตสํานกึและคํานงึถึงเรื�องนี� จะชว่ยใหเ้ขาเติบโตเป�นมนษุย์ที�ดีและมคีณุภาพ อันจะ
นาํมาซึ�งการสร้างสังคมที�ดี สงบร่มเยน็ และพร้อมที�จะเผชิญสิ�งต่างๆ ไปพร้อมๆกัน ซึ�ง
ถ้าเราทําได้สําเร็จ สงัคมสงบสุขในอุดมคตินั�น กอ็าจจะเป�นจริงได้ไมช่้ากเ็รว็

"การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330""การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"

ต้องขอขอบคณุ
- ท่านผูว่้าภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ที�อนญุาตใหพ้วกเราได้ทําโครงการดีๆแบบนี�
- ท่าน อผภ.วิชัย มณวัีชรเกยีรติ ที�ช่วยใหข้้อเสนอแนะและช่วยหางบประมาณสนบัสนนุตลอด
- ท่าน อน.นติยา จันทร์อินทร์ ที�สนบัสนนุข้าวเกรียบคาลบี� 20 ลงั อาหย่อย
และผูใ้หญใ่จดี 4 ท่าน ที�สนบัสนนุงบประมาณในการทําสวนเกษตรอินทรียที์� โรงเรียนอนบุาลไทรโยค
- ท่าน ผชภ.ทัศนะ พฤษาไพศาลศลิป� สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
- ท่าน นายกอิสระ ชิ�นป��นเกลียว สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
- ท่าน นยล.พริิยจี์รา สริิปภัสสรา สโมสรโรตารีสนามจันทร์
- ท่าน รทร.เครือฟ�า นาเครือ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

กราบขอบพระคุณจากใจอีกครั�งค่ะ 
อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลยั 
(ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค)

"การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330""การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"
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❤  6 ธ.ค. ตื�นแต่เช้าขึ�นรถไฟสายมรณะพร้อมทั�งฟ�งประวัติศาสตร์เกี�ยวกบัทางรถไฟ
สายนี�จากไกด์ท้องถิ�น ออกจากสวนไทรโยคไปทํากจิกรรมที�สถานสงเคราะหค์นชรา
เลี�ยงอาหารกลางวันและใหน้อ้งๆโรทาแรคท์เตอร์แบง่กลุม่ทําสนัทนาการร่วมกับคน
ชราซึ�งก็สร้างรอยยิ�มและเสยีงหวัเราะได้มากมาย สขุทั�งผูใ้หแ้ละผูร้ับ 

จะเหน็ได้ว่า การเป�นจิตอาสา รวมไปถึง จิตสาธารณะนั�น ลว้นแล้วแต่เป�นคุณลักษณะ
ที�ดีและเหมาะสมกับบุคคลในยุคสมยันี�เป�นอย่างยิ�ง การสง่เสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมี
จิตสํานกึและคํานงึถึงเรื�องนี� จะช่วยใหเ้ขาเติบโตเป�นมนษุย์ที�ดีและมคีณุภาพ อันจะ
นาํมาซึ�งการสร้างสังคมที�ดี สงบร่มเยน็ และพร้อมที�จะเผชิญสิ�งต่างๆ ไปพร้อมๆกัน ซึ�ง
ถ้าเราทําได้สําเร็จ สงัคมสงบสุขในอุดมคตินั�น กอ็าจจะเป�นจริงได้ไมช่้ากเ็รว็

"การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330""การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"

ต้องขอขอบคณุ
- ท่านผูว่้าภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ที�อนญุาตใหพ้วกเราได้ทําโครงการดีๆแบบนี�
- ท่าน อผภ.วิชัย มณวัีชรเกียรติ ที�ช่วยใหข้้อเสนอแนะและช่วยหางบประมาณสนบัสนนุตลอด
- ท่าน อน.นติยา จันทร์อินทร์ ที�สนบัสนนุข้าวเกรียบคาลบี� 20 ลงั อาหย่อย
และผูใ้หญใ่จดี 4 ท่าน ที�สนบัสนนุงบประมาณในการทําสวนเกษตรอินทรียที์� โรงเรียนอนบุาลไทรโยค
- ท่าน ผชภ.ทัศนะ พฤษาไพศาลศลิป� สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
- ท่าน นายกอิสระ ชิ�นป��นเกลียว สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
- ท่าน นยล.พริิยจี์รา สริิปภัสสรา สโมสรโรตารีสนามจันทร์
- ท่าน รทร.เครือฟ�า นาเครือ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

กราบขอบพระคุณจากใจอีกครั�งค่ะ 
อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลยั 
(ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค)

❤  6 ธ.ค. ตื�นแต่เชา้ขึ�นรถไฟสายมรณะพร้อมทั�งฟ�งประวัติศาสตร์เกี�ยวกบัทางรถไฟ
สายนี�จากไกด์ท้องถิ�น ออกจากสวนไทรโยคไปทํากจิกรรมที�สถานสงเคราะหค์นชรา
เลี�ยงอาหารกลางวันและใหน้อ้งๆโรทาแรคท์เตอร์แบง่กลุม่ทําสนัทนาการร่วมกับคน
ชราซึ�งก็สร้างรอยยิ�มและเสยีงหวัเราะได้มากมาย สขุทั�งผูใ้หแ้ละผูร้ับ 

จะเหน็ได้ว่า การเป�นจิตอาสา รวมไปถึง จิตสาธารณะนั�น ลว้นแล้วแต่เป�นคุณลักษณะ
ที�ดีและเหมาะสมกับบุคคลในยุคสมยันี�เป�นอย่างยิ�ง การสง่เสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมี
จิตสํานกึและคํานงึถึงเรื�องนี� จะช่วยใหเ้ขาเติบโตเป�นมนษุย์ที�ดีและมคีณุภาพ อันจะ
นาํมาซึ�งการสร้างสังคมที�ดี สงบร่มเยน็ และพร้อมที�จะเผชิญสิ�งต่างๆ ไปพร้อมๆกัน ซึ�ง
ถ้าเราทําได้สําเร็จ สงัคมสงบสุขในอุดมคตินั�น กอ็าจจะเป�นจริงได้ไมช่้ากเ็ร็ว

"การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330""การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"

ต้องขอขอบคณุ
- ท่านผูว่้าภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ที�อนญุาตใหพ้วกเราได้ทําโครงการดีๆแบบนี�
- ท่าน อผภ.วิชัย มณวัีชรเกียรติ ที�ช่วยใหข้้อเสนอแนะและช่วยหางบประมาณสนบัสนนุตลอด
- ท่าน อน.นติยา จันทร์อินทร์ ที�สนบัสนนุข้าวเกรียบคาลบี� 20 ลงั อาหย่อย
และผูใ้หญใ่จดี 4 ท่าน ที�สนบัสนนุงบประมาณในการทําสวนเกษตรอินทรียที์� โรงเรียนอนบุาลไทรโยค
- ท่าน ผชภ.ทัศนะ พฤษาไพศาลศลิป� สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
- ท่าน นายกอิสระ ชิ�นป��นเกลียว สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
- ท่าน นยล.พริิยจี์รา สริิปภัสสรา สโมสรโรตารีสนามจันทร์
- ท่าน รทร.เครือฟ�า นาเครือ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

กราบขอบพระคุณจากใจอีกครั�งค่ะ 
อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลยั 
(ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค)

"การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330""การออกค่ายอาสา ครังแรกของโรทาแรคท์ภาค 3330"

