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กําหนดวันสุดท้ายของการส่งผลงาน

· งานประชุมใหญ่และการมอบรางวัลการยกย่องของภาค 3330 (Award Night and District Conference) ได้เลื�อนการจัดงานออกไปเป�นวัน
ที� 25-26 มิถุนายน 2564 และประกาศกําหนดวันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื�อขอรับการยกย่องของภาค 3330 ในวันที� 10 เมษายน 2564

     เรามาถึงเดือนกุมภาพันธ์ของป� 2564 ซึ�งเป�นเดือนที�แปดของป�โรตารีแล้ว
ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมาผมได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที�เป�นประโยชน์อย่าง
มากมายจากเพื�อนสมาชิกทุกท่านในทุกสถานที� ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา สมาชิก
โรตารีทุกท่านต่างทําหน้าที�ของตนอย่างเต็มกําลัง ท่ามกลางอุปสรรคและป�ญหา
ของการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ�งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม
อย่างไรก็ดียิ�งชุมชนและสังคมมีป�ญหามากขึ�นเท่าไหร่ ในฐานะที�เราเป�นผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนก็จะช่วยกันหาโอกาสและปรับตัวให้ความช่วย
เหลือผู้เดือดร้อนในชุมชนอยู่เสมอ 
      ผมขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงกับความเสียสละของสมาชิกทุกท่าน
นอกจากนี�ผมมีประกาศเพื�อให้ทุกท่านทราบและปฏิบัติดังนี�

รางวัล Avenues of Service Award

· ท่านนายกสโมสรสามารถยื�นขอรางวัล Avenues of Service Award (District Recognition) ซึ�งท่านนายกสโมสรฯสามารถขอรางวัลนี�ให้กับ
สมาชิกที�ทําหน้าที�หรือให้บริการดีเด่นด้านใดด้านหนึ�งในห้าด้านที�โรตารีสากลกําหนดผ่าน My Rotary รางวัลนี�ท่านสามารถขอรับได้ตลอดป�ที�
ท่านทําหน้าที�นายกสโมสร โดยผู้ว่าการภาคจะเป�นผู้อนุมัติและจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ต่อไป

ค่าบํารุงโรตารสีากลงวดกลางป�

· ขณะนี�เป�นช่วงเวลาที�ท่านต้องดําเนินการจ่ายค่าบํารุงโรตารีสากลงวดกลางป� ขอให้ท่านเร่งดําเนินการให้เสร็จก่อนวันที� 28 กุมภาพันธ์
2564 เพื�อให้สโมสรมีคุณสมบัติได้รับใบประกาศจากโรตารีสากล ในการที�สโมสรและสมาชิกทําหน้าที�ครบเป�าหมายอย่างน้อย 13 เป�าหมาย
จาก 25 เป�าหมาย
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        ผมขอเป�นกําลังใจให้ทุกท่านในการทําหน้าที� ท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอยา่งมากมายจากสถานการณ์โควิด-19 ทั�ง
จากนโยบายของโรตารีสากล การประกาศของภาครัฐในการควบคุมด้านต่างๆ อยา่งไรก็ดี ภาค 3330 ของเราผมคิดว่าเราทําหน้าที�ได้
ดีมากในระดับหนึ�ง เรายังคงมีการสื�อสารกันอยูเ่สมอ เรามีกิจกรรมหรือมีหน้าที�ที�ต้องทําอยูอ่ยา่งต่อเนื�อง เราสร้างภาพลักษณ์ได้ดีพอ
สมควร ด้านสมาชิกภาพและการบริจาคให้กับมูลนิธโิรตารีเราก็ทําได้ดีพอสมควร
          ท้ายนี�ผมขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือจากนายกสโมสรฯ ผู้ชว่ยผู้ว่าการภาคฯ กรรมการภาคฯและสมาชิกภาค 3330 ทุก
ท่านและขออวยพรให้ทุกท่านมีความปลอดภัย มีสุขภาพดี มีรา่งกายแข็งแรง สามารถทําหน้าที�ของท่านได้อยา่งมั�นคง สําเร็จและมี
ความสุขตลอดไป

ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

กับท่านอผภ.วชิยั มณีวชัรเกียรติ ที�ได้รบัรางวลั
 

" Avenues of Service Award "

(Rotary International Recognition)

 

จากโรตารสีากล ซึ�งเปนรางวลัที�ผูว้า่การภาคคัด
เลือกบุคคลที�เหมาะสม เสนอเพื�อขอรบัรางวลันี�
จากโรตารสีากล โดยจะต้องเปนสมาชกิที�อุทิศ
ตนใหกั้บกิจกรรมบรกิารของโรตารทัี�ง 5 ด้าน
(Five Avenues of Service) อยา่งครบถ้วน
ทั�งนี� โรตารสีากลจะมอบเขม็กลัดและโล่ครสิตัล
ใหกั้บผูร้บัรางวลัอยา่งสมเกียรติ

ขอแสดงความยนิดี

ผมขอแสดงความยนิดีมา ณ ที�นี�อีกครั�งกับความทุ่มเทของ อผภ.วชิยั มณีวชัรเกียรติ
ในกิจกรรมบรกิาร 5 ด้านของโรตารแีละขออํานวยพรใหท่้านมคีวามสขุ
มสีขุภาพดีและมพีลังในการชว่ยเหลือผูอื้�นเหนือตนเองตลอดไป
 

ผวภ.เฉลิมฉัตร จนัทรอิ์นทร์
ภาค 3330 โรตารสีากล
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      In rotary, 23 February is our anniversary, and February
is also the month when we focus on promoting peace.
There is a reason for this: Contributing to peace and
international understanding has been a high priority for us
since our earliest days. 
      วันที� ๒๓ กุมภาพันธ์ในโรตารี คือวันครบรอบ(วันเกิด)ของเรา
และเดือนนี�ยังเป�นเดือนที�เรามุ่งเน้นในการส่งเสริมสันติภาพ ซึ�งก็มี
เหตุผลคือ การส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจกันระหว่าง
ประเทศนั�น เป�นความสําคัญที�สูงส่ง สําหรับเรามาตั�งแต่วันแรกๆ
ของเราในการก่อตั�งโรตารี
      We are often asked: “How can we get involved in peace
now?” There are many paths to peace in Rotary. Our youth
programs point us in the direction of Positive Peace, as
does the work of intercountry committees and the Rotary
Action Group for Peace.
      บ่อยครั�งที�เรามักจะถูกถามว่า

“เราจะเข้าไปเกี�ยวข้องกับสันติภาพ
ในป�จจุบันนี�ได้อย่างไร?” 

ในโรตารีมีหลากหลายวิธีเสริมสร้างสันติภาพ
โปรแกรมเยาวชนของเราก็ชี�หนทางไปสู่สันติภาพด้านบวกเช่น
เดียวกับการทํางานของคณะกรรมการระหว่างประเทศ และ ของ
กลุ่มปฎิบัติการโรตารีเพื�อสันติภาพ
     Another path is the Rotarian Peace Projects Incubator
(RPPI), an inspirational collaboration among Rotarians,
Rotaractors, and Rotary Peace Fellows and alumni. Led by
Rotarians in Switzerland and Liechtenstein, RPPI has
designed 48 global projects that any club can support,
either directly or through Rotary Foundation global grants.
Nino Lotishvili and Matthew Johnsen, alumni of the Rotary
Peace Center at Chulalongkorn University in Bangkok,
Thailand, are two of the many volunteers.

      อีกหนทางหนึ�งคือโครงการตู้ฟ�กตัว(ทารก)เพื�อสันติภาพของ
โรแทเรียน Rotarian Peace Projects Incubator (RPPI) ซึ�งเป�น
ความร่วมมือที�น่าสนใจระหว่างโรแทเรียน โรทาแรคท์เตอร์และ
ศิษย์เก่านักศึกษาทุนสันติภาพโรตารี ผู้นําโครงการคือบรรดา     
 โรแทเรียนในสวิสเซอร์แลนด์และลิชเชนสไตน์ โครงการ RPPI นี�
ได้ออกแบบโครงการทุนโกลบอลแกรนท์จํานวน ๔๘ โครงการ ซึ�ง
ทุกสโมสรสามารถขอร่วมสนับสนุนโดยตรงหรือผ่านทุนโกลบอล
แกรนด์ของมูลนิธิโรตารี คุณนิโน โลติสวิลี และคุณแมททิว จอห์น
เซน ศิษย์เก่าของศูนย์สันติภาพโรตารีที� ม.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ
ประเทศไทย เป�นอาสาสมัครสองท่านในกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ
ของโครงการนี� ได้มาแบ่งป�นให้กับพวกเรา ดังนี� --
     During my Rotary peace journey, I have learned how
personal resilience helps build inner peace and create
sustainable outer peace. This was the inspiration behind
the Women Peace Ambassadors for the South Caucasus
project, which is based on my field research in Georgia.
The RPPI team of Rotarians and peace fellows recognized
the incredible potential of women from mixed-ethnicity
families who live on borderlands to be role models for
peace within and beyond their communities. Through
workshops on building inner and outer peace that draw on
the power of storytelling, 40 participants will be sharing
their stories and reaching around 400 extended family and
community members. These inspiring but marginalized
women will reclaim their inner strength as peacebuilders
at the grassroots level. In this way, we will take steps
toward the sustainable, peaceful society we need so much,
not only in our region, but throughout the world.     —
Nino Lotishvili
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     I was excited to join the peace incubator
project and to further strengthen my ties
with Rotary’s peace community by working
with past and current peace fellows to
develop these proposals. My team wrote five
proposals — three in Bangladesh, one in
Iraq, and one in Poland — that focus on the
arts and on education to generate dialogue
across religious divisions and avert the
radicalization of young people. I was
inspired by how, despite the pandemic, we
came together via technology with a vision
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    We have lasted 116 years because of
our strong ethics, our passion for
Service Above Self, and our unique
approach to problem-solving. One of
our greatest strengths is how we reach
across our communities and across
national, ethnic, religious, and political
divisions to unite people of all
backgrounds and to help others. This
month, let’s celebrate our history and
the many ways that Rotary Opens
Opportunities to advance world
understanding, goodwill, and peace, our
ultimate mission.
     เราอยู่รอดมาได้ถึง ๑๑๖ ป�เพราะเรามี
จรรยาบรรณที�เข้มแข็ง เรามุ่งมั�นใน บริการ
เหนือตน
และวิธีการออกไปแก้ไขป�ญหานั�นก็มี
เอกลักษณ์เฉพาะของเรา  หนึ�งในพลังที�ยิ�ง
ใหญ่ที�สุดของเราคือวิธีการก้าวผ่านชุมชน
ของเรา ข้ามเขตแดน เชื�อชาติ ศาสนาและ
พรรคการเมือง เพื�อรวบรวมบุคคลจากทุกภูมิ
หลังทั�งหมดและช่วยเหลือเขา ในเดือนนี� ขอ
ให้เราเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของเราและ
ในโอกาสต่างๆ ที� โรตารีเป�ดแนวทาง
สร้างโอกาส สู่ความเข้าใจกันในโลก ด้วย
ไมตรีจิตมิตรภาพและสันติสุข เหล่านี�คือ
ภารกิจสุดยอดของเรา/

แปลโดย – อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์

     Here is further proof that in Rotary,
we prefer action to words.

This is Rotary at its best. I encourage
you to visit rppi.ch to explore the

projects and support them. 
     นี�คือข้อพิสูจน์ต่อไปว่า

ในโรตารีนั�นเราชอบทํางานมากกว่าคําพูด
นี�คือสิ�งที�ดีที�สุดในโรตารี 

ผมขอเชิญชวนท่านเข้ามาเยี�ยมเว็บ rppi.ch
เพื�อสาํรวจโครงการต่างๆ
และสนับสนุนพวกเขาด้วย
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     Such wisdom comes from the 12th-century philosopher known as
Maimonides. Born in Córdoba, Spain, he and his family went into
exile in Morocco to escape religious persecution. As a young man,
he mastered Aristotle, astronomy, and later medicine. After moving
to Cairo, Maimonides became known as the city’s greatest rabbi,
producing tomes of commentary on the Torah, and he lived out his
final days as a renowned doctor. 
     ความคิดที�เฉลียวฉลาดนั�นน่าจะมาจากนักปรัชญาในยุคกลางศตวรรษที�
๑๒ ชื� อ ไมโมนิเดส หรือ โมเสส เบ็น ไมมอน ท่านเกิดที�คอร์โดบา สเปน ท่าน
และครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที�โมรอกโคเพื� อลี�ภัยสงครามศาสนาในสมัยนั�น
เมื� อท่านยังหนุ่มได้ศึกษาวิชาปรัชญาของอริสโตเติล วิชาดาราศาสตร์และ
แพทย์ศาสตร์ในเวลาต่อมา ต่อจากนั�นท่านได้ย้ายไปอยู่ที�ไคโร อียิปต์และมีชื� อ
เสียงในฐานะเป�นอาจารย์สอนศาสนาที�ยิ�งใหญ่ในวิชาการโทราห์ เป�นนัก
ดาราศาสตร์และแพทย์ประจําตัวของซาลาดินจวบจนวาระสุดท้าย  
     But his greatest gift to humanity captured his thoughts about
giving itself. His Eight Levels of Charity is a masterpiece that
teaches us about what giving means and what motivates us to do it.
     ของขวัญที�ยิ�งใหญ่ต่อมนุษยชาติของท่านได้มาจากความคิดในด้านการให้
แนวจิตกุศลการให้แปดขั�นของท่านเป�นผลงานชิ�นเอกที�สอนเราเรื� องความ
หมายของการให้และจูงใจให้ปฏิบัติตาม
     The bottom rung of Maimonides’ ladder is giving out of pity or
grudgingly. The next step up is giving less than one should, but
doing so cheerfully. Climb up to the fifth rung and you are giving
before being asked. Further up the ladder is giving in a way that the
receiver does not know who the giver is. The eighth and highest
level of charity is to anticipate distress and giving to avoid or
prevent it. 
     บันไดขั�นต�าสุดของท่านไมโมนิเดส คือการให้แบบไร้ความเมตตาสงสาร
หรือให้แบบไม่เต็มใจจะให้  ขั�นต่อไปคือการให้น้อยกว่าที�ควรจะให้ แต่ยังยินดี
ที�จะให้ บันไดขั�นที�ห้า คือการให้ก่อนที�ท่านจะได้รับการร้องขอ
ขึ�นไปอีกขั�นหนึ�งคือการให้แบบที� ผู้รับไม่ทราบว่าผู้ให้คือใคร และบันไดขั�น
สูงสุดของการให้ก็คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงภยันตรายและมอบให้เพื� อ
ป�องกันหรือหลีกเลี�ยงภัยนั�นๆ

     Giving is more than an
activity. It is a way of life
and a beacon in the
search for hope in
troubled times. There is
great turmoil today, but
these are not unusual
times, not in the span of
human history. The
wisdom of the ages is
especially important to
help us set
our path and purpose.
     การให้นั�นเป�นมากกว่า
กิจกรรมแต่เป�นวิถีชีวิตและ
ไฟส่องทางให้แก่ความหวังใน
ยามยากลําบาก  ทุกวันนี�มี
ความสับสนวุ่นวายมากมาย
แต่สิ�งเหล่านี�ก็มิใช่ว่าจะต้อง
เกิดขึ�นในเวลาที�ผิดปรกติ
มิใช่ว่าจะต้องอยู่ในช่วง
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ
แต่เพราะสติป�ญญาของ
มนุษย์เป�นสิ�งสําคัญในการ
ช่วยเหลือในการวางเส้นทาง
และวัตถุประสงค์ของเรา
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     When we immunize children against polio, we
are anticipating potential illness. We do so with
other efforts, such as Rotary projects that reduce
the incidence of malaria or cervical cancer.
     เมื� อเราให้วัคซีนแก่เด็กเพื� อป�องกันโปลิโอ เราคาด
การณ์ล่วงหน้าถึงการเจ็บป�วยที�อาจเป�นไปได้ และเราก็
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในเรื� องอื� นๆ เช่นโครงการโรตารีเพื� อ
ลดความเจ็บป�วยด้วยโรคมาลาเรียหรือมะเร็งปากมดลูก
 
     When we teach someone a profession that
enables them to earn a living, we apply the
eighth step. From microfinance to education, The
Rotary Foundation helps us give the gift of self-
reliance. 
     เมื� อเราสอนอาชีพให้คนไปทํางานเพื� อเลี�ยงชีพ เราก็
ใช้บันไดขั�นที�แปด จากการให้ทุนรายย่อยๆไปถึงการ
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แปลโดย – อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์
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บ ท บ า ท
ขอ ง
ผู้ ช่ ว ย ผู้ ว่ า ก า ร ภ า ค