กราบัขอบัพระคุณีจากใจอีกครั�งคะ่ 
อน.ดร.รัตินาพร เลัารุจิราลัยั (ประธานคณีะกรรมการโรทาแรคทภ์าค)
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 วันทีี่� 6 ธัินวาคม 2563 นายกก�อตั�งศุภัที่รฌา เหม่อนแก้ว  นายกก�อตั�งสัโมสัรโรตารีเม่องต้นนำ�าชุะอวด พิ่ร้อมด้วยมวลีม่ตรสัมาชุ่ก ได้ลีงพ่ิ่�น

ทีี่�เยี�ยมแจักจั�ายถุงยังชีุพิ่แลีะนำ�าด่�มให้แก�ผูู้้ประสับภัยนำ�าที่�วม ณ หมู�ทีี่� 7 ตำาบลีเคร็ง แลีะ หมู�ทีี่� 6 ตำาบลีที่�าเสัม็ด อำาเภอชุะอวด 

จัังหวัดนครศรีธิรรมราชุ ซึ�งเป็นพ่ิ่�นทีี่�ลุี�มนำ�ามีนำ�าที่�วมขังเป็นเวลีานาน ได้ชุ�วยปลีอบขวัญแลีะให้กำาลัีงใจัผูู้้ประสับภัยนำ�าที่�วม, ผูู้้ป่วยต่ดเตียง 

พิ่ร้อมมอบอาหารกลี�อง ในการชุ�วยเหล่ีอผูู้้ประสับภัยให้มีขวัญกำาลัีงใจัทีี่�ดีขึ�น ซึ�งภารก่จัในครั�งนี� ที่างสัโมสัรโรตารีเม่องต้นนำ�าชุะอวดขอขอบ

พิ่ระคุณ ที่�านผูู้้ว�าการภาคเฉล่ีมฉัตร จัันที่ร์อ่นที่ร์ แลีะแอนด์น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ ทีี่�ได้ระดมทุี่นที่รัพิ่ย์ แลีะขอขอบคุณ สัโมสัร รวมทัี่�ง 101 

สัโมสัร ในภาค 3330 โรตารีสัากลี แลีะผูู้้ร�วมบร่จัาคทัี่�งหมดทีี่�ได้มอบทุี่นที่รัพิ่ย์ในการร�วมบร่จัาคในครั�งนี�

สัโมสัรโรตารีเม่องต้นนำ�าชุะอวด ขอขอบพิ่ระคุณ ที่�านผูู้้ว�าการภาค 3330 โรตารีสัากลี ที่�านเฉล่ีมฉัตร จัันที่ร์อ่นที่ร์ แลีะแอนด์น่ตยา 

จัันที่ร์อ่นที่ร์ ทีี่�ได้มอบเง่นชุ�วยเหล่ีอผู้�านที่�านอดีตผูู้้ว�าการภาค ที่�านยุที่ธิก่จั มานะจ่ัตต์ มอบถุงยังชีุพิ่แจักจั�ายให้กับผูู้้ประสับภัยพ่ิ่บัต่นำ�าที่�วม 

ซึ�งพ่ิ่�นทีี่�อำาเภอชุะอวดเป็นพ่ิ่�นทีี่�ลุี�มนำ�าจึังมีนำ�าที่�วมขังเป็นเวลีานานชุาวบ้านไม�สัามารถออกจัากบ้านได้ ได้รับความเด่อดร้อนมาก 

ในนามนายกก�อตั�ง  ศุภัที่รฌา เหม่อนแก้ว ขอขอบคุณแที่นพีิ่�น้องชุาวอำาเภอชุะอวด จัังหวัดนครศรีธิรรมราชุ มา ณ โอกาสันี�ด้วยคะ
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 ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก
วันทีี่�12 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีศรีตาปี ประชุุมประจัำาสััปดาห์ ต่ดตามงานโครงการการบำาเพ็ิ่ญประโยชุน์โครงการปลูีกป่าจัากใจัแลีะผู้้

ามัดย้อมจัากใจั เตรียมพิ่ร้อมก่จักรรมบำาเพ็ิ่ญประโยชุน์ คอนเส่ัร์ตที่ำาดีด้วยหัวใจัสู้ัภัยมะเร็ง

วันทีี่� 13 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์ จััดพ่ิ่ธีิสัถาปนาแลีะฉลีองสัารตราตั�งสัโมสัรโรที่าแรคท์ี่โรงเรียนกรรณสูัตศึกษาลัีย สัโมสัรโ

รที่าแรคที่ว่ที่ยาลัียอาชีุวศึกษาสุัพิ่รรณบุรี สุัโมสัรโรที่าแรคท์ี่มหาว่ที่ยาลัียเที่คโนโลียีราชุมงคลีสุัวรรณภูม่ ศูนย์สุัพิ่รรณบุรี ได้รับเกียรต่จัาก 

ผู้วภ.เฉล่ีมฉัตร-แอนน์น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ เป็นประธิานในพ่ิ่ธีิ ณ โรงแรมพิ่ชุร สุัพิ่รรณบุรี

วันทีี่� 15 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์ ประชุุมร�วมกับผู้ชุภ.สัมพิ่งษ์ เล้ีาส่ัที่ธ่ิวรงค์ แลีะสัโมสัรโรที่าแรคท์ี่ทีี่�สัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่

การ์อุปถัมภ์ เพ่ิ่�อปรึกษาหาร่อการดำาเน่นก่จักรรมให้สัอดคล้ีองกับcitationของสัโมสัรโรที่าแรคท์ี่ 12 ข้อ ณ ชุมเด่อน คอมเพิ่ล็ีกซ์ จั.สุัพิ่รรณบุรี

วันทีี่� 17 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 นย.ดลีใจั จัองพิ่าน่ชุ สัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์ แลีะนยก.บุรพิ่ลี ภมรพิ่ลี สัโมสัรโรที่าแรคท์ี่ มหาว่ที่ยาลัียเที่คโน 

โลียีราชุมงคลี(มที่ร.)สุัวรรณภูม่ ศูนย์สุัพิ่รรณบุรีแลีะคณะได้ไปเยี�ยม น.สั.กมลีวรรณ กุศลีกส่ัก่จั นศ.แลีะสัมาชุ่กโรที่าแรคท์ี่ มที่ร.ฯผูู้้ได้รับบาดเ

จ็ับสัาหัสัจัากอุบัต่เหตุรถยนต์ ณ โรงพิ่ยาบาลีสัมเด็จัพิ่ระสัังฆราชุองค์ทีี่� 17 อ.สัองพีิ่�น้อง จั.สุัพิ่รรณบุรี
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 ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก
วันทีี่� 19 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีสุัราษฎร์ธิานีประชุุมครั�งทีี่� 8

วันทีี่� 24 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 พ่ิ่ธีิสัถาปนาคณะกรรมการบร่หารสัโมสัรอ่นเตอร์แรคท์ี่ ในอุปถัมภ์ของสัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์ ปีบร่หาร 2563-

2564 ค่อ สัโมสัรอ่นเตอร์แรคท์ี่ร.ร.สัวนแตงว่ที่ยา สัโมสัรอ่นเตอร์แรคท์ี่ร.ร.บรรหารแจั�มใสัว่ที่ยา สัโมสัรอ่นเตอร์แรคท์ี่ร.ร.สัามชุุกรัตน 

โภคาราม อน.ณัฐพัิ่ชุร์ สุัชุาต่กูลีว่ที่ย์ ประธิานอ่นเตอร์แรคท์ี่ภาค 3330 RI ประธิานในพ่ิ่ธีิได้ประชุุม 3 สัโมสัร เร่�องเป้าหมายของอ่นเตอร์แรคท์ี่ 

พิ่ร้อมกับมอบถ้วยรางวัลีก่จักรรมจ่ัตอาสัายอดเยี�ยมปีบร่หาร2562-2563 แก�สัโมสัรอ่นเตอร์แรคท์ี่ โดยมีผู้ชุภ.สัมพิ่งษ์ เล้ีาส่ัที่ธ่ิวรงค์ นยก.