ตําแหน่งของผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเริ�มขึ�นเมื�อป� ค.ศ. 1996
โดยเป�นองค์ประกอบที�สําคัญอย่างหนึ�งของแผนผู้นําภาค ซึ�งเป�น
โครงสร้างองค์กรสําหรับภาคทุกภาคที�คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมี
มติเห็นชอบในความพยายามที�จะช่วยผู้ว่าการภาคในการสนับสนุนสโมสร
ให้ดียิ�งขึ�น ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคได้รับการแต่งตั�งโดยผู้ว่าการภาค
เพื�อช่วยในการบริหารสโมสรที�ได้รับมอบหมายให้ดูแล ผู้นําโรตารีที�สําคัญ
นี�ช่วยนายกรับเลือกในการวางแผนงานประจําป�และการเยี�ยมอย่างเป�น
ทางการของผู้ว่าการภาค แนะนําสโมสรเกี�ยวกับกลยุทธ์ในการบรรลุ
เป�าหมาย
และไปเยี�ยมสโมสรที�ได้รับมอบหมายให้ดูแลอย่างน้อยป�ละ 4 ครั�งนอก
เหนือจากให้การสนับสนุนสโมสรแล้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคทั�งหลายยังรวม
กันเป�นกลุ่มผู้นําภาคที�ได้รับการอบรมมาเป�นอย่างดีซึ�งอาจจะถูกเลือกไป
เป�นผู้ว่าการภาคในอนาคตได้ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค เหล่านี�ทําหน้าที�เป�น
ทรัพยากรที�สําคัญให้แก่ทั�งสโมสรและผู้ว่าการภาคซึ�งช่วยให้มั�นใจได้
ว่าการดําเนินงานภายในภาคจะเป�นไปด้วยความราบรื�นยิ�งขึ�น

ผชภ.พััชรวััฒน์์ กััลยาวุัฒิพังศ์์

สโมสรโรตารีน์ครชัยศ์รี
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     ตั�งแต่ป� 2559 เป�นต้นมา สโมสรโรตารีทุ่งคา และ สโมสร

โรตารีในจังหวัดภูเก็ตได้รว่มมือกับภาคีเครือขา่ยความ

ปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยจิตอาสา

จากหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิ ตํารวจ ป�องกันภัย

แขวงการทาง สาธารณสุข เทศบาล บริษัทกลางคุ้มครองผู้

ประสบภัย ฯลฯ โดยมีหัวเรี�ยวหัวแรงสําคัญคือ พล.ต.ท.ธรีะ

พล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 และ

นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกด้านความ

ปลอดภัยทางถนน  ร่วมกันเสนอโครงการหลายโครงการไป

ยังมูลนิธ ิSAFER ROAD FOUNDATION (SRF) ประเทศ    

 สหราชอาณาจักร โดยมี MR.MICHAEL WOODFORD เป�น

ประธานมูลนิธฯิ จนได้รับอนุมัติเงินทุนชว่ยเหลือในการ

ปรับปรุงวิศวกรรมจราจรตามจุดเสี�ยงที�มีข้อมูลยืนยันการเกิด

อุบัติเหตุจนมีคนตายคนเจ็บให้ปลอดภัยขึ�น เชน่ เปลี�ยนสี�

แยกเป�นวงเวียน ปรับผิวจราจรให้หนืดขึ�นเพื�อป�องกันการ

หลุดโค้ง ติดตั�งป�ายเตือน ราวกั�นตามขอบทางตามจุดเสี�ยง

เพิ�มเติม สนับสนุนเครื�องมืออุปกรณ์ อาทิ กล้องตรวจจับ

ความเร็วทั�ง SPEED GUN และ RED LIGHT CAMERA เพื�อ

ป�องปรามและจับผู้ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด และ

เครื�องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจเพื�อป�องปรามและจับ

ผู้ขับขี�เมาสุรา เป�นต้น รวมงบประมาณที�ได้รับกว่า  30 ล้าน

บาท จนทําให้จํานวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในจังหวัดภูเก็ตลดลง

อยา่งเห็นได้ชัด

นพ .สงวน คุณาพร
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ป�บริหาร 2556-57

ประธานคณะกรรมการโครงการความปลอดภัยทางถนน 

ภาค 3330 โรตารีสากล

“ โ ร ต า รี ”
ช่ ว ย ล ด เ จ็ บ ล ด ต า ย บ น ท้ อ ง ถ น น

     หลายป�ก่อน ใน พ.ศ. 2558 คนไทยคงจําได้ว่า
ประเทศไทยก้าวขึ�นแท่นผู้นําเป�นประเทศที�มี
อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจรสูงเป�นอันดับสอง
ของโลกรองจากประเทศลิเบียในตะวันออกกลาง
เราเสียผู้คนในป�นั�นไป 14,000 กว่าคน คิดเป�น
36.2 คนต่อแสนประชากร และในป� พ.ศ. 2561
คนไทยตายเพิ�มเป�น 22,000 กว่าคน แม้จะหล่น
ลงมาอันดับ 6 ของโลกรองจากอีก 4 ประเทศใน
ทวีปอาฟริกาและ 1 เกาะเล็กๆในทะเล
แคริบเบียน แต่อัตราตายก็ยังสูงอยูที่� 32.7 คนต่อ
แสนประชากร ไม่นับรวมผู้ที�บาดเจ็บอีก 3-4 เท่า
ตัว เกือบครึ�งหนึ�งของคนตายเป�นเยาวชนซึ�งเป�น
อนาคตของชาติรวมกับผู้ที�อยูใ่นวัยทํางานซึ�งเป�น
กําลังสําคัญในการหาเลี�ยงครอบครัว “ตาย 1 คน
กระทบอีก 3-4 คน
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      จนกระทั�งในป� 2562 เป�นต้นมา กิจกรรมนี�ก็ได้รับการต่อยอดให้เป�นโครงการ SIGNATURE ของภาค 3330 โดยมีการจัดตั�งคณะ

กรรมการโครงการความปลอดภัยทางถนนภาค 3330 โรตารีสากล (ROTARY ROAD SAFETY D.3330 RI, RRS D3330) มี

อผภ.นพ.สงวน คุณาพร เป�นประธาน และได้รายงานให้สภาผู้ว่าการภาค 3330, สภาร่วมผู้ว่าการภาคทั�ง 4 ภาคในประเทศไทย และ

ยังได้รับความรว่มมือจากมูลนิธภิาคโรตารีไทย ซึ�งมีความสําคัญต่อการดําเนินโครงการเป�นอยา่งยิ�งในฐานะเป�นผู้รับเงินทุนโครงการ

จากมูลนิธ ิSRF เนื�องจากเป�นองค์กรตามกฎหมายแห่งเดียวของโรตารีในประเทศไทย ตามที�มูลนิธ ิSRF ตั�งเงื�อนไขต่อการอนุมัติเงิน

ทุนในชว่งหลัง และมูลนิธภิาคโรตารีไทยยังเป�นผู้สั�งจ่ายเงินทุนต่อให้กับบริษัทคู่สัญญาต่างๆ ของโครงการหลังจากที�คณะกรรมการ

RRS D.3330 ตรวจสอบเห็นชอบอีกด้วย ทั�งนี�เป�าหมายก็เพื�อเพิ�มความปลอดภัยทางถนน ลดคนเจ็บคนตาย โดยเน้นแก้ไขป�ญหาตาม

จุดเสี�ยงที�มีข้อมูลของจังหวัดบง่ชี�

เน้นแก้ไขป�ญหา
ตามจุดเสี�ยงที�มีข้อมูลของจังหวัดบ่งชี�

โดยในป� 2562-2564 คณะกรรมการ RRS D.3330 ได้
ขยายความรว่มมือจากจังหวัดภูเก็ตไปยังภาคีเครือขา่ย
ความปลอดภัยในอีก 4 จังหวัด คือ กระบี� นครศรีธรรมราช
ระยอง ราชบุรี โดยมีสโมสรโรตารีในแต่ละจังหวัดเป�นผู้
ประสานงานระหว่างภาคีเครือขา่ย กับ คณะกรรมการ
RRS D.3330 โครงการต่างๆ ที�เสนอไป ได้รับอนุมัติเงินทุน
จากมูลนิธ ิSRF รวมกว่า 10 ล้านบาท โดยทุกโครงการได้
ดําเนินการเสร็จสิ�นเรียบร้อยแล้ว รอการประเมินผล 3 ป�
นับจากนี�ว่าจะได้ผลเป�นที�น่าพอใจหรือไม่ อาทิ การติดตั�ง
สัญญานไฟจราจร, ไฟเตือน, BARRIER และเสาล้มลุก, เสา
ไฟสอ่งสว่าง, ราวกั�นริมถนน ที�บริเวณทางแยกที�เกิด
อุบัติเหตุบอ่ย แต่ขาดงบประมาณที�จะมาแก้ไขได้ทันการ
เชน่ แยกโสรยา, แยกชลประทานสี�ขวา ใน
จ.นครศรีธรรมราช และทางแยกพิศาลภพ , คลองท่อม
ทุ่งใหญใ่น จ.กระบี� หรือ ป�กเสาล้มลุกกั�นเลนตรงกลาง
ถนนทางขึ�นลงเขาป�าตอง, ทางแยกอีเกีย ถ.บายพาสใน
จ.ภูเก็ต และ จัดหาเครื�องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
ให้สถานีตํารวจภูธรทุกสถานีใน จ.ระยอง และสุดท้าย
ปรับปรุงทางข้ามถนนจุดเสี�ยงหนึ�งจุดใน จ.ราชบุรี

     ในชว่งหลังของป� 2564 นี� คณะกรรมการ RRS D.3330 มีแผนที�จะขยาย
โครงการไปยังจังหวัดอื�นเพิ�ม อาทิ สงขลา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี รวมทั�ง
นครปฐม และ สุพรรณบุรี ซึ�งอยูร่ะหว่างการหารือและประสานงานกับทุกๆ ฝ�าย
ต่อไป
     โครงการความปลอดภัยทางถนนของภาค 3330 โรตารีสากล นับได้ว่าเป�นสิ�งที�
ชาวโรตารีของภาค 3330 สามารถภูมิใจได้ว่ามีสว่นชว่ยรักษาชีวิตผู้คนใน
ประเทศไทยไว้ได้อยา่งเป�นรูปธรรม เป�นไปตามอุดมการณ์ แผนกลยุทธ ์ แผน
ปฏิบัติการ ที�ได้รับการอบรมและพัฒนามาอย่างต่อเนื�อง

นพ .สงวน คุณาพร
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ป�บริหาร 2556-57

ประธานคณะกรรมการโครงการความปลอดภัยทางถนน 

ภาค 3330 โรตารีสากล

“ โ ร ต า รี ”
ช่ ว ย ล ด เ จ็ บ ล ด ต า ย บ น ท้ อ ง ถ น น
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ภาค 2500 ฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ�น

เมื� อป�ที�ผมเป�นผู้ว่าการภาครับเลือก และได้เดินทางไปอบรม
International Assembly ที�ซานติเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือน
มกราคม 2006 และได้มีโอกาสจับคู่สําหรับกลุ่มศึกษาแลกเปลี�ยนกับ
DGE. Ono ภาค 2500 ประเทศญี�ปุ�น เพื� อแลกเปลี�ยนกลุ่มศึกษาแลก
เปลี�ยนในป� 2007 - 2008 ในป� อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ จากการที� เราได้
ส่งกลุ่มศึกษาแลกเปลี�ยนไป ฮอกไกโด และในป�นั�น ผวภ.ยุทธกิจและผม
ได้เดินทางไป ร่วมการประชุมใหญ่ภาคของภาค 2500 และเริ�มมีการทํา
โครงการ matching Grant ในป� 2007 ที�นครศรีธรรมราชเป�นครั�งแรก
และเป�นจุดเริ�มต้น ในการมีการเยี�ยมเยียนกันในการประชุมใหญ่ของภาค
ทุกป� และภาค 2500 ก็ได้เริ�มสนับสนุนโครงการ Matching Grant และ
เปลี�ยนเป�น Global Grant ในป� 2013 จนถึงป�จจุบันนี� เราได้รับการ
ประสานงานอย่างดีจาก อน.Yoshio Sasaya

มติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศ

ภาค 3330
ได้มีการสัมพันธ์กับภาคโรตารีต่างประเทศในระดับ
ภาคอย่างเป�นทางการ และไม่เป�นทางการอย่าง
ชัดเจนอยู่ 3 ภาคด้วยกันดังนี�

อผภ . วิ ชัย  มณีวัชรเกียรติ  สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

"จุดเริ�มต้น
ในการมีการ
เยี�ยมเยียนกัน"

ภาค 2830 อาโอโมริ ประเทศญี�ปุ�น

เราเริ�มต้นในป� 2010 ซึ�งเป�นป�ที� เราเริ�มต้นเข้า
โครงการ Future Vision Plan ของมูลนิธิโรตารีเป�น
เวลา 3 ป� โดยโครงการนี�จะเป�นโครงการที� เปลี�ยนการ
สนับสนุนทุนของมูลนิธิโรตารีจากแบบดั�งเดิมมาเป�น
แบบใหม่ คือ District Grant และ Global Grant
ภาค 3330 เป�นหนึ�งในร้อยภาคทั�วโลกที� เข้าโครงการ
ก่อนเริ�มต้นป�โรตารี 2010 – 2011 ผมได้มีโอกาสเจอ
อดีตนายก ทามิโอกะ ที�สนใจอยากทําโครงการ The
Concentrated Language Encounter (CLE) พร้อม
ผวล.นพ.พรชัย บุญแสง และ อผภ.รศ.ดร.เสาวลักษณ์
รัตนวิชช์ (ตําแหน่งในป�นั�น) เราได้แสดงเจตจํานงใน
การจะร่วมทําโครงการ CLE กับภาค 2830 ในวันนั�น
ผมบอกทาง อน.ทามิโอกะ ว่าจะไปร่วมการประชุม
ใหญ่ของภาค 2830 ที�จะจัดขึ�นในวันที�  8 -9 เดือน
ตุลาคม ป� 2010 และผมได้เดินทางไปภาค 2830 เพื� อ
ร่วมการประชุมใหญ่ของภาค 2830 ในเดือนตุลาคม
ผมได้ประชุมกับ ผวล.โยซิริโร นากามูระ และ อน.ทา
มิโอกะ และสรุปว่าเราจะทําโครงการ CLE ร่วมกัน
เป�นเวลา 3 ป�ติดต่อกัน ผมได้มีโอกาสขึ�นนําเสนอราย
ละเอียดของประเทศไทย และรายละเอียดของ
โครงการ CLE บนเวทีของการประชุมใหญ่ ในป� 2012
- 2013 ภาค 3330 ได้ทําโครงการน�าดื� มที�
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเบื� องต้นเรามี
International partner แล้ว แต่ด้วยเหตุขัดข้องทาง
เทคนิคบางประการ ทาง International partner
ปฏิเสธที�จะสนับสนุนโครงการ ทําให้ผมต้องหา
International partner ใหม่ผมได้ประสานงานกับ
อน.ทามิโอกะ ขอให้เป�น International Partner
ให้กับเราเพื�อทําโครงการน�าดื� มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช ผวภ.ยาชาโกะ มักชูโมโต (ในขณะ
นั�น) อนุญาต และพาทีมงานมาเยี�ยมโครงการน�าที�
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และนั�นเป�นจุดเริ�ม
ตันของโครงการน�าดื� ม 100 เครื� องที�นครศรีธรรมราช
ผมได้เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่ ของภาค 2830
ทุกป� และได้มีโอกาสนําเสนอเรื� องราวต่างๆ ของ
โครงการทุกป�ในการ ประชุมใหญ่ภาค 2830 จากความ
สัมพันธ์และความผูกพันกับภาค 2830 เป�นการส่วนตัว
ทําให้ภาค 2830 มีความตั�งใจที�จะสนับสนุนโครงการ
Global Grant ให้กับเรา ทุกป�

ภาค 3690 ประเทศเกาหลีไต้

และภาค 3330 ได้เซ็นเอกสารเพื� อยืนยันการเป�นภาคคู่
มิตรครั�งแรกในป� 2013 -2014 ซึ�งเป�นป�ที� มี
อผภ.นพ.สงวน คุณาพร เป�นผู้ว่าการภาค และมี
อผภ.อรชร สายสีทองเป�นประธานคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศของภาคมีหลายสโมสรที� มีคู่ มิตรเป�นสโมสรใน
ภาค 3690 ก่อนหน้านี�อยู่แล้ว และหลังจากที�ได้มี การ
เซ็นการเป�นมิตรกันแล้ว ก็มีอีกหลายสโมสรได้เป�นคู่ มิตร
กับสโมสรในภาค 3690 เช่น สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
กระบี� พระปฐมเจดีย์ เทพารักษ์ สําโรง เป�นต้น จนกระทั�ง
ป�จจุบัน เราทั�งสองภาคก็ยังเป�นคู่ มิตรกันอยู่ โดยการต่อ
สัญญาการเป�นคู่  มิตรครั�งสุดท้ายเกิดขึ�นในป�
2018 -2019 ในป� ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา สโมสร
ในภาค 3330 ได้ทําโครงการ Global Grant กับสโมสรใน
ภาค 3690 เป�นประจําทุกป� จะเห็นได้ว่ามิตรภาพระหว่าง
ประเทศที� เกิดขึ�นนําพาให้พวกเราได้ทําบริการมากขึ�น
และจากการบริการที�มากขึ�นทําให้มิตรภาพระหว่าง
ประเทศมากขึ�นทุกป� สิ�งที�สนับสนุน ให้ทุกสโมสรที� มี
เพื� อนมิตรต่างแดน ลองพิจารณาหารือเพื� อทําโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ เพราะจะช่วยให้มีสิ�งดีๆ เกิดขึ�นใน
ชุมชนของเรา ชุมชนทั�วโลก

ด้วยความปรารถนาดีจาก
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

มติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศ
อผภ . วิ ชัย  มณีวัชรเกียรติ  สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
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ภาค 2500 ฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ�น