ลัีดดารัตน์ ตันรัตนวงค์ คณะครูทัี่�ง 3 โรงเรียน มวลีสัมาชุ่กสัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์ร�วมพ่ิ่ธีิด้วย ณ โรงเรียนสัามชุุกรัตนโภคาราม จั.สุัพิ่รรณบุรี

วันทีี่� 26 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 

สัโมสัรโรตารีราชุบุรี เข้าเยี�ยมให้กำาลัีงใจั  

รที่ร.ณัฐวัฒน์ ศรีสัังวรณ์สัมาชุ่กสัโมสัรโรตารี 

ราชุบุรี พัิ่กฟ้ื้�นร�างกายจัากภาวะล่ี�มเล่ีอด 

อุดตันเส้ันเล่ีอดสัมอง

วันทีี่� 7 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีที่วารวดี จััดอบรมภาษาอังกฤษออนไลีน์ให้กับครูสัอนภาษาอังกฤษในจัังหวัดนครปฐม “Rotary Free English Online 

Program” ปีทีี่� 5 โดยได้รับความร�วมม่อจัากศึกษาธ่ิการจัังหวัดนครปฐม มหาว่ที่ยาลัียราชุภัฏนครปฐม แลีะ สัโมสัรโรตารี Scarborough ภาค7070 

ประเที่ศแคนาดา ซึ�งสัโมสัรโรตารีที่วารวดีได้รับล่ีขส่ัที่ธ่ิ�แห�งแรกในประเที่ศไที่ยทีี่�ได้รับโปรแกรมออนไลีน์ ณ มหาว่ที่ยาลัียราชุภัฏนครปฐม 
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 ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก  ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก
วันทีี่� 24 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีพิ่ระสัมุที่รเจัดีย์ พ่ิ่�นทีี่� 21 ภาค 3330 โรตารีสัากลี ผูู้้ว�าการภาค 3330 RI ผู้วภ.เฉล่ีมฉัตร 

จัันที่ร์อ่นที่ร์แลีะโรตารีแอนน์ อน.น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ เยี�ยมสัโมสัรอย�างเป็นที่างการ

สัโมสัรโรตารี พิ่ระสัมุที่รเจัดีย์ ที่ำาก่จักรรมโครงการ District Grant #2094778 มอบคอมพ่ิ่วเตอร์แก�โรงเรียนสัองพีิ่�น้อง(ใจัดีอุปถัมภ์)

โครงการมอบเก้าอี�ว่ลีแชุร์แก� รพิ่. สัต บ้านขุนสัมุที่รไที่ย อำาเภอพิ่ระสัมุที่รเจัดีย์ จัังหวัดสัมุที่รปราการ

วันทีี่� 24 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีพิ่ระสัมุที่รเจัดีย์ มอบห้องทัี่นตกรรม ด้วยเง่นทุี่นระดับภาค District Grant 150,000 บาที่

ให้กับ รพิ่.สัต.บ้านนาเกล่ีอน้อย โดย ผูู้้ว�าการภาค เฉล่ีมฉัตร แลีะโรตารีแอนน์ อน.น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ แลีะที่�าน สัสัอ.คำารณ มั�งมี ผู้ชุภ.พิ่รเที่พิ่ 

คงเอี�ยมมวลีม่ตรสัมาชุ่กสัโมสัรโรตารีพิ่ระสัมุที่รเจัดีย์ ข้าราชุการ แลีะอสัม.เข้าร�วมด้วย

Increasing the new memberships is important. Rotary Club of pra pathomchedi Rotary internaltional ,District 3330 have meeting and conference 

the topic is about membership by PDG. Dr.Peera Farmpiboon (Chair.District Membership Development Commitees).He is giving all the new 

members knowledge of Rotary.On this day,there are Assistant Governor Area 24,25,26 and 8 Clubs of Rotary joining as well Rotary club of Nakhorn 

pathom, Rotary club of Sanam Chan, Rotary club of Rai-khing Sam pran, Rotary club of Phut ta monthon, Rotary club of Ban pong, Rotary club of 

Don toom, Rotary club of Kum Phan Sang and Rotary club of Thavaravadi. On the Friday 13rd of November 2020

วันทีี่� 27 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีพิ่ระปฐมเจัดีย์ ประชุุมประจัำาสััปดาห์ ครั�งทีี่� 20/2563-2564 ประชุุมคณะกรรมการบร่หารสัโมสัร 

คณะคณะกรรมการสัโมสัรแลีะอนุกรรมการแลีะสัมาชุ่กครั�งทีี่� 5/2563-2564 พิ่ร้อมจััดวันคล้ีายวันเก่ดให้กับสัมาชุ่กทีี่�มีวันคล้ีายวันเก่ดในเด่อน

พิ่ฤศจ่ักายน แลีะร�วมประชุุม Club Assembly ครั�งทีี่� 3/2563-2564 พิ่ร้อม ประเม่นโครงการ ก�อนผูู้้ว�าภาคเยี�ยมสัโมสัรต�อไป
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 ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก
วันทีี่� 28 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 ผู้วภ.เฉล่ีมฉัตร จัันที่ร์อ่นที่ร์พิ่ร้อมโรตารีแอนน์ อน น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ ได้มาเยี�ยมสัโมสัรโรตารีพุิ่ที่ธิมณฑลี 

อย�างเป็นที่างการ แลีะร�วมพ่ิ่ธีิสัถาปนาคณะกรรมการบร่หารสัโมสัรโรที่าแรคมหาว่ที่ยาลัียเที่คโนโลียีราชุมงคลีรัตนโกส่ันที่ร์ศาลีายา แลีะสัโมสั

รอ่นเตอร์แรคท์ี่โรงเรียนกาญจันาภ่เภกว่ที่ยาลัียนครปฐม ในความอุปถัมภ์ของสัโมสัรโรตารีพุิ่ที่ธิมณฑลีทัี่�งร�วมประชุุมก่จัการสัโมสัรนำาแนวที่างเ

ป้าหมาย 4 ข้อ ให้นำาไปปฏ่บัต่ให้สัโมสัรเข้มแข็งแลีะเป็นไปตามนโยบายภาคให้ลุีลี�วง

วันทีี่� 28 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีราชุบุรี จััดโครงการสั�งเสัร่มฝึึกอาชีุพิ่ที่ำาก๋วยเตี�ยวแลีะชุงกาแฟื้ในขุมชุนโรตารีราชุบุรี

วันทีี่� 30 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีราชุบุรี ร�วมกับ สัโมสัรโรตารีในพ่ิ่�นทีี่� 19/20 ของจัังหวัดราชุบุรี เรียนเชุ่ญที่�าน ผู้วภ.เฉล่ีมฉัตร - 

แอนน์ อน.น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ ปรึกษาการที่ำาโครงการ Global Grant เร่�องจััดหารถบร่การเจัาะเล่ีอดเคล่ี�อนทีี่�ขนาด 4 เตียง ทีี่� สัร.ราชุบุรี

วันทีี่� 30 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีราชุบุรี ร�วมกับ สัโมสัรโรตารีพิ่ลีอยราชุบุรี เรียนเชุ่ญที่�าน ผู้วภ.เฉล่ีมฉัตร -แอนน์ อน.น่ตยา 

จัันที่ร์อ่นที่ร์ เปิดโครงการโรตารีใสั�ใจัฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสับ ในโรแที่เรียน คู�สัมรสั แลีะ กลุี�มเสีั�ยง Covid19 ทีี่� ศูนย์สุัขภาพิ่ชุุมชุน 