เมื� อป�ที�ผมเป�นผู้ว่าการภาครับเลือก และได้เดินทางไปอบรม
International Assembly ที�ซานติเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือน
มกราคม 2006 และได้มีโอกาสจับคู่สําหรับกลุ่มศึกษาแลกเปลี�ยนกับ
DGE. Ono ภาค 2500 ประเทศญี�ปุ�น เพื� อแลกเปลี�ยนกลุ่มศึกษาแลก
เปลี�ยนในป� 2007 - 2008 ในป� อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ จากการที� เราได้
ส่งกลุ่มศึกษาแลกเปลี�ยนไป ฮอกไกโด และในป�นั�น ผวภ.ยุทธกิจและผม
ได้เดินทางไป ร่วมการประชุมใหญ่ภาคของภาค 2500 และเริ�มมีการทํา
โครงการ matching Grant ในป� 2007 ที�นครศรีธรรมราชเป�นครั�งแรก
และเป�นจุดเริ�มต้น ในการมีการเยี�ยมเยียนกันในการประชุมใหญ่ของภาค
ทุกป� และภาค 2500 ก็ได้เริ�มสนับสนุนโครงการ Matching Grant และ
เปลี�ยนเป�น Global Grant ในป� 2013 จนถึงป�จจุบันนี� เราได้รับการ
ประสานงานอย่างดีจาก อน.Yoshio Sasaya

มติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศ

ภาค 3330
ได้มีการสัมพันธ์กับภาคโรตารีต่างประเทศในระดับ
ภาคอย่างเป�นทางการ และไม่เป�นทางการอย่าง
ชัดเจนอยู่ 3 ภาคด้วยกันดังนี�

อผภ . วิ ชัย  มณีวัชรเกียรติ  สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

"จุดเริ�มต้น
ในการมีการ
เยี�ยมเยียนกัน"

ภาค 2830 อาโอโมริ ประเทศญี�ปุ�น

เราเริ�มต้นในป� 2010 ซึ�งเป�นป�ที� เราเริ�มต้นเข้า
โครงการ Future Vision Plan ของมูลนิธิโรตารีเป�น
เวลา 3 ป� โดยโครงการนี�จะเป�นโครงการที� เปลี�ยนการ
สนับสนุนทุนของมูลนิธิโรตารีจากแบบดั�งเดิมมาเป�น
แบบใหม่ คือ District Grant และ Global Grant
ภาค 3330 เป�นหนึ�งในร้อยภาคทั�วโลกที� เข้าโครงการ
ก่อนเริ�มต้นป�โรตารี 2010 – 2011 ผมได้มีโอกาสเจอ
อดีตนายก ทามิโอกะ ที�สนใจอยากทําโครงการ The
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ผวล.นพ.พรชัย บุญแสง และ อผภ.รศ.ดร.เสาวลักษณ์
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ผมบอกทาง อน.ทามิโอกะ ว่าจะไปร่วมการประชุม
ใหญ่ของภาค 2830 ที�จะจัดขึ�นในวันที�  8 -9 เดือน
ตุลาคม ป� 2010 และผมได้เดินทางไปภาค 2830 เพื� อ
ร่วมการประชุมใหญ่ของภาค 2830 ในเดือนตุลาคม
ผมได้ประชุมกับ ผวล.โยซิริโร นากามูระ และ อน.ทา
มิโอกะ และสรุปว่าเราจะทําโครงการ CLE ร่วมกัน
เป�นเวลา 3 ป�ติดต่อกัน ผมได้มีโอกาสขึ�นนําเสนอราย
ละเอียดของประเทศไทย และรายละเอียดของ
โครงการ CLE บนเวทีของการประชุมใหญ่ ในป� 2012
- 2013 ภาค 3330 ได้ทําโครงการน�าดื� มที�
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเบื� องต้นเรามี
International partner แล้ว แต่ด้วยเหตุขัดข้องทาง
เทคนิคบางประการ ทาง International partner
ปฏิเสธที�จะสนับสนุนโครงการ ทําให้ผมต้องหา
International partner ใหม่ผมได้ประสานงานกับ
อน.ทามิโอกะ ขอให้เป�น International Partner
ให้กับเราเพื�อทําโครงการน�าดื� มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช ผวภ.ยาชาโกะ มักชูโมโต (ในขณะ
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ทุกป� และได้มีโอกาสนําเสนอเรื� องราวต่างๆ ของ
โครงการทุกป�ในการ ประชุมใหญ่ภาค 2830 จากความ
สัมพันธ์และความผูกพันกับภาค 2830 เป�นการส่วนตัว
ทําให้ภาค 2830 มีความตั�งใจที�จะสนับสนุนโครงการ
Global Grant ให้กับเรา ทุกป�

ภาค 3690 ประเทศเกาหลีไต้

และภาค 3330 ได้เซ็นเอกสารเพื� อยืนยันการเป�นภาคคู่
มิตรครั�งแรกในป� 2013 -2014 ซึ�งเป�นป�ที� มี
อผภ.นพ.สงวน คุณาพร เป�นผู้ว่าการภาค และมี
อผภ.อรชร สายสีทองเป�นประธานคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศของภาคมีหลายสโมสรที� มีคู่ มิตรเป�นสโมสรใน
ภาค 3690 ก่อนหน้านี�อยู่แล้ว และหลังจากที�ได้มี การ
เซ็นการเป�นมิตรกันแล้ว ก็มีอีกหลายสโมสรได้เป�นคู่ มิตร
กับสโมสรในภาค 3690 เช่น สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
กระบี� พระปฐมเจดีย์ เทพารักษ์ สําโรง เป�นต้น จนกระทั�ง
ป�จจุบัน เราทั�งสองภาคก็ยังเป�นคู่ มิตรกันอยู่ โดยการต่อ
สัญญาการเป�นคู่  มิตรครั�งสุดท้ายเกิดขึ�นในป�
2018 -2019 ในป� ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา สโมสร
ในภาค 3330 ได้ทําโครงการ Global Grant กับสโมสรใน
ภาค 3690 เป�นประจําทุกป� จะเห็นได้ว่ามิตรภาพระหว่าง
ประเทศที� เกิดขึ�นนําพาให้พวกเราได้ทําบริการมากขึ�น
และจากการบริการที�มากขึ�นทําให้มิตรภาพระหว่าง
ประเทศมากขึ�นทุกป� สิ�งที�สนับสนุน ให้ทุกสโมสรที� มี
เพื� อนมิตรต่างแดน ลองพิจารณาหารือเพื� อทําโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ เพราะจะช่วยให้มีสิ�งดีๆ เกิดขึ�นใน
ชุมชนของเรา ชุมชนทั�วโลก

ด้วยความปรารถนาดีจาก
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

มติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศมติรภาพระหวา่งประเทศ
อผภ . วิ ชัย  มณีวัชรเกียรติ  สโมสรโรตารีสมุทรปราการ



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบัับัท่ี่� 8 เดืือนกุมภาพัันธ์์ 2564 : February 2021

ลุยข่าวลุยข่าวลุยข่าว
เยาวชนเยาวชนเยาวชน
อน .ดร .รัตนาพร  เลารุจิรา ลัย

ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

การก่อตังสโมสร

การก่อตั�งสโมสร  โรทาแรคท์วัตถุประสงค์หลักเพื� อส่ง
เสริม ให้คนหนุ่มสาวเป�นพลเมืองที�ดีมี ศักยภาพ
ภายใต้แนวคิด
“บริการผู้ อื น เหนือตน”
เน้นการสร้างสรรค์คนหนุ่มสาวเป�นผู้นาํ เพื� อ เป�น กํา ลัง
สาํ คัญในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
     

การก่อตั�งสโมสรโรทาแรคท์สามารถก่อตั�งสโมสรใหม่ ได้
ดังนี�
1 . ก่อตั�ง โดยมีสโมสรโรตารเีป�นผู้ อุป ถัมภ์
2 . ก่อตั�ง โดยมีสโมสรโรทาแรคท์ เป�นผู้ อุป ถัมภ์
3 . ก่อตั�ง เองโดยไม่มีส โมสรใดๆเป�นผู้ อุป ถัมภ์
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1.สโมสรโรทาแรคท์
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

(ก่อตั�งในชุมชน) 
โดยมีนายกก่อตั�ง คือ
นายศุภกฤต แสงภู่วงษ์

2.สโมสรโรทาแรคท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 

(ก่อตั�งในชุมชน)
โดยมีนายกก่อตั�ง คือ

นางสาวภาริษา อ่วมด้วง 

3.สโมสรโรทาแรคท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
(ก่อตั�งในสถานศึกษา)
โดยมีนายกก่อตั�ง คือ
นายบุรพล ภมรพล

4.สโมสรโรทาแรคท์
ชุมชนศรีเมือง

(ก่อตั�งในชุมชน)
โดยมีนายกก่อตั�ง คือ 
นางสาวป�ยะนุช ภู่สวัสดิ�

ลุยข่าวเยาวชนลุยข่าวเยาวชนลุยข่าวเยาวชน
อน .ดร .รัตนาพร  เลารุจิรา ลัย
ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

สโมสรโรทาแรคท์ที� ก่อตั�ง ใหม่ ในป� นี�มี  4  สโมสร
สโมสรโรทาแรคท์ที�ก่อตั�งใหมโ่ดยมสีโมสรโรตารสีพุรรณกิารเ์ป�นผูอุ้ปถัมภ์

สโมสรโรทาแรคท์ที�ก่อตั�งใหมโ่ดยมสีโมสรโรตารแีก่นจนัทรเ์ป�นผูอุ้ปถัมภ์
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ศูนย์สันติภาพโรตารี

ได้ริเริ�มในป� 2539 ( ค.ศ. 1996 ) โดยการนําของประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี มร. ราเจนตา ชาบู ( MR.RAJENDRA SABOO ) เพื�อเป�นอนุสรณ์
ครบรอบ 50 ป�มรณกรรม ของ มร.พอล พี แฮร์ริส ( MR.PUAL P HARRIS ) และได้รับการอนุมัติจากโรตารี  ในการจัดตั�งศูนย์สันติภาพโรตารี
ในป� 2542 ( ค.ศ. 1999 ) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซึ�งทําหน้าที�เป�นศูนย์การศึกษาเรื�องสันติภาพและการแก้ไขป�ญหาความขัดแย้ง

ในป� 2545 ( ค.ศ. 2002 ) ได้เริ�มให้ทุนสันติภาพโรตารี ระดับ ปริญญาโทครั�งแรก
 
ในป� 2549 (ค.ศ. 2006) โดยประธานโรตารีสากลป� 2545 - 2546 ( ค.ศ. 2002-2003 ) พิชัย รัตตกุล ได้มีการก่อตั�งศูนย์สันติภาพโรตารีใน
ประเทศไทย และมีโครงการนําร่องเป�นโปรแกรมการศึกษาเรื�องสันติภาพระยะสั�นที�จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป�นทางเลือกให้ผู้ที�ทํางานอยู่
แล้วสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ�นเนื�องจากใช้ระยะเวลาในการเรียนน้อยลง

“ ทุนสันติภาพโรตาร ี"
สันติภาพคือสภาวะแห่งความสันติหรือไม่มีการโต้แย้งอย่างรุนแรง มีความสงบ
สุขในจิตใจ หากโลกใบนี�เต็มไปด้วยสันติภาพ  มนุษย์ในโลกนี�คงอยู่ด้วยกันอย่าง
มีสันติสุข
 
สันติสุขสามารถเริ�มต้นที�ตัวเรา ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติและโลก
ของเรา หากทุกคนมีสันติสุข โลกใบนี�คงเป�นสถานที�ที�เต็มไปด้วยความงดงาม
สวยงามและน่าอยู่ยิ�งขึ�น
 
สโมสรโรตารี ได้เห็นความสําคัญในการสร้างสันติสุขบนโลกใบนี� โดยส่งเสริมให้
ทุนการศึกษาที�เรียกว่า " ทุนสันติภาพโรตารี "

เดอืนกมุภาพันธเ์ป�น
เดอืนแห่งการสรา้งสันตภิาพ

และการป�องกนัข้อขัดแยง้
อน.อณพุร พนาวัฒนกลุ

ประธานคณะอนกุรรมการทุนสันติภาพโรตารี

ในป�จจุบันมีศูนย์สันติภาพโรตารี 7 แห่ง โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยที�มีชื�อเสียงของโลก 8 แห่ง และ มีทุน
สันติภาพ 2 ระดับ
1.
หลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 15  เดือน ถึง 2 ป� รับ
นักศึกษา 50 คน เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั�นนําใน
สหรัฐอเมริกา ญี�ปุ�น อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดน
2.
หลักสูตร ประกาศนียบัตร ใช้เวลาศึกษา 1 ป� เรียนที�
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกเรเร 
 ประเทศยูกันดา รับนักศึกษา 80 คน มหาวิทยาลัยละ 2
รุ่น รุ่นละ 20 คน
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แล้วสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ�นเนื�องจากใช้ระยะเวลาในการเรียนน้อยลง

“ ทุนสันติภาพโรตาร ี"
สันติภาพคือสภาวะแห่งความสันติหรือไม่มีการโต้แย้งอย่างรุนแรง มีความสงบ
สุขในจิตใจ หากโลกใบนี�เต็มไปด้วยสันติภาพ  มนุษย์ในโลกนี�คงอยู่ด้วยกันอย่าง
มีสันติสุข
 
สันติสุขสามารถเริ�มต้นที�ตัวเรา ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติและโลก
ของเรา หากทุกคนมีสันติสุข โลกใบนี�คงเป�นสถานที�ที�เต็มไปด้วยความงดงาม
สวยงามและน่าอยู่ยิ�งขึ�น
 
สโมสรโรตารี ได้เห็นความสําคัญในการสร้างสันติสุขบนโลกใบนี� โดยส่งเสริมให้
ทุนการศึกษาที�เรียกว่า " ทุนสันติภาพโรตารี "

เดอืนกมุภาพันธเ์ป�น
เดอืนแห่งการสรา้งสันตภิาพ

และการป�องกนัข้อขัดแยง้
อน.อณพุร พนาวัฒนกลุ

ประธานคณะอนกุรรมการทุนสันติภาพโรตารี

ในป�จจุบันมีศูนย์สันติภาพโรตารี 7 แห่ง โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยที�มีชื�อเสียงของโลก 8 แห่ง และ มีทุน
สันติภาพ 2 ระดับ
1.
หลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 15  เดือน ถึง 2 ป� รับ
นักศึกษา 50 คน เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั�นนําใน
สหรัฐอเมริกา ญี�ปุ�น อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดน
2.
หลักสูตร ประกาศนียบัตร ใช้เวลาศึกษา 1 ป� เรียนที�
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกเรเร 
 ประเทศยูกันดา รับนักศึกษา 80 คน มหาวิทยาลัยละ 2
รุ่น รุ่นละ 20 คน

01

02

03

04

ทุนสันติภาพโรตารี
มอบให้ผู้ที�มีประสบการณ์ในงานด้านความสัมพันธร์ะหว่างประเทศหรือด้านสันติภาพและการป�องกันแก้ไขข้อขัดแย้ง

คุณสมบติั : มีทักษะเชี�ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ  และ มีทักษะความเป�นผู้นํา
 
ผูข้อทุนระดับปรญิญาโท : ต้องมีประสบการณ์การทํางานหรืองานจิตอาสา อยา่งน้อย 3 ป� และจบปริญญาตรี
 
ผูข้อรบัทุนใบประกาศนยีบตัร : ต้องมีประสบการณ์การทํางานหรืองานจิตอาสา อย่างน้อย 5 ป�

ขั�นตอนการสมคัร

ผู้สมัครสามารถเข้าถึงใบสมัครออนไลน์ที� 
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships

ผู้สมัครติดต่อผ่านสโมสรโรตารี เพื�อให้กรรมการสัมภาษณ์และรับรองใบสมัคร

ผู้สมัครสง่ใบสมัครออนไลน์ภายในวันที� 15 พฤษภาคม คณะกรรมการภาคจะนัด
สัมภาษณ์ และส่งใบสมัครให้มูลนิธโิรตารี ภายใน 1 กรกฎาคม

มูลนิธโิรตารี ประกาศผลการคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายน ผู้ที�ได้รับทุนระดับปริญญาโท
จะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัย ซึ�งเป�นสิทธิ�ของมหาวิทยาลัยที�จะรับหรือไม่รับเข้าศึกษา

เดอืนกมุภาพันธเ์ป�น
เดอืนแห่งการสรา้งสันตภิาพ

และการป�องกนัข้อขัดแยง้
อน.อณพุร พนาวัฒนกลุ

ประธานคณะอนกุรรมการทุนสันติภาพโรตารี

ทุนสันติภาพโรตาร ี:   สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั�งหมด ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที�พักและอาหาร  ค่าเบี�ยเลี�ยง
ค่าเดินทางไป-กลับประเทศที�จะไปศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคสนาม ค่าเบี�ยประกันสุขภาพ
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ยุคนี�..ฮอทที�สุดยุคนี�..ฮอทที�สุด
ใครๆก็ไปเซลฟ�� เช็คอินกันใครๆก็ไปเซลฟ�� เช็คอินกัน
ที�ร้านกาแฟ..ที�ร้านกาแฟ..
บางร้านกาแฟหลักร้อย..บางร้านกาแฟหลักร้อย..
วิวหลักล้าน...วิวหลักล้าน...
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น
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บริ จ าค เงิ น . .
เ ข้ า มู ลนิ ธิ โ รต ารี

ด้ วยหั ว ใ จ
ยิ� ง ใ ห้ . .ยิ� ง รู้ สึ กดี . .

คํา ถ า ม ที� แ อ น น์ ผู้ ว่ า ก า ร ภ า ค พ บ บ่ อ ย . .คํา ถ า ม ที� แ อ น น์ ผู้ ว่ า ก า ร ภ า ค พ บ บ่ อ ย . .

ก า แ ฟ ร้ า น ไ ห น ? อ ร่ อ ย ที� สุ ด ค ะก า แ ฟ ร้ า น ไ ห น ? อ ร่ อ ย ที� สุ ด ค ะ

ช่ ว ย แ น ะ นํา ห น่ อ ย . .ช่ ว ย แ น ะ นํา ห น่ อ ย . . ..

อืม . .กาแฟที�อร่อยที�สุด
ของโรตารีแอนน์ผู้ ว่าการภาค  3330 

เธอมีชื�อร้านว่า ทีทีป�งป�ง เป�นภาษาเกาหลี
ร้านกาแฟร้านนี�อยู่บนรถTRUCK ที�ถูกนํามา
ดัดแปลงเป�นร้านกาแฟสด STORY ของร้านนี�
มีที�มา กว่าจะมาเป�นร้านกาแฟรถเคลื�อนที�..
ก่อกําเนิดจากโครงการ GLOBAL  GRANT เงิน
บริจาคของสมาชิก โรแทเรียน ในสโมสรโรตารี
กาญจนบุรีภาค 3330 และสโมสรโรตารี อือจอ
งบู 3690 ที�ร่วมกันทําโครงการ ขอรับทุน
สนับสนุนจากมูลนิธิโรตารี ในการสร้างอาชีพ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนพิการได้ทําอาชีพ
ขายกาแฟที�มั�นคง ยั�งยืนและพึ�งพาตนเองได้
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     ช่วงเช้าในวันที�สโมสรคู่มิตรได้พาคณะเรา
ไปส่งมอบโครงการอากาศในประเทศเกาหลี
ช่างหนาวเย็นอุณหภูมิ 1 องศา พวกเราสวมใส่
เสื�อผ้ากันหนาวเพื�อป�องกันอย่างเต็มที�เพราะ
พิธีส่งมอบอยู่กลางแจ้ง
     หลังจากพิธีการส่งมอบเสร็จสิ�นจะมีการติด
ป�ายโครงการและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน คณะ
สร.กาญจนบุรี  เราได้ยืนมองรูปธงไตรรงค์
ชาติไทยอยู่คู่กับธงชาติเกาหลี บนป�าย
โครงการ GLOBAL GRANT ด้วยความรู้สึกเป�น
ป�ติอิ�มใจ และสุขใจ
     ทางเจ้าภาพเกาหลีมาถามว่าใครจะสั�ง
เครื�องดื�มอะไร ..ทุกคนไม่รอช้าก็ช่วยกัน
อุดหนุนกาแฟไปคนละ 1 แก้วโดยเจ้าภาพไม่
ให้เราจ่าย..
     ด้วยอากาศกลางแจ้งในเกาหลี เย็นระเยือก
พอได้กาแฟร้อนๆทําให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ�น

     ช่างเป�นกาแฟที� หอม..อร่อยที�สุด...กาแฟแห่ง
ความป�ติ ที�เกิด..จากการเป�นผู้ให้โดยไม่หวังผล
ตอบแทน 

ความสุขที�ได้ " ให้ "

ยิ�งใหญ่กว่าความสุขที�ได้ "รับ" เสมอ
     หากท่านไปเยือนประเทศเกาหลีลอง

สอบถามว่าร้านกาแฟ ทีทีป�งป�ง..สาขาใกล้

ที�สุดอยู่ที�ไหน..อย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนให้

กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสที�ประเทศนี�ด้วยกัน..

โ ร ต า รีแ อนน์  อน .นิ ต ย า  จั น ท ร์ อิ น ท ร์

ก า แฟ ที� อ ร่อ ย ที� สุ ด

ข อ ง โ รต า รีแ อนน์ ผู้ ว่ า ก า ร ภ าค  3 3 3 0
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เดือนแห่งสนัติภาพและการป�องกัน
/การแก้ไขขอ้ขดัแยง้

Peace And Conflict Prevention
Resolution Month

ที� ม า . . โ ร ต า รี  ก . เ อ๋ ย  ก .  ไ ก่

เดือนกุมภาพันธถ์ูกกําหนดให้เป�นเดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลก

ในปฏิทินโรตารี วันครบรอบการประชุมครั�งแรกของโรตารี

ซึ�งตรงกับวันที� 23 เดือนกุมภาพันธ ์ค ศ. 1905 ก็อยูใ่นเดือนนี�

และในป�จจุบันเรียกว่าวันแห่งความเข้าใจและสันติสุขระหว่างกันในโลก

คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลได้ขอให้สโมสรโรตารีทุกสโมสรวางแผนโครงการต่างๆ

สําหรับการประชุมประจําสัปดาห์ และดําเนินกิกรรมพิเศษต่างๆ เพื�อเน้น

"ความเข้าใจและไมตรีจิต อันเป�น

ป�จจัยสําคัญสําหรับสันติสุขแห่งโลก ในเดือนกุมภาพันธ์

สโมสรหลายแห่งจะจัดหาวิทยากรนานาชาติเชิญนักเรียนที�เป�นเยาวชนแลกเปลี�ยน

รวมทั�งนักวิชาการนานาชาติจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาเป�นวิทยากรในการประชุมสโมสร

จัดให้ ผู้ที�เคยเป�นกลุ่มศึกษาแลกเปลี�ยนมารว่มรายการ

จัดการอภิปรายเกี�ยวกับป�ญหาต่างๆ ของโลก

เสนอรายการบันเทิงที�เกี�ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

หรือวางแผนโปรแกรมอื�นๆ ที�เน้นการต่างประเทศ

" หลายสโมสรจะถือโอกาสนี�เริ�มกิจกรรมบรกิารระหว่างประเทศ

หรอืติดต่อกับสโมสรอื�นในต่างประเทศ

นับว่าเป�นเดือนที�ดทีี�จะรเิริ�มการแลกเปลี�ยนมิตรภาพของโรตาร ี"

หรือกระตุ้นให้มีการสนับสนุนโปรแกรมของมูลนิธโิรตารี

เดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลกจะเป�นโอกาสสําหรับสโมสรทุกแห่ง

ที�จะสง่เสริมการแสวงหาที�ไม่หยุดยั�งของโรตารีเพื�อไมตรีจิต

สันติสุข และความเข้าใจระหว่างสมาชิกทั�งหลายในโลก
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Resolution Month

ที� ม า . . โ ร ต า รี  ก . เ อ๋ ย  ก .  ไ ก่

เดือนกุมภาพันธถ์ูกกําหนดให้เป�นเดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลก

ในปฏิทินโรตารี วันครบรอบการประชุมครั�งแรกของโรตารี

ซึ�งตรงกับวันที� 23 เดือนกุมภาพันธ ์ค ศ. 1905 ก็อยูใ่นเดือนนี�

และในป�จจุบันเรียกว่าวันแห่งความเข้าใจและสันติสุขระหว่างกันในโลก

คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลได้ขอให้สโมสรโรตารีทุกสโมสรวางแผนโครงการต่างๆ

สําหรับการประชุมประจําสัปดาห์ และดําเนินกิกรรมพิเศษต่างๆ เพื�อเน้น

"ความเข้าใจและไมตรีจิต อันเป�น

ป�จจัยสําคัญสําหรับสันติสุขแห่งโลก ในเดือนกุมภาพันธ์

สโมสรหลายแห่งจะจัดหาวิทยากรนานาชาติเชิญนักเรียนที�เป�นเยาวชนแลกเปลี�ยน

รวมทั�งนักวิชาการนานาชาติจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาเป�นวิทยากรในการประชุมสโมสร

จัดให้ ผู้ที�เคยเป�นกลุ่มศึกษาแลกเปลี�ยนมารว่มรายการ

จัดการอภิปรายเกี�ยวกับป�ญหาต่างๆ ของโลก

เสนอรายการบันเทิงที�เกี�ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

หรือวางแผนโปรแกรมอื�นๆ ที�เน้นการต่างประเทศ

" หลายสโมสรจะถือโอกาสนี�เริ�มกิจกรรมบรกิารระหว่างประเทศ

หรอืติดต่อกับสโมสรอื�นในต่างประเทศ

นับว่าเป�นเดือนที�ดทีี�จะรเิริ�มการแลกเปลี�ยนมิตรภาพของโรตาร ี"

หรือกระตุ้นให้มีการสนับสนุนโปรแกรมของมูลนิธโิรตารี

เดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลกจะเป�นโอกาสสําหรับสโมสรทุกแห่ง

ที�จะสง่เสริมการแสวงหาที�ไม่หยุดยั�งของโรตารีเพื�อไมตรีจิต

สันติสุข และความเข้าใจระหว่างสมาชิกทั�งหลายในโลก

CLUB AND DISTRICT SUPPORT, ASIA PACIFIC

CLUB AND DISTRICT SUPPORT, ASIA PACIFIC

Dear club president,
Congratulations! You’re halfway through your year as

president. As you enter the second part of your term,

we encourage you to take steps that will ensure

continuity in the 2021-22 Rotary year.  

 

Third Quarter Highlights:
 

    · Report incoming officers via My Rotary (see the

How to Manage Club Officer guide for help). This

allows them access to valuable online reports and

tools that can help them prepare for their role. 

    · Create a consistent, recognizable public image by

making sure your club's logo is up-to-date and

follows Rotary’s branding guidelines for clubs. Use

the Brand Center to find the Rotary club logo

template. After you update your logo, use it on your

club website, social media accounts, and event and

project promotional materials. 

    · Strengthen the leadership skills of your club

members. Find ideas and resources in our

Leadership in Action guide, and promote the public

speaking and leadership courses that Rotary is

offering members through the Toastmasters

Alliance.

Did you know?
    The Essentials of Understanding Conflict course is

available in the Learning Center. Explore the

various conflict management styles that can help

you develop more collaborative relationships and

ensure that everyone has a voice in your club.

    Thank you for your continued leadership and your

support of the future leaders of your club. Please

contact us if we can further support you in your

efforts.

เรยีนท่านนายกสโมสร
ขอแสดงความยนิด ีท่านไดทํ้าหนา้ที�นายกสโมสรมาครึ�งป�แล้ว ณ
ตอนนี� ท่านกําลังเขา้สูค่รึ�งป�หลังของการเป�นนายกสโมสร ทาง
โรตารสีากลขอแนะนาํใหท่้านเริ�มวางแผน เพื�อการดาํเนนิงาน
ที�ราบรื�น และนาํกิจการของสโมสรอยา่งต่อเนื�องไปสู ่ป�โรตารี
2564 - 2565

ฮไลท์ของไตรมาสที�สามมดัีงนี�:

    · กรุณารายงานชื�อเจา้หนา้ที�สโมสรรบัเลือกผา่น My Rotary

เพื�อใหพ้วกเขาสามารถเขา้ถึงทรพัยากรต่าง ๆ ที�จะชว่ยเขา
เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัตําแหนง่เจา้หนา้ที�สโมสร ท่านสามารถ
อ่านวธิรีายงานชื�อเจา้หนา้ที�ไดต้ามลิงค์นี� How to manage

Club Officer

    · ท่านสามารถชว่ยสรา้งภาพลักษณที์�สมํ�าเสมอ และเป�นที�รูจ้กั
โดยตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่โลโก้สโมสรของท่านเป�นโลโก้ล่าสดุและ
ถกูต้อง และปฏิบติัตามแนวทางการสรา้งโลโก้ของโรตาร ีใช้
Brand Center เพื�อค้นหาเทมเพลตโลโก้สโมสรโรตาร ีหลัง
จากอัปเดตโลโก้แล้วค่อยใชบ้นเวบ็ไซต์ของสโมสร ชโีซเชยีลมเีดยี
กิจกรรม และโครงการ
    · เสรมิสรา้งทักษะการเป�นผูน้าํของสมาชกิในสโมสรของท่าน
ค้นหาแนวคิดและแหล่งขอ้มูลในคู่มอื Leadership in Action

ของเรา และสง่เสรมิคอรส์ public speaking and

leadership courses ที�โรตารเีสนอใหส้มาชกิผา่น
Toastmasters Alliance

ท่านทราบไม?่
    เราแนะนาํคอรส์ Essentials of Understanding

Conflict บน Learning Center คอรส์นี�จะเนน้วธิกีารจดัการ
ความขดัแยง้ต่าง ๆ การแก้ป�ญหา และวธิทํีางานรว่มกันและกัน
    ทางโรตารสีากลขอขอบคณุท่านสาํหรบัการนาํกิจการในสโมสร
อยา่งต่อเนื�อง และสาํหรบัการชว่ยฟ�กฟูมผูน้าํในอนาคตของ
สโมสร หากท่านมคํีาถามอะไรเพิ�มเติมกรุณาติดต่อเรา contact
us ทางโรตารยีนิดชีว่ยท่านเสมอ

Sincerely,
Asia/Pacific Club and District Support Team

ด้วยความเคารพอยา่งสงู
งานสนับสนุนสโมสรและภาค
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 
เสด็จประทับอยูในการประชุมกอตั้ง สโมสรโรตารีกรุงเทพ ณ พระราชวังพญาไท

    สองทศวรรษหลังจากโรตารีไดถือกําเนิดขึ้นในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23
กุมภาพันธ พ.ศ. 2448 (ค.ศ.1905)
    ในบริเวณภาคพื้นแหลมทอง โรตารีไดไปเริ่มกอตั้งสโมสรแหงแรกที่นครกัวลาลัมเปอร
ในป พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928) โดย โรแทเรียน         
    เจมส ดับบลิว. เดวิดสัน แหงสโมสรโรตารีแคลแกรี่ เมืองอัลเบอรตา ประเทศ
แคนาดา (Rtn James W. Davidson, Rotary Club of Calgary, Alberta, Canada)
ไดรับการแตงตั้งจากโรตารีสากลเปนผูแทนพิเศษผูมีอํานาจเต็ม (General
Commissioner) ในการกอตั้งสโมสรโรตารี เดินทางมายังภาคตะวันออก เพื่อชวยเหลือ
และใหคําแนะนําในการกอตั้งสโมสรตางๆ ในภูมิภาคแถบนี้ และประสบความสําเร็จในการ
กอตั้งสโมสรโรตารีถึง 7 สโมสรในสหพันธรัฐมลายูภายในเวลาสองป หลังจากนั้นจึงได
เดินทางเขาสูประเทศไทยเจมส ดับบลิว. เดวิดสัน ไดขอพระราชทานวโรกาสเขาเฝา
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อกราบทูลถวายเรื่องราวและ
ประวัติความเปนมาของโรตารีใหทรงทราบโดยละเอียด อีกทั้งยังไดขอใหพระองคประทาน
พระดําริในอันที่จะกอตั้งสโมสรโรตารีแหงแรกขึ้นในประเทศไทย
    เสด็จในกรมฯ ทรงมีพระราชดําริเห็นชอบในอุดมการณของโรตารี ดังนั้น สโมสรโรตา
รีแหงแรกในประเทศไทย จึงไดรับการกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2473
(ค.ศ.1930) เรียกชื่อวา "สโมสรโรตารีกรุงเทพ" มีสมาชิกกอตั้งรวม 69 ทาน ซึ่งมี
สัญชาติตางๆ อยูถึง 15 ชาติดวยกัน การประชุมกอตั้งไดจัดทําขึ้น ณ พระราชวังพญาไท
(ปจจุบันคือ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร) โดยเสด็จในกรม
พระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดทรงรับเปนนายกกอตั้งสโมสร 
    นับเปนประวัติการณของโลกโรตารีในยุคนั้น ที่องคพระประมุขแหงชาติ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงพระกรุณา
เสด็จไปประทับรวมอยูในงานประชุมกอตั้งในครั้งนั้นดวย ยังความภาคภูมิใจใหแกชาว
โรตารีตองนอมรับใสเกลาถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปนลนพน

Rtn James W Davidson

ประวัติโรตารีในประเทศไทยประวัติโรตารีในประเทศไทย

(ตัดตอนจากหนังสือ ณ ศูนยฯ ของเรา)
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นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.เพียรพิศ โชติบัณฑ์

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.นลินภัสร์ พงษ์วิทยภานุ

สโมสรโรตารีนราธิวาส NARATHIWAT Area 2
รหัส/Code 56657
ผูวาการภาคกอตั้งชั่วคราว อผภ.สมพร ศรีเพชร
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ศรียา ศิริเวช
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อผภ.ภากร นิจจรัลกุล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารียะลา
วันที่รับสารตราตั้ง 17 ตุลาคม 2544

สโมสรโรตารีมณีกาญจน MANEEKAN Area 27
รหัส/Code 68894
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.วรวุธ พงษวิทยภานุ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.มนัส มนัสปยะเลิศ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 19 เมษายน 2548

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี PLOI RATCHABURI Area 19
รหัส/Code 73679
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ภากร นิจจรัลกุล
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ประทีป แยมเกตุ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีราชบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 29 มิถุนายน 2549

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้
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นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.รุจิรา พันธ์วิศวกาญจน์