ประชุานุเคราะห์ โรงพิ่ยาบาลีราชุบุรี 

วันทีี่� 2 - 6 ธัินวาคม 63 สัโมสัรโรตารีราชุบุรี สัโมสัรโรตารีพิ่ลีอยราชุบุรีร�วมกับมูลีน่ธ่ิประชุานุกูลีราชุบุรี จััดเคร่�องอุปโภคพิ่ร้อมเร่อแลีะ 

ทีี่มกู้ภัยกู้ชีุพิ่ ไปชุ�วยเหล่ีอพีิ่�น้องชุาวนครศรีธิรรมราชุ
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 ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก  ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก
วันทีี่� 9 ธัินวาคม 63 สัโมสัรโรตารีราชุบุรี ประชุุมอดีตนายกสัโมสัรโรตารีราชุบุรี พิ่ร้อมสันับสันุน เวชุภัณฑ์ ชุ�วยเหล่ีอผูู้้ประสับภัยนำ�าที่�วมจัังหวัดตรัง 

วันทีี่� 9 ธัินวาคม 2563 สัโมสัรโรตารีศรีตาปี จััดคอนเส่ัร์ตที่ำาดีด้วยหัวใจัสู้ัภัยมะเร็ง ณโรงแรมไดมอนด์จัังหวัดสุัราษฎร์ธิานี รายได้ซ่�ออุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์เคร่�องม่อแพิ่ที่ย์ให้กับโรงพิ่ยาบาลีศูนย์มะเร็งจัังหวัดสุัราษฎร์ธิานี

On the 3rd of December 2020, DG.Chalermchart Chun-in, District Governor2020-2021 Rotary international D.3330 make 

an official visit to Rotary Club of Pra pathom Chedi ,Rotary international D. 3330.He gives our club leadership a mes-

sage from Rotary International , gain better understanding ,provide helpful, friendly advice ,help strengthen the Rotary 

Club and also appreciate Donor recognition to our club members. 

วันทีี่� 10 ธัินวาคม 2563 ผู้วภ.เฉล่ีมฉัตร-แอนน์น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ ภาค 3330 โรตารีสัากลี เยี�ยมสัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์อย�างเป็นที่างการ 

หลัีงจัาก ผู้วภ.ได้กรุณาเสันอสัาระสัำาคัญจัากประธิานโรตารีสัากลีแล้ีวได้ชีุ�แจังแนวที่างการดำาเน่นงานให้แก�สัโมสัร จัากนั�น นย.ดลีใจั จัองพิ่าน่ชุ 

ได้นำาเสันอผู้ลีงานทัี่�ง 5 ฝ่ึายแลีะ citation ตามเป้าหมายของสัโมสัร ได้มีการแลีกเปลีี�ยนข้อค่ดเห็นระหว�างผูู้้เข้าร�วมประชุุมซึ�งประกอบด้วย 

ผู้ชุภ. พ่ิ่�นทีี่� 29 นยก.สัร. นยก.สัโมสัรโรที่าแรคท์ี่ 3 สัโมสัร นย.สัโมสัรอ่นเที่อร์แรคท์ี่ 3 สัโมสัร ประธิาน RCC 3 ชุุมชุน คณะกรรมการแลีะ 

สัที่ร. ณ อาคารจัันที่ร์เจัร่ญ มหาว่ที่ยาลัียสัวนดุส่ัต ว่ที่ยาเขตสุัพิ่รรณบุรี

วันทีี่� 5 ธัินวาคม 2563 สัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์สั�งโรที่าแรคท์ี่ เพ่ิ่�อไปเข้าค�าย จั. กาญจันบุรี เพ่ิ่�อให้เด็กสันุกแลีะร�วมที่ำาก่จักรรมร�วมกัน
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 ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก
วันทีี่� 10 ธัินวาคม 2563 ผู้วภ.เฉล่ีมฉัตร-แอนน์น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ ภาค 3330 โรตารีสัากลี ลีงพ่ิ่�นทีี่�ร�วมกับ นย.ดลีใจั จัองพิ่าน่ชุ สัร.

สุัพิ่รรณ่การ์ เพ่ิ่�อเยี�ยมเยียนชุุมชุน โรตารีหัวเวียง ตำาบลีรั�วใหญ� อำาเภอเม่อง สุัพิ่รรณบุรี ซึ�งก�อตั�งในปีบร่หาร 2563-2564 นับเป็นชุุมชุน 

โรตารีแห�งทีี่� 4 ในความอุปถัมภ์ของสัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์

วันทีี่� 12 ธัินวาคม 2563 สัโมสัรโรตารีพุิ่ที่ธิมณฑลี นำาโดย ผู้ชุภ พ่ิ่�นทีี่� 24 ปร่ญญา บุญสั�งเจัร่ญ, นย เชุาวล่ีต โถน้อย แลีะสัมาชุ่ก ร�วม กับ อสัม อ.

พุิ่ที่ธิมณฑลี รณณรงค์กำาจััดยุงลีายแหลี�งเพิ่าะพัิ่นธ์ิยุง ด้วยการใชุ้ที่รายอะเบที่ เที่ลีงแหลี�งนำ�า ณ ตลีาดนัดศาลีายาแลีะบร่เวณชุุมชุน อ.พุิ่ที่ธิมณฑลี

10 ธัินวาคม 2563 ผู้วภ. เฉล่ีมฉัตร-แอนน์น่ตยา จัันที่ร์อ่นที่ร์ ภาค 3330 โรตารีสัากลี ลีงพ่ิ่�นทีี่�ร�วมกับ นย.ดลีใจั จัองพิ่าน่ชุ อผู้ภ. นพิ่.พิ่รชัุย 

บุญแสัง เพ่ิ่�อเปิดโครงการ District Grant จััดหาแที่งก์นำ�า เพ่ิ่�อรองรับนำ�าสัะอาดเพ่ิ่�อชุุมชุน ตำาบลีไร�รถ อ.ดอนเจัดีย์ จั.สุัพิ่รรณบุรี ซึ�งจััดสัร้าง

โดยสัโมสัรโรตารีสุัพิ่รรณ่การ์ ด้วยงบประมาณ 85,000 บาที่ จัากมูลีน่ธ่ิโรตารีแลีะเง่นบร่จัาค

วันทีี่� 24 พิ่ฤศจ่ักายน 2563 สัโมสัรโรตารีมณีกาญจัน์ จััด โครงการมอบสันามเด็กเลี�นหญ้าเทีี่ยมแลีะมอบทุี่นการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซ�อง

วันทีี่� 7 ธัินวาคม 2563 สัโมสัรโรตารีมณีกาญจัน์ จััด โครงการนำ�าด่�มเพ่ิ่�อน้อง ปรับปรุงระบบกรองนำ�าสัะอาด แลีะมอบทุี่นการศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนเจัดีย์
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 ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ประชาสัมพันธ์ จาก นายกนายก จากใจ เลขาภาค

ด้้วยไมตรีีจิตแห่่งโรีตารีี

อน.ปรีาณปิยา อมรีชััยยาพิิทัักษ์์
เลขานุการีภาค 3330 โรีตารีีสากล
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จังหวัดนราธิวาส “ทักษิณราชต าหนัก ชนรักศาสนา     

นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกอง
หอมหวาน” อ่านสโลแกนแล้วรู ้เลยนะคะว่า จ.นราธิวาส               
อุดมสมบูรณ ์และมีมนตรเ์สน่หท์ัง้ 13 อ าเภอ หากท่านอยากเที่ยว
ทะเล นราธิวาสท่ีแห่งนี ้ท่านสามารถพบกับชายหาดที่ยาวสดุลกูหู
ลูกตา  ทรายสวยร่ม ร่ืน  มีทั้ งหาดบ้านทอน หาดนราทัศน์                 
และชายหาดอ่าวมะนาว เชื่อมต่อกบัน า้แบ่ง ซึ่งเป็นปากน า้ที่น า้จืด     

ไหลลงทะเล เป็นท่าเรือของประมงพืน้บา้น ที่มีอาหารทะเลใหท้าน
ตลอดทัง้ปี ราคาไม่แพง แต่หากจะเที่ยวภูเขาลองขึน้ไปที่ อ.สคุิริน    

ดูสิคะ ติดกับป่า
ฝ่ัง ฮาลา-บาลา          
มีนกเงือกหลาย
สายพันธ์อยู่ที่นี่
แสดงถึงความ
เ ป็ น ผื น ป่ า ที่ มี
ความสมบูรณ์ และชมทะเลหมออกได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ           
ที่ผานับดาว เขาว่าที่นี่ในพืน้ดินจะเป็นทอง ไม่เชื่อก็ตอ้งเชื่อล่ะค่ะ 
พรอ้มด้วยผลหมากรากไม้ ที่สลับสับเปล่ียนหมุนเวียนออกลูก    
ออกผลใหก้ินกนัทัง้ปี ทัง้รงัแข ทเุรียน เงาะเจ๊ะมง ลองกองซีโป หรือ
ถา้ชอบน า้ตกที่เด่น ๆ นราธิวาสมีน า้ตกปาโจ ซึ่งเป็นที่พบย่านดา
โอ๊ะหรือใบไม้สีทองแห่งเดียวในโลก น า้ตกฉัตรวาริน น า้ตกซีโป 
และมีน ้าตกอื่น ๆ อีกท่ียังไม่ได้กล่าวถึง ส่วนเทศกาลประเพณี     
ของนราธิวาสท่ีโดดเด่นที่มีใหช้มใหเ้ชียรไ์ดทุ้กปี เรามีการแข่งขนั
เรือกอและ และเรือยอกอง การประกวดการแข่งขนันกเขาชวาเสียง 

นกกรงหัวจุก เทศกาลงานของดีเมืองนรา ประกวดลองกองและ
ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร ที่นี่ยังมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารดิว้ยนะคะ ก็คือศนูยศ์กึษาการพฒันาพิกลุทอง มีป่าพรุ
ผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ ์คือป่าพรุสิรินธร (โต๊ะแดง) ศิลปหตัถกรรม
งานฝีมือก็ไม่น้อยหน้า  ไม่ว่าจะเป็น  เ ส่ือกระจูด ย่านลิเพา               
เรือกอและจ าลอง และอีกมากมาย ตอ้งมาสัมผัสกันดว้ยตัวเอง 
และมีอีกหลายที่ ที่อยากใหท้่านไดม้าสมัผสักนั ทัง้วดัชลธาราสิงเห 
มสัยิดวาดีลฮเูซ็นหรือมสัยิดตะโละมาเนาะ (มสัยิด 300 ปี) ที่อยาก
ใหท้่านไดล้องมาเยี่ยมชมกนันะคะ 

มากันต่อที่จังหวัดยะลา “ใต้ สุดสยาม เมืองงาม
ชายแดน” ใต้สุดของแผ่นดินสยามอยู่ที่  อ.เบตง จังหวัดยะลา     
เป็นจังหวัดที่ไม่มีทะเล แต่ยะลาก็มีทะเลเทียมอยู่ใจกลางเมือง 
มาถึงในตัวเมืองของจังหวัดยะลา ผังเมืองสวย สมบูรณ์แบบ       
และเคยไดร้บัรางวลั เป็นเมืองที่สะอาด ยะลาอยู่ฝ่ังป่า บาลา-ฮาลา 
มีเข่ือนบางลางที่ เป็นเขื่อนที่  ผลิตไฟฟ้าพลังน ้าเอนกประสงค์      
แห่งแรกในภาคใต ้คุณสามารถล่องแพดคูวามอุดมสมบรูณข์องป่า 
ดลิูง ดคู่าง ดนูกเงือก ชิล ๆ และอีกที่ที่อยากแนะน าคือ วดัคหูาภมิขุ 
ภายในวัดมีถ ้าประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่อยู่  
พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์นอกจากนี ้ยังมีหินงอกหินย้อย
สวยงาม และน า้ใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน แต่จะใหด้ีไปกว่านัน้
เราต้องไปที่  อ.เบตงค่ะ โค้งหลายรอ้ยโค้งรอให้ท่านมาท้าทาย 
ทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามอุดมไปด้วยป่าไม้และธรรมชาติ    
ถึงเบตงคุณตอ้งอยู่ที่นี่สัก 2 คืน นะคะ มาดูสถานที่ที่ เป็นที่นิยม
ที่สุดในตอนนีก้ันค่ะ สกายวอลก์อยัเยอรเ์วง จุดชมทะเลหมอกใน
รูปแบบสกายวอลก์ที่ยาวที่สดุในโลก ที่สามารถชมหมอกไดท้ัง้ปี  

       ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เมืองงามสามจงัหวดัชายแดนใต้ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ ์โอบลอ้มดว้ยขุนเขาฝ่ัง ฮาลา-บาลา และ บาลา-ฮาลา     
ติดทะเลฝ่ังอ่าวไทย ติดชายแดนเพื่อนบา้นมาเลเซีย มีทัง้น า้ตก ภูเขา และทะเล ท่ีนี่ ผูค้นอยู่อย่างพหุวฒันธรรม ความหลากหลายของศาสนา 
ภาษาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ทั้งการแต่งกาย อาหารการกิน ดิฉันจะพาที่รักทุกท่านมาท าความรูจ้ักกันคร่าว  ๆ                 
กบัสามจงัหวดัชายแดนใต ้ดินแดนอศัจรรย ์ตามมาค่ะ 

D.3330 
 ผูช้่วยผูว่้าการภาค พืน้ท่ี 2 ภาค 3330  

อน.บษุรา เบนอะสาร 
สโมสรโรตารีนราธิวาส เสน่หส์ามจงัหวดัชายแดนใต ้ใครไดม้าดจุดั่งตอ้งมนตร ์

 

อุโมงปิยะมิตร 
ส วนดอก ไม้
เ มื อ ง ห น า ว 
นอกจากเรื่อง
ความสวยงาม
ดา้นธรรมชาติ  
เบตงยังมีของ

อร่อยที่มาแลว้ตอ้งหา้มพลาดนะคะ คือ ผักน า้ ไก่เบตง หมี่เบตง 
เฉาก๊วยเบตง ส้มโชกุนจ.ยะลายังมีอีกหลาย อ าเภอที่โดดเด่น        
อ.รามัน มีช้างเผือกคู่บารมี ตะโละหะลอกริชงาม อ.ธารโต                
มีชนพืน้เมืองที่เรียกว่าซาไกหรือท่ีเรียกวา่โอรงัอซัลี และผลไมข้ึน้ชื่อ
ที่ อ.กาบงั คือจ าปาดะค่ะ จาก จ.หวดัยะลา เราไปกันที่ จ.ปัตตานี
กนัต่อนะคะ 