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.อรุณี อรุณกมล

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.อาภาฬฏี เลขะกุล

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน KHOK SAMEDCHUN Area 4
รหัส/Code 64395
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.เธียรศักดิ์ ปยธรรมสิริ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ศิริลักษณ คงดําเนิน
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีหาดใหญ
วันที่รับสารตราตั้ง 2 กุมภาพันธ 2547

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ NAKORN HATYAI Area 4
รหัส/Code 83479
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง ผชภ.ครรชิต ฐานิสโร นยก.อาภาฬฏี เลขะกุล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน
วันที่รับสารตราตั้ง 1 ตุลาคม 2553

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ KHUANLANG-HATYAI Area 5
รหัส/Code 83818
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง ผชภ.เกวลี เตชะวณิชชา, อน.พงศพัศณ เรืองรองกิตติ

สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีปตตานี และ สโมสรโรตารีนราธิวาส
วันที่รับสารตราตั้ง 27 เมษายน 2554

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบัับัท่ี่� 8 เดืือนกุมภาพัันธ์์ 2564 : February 2021

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.สุภา สัมพันธรัต

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ไพกิจ ฮุนพงษ์สินมานนท์

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ก้องศักดิ� คู่พงศกร

สโมสรโรตารีชอศรีตรัง CHOR SRITRANG Area 6
รหัส/Code 56707
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ศรียา ศิริเวช
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ทรงศักดิ์ จริงจิตร
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีตรัง
วันที่รับสารตราตั้ง 25 ตุลาคม 2544

สโมสรโรตารีทับเที่ยง TUBTIANG Area 6
รหัส/Code 84447
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.อรชร สายสีทอง
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง ผชภ.ศรัณย ลีลาชุติพงศ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีตรัง
วันที่รับสารตราตั้ง 1 พฤษภาคม 2555

สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต SINO PHUKET Area 7
รหัส/Code 84474
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.อรชร สายสีทอง
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.กุลศักดิ์ ฤทธิสริกุล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท
วันที่รับสารตราตั้ง 10 พฤษภาคม 2555

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบัับัท่ี่� 8 เดืือนกุมภาพัันธ์์ 2564 : February 2021

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ประพัฒน์พงศ์ บําเพ็ญสิทธิ�

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.โอวาท อุกฤษณ์

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์

สโมสรโรตารีพังงา PHANG-NGA Area 9
รหัส/Code 25549
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ประพันธ หุตะสิงห
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ไพบูลย อุบัติศฤงค
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีภูเก็ต
วันที่รับสารตราตั้ง 27 มิถุนายน 2531

สโมสรโรตารีกระบี่ KRABI Area 10
รหัส/Code 27083
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ม.ร.ว.โอภาส กาญจนวิชัย
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ปรีชา พูลโภคผล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีพังงา, สโมสรโรตารีคอหงส
วันที่รับสารตราตั้ง 11 เมษายน 33

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ LEUNG KRABI Area 10
รหัส/Code 83679
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.นพ.พีระ ฟารมไพบูลย
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีกระบี่
วันที่รับสารตราตั้ง 27 มกราคม 2554

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบัับัท่ี่� 8 เดืือนกุมภาพัันธ์์ 2564 : February 2021

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ศุภัทรฌา เหมือนแก้ว

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.บุญชอบ พัฒนสงค์

นายกก่อตั�งสโมสร
อผภ.ศรียา ศิริเวช

สโมสรโรตารีเมืองตนนํ้าชะอวด MUEANG TONNAM Cha-uat Area11
รหัส/Code 90576
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง พลโทคณิต แจมจันทรา และผูวาการภาคสกนธ อึ่งสรอยทอง

ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง นยก.ไพสิทธิ์ เหมือนแกว และ อน.ประกฤกษ ทองอิ้ว

สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรศรีธรรมาโศกราช
วันที่รับสารตราตั้ง 17 พฤศจิกายน 2562

สโมสรโรตารีทาศาลา-นครศรี TASALA-NAKHONSRI Area 13
รหัส/Code 31866
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ปรีดา วังถนอมศักดิ์
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ไกรเลิศ ธรรมศรัทธา
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารี
วันที่รับสารตราตั้ง 23 ตุลาคม 2539

สโมสรโรตารีศรีตาป SRITAPEE Area 14
รหัส/Code 28224
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นิวัตร โชควาณิชยพงษ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.วิจิตร บิลมาศ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสุราษฎรธานี
วันที่รับสารตราตั้ง 28 มิถุนายน 2534

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบัับัท่ี่� 8 เดืือนกุมภาพัันธ์์ 2564 : February 2021

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.วิเชียร เปาอินทร์

สโมสรโรตารีสมุทรสาคร SAMUTSAKHON Area 18
รหัส/Code 51985
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.จงเมธ ทรัพยคิรี
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.วรวุฒิ บุญเพ็ญ และ อน.แพรวพรรณ เจริญกิจวัฒนกุล

สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีบานแพว, สโมสรโรตารีราชบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 7 เมษายน 2542

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

นายกก่อตั�งสโมสร
 นยก.ยุพิน กิตติวรภัทร

สโมสรโรตารีอูทอง U-THONG Area 30
รหัส/Code 30585
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ไพโรจน จิระเสวีจินดา
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ประสาน คูรัตนเวช
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 21 กุมภาพันธ 2538

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงค์

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ SUPHANNIKAR Area 29
รหัส/Code 86486
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.เปรมจิตต ลือสกลกิจ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ
วันที่รับสารตราตั้ง 6 มีนาคม 2558

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.พยุง เขียวคํารพ

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล PHUTTAMONTHON Area 24
รหัส/Code 52348
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.จงเมธ ทรัพยคิรี
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ยุพิน ดุษิยามี
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย
วันที่รับสารตราตั้ง 30 มิถุนายน 2542

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

สโมสรโรตารีเทพารักษ TEPARAK Area 22
รหัส/Code 27765
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นิวัตร โชควาณิชยพงษ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.นพ.สุวัฒน ดวงพลอย
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ,พระประแดง, สวนหลวง, สําโรง

วันที่รับสารตราตั้ง 16 มกราคม 2534

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.อนันตชัย คุณานันทกุล

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.สิทธิชัย บุญทอง

สโมสรโรตารีทาเรือ-กาญจนบุรี THARUA-KANCHANABURI Area 28
รหัส/Code 31893
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ปรีดา วังถนอมศักดิ์
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง ผวภ.วรวุธ พงษวิทยภานุ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 30 ตุลาคม 2539

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบัับัท่ี่� 8 เดืือนกุมภาพัันธ์์ 2564 : February 2021

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.พยุง เขียวคํารพ

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล PHUTTAMONTHON Area 24
รหัส/Code 52348
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.จงเมธ ทรัพยคิรี
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ยุพิน ดุษิยามี
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย
วันที่รับสารตราตั้ง 30 มิถุนายน 2542

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

สโมสรโรตารีเทพารักษ TEPARAK Area 22
รหัส/Code 27765
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นิวัตร โชควาณิชยพงษ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.นพ.สุวัฒน ดวงพลอย
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ,พระประแดง, สวนหลวง, สําโรง

วันที่รับสารตราตั้ง 16 มกราคม 2534

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.อนันตชัย คุณานันทกุล

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.สิทธิชัย บุญทอง

สโมสรโรตารีทาเรือ-กาญจนบุรี THARUA-KANCHANABURI Area 28
รหัส/Code 31893
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ปรีดา วังถนอมศักดิ์
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง ผวภ.วรวุธ พงษวิทยภานุ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 30 ตุลาคม 2539

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้
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นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.สุวัฒน์ สุขสถาวรพันธุ์

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.สมพัฒน์ แก้วพิจิตร

สโมสรโรตารีสองพี่นอง SONGPEENONG Area 30
รหัส/Code 30584
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ไพโรจน จิระเสวีจินดา
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ศรีพล ลิ่มทอง
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 21 กุมภาพันธ 2538

สโมสรโรตารีสนามจันทร SANAM CHAN Area 26
รหัส/Code 26984
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ม.ร.ว.โอภาส กาญจนวิชัย
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.วิเชียร หอมหวล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีนครปฐม
วันที่รับสารตราตั้ง 26 มกราคม 2533

“ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI ““ CHARTER PRESIDENTS IN DISTRICT 3330 RI “
บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ทพ.อนุศักดิ� คงมาลัย

สโมสรโรตารีปาเลไลยก PA-LAELAI Area 30
รหัส/Code 28279
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นิวัตร โชควาณิชยพงษ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.อนุพงษ คงมาลัย
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 3 กันยายน 2534

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้
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นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.นพ.สนั�น บุญญานิตย์

สโมสรโรตารีนครปฐม NAKORNPATHOM Area 24
รหัส/Code 16285
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ดร.แอล.เอสโซดี้
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ดร.ปรีชา อมาตยกุล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีธนบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 11 กันยายน 2512

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.สมชาย อินทรขาว

สโมสรโรตารีพระประแดง PHRAPRADAENG Area 21
รหัส/Code 16295
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.โรจนวิทย เปเจรา ภาค 335
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.นพ.สุวัฒน ดวงพลอย
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
วันที่รับสารตราตั้ง 18 กุมภาพันธ 2526

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.วิลาส สัตยายุทธ์

สโมสรโรตารีบางเลน BANGLEN Area 25
รหัส/Code 25469
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ประพันธ หุตะสิงห
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง นยก.พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีนครปฐม
วันที่รับสารตราตั้ง 9 มิถุนายน 1988

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.สุวัฒน์ สุขสถาวรพันธุ์
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บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330บุคคลผู้เริ�มต้นก่อตั�งสโมสรโรตารี ภาค 3330

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ธวัชชัย สมสมาน

สโมสรโรตารีหาดใหญ HAT YAI Area 3
รหัส/Code 16273
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นพ.เลิศ ศรีจันทร
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ปรีชา อมาตยกุล สโมสรโรตารีธนบุรี
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารียะลา
วันที่รับสารตราตั้ง 11 มกราคม 2522

สโมสรโรตารีราชบุรี RATCHABURI Area 19
รหัส/Code 16303
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผูวาการภาค วอลเตอรรินทูล จากประเทศสิงคโปร
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล, รทร.สดับ มาศกุล,
รทร.ปรีชา อมาตยกุล, รทร.บุญเลอ เจริญนิภพ
วันที่รับสารตราตั้ง 10 มีนาคม 2515

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ไมตรี ลิ�มทอง

สโมสรโรตารีโพธาราม PHOTHARAM Area 20
รหัส/Code 21558
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.จงเมธ ทรัพยคิรี
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีราชบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 23 มกราคม 2527

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนกุมภาพันธ จํานวน 33 คน และจะลงอีกในเดือนมีนาคม เมษายน ลําดับถัดไป
ทั้งหมดจํานวน 3 ฉบับ ดังมีรายนามตอไปนี้
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     ครอบครัวเล็กๆ ที�พยายามหนีความยากจน  คณุแม่ได้ยืมเงินจากญาติ
ท่านหนึ�งเพื�อเป�นทนุเป�ดกิจการขายยางรถยนต์ ในตึกแถว 1 คหูา โดยใช้
ชื�อ อารีย์การยาง เมื�อป�พ.ศ. 2526 จากการศึกษาน้อย เนื�องจากต้องเลี�ยง
น้องจึงต้องพยายามมากกว่าผู้อื�นต้องอดทนทํางานขยันไมย่อ่ท้อ และใช้
ความซื�อสัตย์ในการประกอบอาชพี จนทําให้ธุรกิจก้าวหน้าและขยาย
กิจการเป�นรูปค้าสง่โดย ตั�งบริษัท ราชบุรียางยนต์ จํากัด ในป� พ.ศ.2535 
 บริษัท ราชบุรีศูนย์รวมยาง จํากัด ป� พ.ศ.2544  และบริษัท บวรพฒัน์ยาง
ยนต์ จํากัด ป�พ.ศ.2547  ตามลําดับ เพื�อรองรับลูกค้าที�มาใชบ้ริการมาก
ขึ�นทั�งหมด รวม 8 สาขา                                                                                             

     ป�พ.ศ. 2555 ผมได้เห็นถึงความสําคัญใน
การชว่ยเหลือสังคมสว่นรวม จึงได้สมัครเขา้
เป�นสมาชกิของสโมสรโรตารีราชบุรี โดยการ
เชญิของอดีตนายก นายกฤษฏา ตั�งสมบูรณ์
ซึ�งพบว่ามีสมาชกิมาจากหลากหลายทางด้าน
อาชพี และ   ล้วนเป�นผู้ที�ประสบความสําเร็จ
ในวิชาชพี ในแขนงต่างๆ ซึ�งมีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณใ์นด้านอาชพี แตก
ต่างกัน ได้มารวมกัน เพื�อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อ
ชุมชน และชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีการ
สนเทศโรตารีและบรรยายพเิศษในอาชพีของ
ตนทําให้ได้รว่มเรียนรู้ แบง่ป�นประสบการณที์�
ดีต่อกัน  และคณุแม่ ก็ได้สมัครเป�นสมาชกิ
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี โดยการเชิญของ
นายกก่อตั�ง นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี และได้
รว่มกิจกรรมของสโมสรต่อเนื�องด้วยดีเสมอมา
จนผมได้รับรางวัล “AVENUES OF SEVICE”
จากโรตารีสากล และคณุแม่ได้รับรางวัลแม่ดี
เด่นแหง่ชาติ ป�พ.ศ.2563  สาขา “แม่ผู้
บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม” ซึ�งเป�นหนึ�งใน
ความภูมิใจของครอบครัวของเรา

รทร.อารยี์ บวรพัฒนานนท ์                                                                  
นยล.จิราวุฒ ิแช่ตั�ง

“ Family
volunteers ”

จากครอบครวัเล็กๆ
สู่ครอบครวัโรตารี

เปดใจครอบครวัหัวใจอาสา ภาค 3330
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     ครอบครัวเล็กๆ ที�พยายามหนีความยากจน  คณุแม่ได้ยืมเงินจากญาติ
ท่านหนึ�งเพื�อเป�นทนุเป�ดกิจการขายยางรถยนต์ ในตึกแถว 1 คหูา โดยใช้
ชื�อ อารีย์การยาง เมื�อป�พ.ศ. 2526 จากการศึกษาน้อย เนื�องจากต้องเลี�ยง
น้องจึงต้องพยายามมากกว่าผู้อื�นต้องอดทนทํางานขยันไมย่อ่ท้อ และใช้
ความซื�อสัตย์ในการประกอบอาชพี จนทําให้ธุรกิจก้าวหน้าและขยาย
กิจการเป�นรูปค้าสง่โดย ตั�งบริษัท ราชบุรียางยนต์ จํากัด ในป� พ.ศ.2535 
 บริษัท ราชบุรีศูนย์รวมยาง จํากัด ป� พ.ศ.2544  และบริษัท บวรพฒัน์ยาง
ยนต์ จํากัด ป�พ.ศ.2547  ตามลําดับ เพื�อรองรับลูกค้าที�มาใชบ้ริการมาก
ขึ�นทั�งหมด รวม 8 สาขา                                                                                             

     ป�พ.ศ. 2555 ผมได้เห็นถึงความสําคัญใน
การช่วยเหลือสังคมสว่นรวม จึงได้สมัครเขา้
เป�นสมาชกิของสโมสรโรตารีราชบุรี โดยการ
เชญิของอดีตนายก นายกฤษฏา ตั�งสมบูรณ์
ซึ�งพบว่ามีสมาชกิมาจากหลากหลายทางด้าน
อาชพี และ   ล้วนเป�นผู้ที�ประสบความสําเร็จ
ในวิชาชพี ในแขนงต่างๆ ซึ�งมีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณใ์นด้านอาชพี แตก
ต่างกัน ได้มารวมกัน เพื�อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อ
ชุมชน และชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีการ
สนเทศโรตารีและบรรยายพเิศษในอาชพีของ
ตนทําให้ได้รว่มเรียนรู้ แบง่ป�นประสบการณที์�
ดีต่อกัน  และคณุแม่ ก็ได้สมัครเป�นสมาชกิ
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี โดยการเชญิของ
นายกก่อตั�ง นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี และได้
รว่มกิจกรรมของสโมสรต่อเนื�องด้วยดีเสมอมา
จนผมได้รับรางวัล “AVENUES OF SEVICE”
จากโรตารีสากล และคณุแม่ได้รับรางวัลแม่ดี
เด่นแหง่ชาติ ป�พ.ศ.2563  สาขา “แม่ผู้
บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม” ซึ�งเป�นหนึ�งใน
ความภูมิใจของครอบครัวของเรา
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ป� พ.ศ.2561  ทราบขา่วว่าทางสภากาชาดไทย
กําลังหาที�ดินเพื�อใชส้ร้างศูนย์ภาคบริการโลหิต
แหง่ชาติที� 4 จังหวัดราชบุรี แหง่ใหม่ชึ�งจะเป�น
ศูนย์บริการแบบครบวงจรที�เป�ดให้บริการ
ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต จ่ายโลหิต และ
สว่นประกอบโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลในเครือ
ขา่ยภาค 4 จํานวน 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี
เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์นครปฐม
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ผมและคณุแม่
คิดเสมอว่า

” เราเกิดมาบนแผน่ดินไทยมพีอ่หลวง
และทกุพระองค์ทรงเป�นแบบอยา่งแหง่การ
ใหแ้ละเสยีสละ  แผน่ดินนี�ทําให้ผม คณุแม่