“เ มือ ง งามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮ าลาล เลิ ศล ้ า                 
ชนน้อมน าศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุข     
แดนใต้” จ.ปัตตานีตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่าง จ.นราธิวาสและยะลา 
ปัตตานีถือว่าเป็นเมืองเกา่ที่เรียกวา่ลงักาสกุะ แปลว่าเป็นบา้นเมอืง
ที่มีแต่ความสขุ ความรื่นรมย ์ในตวัเมืองปัตตานีเสน่หท์ี่น่าไปเยือน
และคน้หา คือ ชุมชนตลาดจีน ย่านเมืองเก่าของจังหวัดปัตตานี 
หรือในภาษายาวีที่ เรียกว่า  “กือดาจีนอ” ชุมชนที่นี่ เป็นพื ้นที่            
อยู่อาศัยร่วมกันของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทย      
เชือ้สายจีน โดยเป็นชุมชนจีนที่ขนาบขา้งดว้ยชุมชนอาเนาะซูงา 
และคลองชา้ง ยงัมีเรื่องราวในอดีตมากมายเล่าในนีค้งไม่จบนะคะ 
ตอ้งมาสัมผัสดว้ยตนเองค่ะ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีที่ที่น่าสนใจ
มากมายไม่แพ้อีก 2 จังหวัดเลยค่ะ ถ้าหากอยากเที่ยวทะเล         
ต้องเป็น แหลมตาชี  หาดตะโละกาโปร์ หาดตะโล๊ะสะมิแล            
ส่วนน า้ตกก็จะมี อุทยานแห่งชาติน า้ตกทรายขาว น า้ตกอรญัวารนิ 
น า้ตกโผงโผง ศาสนสถานก็มีหลายที่  ที่น่าไปในปัตตานี เรียกว่า
เป็นศาสนสถานที่คู่บา้นคู่เมืองกันเลยทีเดียว เช่น มัสยิดกรือเซะ 
มสัยิดกลางจงัหวดั
ปัตตานี วัดชา้งให้
ราษฎรบ์ูรณาราม 
ศ า ล เ จ้ า แ ม่ ลิ ้ ม       
กอเหนี่ยว และยัง
มี อี ก ห ล า ย ที่            
ที่ดิฉันอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึง   ในครั้งนี ้ หากได้ลองมาเที่ยว            
ที่จงัหวดัปัตตานีทัง้ทีแลว้ตอ้งเที่ยวใหค้รบนะคะ 

ที่รักคะ เมื่อพูดถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีใครอยากมา
เที่ยวเลย กลัวความไม่ปลอดภัย แต่อย่าไปเชื่อใครง่าย ๆ นะคะ 

ดิฉันเป็นคนนราธิวาสค่ะ อยู่ตั้งแต่สมัยปู่ ย่าตายายมาแลว้ไม่ใช่     
คนที่ยา้ยถิ่นฐานมา เชื่อดิฉันนะคะ ดิฉันจะพาทุกท่านมาเที่ยวเอง
เพราะดิฉันเป็นไกด ์เคยพาคณะทัวรม์าเท่ียวที่  3 จังหวดัชายแดน
ใต้ หลายคณะ ทุกคนประทับใจ ใน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
วฒันธรรมประเพณีอนังดงาม โดยเฉพาะเรื่องของอาหารหการกิน   
ที่ยงัไม่ไดพ้ดูถึงมาเลยชา้งตน้ ขอพดูสกันิดนะคะว่า มาสามจงัหวดั
ชายแดนใต้ ต้องได้
ทานขา้วย า ไก่กอและ 

ลอปะตีแก มะตะบะ     
เ ปี ย น า  โ ร ตี ช า ชั ก      
ซ าแบ   นาซิ ดาแฆ    
นาซิลือเมาะ อาเกาะ 

แ ล ะ อี ก ม า ก ม า ย      
ฟังชื่อแลว้แปลกดีใช่ไหมคแต่อยากจะบอกว่า “ซือดะเดาะแดะ” 
อรอ่ยมาก ๆ เลยค่ะ   

สามจังหวัดชายแดนใตเ้ราอยู่กันอย่างมีความสุข อยู่อย่าง
แบบพหวุฒันธรรม ไม่ว่าไทยพทุธ จีน มสุลิม เราใหค้วามช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานเป็นรอ้ย ๆ ปี ซึ่งดิฉันเองก็ไม่รูว้่า    
มนัเริ่มมานานมากแค่ไหน ถามปู่ ทวด ปู่ ทวดก็บอกว่ามนันานมาก
ตั้งแต่สมัยทวดของทวดและของทวด  ๆ  ๆ ปู่ ทวดเล่ามาแบบนั้น      
ข  า ๆ นะคะ  

จะเดินทางมาที่นี่ง่ายมากเลยค่ะ จะมากับรถทัวรไ์ม่ประจ า
ทางเที่ยวรายทางมาจนสดุปลายดา้มขวานก็ได ้หรือจะบินมาลงที่ 
ท่าอากาศยานนราธิวาส เราก็จะไปรบัท่านถึงที่ แลว้พาเที่ยวครบ
ทั้ง 3 จังหวัด ท่านมาอยู่สัก 4 วัน 3 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน แลว้แต่
สะดวกคณุจะไดร้บัความประทบัใจ ดื่มด ่ากับธรรมชาติ สนุกสนาน
แบบแอดเวนเจอร ์ผจญภยั และไดค้วามรูเ้รื่องความเป็นไปเป็นมา
ของสามจงัหวดัชายแดนใต ้อย่างถูกตอ้ง และอิ่มอร่อยกับอาหาร
เลิศรส 

บุษรา ขอเชิญโรแทเรียลทุกท่าน ใหม้าเที่ยวสมัผสัวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงสมของชายแดนใต ้นะคะ ในงบประมาณที่ท่านมี     
ไม่แพง ในฐานะเจ้าของบริษัทน าเที่ ยว อะเมสซิ่ งดี เจทัวร์                 
จะลดราคาให้โรตารี แบบพิเศษสุดๆ บริการให้ดีที่สุด นอกจาก
ชายแดนใต้แล้ว เรายังจัดน าเท่ียวทั่วประเทศไทย โดยทีมงาน       
มืออาชีพ เที่ยว ช็อป จัดเลีย้ง ประชุมสัมนา ไม่ว่าจะบิน จะบัส      
รบัทั่วไทยเลยนะคะ ติดต่อ อน.บุษรา 0891971069 / Facebook 
บษุรา เบนอะสาร หรือทางเพจเพจ Amazing DJ Tour 

       เที่ยวสนุก สุขใจ ได้ความรู้ เสน่หส์ามจงัหวดัชายแดน
ใต ้“ใครได้มาดุจดั่งต้องมนตร”์ มาแลว้ตอ้งอยากมาอีก  
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อุโมงปิยะมิตร 
ส วนดอก ไม้
เ มื อ ง ห น า ว 
นอกจากเรื่อง
ความสวยงาม
ดา้นธรรมชาติ  
เบตงยังมีของ

อร่อยที่มาแลว้ตอ้งหา้มพลาดนะคะ คือ ผักน า้ ไก่เบตง หมี่เบตง 
เฉาก๊วยเบตง ส้มโชกุนจ.ยะลายังมีอีกหลาย อ าเภอที่โดดเด่น        
อ.รามัน มีช้างเผือกคู่บารมี  ตะโละหะลอกริชงาม อ.ธารโต                
มีชนพืน้เมืองที่เรียกว่าซาไกหรือท่ีเรียกวา่โอรงัอซัลี และผลไมข้ึน้ชื่อ
ที่ อ.กาบงั คือจ าปาดะค่ะ จาก จ.หวดัยะลา เราไปกันที่ จ.ปัตตานี
กนัต่อนะคะ 