และสมาชกิในครอบครวั 
มวัีนนี�ได้เมื�อมโีอกาส

เราควรทดแทนคณุแผน่ดิน” 
จึงตัดสินใจมอบที�ดิน จํานวน 4 ไร่ ให้กับทาง
สภากาชาด เพื�อใชป้ระโยชน์ให้กับสว่นรวม
ได้ชว่ยเหลือผู้คนอีกมากมายที�จะมาขอรับ
บริการด้านโลหิต รวมถึงเป�นแหล่งรวมน�าใจ
ของคนไทยทกุคนที�พร้อมใจกันบริจาคโลหิต
ให้กับผู้ป�วยอยา่งเพยีงพอ 

     ถือเป�นความมงคลต่อครอบครัวของเราเป�นอยา่งยิ�ง ในวันที� 7
สิงหาคม พ.ศ.2562 สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จมาที�ดินผืนนี� ผม คณุแม่
และครอบครัวได้มีโอกาสเขา้เฝ�าเพื�อทลูเกล้าฯ ถวายโฉนดที�ดิน 4 ไร่
และรว่มพธิวีางศิลาฤกษ์เพื�อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแหง่ชาติที�
4 จังหวัดราชบุรี ซึ�งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม
พ.ศ.2564 และเป�นศูนย์บริการที�ใหญที่�สุดในประเทศไทย
                
    ผม คณุแม่ และครอบครัว รู้สึกภูมิใจที�ได้เป�นสว่นหนึ�งของ
ครอบครัวโรตาร ี ทําให้เรารู้จักการให้ แบง่ป�น ดังคติพจน์ที�ว่า บริการ
ผู้อื�นเหนือตนเอง (Service Above Self) และหวังเป�นอยา่งยิ�งว่าบท
ความสั�นๆ นี�จะเป�นแรงบนัดาลใจให้ท่านผู้อ่าน ทกุท่าน อยากรว่มเป�น
สว่นหนึ�งกับเรา ครอบครัวโรตารี

รทร.อารยี์ บวรพัฒนานนท์
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ITSUMO OSEWA NI NATTE ORIMASU

(ขอบคุณที�ใหค้วามกรุณาเสมอมา)

         สวัสดีครับ กระผมกมลนาวิน อินทนูจิตร ป�จจุบันเป�นนายกรับเลือกสโมสรโรตารีสงขลา
ประจําป�บริหาร 2564-2565 อดีตสมาชิกทีม Vocational Training Team (VTT) แลกเปลี�ยน
ความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนและน�าสะอาดของโรตารีสากลภาค 3330 ประเทศไทยและภาค
2500 ฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ�นครับ
          หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ�มต้นของเมล็ดพันธุต้์นนี� คือการได้รับโอกาสจากโรตารีสากลภาค
3330 โดยการแนะนําจาก อน.ธนเดช เตชะทวีกิจ สโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ ่ให้รว่ม
ทดสอบคัดเลือกเข้าร่วมทีม VTT ภาค 3330 ประจําป� 2559 เนื�องจาก กระผมเป�นอาจารย์
ประจําหลักสูตรการจัดการสิ�งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา สาขาความเชี�ยวชาญด้านการจัดการน�าสะอาด เทคโนโลยีการจัดการน�าเสีย และการ
จัดการทะเลสาบ คาดว่าจะสามารถนําความรู้จากโครงการดังกล่าวมาใช้พัฒนาในประเทศไทย
ต่อไปได้

          เมื�อได้รับการคัดเลือกเป�นตัวแทนทีม VTT ก็รู้สึกตื�นเต้น เพราะกระผมเป�นคนที�ชื�นชอบ
วัฒนธรรมญี�ปุ�น แม้เคยมีโอกาสได้ไปแขง่รถที�ประเทศญี�ปุ�นอยูห่ลายครั�ง แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไป
แถบฮอกไกโดเลย แต่ก็ไม่ได้หวั�นใจเพราะมีท่าน อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ สโมสรโรตารีศรีธรรมา
โศกราช เป�นหัวหน้าทีมและสมาชิกที�น่ารักได้แก่ คุณศรัณย์วิชญ์ เฮงพระพรหม ตัวแทนจาก
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี คุณพัทธธรีา ศิรบุิรมย์ ตัวแทนจากสโมสรโรตารีสนามจันทร์ และ คุณรัช
พร สิงขโรทัย ตัวแทนจากสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ซึ�งเป�นมิตรและไมตรีจิตรที�ดีตลอดการเดิน
ทาง

ประสบการณ์ที�มค่ีาเริ�มต้นด้วยน�าตา……

          ชว่งเวลาที�เดินทางเป�นเพียงไม่กี�วันหลังจากการสูญเสียครั�งยิ�งใหญข่องประชาชนชาวไทย
ในชว่งป� พ.ศ. 2559 คือวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร โดยวันแรก ทีม VTT ลงสนามบินเมืองคิตามิ มีโอกาสพบท่านนายกสโมสรโรตารีคิตา
มิ ท่านมอบการ์ดใบหนึ�งและโค้งอยา่งสงบนิ�ง ทําให้เราแปลกใจจนต้องเป�ดการ์ดมาดู และท่าน
กล่าวเป�นภาษาญี�ปุ�น พอจําใจความได้ว่า “ประเทศญี�ปุ�นมีสมเด็จพระจักรพรรดิเป�นศูนย์รวม
จิตใจของคนญี�ปุ�น ประเทศไทยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วเชน่กัน ทั�งสองพระองค์ท่าน
เป�นพระสหายสนิทกันมาก ขอแสดงความเสียใจที�ได้ยินขา่วการจากไปของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วของท่านขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ...” กระผมน�าตาไหลทันทีและโค้งคํานับ
รับอย่างสงบนิ�ง โดยตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที�สุดที�จะนําความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเมือง

แขกของโรตารคืีอแขกคนสําคัญของเมือง...

          เราเริ�มงานโดยการเข้าร่วมประชุม RI DICON 2500 ภาคฮอกไกโด ร่วมร้องเพลงชาติในที�
ประชุมเป�นเพลงชาติไทยบนต่างแดนที�แสนภาคภูมิใจ และเข้าพบนายกเทศมนตรีเมือง
Asahikawa ท่านให้การต้อนรับและแนะนําการศึกษาระบบการจัดการสิ�งแวดล้อมของเมือง
Asahikawa โดยท่านนายกกล่าวว่า “แขกของโรตารีคือแขกคนสําคัญของเมือง”  นอกจากนี�ยัง
ได้มีโอกาสเข้ารว่มประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสรโรตารี ได้แก่ สโมสร Asahikawa west 
 สโมสร Asahikawa East สโมสร Asahikawa Borth-East และ สโมสร Asahikawa Morning
ทําให้เข้าใจรูปแบบการดําเนินการประชุมสโมสรในระดับสากลแบบเป�นทางการ ที�น่าประทับใจ
โรเทเรียนบางท่าน รู้ว่า เราเป�นคนไทยเดินทางมาร่วมประชุม จึงนํารูปครอบครัวของนักเรียน
แลกเปลี�ยน Rotary ที�เคยมาแลกเปลี�ยนและพักอาศัยกับท่านมาให้เราดู และเล่าว่านักเรียนแลก
เปลี�ยนตอนนี�มีครอบครัวกันหลายคนและได้พาครอบครัวเค้ามาเยี�ยมโรเทเรียนที�ญี�ปุ�นอีกหลาย
ครั�ง ท่านยังกล่าวด้วยความชื�นชมว่า คนไทย นิสัยน่ารักมาก

“ ต้ น ก ล้ า โ ร ต า รี
ที� เ ติ บ โ ต ”
กมลนาวิน อินทนูจติร นายกรับเลือกสโมสรโรตารีสงขลา ป�บริหาร 2564-2565

การแลกเปลี�ยนความรูด้้านขยะและน�าสะอาด...

          ทีม VTT ได้มีโอกาสเยี�ยมชม โรงงาน Namura Kohsan 
 ซึ�งเป�นโรงงานที�รีไซเคิลปรอทใหญที่�สุดในเอเชีย โรงคัดแยกขยะ
ชุมชน (REPLA Factory) หลุมฝ�งกลบขยะ (Asahikkawa City
Landfill Site) โรงเตาเผาขยะ (Burnable Wastes and
Incineration Plant) โรงงานรีไซเคิลประจําเมือง (Asahikawa
Recycle Praza) โรงผลิตน�าประปาประจําเมือง (Cubetsu river
water purification plant) โรงบําบัดน�าเสียชุมชนประจําเมือง
(A Sewage disposal plant) โรงงานรีไซเคิลพลาสติกประจํา
เมือง (Tanaka Sekkai Kogyo) การคัดแยกขยะของโรงแรม
Asahikawa Grand Hotel รวมถึงโรเทเรียน Jun Takeuchi ได้
เป�ดบ้านให้เราได้ชมการคัดแยกขยะของบ้านคนญี�ปุ�นอีกด้วย
          ในทุกสถานที�ที�ทีม VTT ไป ได้มีโอกาสแลกเปลี�ยนความรู้
เชน่ โรงผลิตน�าประปาประจําเมือง กระผมได้แนะนําเทคนิคการ
ใช้สารโคแอกกูแลนท์เพื�อชว่ยในการตกตะกอนของอนุภาค
แขวนลอยในน�าดิบประปาในแหล่งน�าที�มีค่าความขุน่ต�า
และการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติตั�งต้นที�เป�นสารก่อมะเร็งใน
กระบวนการผลิตน�าประปา และโรงบําบัดน�าเสียชุมชนประจํา
เมือง โดยทางทีมวิศวกรประจําระบบ สอบถามถึง ระบบบําบัดน�า
เสียชุมชนของประเทศไทย เป�นอยา่งไร กระผมจึงวาด flow
chart อธบิายว่าการบําบัดน�าเสียของประเทศไทย ส่วนใหญมี่
การใช้พืชน�ามาผสมผสานเนื�องจาก ประเทศไทยมีแสงแดด
ตลอดป� ลักษณะน�าเสียมีป�ญหาด้านไนโตรเจนคงค้างจากระบบ
ลงสูแ่ม่น�าทําให้เกิดป�ญหายูโทรฟ�เคชันในแหล่งน�า ซึ�งการใช้พืช
น�าสามารถแก้ป�ญหาดังกล่าวได้ดี และพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของเรายังเป�นอัจฉริยะ
ภาพด้านบําบัดน�าด้วย โดยอธบิายถึงกังหันชัยพัฒนาและระบบ
บําบัดแหลมผักเบี�ยซึ�งเป�นโครงการต้นแบบในพระราชดําริให้ทีม
วิศวกรญี�ปุ�นดู ซึ�งเป�นสิ�งที�น่าประทับใจแก่ทีมวิศวกรญี�ปุ�นมาก

ไมตรจิีตแหง่โรตาร.ี..
          ช่วงเกือบหนึ�งเดือนนั�น คือ ความทรงจําที�กระผมจะไม่มี
วันลืมเลย ตลอดชีวิต..การได้เป�นตัวแทนทีม VTT D 3330
ประเทศไทย ด้านการจัดการขยะและน�าสะอาด รว่มงานกับ
องค์กรสโมสรที�ไม่แสวงหาผลกําไร..ได้เจอมิตรภาพและ
วัฒนธรรมจากคนแดนอาทิตย์อุทัยแบบแท้ ๆ ซึ�งประทับใจมาก
เจอพี� ๆ และเพื�อนที�ดี ความคิดดี ๆ และมีคําพูดที�ผมจําได้จาก
คนญี�ปุ�นพูดกับกระผม ภายหลังจากการนําเสนอผลการแลก
เปลี�ยนความรู้ เค้าไม่ได้กล่าวโอ้อวดถึงเทคโนโลยีหรือ
ประสิทธภิาพความสําเร็จทางการจัดการสิ�งแวดล้อมของประเทศ
เค้า แต่เค้ากลับถ่อมตัวและโค้งคํานับ พร้อมบอกเราว่า..
 

" สิ�งที�พวกเราทําหน้าที�และพยายามรกัษาสิ�งแวดล้อม
ในทุกวันนี� มันไม่ใชแ่ค่ตัวเรา แต่เพื�อลูกเรา หลานเรา

คนรุน่ต่อไป..
ขอบคุณที�ใหโ้อกาสเค้าบอกกล่าวเรื�องราวของเค้าแก่เรา...”

การพฒันาและต่อยอดทางวิชาชพี...

          เมื�อกลับมา กระผมได้มีโอกาสนําความรู้ที�ได้รับไปพัฒนาในสายวิชาชีพ
หลักทั�งบทบาทนักวิชาการ ที�ปรึกษาหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
บริหาร อาทิ รับมอบหมายหน้าที�เป�น รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ�นประจําจังหวัดสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดทําและ
ติดตามประเมินผลปฏิบัติการเพื�อการจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(สงขลา) และ คณะกรรมการการแก้ไขป�ญหาสิ�งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป�นต้น

ต้นกล้าที�พรอ้มจะตอบแทนสังคม...

          แม้จะมีต้นทุนการเป�นทีม VTT แต่การเข้าเป�นโรเทเรียนนั�น ก็ต้องรับการ
ประเมินความเหมาะสมและยอมรับจากสมาชิกภายในสโมสรเป�นหลักปฏิบัติ
สากล โดยได้รับเชิญเข้ารว่มประชุมในฐานะแขกของสโมสรและการสนเทศความ
รู้แก่สมาชิกไม่น้อยกว่าห้าครั�ง จนได้รับการเชิญชวนให้รว่มเป�นโรเทเรียนสโมสร
โรตารี กาญจนวนิช-หาดใหญ ่ในป�เดียวกัน และได้รับมอบหมายหน้าที� อาทิ
ประธานกรรมการฝ�ายประชาสัมพันธแ์ละภาพลักษณ์สาธารณะ สโมสรโรตารี
หาดใหญ-่กาญจนวนิช (ป�บริหาร 2559-2560) ประธานกรรมการฝ�ายมูลนิธแิละ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สโมสรโรตารี หาดใหญ่-กาญจนวนิช (ป�บริหาร
2560-2561)
          ด้วยภารกิจมุ่งเน้นงานหลักในพื�นที�สงขลา จึงเข้ามาเป�นสมาชิกมุ่งหวังของ
สโมสรโรตารีสงขลา และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมวลมิตรสมาชิกโรตารี
สงขลา ซึ�งมีระบบสภาอดีตนายกสโมสรและการบริหารสโมสรที�เข้มแข็งมากกว่า
36 ป� และ กระผมได้รับการประเมินจากการสรรหาเป�นนายกรับเลือกสโมสร
โรตารีสงขลา ป�บริหาร 2564-2565
          กระผมขอขอบคุณสําหรับโอกาสและกําลังใจจากมวลมิตรไมตรีจิตโรตารี
ทุกท่านที�ให้กําลังใจและเป�นที�ปรึกษาที�ดีตลอดมา รวมถึงเพื�อนทีม VTT ที�ยัง
ติดต่อกันเสมอ ตอนนี�ผมพร้อมจะที�เป�นต้นกล้าที�เติบโตเพราะมีรากฐานแบบ
อยา่งของการบริการเหนือตนของโรเทเรียนรุ่นพี�หลายท่านและกระผมรู้สึกเป�น
เฟ�องหนึ�งของเครื�องจักรที�ผลตอบแทนแก่ชุมชนมากมายทั�งในท้องถิ�นและสากล
          ท้ายสุดนี�กระผมขอกล่าวเป�นภาษาญี�ปุ�นว่า Yoroshiku onegai
moushiagemasu (ขอความช่วยเหลืออยา่งดีจากทุกท่านด้วยนะครับ)

¡ÃÐ¼Á¢Í¡Å�ÒÇà»�¹ÀÒÉÒÕè»Ø�¹Ç�Ò
Yoroshiku onegai moushiagemasu

(¢Í¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×ÍÍÂ�Ò§´Õ¨Ò¡·Ø¡·�Ò¹´�ÇÂ¹Ð¤ÃÑº)

“ ต้ น ก ล้ า โ ร ต า รี ที� เ ติ บ โ ต ”
กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกรับเลือกสโมสรโรตารีสงขลา ป�บริหาร 2564-2565
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การแลกเปลี�ยนความรูด้้านขยะและน�าสะอาด...

          ทีม VTT ได้มีโอกาสเยี�ยมชม โรงงาน Namura Kohsan 
 ซึ�งเป�นโรงงานที�รีไซเคิลปรอทใหญที่�สุดในเอเชีย โรงคัดแยกขยะ
ชุมชน (REPLA Factory) หลุมฝ�งกลบขยะ (Asahikkawa City
Landfill Site) โรงเตาเผาขยะ (Burnable Wastes and
Incineration Plant) โรงงานรีไซเคิลประจําเมือง (Asahikawa
Recycle Praza) โรงผลิตน�าประปาประจําเมือง (Cubetsu river
water purification plant) โรงบําบัดน�าเสียชุมชนประจําเมือง
(A Sewage disposal plant) โรงงานรีไซเคิลพลาสติกประจํา
เมือง (Tanaka Sekkai Kogyo) การคัดแยกขยะของโรงแรม
Asahikawa Grand Hotel รวมถึงโรเทเรียน Jun Takeuchi ได้
เป�ดบ้านให้เราได้ชมการคัดแยกขยะของบ้านคนญี�ปุ�นอีกด้วย
          ในทุกสถานที�ที�ทีม VTT ไป ได้มีโอกาสแลกเปลี�ยนความรู้
เชน่ โรงผลิตน�าประปาประจําเมือง กระผมได้แนะนําเทคนิคการ
ใช้สารโคแอกกูแลนท์เพื�อชว่ยในการตกตะกอนของอนุภาค
แขวนลอยในน�าดิบประปาในแหล่งน�าที�มีค่าความขุน่ต�า
และการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติตั�งต้นที�เป�นสารก่อมะเร็งใน
กระบวนการผลิตน�าประปา และโรงบําบัดน�าเสียชุมชนประจํา
เมือง โดยทางทีมวิศวกรประจําระบบ สอบถามถึง ระบบบําบัดน�า
เสียชุมชนของประเทศไทย เป�นอยา่งไร กระผมจึงวาด flow
chart อธบิายว่าการบําบัดน�าเสียของประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
การใช้พืชน�ามาผสมผสานเนื�องจาก ประเทศไทยมีแสงแดด
ตลอดป� ลักษณะน�าเสียมีป�ญหาด้านไนโตรเจนคงค้างจากระบบ
ลงสูแ่ม่น�าทําให้เกิดป�ญหายูโทรฟ�เคชันในแหล่งน�า ซึ�งการใช้พืช
น�าสามารถแก้ป�ญหาดังกล่าวได้ดี และพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของเรายังเป�นอัจฉริยะ
ภาพด้านบําบัดน�าด้วย โดยอธบิายถึงกังหันชัยพัฒนาและระบบ
บําบัดแหลมผักเบี�ยซึ�งเป�นโครงการต้นแบบในพระราชดําริให้ทีม
วิศวกรญี�ปุ�นดู ซึ�งเป�นสิ�งที�น่าประทับใจแก่ทีมวิศวกรญี�ปุ�นมาก

ไมตรจิีตแหง่โรตาร.ี..
          ช่วงเกือบหนึ�งเดือนนั�น คือ ความทรงจําที�กระผมจะไม่มี
วันลืมเลย ตลอดชีวิต..การได้เป�นตัวแทนทีม VTT D 3330
ประเทศไทย ด้านการจัดการขยะและน�าสะอาด รว่มงานกับ
องค์กรสโมสรที�ไม่แสวงหาผลกําไร..ได้เจอมิตรภาพและ
วัฒนธรรมจากคนแดนอาทิตย์อุทัยแบบแท้ ๆ ซึ�งประทับใจมาก
เจอพี� ๆ และเพื�อนที�ดี ความคิดดี ๆ และมีคําพูดที�ผมจําได้จาก
คนญี�ปุ�นพูดกับกระผม ภายหลังจากการนําเสนอผลการแลก
เปลี�ยนความรู้ เค้าไม่ได้กล่าวโอ้อวดถึงเทคโนโลยีหรือ
ประสิทธภิาพความสําเร็จทางการจัดการสิ�งแวดล้อมของประเทศ
เค้า แต่เค้ากลับถ่อมตัวและโค้งคํานับ พร้อมบอกเราว่า..
 

" สิ�งที�พวกเราทําหน้าที�และพยายามรกัษาสิ�งแวดล้อม
ในทุกวันนี� มันไมใ่ชแ่ค่ตัวเรา แต่เพื�อลูกเรา หลานเรา

คนรุน่ต่อไป..
ขอบคุณที�ใหโ้อกาสเค้าบอกกล่าวเรื�องราวของเค้าแก่เรา...”

การพฒันาและต่อยอดทางวิชาชพี...

          เมื�อกลับมา กระผมได้มีโอกาสนําความรู้ที�ได้รับไปพัฒนาในสายวิชาชีพ
หลักทั�งบทบาทนักวิชาการ ที�ปรึกษาหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
บริหาร อาทิ รับมอบหมายหน้าที�เป�น รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ�นประจําจังหวัดสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดทําและ
ติดตามประเมินผลปฏิบัติการเพื�อการจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(สงขลา) และ คณะกรรมการการแก้ไขป�ญหาสิ�งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป�นต้น

ต้นกล้าที�พรอ้มจะตอบแทนสังคม...

          แม้จะมีต้นทุนการเป�นทีม VTT แต่การเข้าเป�นโรเทเรียนนั�น ก็ต้องรับการ
ประเมินความเหมาะสมและยอมรับจากสมาชิกภายในสโมสรเป�นหลักปฏิบัติ
สากล โดยได้รับเชิญเข้ารว่มประชุมในฐานะแขกของสโมสรและการสนเทศความ
รู้แก่สมาชิกไม่น้อยกว่าห้าครั�ง จนได้รับการเชิญชวนให้รว่มเป�นโรเทเรียนสโมสร
โรตารี กาญจนวนิช-หาดใหญ่ ในป�เดียวกัน และได้รับมอบหมายหน้าที� อาทิ
ประธานกรรมการฝ�ายประชาสัมพันธแ์ละภาพลักษณ์สาธารณะ สโมสรโรตารี
หาดใหญ่-กาญจนวนิช (ป�บริหาร 2559-2560) ประธานกรรมการฝ�ายมูลนิธแิละ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สโมสรโรตารี หาดใหญ่-กาญจนวนิช (ป�บริหาร
2560-2561)
          ด้วยภารกิจมุ่งเน้นงานหลักในพื�นที�สงขลา จึงเข้ามาเป�นสมาชิกมุ่งหวังของ
สโมสรโรตารีสงขลา และได้รับการต้อนรับอยา่งอบอุ่นจากมวลมิตรสมาชิกโรตารี
สงขลา ซึ�งมีระบบสภาอดีตนายกสโมสรและการบริหารสโมสรที�เข้มแข็งมากกว่า
36 ป� และ กระผมได้รับการประเมินจากการสรรหาเป�นนายกรับเลือกสโมสร
โรตารีสงขลา ป�บริหาร 2564-2565
          กระผมขอขอบคุณสําหรับโอกาสและกําลังใจจากมวลมิตรไมตรีจิตโรตารี
ทุกท่านที�ให้กําลังใจและเป�นที�ปรึกษาที�ดีตลอดมา รวมถึงเพื�อนทีม VTT ที�ยัง
ติดต่อกันเสมอ ตอนนี�ผมพร้อมจะที�เป�นต้นกล้าที�เติบโตเพราะมีรากฐานแบบ
อยา่งของการบริการเหนือตนของโรเทเรียนรุ่นพี�หลายท่านและกระผมรู้สึกเป�น
เฟ�องหนึ�งของเครื�องจักรที�ผลตอบแทนแก่ชุมชนมากมายทั�งในท้องถิ�นและสากล
          ท้ายสุดนี�กระผมขอกล่าวเป�นภาษาญี�ปุ�นว่า Yoroshiku onegai
moushiagemasu (ขอความช่วยเหลืออยา่งดีจากทุกท่านด้วยนะครับ)

¡ÃÐ¼Á¢Í¡Å�ÒÇà»�¹ÀÒÉÒÕè»Ø�¹Ç�Ò
Yoroshiku onegai moushiagemasu

(¢Í¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×ÍÍÂ�Ò§´Õ¨Ò¡·Ø¡·�Ò¹´�ÇÂ¹Ð¤ÃÑº)

“ ต้ น ก ล้ า โ ร ต า รี ที� เ ติ บ โ ต ”
กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกรับเลือกสโมสรโรตารีสงขลา ป�บริหาร 2564-2565
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
สโมสรโรตารีหััวหิัน ฝึึกอาชีีพการทำำาผ้้ามัดย้้อม “ โครงการ มัดย้อม มัดใจ สร้างราย้ได้ ให้ัชุีมชีน ” ครบหัลัักสูตร ทัำ�ง 2 รุ�น จำานวน 40 

ทำ�าน พร้อมทัำ�งผู้้เข้้าอบรมในครั�งนี�ได้รับใบประกาศ จาก กรมพัฒนาฝีึมือแรงงาน กระทำรวงแรงงาน ต้องข้อข้อบคุณ 

นาย้กเทำศมนตรีเมืองหััวหิัน ,ผู้้อำานวย้การสำานักงานพัฒนาฝีึมือแรงงาน จ.ประจวบคีรีขั้นธ์์, ทำ�านประธ์านหัอการค้า จ.ประจวบคีรีขั้นธ์์ 

สมาชิีกสโมสรโรตารีหััวหิัน ( ชีาวบ้านได้มีการวางจำาหัน�าย้แล้ัวค�ะ )
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก  ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
วันทีำ� 21 มกราคม 2564 กรรมการแลัะสมาชิีกเหัลั�ากาชีาดจังหัวัดสงข้ลัา สโมสรโรตารีควนลััง –หัาดใหัญ่� 

สโมสรโรตารีหัาดใหัญ่�นครินทำร์ ชีมรมผู้้สูงอายุ้ อำาเภอหัาดใหัญ่� จังหัวัดสงข้ลัา ชีมรม สตรี อาสาพัฒนา เทำศบาลัหัาดใหัญ่� 

คณะกรรมการแลัะสมาชิีก สภาผู้้สูงอายุ้แหั�งประเทำศไทำย้ ในพระราชูีปถััมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทำรา บรมราชีชีนนี ประจำาจังหัวัดสงข้ลัา 

ร�วมกันบำาเพ็ญ่ประโย้ชีน์ โดย้เข้้าร�วมในกิจกรรมการตัดผ้้ามัสลิัน เพื�อ เย้็บเป็นผ้้าหัน้ากากอนามัย้ โดย้มี จำานวนผ้้า หัน้ากากอนามัย้ 

ทีำ�ตัด ทัำ�งสิ�น 5200 ชิี�น ( ห้ัาพันสองร้อย้ชิี�น )
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วันทีำ� 22 มกราคม 64 นย้.นพ.สมชีาย้ เทำพเจริญ่นิรันดร์ สโมสรโรตารีราชีบุรี พร้อมสมาชิีกสโมสรโรตารีราชีบุรี  ทำำาความร�วมมือ กับ 

บริษััทำ สย้ามแม็คโครจำากัด(มหัาชีน)สาข้าราชีบุรี  ในการตั�งตู้รับบริจาคเพื�อโครงการจัดซืื้�อเครืองมือแพทำย้์ อุปกรณ์การแพทำย้์ 

ให้ัเครือข้�าย้โรงพย้าบาลัราชีบุรี 

วันทีำ� 22 มกราคม 64 นย้.นพ.สมชีาย้ เทำพเจริญ่นิรันดร์ สโมสรโรตารีราชีบุรี พร้อมสมาชิีกสโมสรโรตารีราชีบุรี  ทำำาความร�วมมือ กับ 

บริษััทำ โฮมโปรดักส์ เซื้นเตอร์ จำากัด (มหัาชีน)สาข้าราชีบุรี ในโครงการปรับภูมิทัำศน์ กำาแพงวัดมหัาธ์าตุวรวิหัาร วัดประจำาจังหัวัดราชีบุรี           
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วันทีำ� 12 มกราคม 64 สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุีนมอบจอมอมิเตอร์ให้ั รพ หัาดใหัญ่� สำาหัรับแสดงคิวผู้้ป่วย้เพื�อลัดการแออัดข้องผู้้ป่วย้ 

แลัะเสี�ย้งการติดเชืี�อไวรัสโคโรนา 2019

วันทีำ� 11 มกราคม 64 สโมสรโรตารีย้ะลัา พร้อมด้วย้สโมสรอินเทำอร์แรคท์ำแลัะสโมสรโรทำาแรคท์ำวิทำย้าลััย้อาชีีวศึกษัาผ้ดุงประชีาย้ะลัานำา

ถุังย้ังชีีพมอบผู้้ประสบอุทำกภัย้ในเข้ตเทำศบาลันครย้ะลัาแลัะตำาบลัเข้าตูม อ.ย้ะรัง จ.ปัตตานี
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
วันทีำ� 15 มกราคม 2564 นาย้กนิรมลั ศรีวิลััย้ แลัะสมาชิีกสโมสรโรตารีสนามจันทำร์ ร�วมลังนามถัวาย้พระพร สมเด็จพระกนิษัฐาธิ์ราชีเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทำพรัตนราชีสุดาฯ สย้ามบรมราชีกุมารี ณ ศาลัาสหัทัำย้สมาคม ในพระบรมมหัาราชีวัง

วันทีำ� 17มกราคม 64 สโมสรโรตารีพัทำลุัง นาย้กจรรย้า จันทำร์ปาน มาร�วมฉลัองวันเกิด น้องสุ สมาชิีกผู้้มุ�งหัวัง มวลัมิตรโรแทำเรีย้น ณ. 

ปลัาย้ตะวันรีสอร์ทำ
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เมื�อทีำ� 14 มกราคม 2564 สโมสรโรตารีสนามจันทำร์ สโมสรโรตารีนครชัีย้ศรี ร�วมกับ  Rotary Club of Tajimi Riverside District 

2630 RI. โครงการ การพัฒนาศักย้ภาพการดูแลัแม�แลัะเด็ก โดย้การส�งมอบเครื�องมือแพทำย้์ พร้อมทัำ�งจัดอบรมให้ัความรู้แก�เจ้าหัน้าทีำ�โรง

พย้าบาลัส�งเสริมสุข้ภาพตำาบลั มูลัค�าโครงการ 2,182,400 บาทำ (สองล้ัานหันึ�งแสนแปดหัมื�นสองพันสี�ร้อย้บาทำถ้ัวน) 

โดย้มีนาย้แพทำย้์วิโรจน์ รัตนอมรสกุลั นาย้แพทำย้์สาธ์ารณสุข้ จังหัวัดนครปฐม.  นาย้แพทำย้์ทิำนกร  ชืี�นชีม 

ผู้้อำานวย้การโรงพย้าบาลัสามพรานใหัม� รับมอบ ณ ห้ัองประชุีมพระเทำพศาสนาภิบาลั  โรงพย้าบาลัสามพรานใหัม� (ไร�ขิ้ง)
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..” นวัตกรรมใหัม� โดย้ อผ้ภ.วิชัีย้ มณีวัชีรเกีย้รติ การร�วมพิธี์เปิดโครงการ โดย้ การประชุีมออนไลัน์ Zoom Video Communications 

“ ... Rotary Club of Tajimi Riverside District 2630 RI. ประเทำศญี่�ปุ่น ร�วมพิธี์เปิดโครงการ การพัฒนาศักย้ภาพการดูแลัแม�แลัะเด็ก 

ข้องสโมสรโรตารีสนามจันทำร์ สโมสรโรตารีนครชัีย้ศรี ร�วมกับ  Rotary Club of Tajimi Riverside District 2630 RI. 

มอบเครื�องมือแพทำย้์  มูลัค�าโครงการ 2,182,400 บาทำ (สองล้ัานหันึ�งแสนแปดหัมื�นสองพันสี�ร้อย้บาทำถ้ัวน) ให้ักับโรงพย้าบาลั 

สามพรานใหัม� เมื�อวันพฤหััสบดีทีำ� 14 มกราคม 2564  ณ ห้ัองประชุีมพระเทำพศาสนาภิบาลั  โรงพย้าบาลัสามพรานใหัม� (ไร�ขิ้ง)

...” โรตารี ชี�วย้ชีีวิตเด็กแรกเกิด ทีำ�มีปัญ่หัาภาวะแทำรกซ้ื้อน “...จากโครงการ การพัฒนาศักย้ภาพการดูแลัแม�แลัะเด็ก ข้องสโมสรโรตารี 

สนามจันทำร์ สโมสรโรตารีนครชัีย้ศรี ร�วมกับ  Rotary Club of Tajimi Riverside District 2630 RI. มอบเครื�องมือแพทำย์้  

มูลัค�าโครงการ 2,182,400 บาทำ (สองล้ัานหันึ�งแสนแปดหัมื�นสองพันสี�ร้อย้บาทำถ้ัวน) ให้ักับโรงพย้าบาลัสามพรานใหัม� วันทีำ� 14 มกราคม 

2564  ณ ห้ัองประชุีมพระเทำพศาสนาภิบาลั  โรงพย้าบาลัสามพรานใหัม� (ไร�ขิ้ง)
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โครงการ Global grant ทีำ�เกี�ย้วกับสุข้ภาพแม�แลัะเด็ก นอกจากการมอบโครงมือแพทำย้์ทีำ�เกี�ย้วข้้อง สิ�งทีำ�สำาคัญ่ทีำ�สุดคือ “การให้ัความรู้”

จึงมีการจัดการอบรมเจ้าหัน้าทีำ�พย้าบาลั แลัะแม�ทีำ�ตั�งครรภ์ 

          ดังนั�นโครงการแรกทีำ�จัดการอบรมคือ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย้ ให้ักับเจ้าหัน้าทีำ�พย้าบาลัจากโรงพย้าบาลัส�งเสริมสุข้ภาพตำาบลัใน 

เครือข้�าย้ข้องโรงพย้าบาลัสามพราน เราจัดการอบรมมี3 เรื�องดังนี�

1. ส�งพย้าบาลัอบรมหัลัักสูตรการดูแลัมารดาครรภ์เสี�ย้ง หัลัักสูตร 4 เดือนโดย้ใช้ีงบประมาณเงินบำารุงโรงพย้าบาลัแลัะการดูแลัทำารกแรกเกิดวิกฤต เพื�อ  

เพิ�มศักย้ภาพทีำมการดูแลัมารดาแลัะทำารกหัลัักสูตร 4 เดือน

2. จัดอบรมให้ัความรู้แก�เจ้าหัน้าทีำ�โรงพย้าบาลัส�งเสริมสุข้ภาพตำาบลัในเครือข้�าย้อำาเภอสามพราน  22 แหั�ง จำานวน 60 คน เรื�อง การใช้ีคู�มือเฝ้ึาระวังแลัะ 

ส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย้ (DSPM) โดย้วิทำย้ากรคือ กุมารแพทำย์้ นักจิตวิทำย้าคลิันิกพย้าบาลัวิชีาชีีพแลัะนักวิชีาการสาธ์ารณสุข้ข้องโรงพย้าบาลั 

สามพราน (อบรมไปแล้ัว วันทีำ� 14  มกราคม) 

3. จัดอบรมให้ัความรู้หัญิ่งตั�งครรภ์แลัะสามีในโครงการ “ โรงเรีย้นพ�อแม�” ซึื้�งเปิดทำำาการทุำกวันอังคารแลัะศุกร์เวลัา 8.00-10.00 น.