“เ มือ ง งามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮ าลาล เลิ ศล ้ า                 
ชนน้อมน าศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุข     
แดนใต้” จ.ปัตตานีตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่าง จ.นราธิวาสและยะลา 
ปัตตานีถือว่าเป็นเมืองเกา่ที่เรียกวา่ลงักาสกุะ แปลว่าเป็นบา้นเมอืง
ที่มีแต่ความสขุ ความรื่นรมย ์ในตวัเมืองปัตตานีเสน่หท์ี่น่าไปเยือน
และคน้หา คือ ชุมชนตลาดจีน ย่านเมืองเก่าของจังหวัดปัตตานี 
หรือในภาษายาวี ท่ีเ รียกว่า  “กือดาจีนอ” ชุมชนที่นี่ เป็นพื ้นที่            
อยู่อาศัยร่วมกันของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทย      
เชือ้สายจีน โดยเป็นชุมชนจีนที่ขนาบขา้งดว้ยชุมชนอาเนาะซูงา 
และคลองชา้ง ยงัมีเรื่องราวในอดีตมากมายเล่าในนีค้งไม่จบนะคะ 
ตอ้งมาสัมผัสดว้ยตนเองค่ะ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีที่ที่น่าสนใจ
มากมายไม่แพ้อีก 2 จังหวัดเลยค่ะ ถ้าหากอยากเท่ียวทะเล         
ต้องเป็น แหลมตาชี  หาดตะโละกาโปร์ หาดตะโล๊ะสะมิแล            
ส่วนน า้ตกก็จะมี อุทยานแห่งชาติน า้ตกทรายขาว น า้ตกอรญัวารนิ 
น า้ตกโผงโผง ศาสนสถานก็มีหลายที่  ที่น่าไปในปัตตานี เรียกว่า
เป็นศาสนสถานท่ีคู่บา้นคู่เมืองกันเลยทีเดียว เช่น มัสยิดกรือเซะ 
มสัยิดกลางจงัหวดั
ปัตตานี วัดชา้งให้
ราษฎรบ์ูรณาราม 
ศ า ล เ จ้ า แ ม่ ลิ ้ ม       
กอเหนี่ยว และยัง
มี อี ก ห ล า ย ที่            
ที่ดิฉันอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึง   ในครั้งนี ้ หากได้ลองมาเที่ยว            
ที่จงัหวดัปัตตานีทัง้ทีแลว้ตอ้งเที่ยวใหค้รบนะคะ 

ที่รักคะ เมื่อพูดถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีใครอยากมา
เที่ยวเลย กลัวความไม่ปลอดภัย แต่อย่าไปเชื่อใครง่าย ๆ นะคะ 

ดิฉันเป็นคนนราธิวาสค่ะ อยู่ตั้งแต่สมัยปู่ ย่าตายายมาแลว้ไม่ใช่     
คนที่ยา้ยถิ่นฐานมา เชื่อดิฉันนะคะ ดิฉันจะพาทุกท่านมาเที่ยวเอง
เพราะดิฉันเป็นไกด ์เคยพาคณะทัวรม์าเที่ยวที่  3 จังหวดัชายแดน
ใต้ หลายคณะ ทุกคนประทับใจ ใน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
วฒันธรรมประเพณีอนังดงาม โดยเฉพาะเรื่องของอาหารหการกิน   
ที่ยงัไม่ไดพ้ดูถึงมาเลยชา้งตน้ ขอพดูสกันิดนะคะว่า มาสามจงัหวดั
ชายแดนใต้ ต้องได้
ทานขา้วย า ไก่กอและ 

ลอปะตีแก มะตะบะ     
เ ปี ย น า  โ ร ตี ช า ชั ก      
ซ าแบ   นาซิ ดาแฆ    
นาซิลือเมาะ อาเกาะ 

แ ล ะ อี ก ม า ก ม า ย      
ฟังชื่อแลว้แปลกดีใช่ไหมคแต่อยากจะบอกว่า “ซือดะเดาะแดะ” 
อรอ่ยมาก ๆ เลยค่ะ   

สามจังหวัดชายแดนใตเ้ราอยู่กันอย่างมีความสุข อยู่อย่าง
แบบพหวุฒันธรรม ไม่ว่าไทยพทุธ จีน มสุลิม เราใหค้วามช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานเป็นรอ้ย ๆ ปี ซึ่งดิฉันเองก็ไม่รูว้่า    
มนัเริ่มมานานมากแค่ไหน ถามปู่ ทวด ปู่ ทวดก็บอกว่ามนันานมาก
ตั้งแต่สมัยทวดของทวดและของทวด  ๆ  ๆ ปู่ ทวดเล่ามาแบบนั้น      
ข  า ๆ นะคะ  

จะเดินทางมาที่นี่ง่ายมากเลยค่ะ จะมากับรถทัวรไ์ม่ประจ า
ทางเที่ยวรายทางมาจนสดุปลายดา้มขวานก็ได ้หรือจะบินมาลงที่ 
ท่าอากาศยานนราธิวาส เราก็จะไปรบัท่านถึงที่ แลว้พาเที่ยวครบ
ทั้ง 3 จังหวัด ท่านมาอยู่สัก 4 วัน 3 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน แลว้แต่
สะดวกคณุจะไดร้บัความประทบัใจ ดื่มด ่ากับธรรมชาติ สนุกสนาน
แบบแอดเวนเจอร ์ผจญภยั และไดค้วามรูเ้รื่องความเป็นไปเป็นมา
ของสามจงัหวดัชายแดนใต ้อย่างถูกตอ้ง และอ่ิมอร่อยกับอาหาร
เลิศรส 

บุษรา ขอเชิญโรแทเรียลทุกท่าน ใหม้าเท่ียวสมัผสัวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงสมของชายแดนใต ้นะคะ ในงบประมาณที่ท่านมี     
ไม่แพง ในฐานะเจ้าของบริษัทน าเที่ ยว อะเมสซิ่ งดี เจทัวร์                 
จะลดราคาให้โรตารี แบบพิเศษสุดๆ บริการให้ดีที่สุด นอกจาก
ชายแดนใต้แล้ว เรายังจัดน าเที่ยวทั่วประเทศไทย โดยทีมงาน       
มืออาชีพ เที่ยว ช็อป จัดเลีย้ง ประชุมสัมนา ไม่ว่าจะบิน จะบัส      
รบัทั่วไทยเลยนะคะ ติดต่อ อน.บุษรา 0891971069 / Facebook 
บษุรา เบนอะสาร หรือทางเพจเพจ Amazing DJ Tour 

       เที่ยวสนุก สุขใจ ได้ความรู้ เสน่หส์ามจงัหวดัชายแดน
ใต ้“ใครได้มาดุจดั่งต้องมนตร”์ มาแลว้ตอ้งอยากมาอีก  
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที ่1 ธันวาคม 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2563)

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,379 (2,289) 1,415 (1,336) 3,147 (2,860) 1,458 (1,411) 8,399 (7,896)

 สโมสร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมสัมมนาประจ�าปีของบรรณาธิการและทีมงานนิตยสาร
โรตารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีโดยปกติจะใช้เวลา 2 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ปีนี้จึงใช้เวลา 
การสัมมนาเพียง 2 ชั่วโมงและใช้วิธีการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  ในการประชุมคร้ังนี้ บรรณาธิการนิตยสาร 
โรตารีประเทศไทย (อน.วาณิช โยธาวุธ) พร้อมด้วยทีมงานรวม 6 ท่านประชุมร่วมกับตัวแทนของนิตยสารโรตารีในประเทศ 
ต่าง ๆ ทางภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค รวมผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทั้งหมด 33 ท่าน

 เนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้มีความน่าสนใจและมีความส�าคัญหลายเรื่อง ซึ่งทางทีมงานนิตยสารโรตารีของเราคงจะได้น�า 
ไปปรับปรุงพัฒนานิตยสารของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ทางทีมงานของโรตารีสากลได้มอบนโยบายมา 
และผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ไม่เฉพาะแก่นิตยสารโรตารีประเทศไทยของเราเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับสโมสรโรตารีและโรแท- 
เรียนทุกคนเช่นกัน นั่นคือการใช้แบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ของโรตารีสากลอย่างถูกต้อง โรตารีสากลของเราได้มีการปรับ
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่เพื่อใช้แทนอันเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 แต่โรแทเรียนบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบ หรือทราบแต่ยัง
เคยชินกับการใช้ตราสัญลักษณ์แบบเดิมอยู่ ในขณะท่ีการใช้ตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งน้ัน ควรจะ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อส่งเสริมความตระหนักของคนภายนอกต่อองค์กรของเรา การใช้ตราสัญลักษณ์ที่แตกต่างหลาก
หลายจะท�าให้คนสับสนและไม่เป็นท่ีจดจ�า  ดังนั้น ต่อไปนี้นิตสารโรตารีประเทศไทยคงจะให้ความส�าคัญต่อเร่ืองนี้มากขึ้น  
และเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้แบรนด์ของโรตารีให้ถูกต้อง  

 สุดท้ายนี้ ผมขอฝากมิตรโรแทเรียนทุกท่านให้ศึกษาท�าความเข้าใจ 
วิธีการใช้งานของตราสัญลักษณ์ใหม่ของโรตารีทั้ง Master Brand Signa- 
ture และ Mark of Excellent อย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลด 
เอกสาร “ค�าแนะน�าเอกลักษณ์ของเสียงและภาพ” คู่มืออธิบายการใช้โลโก้
และไอคอนต่าง ๆ ฉบับภาษาไทยแปลโดยคณะกรรมการแปลศูนย์โรตารีใน 
ประเทศไทยได้ท่ี www.rotarythailad.org/doc เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ความเป็นหนึ่งเดียวและสร้างแบรนด์ของโรตารีสากลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่
หลาย

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
  

  (วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา)
  ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2546-47
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2563-65

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ธันวาคม 2563

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719  E-mail: info@rotarythailand.org, www.rotarythailand.org, Facebook.com/Thai Rotary Centre
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที ่1 ธันวาคม 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2563)

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,379 (2,289) 1,415 (1,336) 3,147 (2,860) 1,458 (1,411) 8,399 (7,896)

 สโมสร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมสัมมนาประจ�าปีของบรรณาธิการและทีมงานนิตยสาร
โรตารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีโดยปกติจะใช้เวลา 2 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ปีนี้จึงใช้เวลา 
การสัมมนาเพียง 2 ชั่วโมงและใช้วิธีการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  ในการประชุมคร้ังนี้ บรรณาธิการนิตยสาร 
โรตารีประเทศไทย (อน.วาณิช โยธาวุธ) พร้อมด้วยทีมงานรวม 6 ท่านประชุมร่วมกับตัวแทนของนิตยสารโรตารีในประเทศ 
ต่าง ๆ ทางภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค รวมผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทั้งหมด 33 ท่าน

 เนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้มีความน่าสนใจและมีความส�าคัญหลายเรื่อง ซึ่งทางทีมงานนิตยสารโรตารีของเราคงจะได้น�า 
ไปปรับปรุงพัฒนานิตยสารของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  อย่างไรก็ตาม มีส่ิงหนึ่งที่ทางทีมงานของโรตารีสากลได้มอบนโยบายมา 
และผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ไม่เฉพาะแก่นิตยสารโรตารีประเทศไทยของเราเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับสโมสรโรตารีและโรแท- 
เรียนทุกคนเช่นกัน นั่นคือการใช้แบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ของโรตารีสากลอย่างถูกต้อง โรตารีสากลของเราได้มีการปรับ
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่เพื่อใช้แทนอันเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 แต่โรแทเรียนบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบ หรือทราบแต่ยัง
เคยชินกับการใช้ตราสัญลักษณ์แบบเดิมอยู่ ในขณะท่ีการใช้ตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งน้ัน ควรจะ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่อส่งเสริมความตระหนักของคนภายนอกต่อองค์กรของเรา การใช้ตราสัญลักษณ์ที่แตกต่างหลาก
หลายจะท�าให้คนสับสนและไม่เป็นที่จดจ�า  ดังนั้น ต่อไปน้ีนิตสารโรตารีประเทศไทยคงจะให้ความส�าคัญต่อเรื่องนี้มากขึ้น  
และเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้แบรนด์ของโรตารีให้ถูกต้อง  

 สุดท้ายน้ี ผมขอฝากมิตรโรแทเรียนทุกท่านให้ศึกษาท�าความเข้าใจ 
วิธีการใช้งานของตราสัญลักษณ์ใหม่ของโรตารีทั้ง Master Brand Signa- 
ture และ Mark of Excellent อย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลด 
เอกสาร “ค�าแนะน�าเอกลักษณ์ของเสียงและภาพ” คู่มืออธิบายการใช้โลโก้
และไอคอนต่าง ๆ ฉบับภาษาไทยแปลโดยคณะกรรมการแปลศูนย์โรตารีใน 
ประเทศไทยได้ที่ www.rotarythailad.org/doc เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ความเป็นหน่ึงเดียวและสร้างแบรนด์ของโรตารีสากลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่
หลาย

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
  

  (วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา)
  ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2546-47
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2563-65

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ธันวาคม 2563

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719  E-mail: info@rotarythailand.org, www.rotarythailand.org, Facebook.com/Thai Rotary Centre
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หากคุณเป็นโรแทเรียนที่มีคนในครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็น คู่สมรส พ่อ แม่ ลูก หลาน ญาติ เป็นโรแทเรียน
เหมือนคุณ หรือ เรื่องราวใดๆก็ตาม ขอเชื้อเชิญให้คุณส่งเรื่องราวของคุณ เพื่อลงใน คอลัมน์

เปิดใจครอบครวัหัวใจอาสา ภาค 3330
“ Family volunteers ”

และถ้า
หากคุณเป็นต้นกล้าของโรตารี หรือมีเรื่องราวของต้นกล้า

ที่คุณประทับใจ ส่งเรื่องราวของคุณ เพื่อลงใน คอลัมน์

“ต้นกล้าโรตารทีี่เติบโต”
เพื่อ เป็นการ เปิดแนวทาง สรา้งโอกาส กับผู้อื่น

รีวมถึงกิจกรรมสโมสรของคุณ
ได้ที่

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

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

อน.นิตยา จันทร์อินทร์  สร.มณีกาญจน์

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
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กำแฟหอม
รสชำติิอร่อย
วิิวิทุ่่่งนำบััวิ

ต้ิองร้ำน เวีิยน เดอ บััวิ
#ร้านกาแฟื้ในบึงบัวทีี่�เดียวในอ.บ้านโป่ง

#อยากลีองมาทีี่�นาบัว

#เวียนเดอบัวคาเฟ่ื้

IG:veindebua

FB:เวียนเดอบัว
https://www.facebook.com/veindebua

บริห้�รง�นโดยั นยั.เก็ศแก้็ว ฉ�ยัพันธ์์

สโมสรโรต่�ร่บ้�นโป่่ง

โรแทำเรีย์นนภดนัย์  ลิปิชัย์ชนะ

อาชีพ ...ร้านวอร์เทำคคาราโอเกิะ ถนนราชมรรคา นครปฐม และ วอร์เทำคเอนเติอร์เทำนเมนท์ำ

เป็นสัมาชุ่กสัโมสัรโรตารีสันามจัันที่ร์ 

ตั�งแต�ปี โรตารีเฉล่ีมฉลีองโรตารี 100 ปี 

มีหน้าทีี่� เป็นพ่ิ่ธีิกรแลีะควบคุม 

ประสัานงาน ระบบเสีัยงห้องประชุุมของก

ารประชุุมในสัโมสัร แลีะต�อมาได้เป็น 

สั�วนหนึ�งของคณะจััดงานของภาค 3330 

RI. ในการดูแลีระบบเสีัยงห้องประชุุม