Cr.สโมสรโรตารีสนามจันทำร์
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุีน ทำำาโครงการ District grant มอบอุปกรณ์กีฬาให้ักับโรงเรีย้นบ้านเกาะหัมี

วันทีำ� 23 มกราคม 2564 สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุีนทำำาโครงการส�งเสริมอาชีีพสู�ชุีมชีนชีน สอนทำำาบราวน์นี� โดย้ รทำร. ธ์นภัทำร แก้วสองสี
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก  ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
... สโมสรโรตารีสนามจันทำร์ “ โครงการตามรอย้พ�อ อยู้�อย้�างพอเพีย้ง “ ... ถัวาย้ความรู้การทำำานำ�าย้าล้ัางจาน แลัะเจลัแอลักอฮอล์ัล้ัางมือ 

ให้ักับพระสงฆ์์ เพื�อนำาไปใส�ในตู้ปันสุข้ข้องวัดไร�เกาะต้นสำาโรงเพื�อชุีมชีน พร้อมทัำ�งสอนการทำำานำ�าย้าล้ัางจาน แลัะเจลัแอลักอฮอล์ัล้ัางมือ 

ให้ัชีาวชุีมชีนใช้ีเอง เพื�อประหัย้ัดค�าใช้ีจ�าย้ข้องครอบครัว  โดย้วิทำย้ากร รทำร.พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ (อาจารย์้พย้าบาลั กลุั�มวิชีาชุีมชีน 

คณะพย้าบาลัศาสตร์ มหัาวิทำย้าลััย้คริสเตีย้น) สมาชิีกสโมสรฯ เมื�อวันพฤหััสบดีทีำ�  21 มกราคม 2564 ณ วัดไร�เกาะต้นสำาโรง
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
...” 23 ม.ค. 64 ดูแลัน้อง ด้วย้เครื�องส�องไฟรักษัาภาวะตัวเหัลืัอง ในทำารกแรกเกิด  “...จากโครงการ การพัฒนาศักย้ภาพการดูแลัแม� 

แลัะเด็ก ข้องสโมสรโรตารีสนามจันทำร์ สโมสรโรตารีนครชัีย้ศรี ร�วมกับ  Rotary Club of Tajimi Riverside District 2630 RI. 

มอบเครื�องมือแพทำย้์  มูลัค�าโครงการ 2,182,400 บาทำ (สองล้ัานหันึ�งแสนแปดหัมื�นสองพันสี�ร้อย้บาทำถ้ัวน) ให้ักับโรงพย้าบาลั 

สามพรานใหัม� เมื�อวันพฤหััสบดีทีำ� 14 มกราคม 2564  ณ ห้ัองประชุีมพระเทำพศาสนาภิบาลั  โรงพย้าบาลัสามพรานใหัม� (ไร�ขิ้ง) 

(ข้อข้อบคุณภาพจากโรงพย้าบาลัสามพราน โดย้ได้รับอนุญ่าตจากพ�อ แม� ข้องเด็กแล้ัว)

วันทีำ� 29 มกราคม 2564  สโมสรอินเทำอร์แรคท์ำ โรงเรีย้นสุราษัฎร์พิทำย้า ร�วมกับคณะกรรมการบริหัารสโมสรโรตารีศรีตาปี จัดให้ัมีการ  

สัมภาษัณ์คัดเลืัอกคณะกรรมการสโมสรอินเทำอร์แรคท์ำ โรงเรีย้นสุราษัฎร์พิทำย้า ปีบริหัาร 2564-2565 ณ หัอประชุีมบวรศิลัป์ 

โรงเรีย้นสุราษัฎร์พิทำย้า เนื�องจากปีนี� ได้รับความสนใจจากนักเรีย้น สมัครเข้้ารับการคัดเลืัอกเป็นจำานวนมากถึัง 117 คน จึงมีความ    

จำาเป็นต้องคัดเลืัอกให้ัได้ตามวัตถุัประสงค์จำานวน 50 คน ซึื้�งจะมีการประชุีมเพื�อการแต�งตั�งแลัะมอบหัมาย้หัน้าทีำ�ในสโมสรอินเทำอร์แรค 

ในปีบริหัารต�อไป
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก  ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
วันทีำ� 29 มกราคม2564 สโมสรโรตารีควนลััง-หัาดใหัญ่� นำาโดย้ นย้.โศศิษัฐา สิทำธิ์กุลั แลัะสมาชิีก ร�วมลังนามถัวาย้พระพรสมเด็จ       

พระกนิษัฐาธิ์ราชีเจ้ากรมสมเด็จพระเทำพรัตนราชีสดาสย้ามบรมราชีกุมารี ให้ัทำรงมีพระพลัานามัย้สมบูรณ์แข็้งแรงแลัะหัาย้จาก 

พระอาการประชีวรโดย้เร็ว ทีำ�ห้ัองโถังกลัาง ศาลัากลัางจังหัวัดสงข้ลัา

วันทีำ� 21 มกราคม 2564 เย้ี�ย้มผู้้ป่วย้ติดเตีย้งผู้้พิการย้ากไร้ อำาเภอทำ�าม�วงเดือนมกราคม 2564 หัมู� 2 แลัะ หัมู� 3 รวม 8 ชุีมชีน 25 คน
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
วันทีำ� 29 มกราคม 2564 ร�วมกับโรงพย้าบาลัทำ�าม�วงแจกบัตร 3 หัมอแลัะเย้ี�ย้มผู้้ป่วย้ติดเตีย้งในตลัาดทำ�าม�วง สร.ทำ�าม�วง รพ.ทำ�าม�วง 

แลัะอสม.11 ชุีมชีนร�วมทำำากิจกรรมมอบทุำนแลัะเย้ี�ย้มผู้้ป่วย้ติดเตีย้ง

สโมสรโรตารีจังซีื้ลัอน กับโครงการบำาเพ็ญ่ประโย้ชีน์ ปี 2563-64 มอบรองเท้ำา ให้ักับผู้้ป่วย้เบาหัวาน โดย้ผ้�าน รพ.ข้องรัฐ แลัะ รพสต. 

ผู้้ป่วย้เบาหัวาน มักมีปัญ่หัาระบบปลัาย้ประสาทำอักเสบทำำาให้ัเกิดแผ้ลัเบาหัวานทีำ�เท้ำา ซึื้�งปัญ่หัาทีำ�ตามมาคือการติดเชืี�อ แผ้ลัเป็นหันอง 

อาจนำาไปสู�ภาวะเนื�อตาย้หัรืออาจนำาไปสู�การตัดเท้ำาซึื้�งจะทำำาให้ัเกิดภาระค�าใช้ีจ�าย้ทีำ�เพิ�มมากขึ้�นได้  แต�ผู้้ป่วย้เองจะไม�ตระหันักกับปัญ่หัา

ทีำ�จะเกิดขึ้�นตามมา การสวมรองเท้ำาผู้้ป่วย้เบาหัวาน หัรือรองเท้ำาเพื�อสุข้ภาพ ทีำ�ออกแบบมาสำาหัรับผู้้ป่วย้เบาหัวานโดย้เฉพาะ จะสามารถั

ลัดความเสี�ย้งดังกลั�าวลังได้นอกจากนี�ย้ังชี�วย้ให้ัผู้้ป่วย้เบาหัวานมีสุข้ภาพเท้ำาทีำ�ดีขึ้�น ปีนี�สโมสรโรตารีจังซีื้ลัอน ได้ทำำาสำารวจ 2 พื�นทีำ� 

ข้องจังหัวัดภูเก็ต คือตำาบลับางเทำาแลัะตำาบลัเกาะมะพร้าว รวบรวมผู้้ป่วย้โรคเบาหัวานทีำ�ต้องการรองเท้ำาพิเศษัดังกลั�าว จำานวน 89 ราย้ 

ซึื้�งทำางสโมสรจังซีื้ลัอนได้จัดหัารองเท้ำาแลัะส�งมอบให้ัผู้้ป่วย้ แล้ัว ภาย้ในเดือนมกราคม 2564
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก  ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
นาย้กนิรมลั ศรีวิลััย้, อดีตนาย้กดร.รัตนาพร เลัารุจิราลััย้, นาย้กรับเลืัอกพิริย้์จีรา สิริปภัสสรา, พร้อมด้วย้ สมาชิีกสโมสรโรตารี 

สนามจันทำร์ ร�วมกับมูลันิธิ์สงเคราะห์ัครอบครัวทำหัารผ้�านศึก ร�วมจำาหัน�าย้ดอกป๊อบปี� เนื�องในวันทำหัารผ้�านศึก ทีำ� บริษััทำ 

โทำรคมนาคมแหั�งชีาติ จำากัด (มหัาชีน) ไปรษัณีย้์กลัางบางรัก แลัะห้ัางอิมพีเรีย้ลัสำาโรง ราย้ได้ทัำ�งหัมดมอบให้ั มูลันิธิ์แลัะ 

โรงพย้าบาลัทำหัารผ้�านศึก เมื�อวันพุธ์ทีำ� 3 กุมภาพันธ์์  2564 ( ภาย้ใต้การใช้ีชีีวิตวิถีัใหัม� New Normal )

วันทีำ� 4 กุมภาพันธ์์ 2564 สโมสรโรตารีบ้านนาสาร ร�วมกับ โรงพย้าบาลับ้านนาสาร ออกหัน�วย้ทัำนตกรรมเชิีงรุกในโรงเรีย้นประถัมศึกษัา

ในเข้ตอำาเภอบ้านนาสาร ให้ับริการเคลืัอบหัลุัมร�องฟันในฟันกรามแท้ำข้องนักเรีย้น ป.1- ป.6 โดย้ได้รับการสนับสนุนเครื�องดูดนำ�าลัาย้แลัะ

ลัะอองฝึอย้ในชี�องปาก ชีนิด กำาลัังดูดสูง จากสโมสรโรตารีเพื�อใช้ีในการออกหัน�วย้ทัำนตกรรม ผู้้ควบคุมโครงการออกหัน�วย้ทัำนตกรรม 

รทำร.ทำพญ่ ธ์ราพร พัชีรินทำร์ไพจิต เลัข้านุการสโมสรโรตารีบ้านนาสาร
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
..กราบข้อบพระคุณ โรตารี .... “ ได้ใช้ีเครื�องมือตรวจเชีาวน์ปัญ่ญ่า “ ...จากโครงการ การพัฒนาศักย้ภาพการดูแลัแม�แลัะเด็ก 

ข้องสโมสรโรตารีสนามจันทำร์ สโมสรโรตารีนครชัีย้ศรี ร�วมกับ  Rotary Club of Tajimi Riverside District 2630 RI. 

มอบเครื�องมือแพทำย้์  มูลัค�าโครงการ 2,182,400 บาทำ (สองล้ัานหันึ�งแสนแปดหัมื�นสองพันสี�ร้อย้บาทำถ้ัวน)  ให้ักับโรงพย้าบาลั 

สามพรานใหัม� เมื�อวันพฤหััสบดีทีำ� 14 มกราคม 2564  ณ ห้ัองประชุีมพระเทำพศาสนาภิบาลั  โรงพย้าบาลัสามพรานใหัม� (ไร�ขิ้ง) 

(ข้อข้อบคุณภาพจากโรงพย้าบาลัสามพราน โดย้ได้รับอนุญ่าตจากพ�อ แม� ข้องเด็กแล้ัว) Cr.คุณหัมอจริย้า

วันทีำ� 4 กุมภาพันธ์์ 2564 นางภารดี ลัภัสจิโรภาส ประธ์านชุีมชีนโรตารีพิหัารแดง ในความอุปถััมภ์ข้องสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์         

เป็นวิทำย้ากรการอบรมสานตะกร้าหัวาย้เทีำย้ม(หัวาย้+พลัาสติก)ให้ัแก�สมาชิีกในชุีมชีน ณ ศูนย้์การศึกษัานอกระบบแลัะการศึกษัาตาม 

อัธ์ย้าศัย้ตำาบลัพิหัารแดง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
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 ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก  ข่่าว ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ จาก ประชาสััมพัันธ์์ จาก นายกนายก
... ร�มรื�น ร�มธ์รรม คำ�าจิตใจ ...นาย้กรุจิรา เลัารุจิราลััย้ พร้อมทัำ�งสมาชิีกสโมสรโรทำาแรคท์ำชุีมชีนสนามจันทำร์  แลัะนาย้กเกตุมณี 

วงศ์ลิัขิ้ตโอฬาร พร้อมด้วย้สมาชิีกสโมสรอินเทำอร์แรคท์ำโรงเรีย้นวัดห้ัวย้จรเข้้วิทำย้าคม ในความอุปถััมภ์ข้องสโมสรโรตารีสนามจันทำร์ 

จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัำศน์ โครงการร�มรื�น ร�มธ์รรม คำ�าจิตใจ เมื�อวันศุกร์ทีำ� 5 กุมภาพันธ์์ 2564 ณ วัดไร�เกาะต้นสำาโรง

วันทีำ� 6 ก.พ. 64.  สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุีน   จัดทำำา โครงการเย้าวชีนแบบอย้�างปลูักป่าสร้างฝึาย้ชีะลัอนำ�ารักธ์รรมชีาติ ในพื�นทีำ� 

เข้ตรักษัาพันธ์ุ์สัตว์ป่าโตนงาช้ีาง จ.สงข้ลัา โดย้มีสโมสรโรตาแรคท์ำ นักเรีย้นโรเทำคแลัะนักเรีย้นโรงเรีย้นหัาดใหัญ่�วิทำย้าลััย้  

ร�วมสร้างความดี ทำำากิจกรรมบำาเพ็ญ่ประโย้ชีน์ต�อชุีมชีนแลัะสังคม
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2563)

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,426 (2,289) 1,406 (1,336) 3,132 (2,860) 1,428 (1,411) 8,392 (7,896)

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

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 ประธานโรตารีสากลรับเลือกที่เป็นสุภาพสตรีคนแรก เจนนิเฟอร์ อี โจนส์ ได้กล่าวว่า “ใน

ขณะที่เราค�านึงถึงล�าดับความส�าคัญของกลยุทธ์ใหม่ของเรานั้น เรากลับไม่เคยคาดคิดเลยว่าความ

สามารถในการปรับตัวของเราจะเป็นสิ่งที่น�าพาเราผ่านช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ 

ที่ผ่านมา” ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงความสามารถในการปรับตัวในหลาย ๆ ด้านของโรตารีสากลต่อ 

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตัวอย่างเช่นโรตารีในประเทศไทยของเรา เมื่อเกิดการ

ระบาดระลอกใหม่ครั้งน้ีท�าให้เราต้องยกเลิกการจัดการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาคปี 

2564 หรือ 2021 MPETS BANGKOK ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยภาค 3350 เป็นเจ้าภาพ ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย วันที่ 18 มกราคม 2564 (ประชุมออนไลน์) 

ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้น�าแต่ละภาคว่า การปรับตัวในเรื่องของการจัดสัมมนาอบรมนายกรับเลือกปี 

2564-2565 หลายภาคจะใช้ระบบออนไลน์หรือ Virtual Event เช่น ภาค 3330 ภาค 3340 และ

ภาค 3350  ซึ่งในจ�านวนนี้มีภาค 3340 และภาค 3350 ที่ตกลงจะจัดร่วมกัน  ส่วนภาค 3360 เลือกจัดแบบแยกเป็นกลุ่ม

เล็กแบ่งตามโซนของจังหวัดในภาค ผมขอแสดงความชื่นชมผู้น�าภาคและผู้น�าการฝึกอบรมของทุกภาค ที่สามารถปรับตัวต่อ

สถานการณ์ได้อย่างดีตามความเหมาะสมของแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ และขออวยพรให้การจัดการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก

รูปแบบใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายนี้ จงประสบความส�าเร็จทุกประการ

 มิตรโรแทเรียนท่ีรักทุกท่าน โรตารีสากลก�าหนดให้เดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งบริการด้านอาชีพ ที่ผ่านมากิจกรรมที่

สโมสรโรตารีมักจะท�าในลักษณะเดียวกันก็คือ การส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะในวิชาชีพต่าง ๆ จาก

ผู้ที่เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเองหรือบุคลากรจากภายนอก และในหลายสโมสรก็มีการมอบรางวัล เช่น โล่

เกียรติยศหรือเกียรติบัตร เพื่อยกย่องบุคคลในชุมชนที่ประกอบวิชาชีพดีเด่นมีมาตรฐานด้านจริยธรรมในวิชาชีพนั้น ๆ  อีกด้วย 

ผมเชื่อว่ากิจกรรมท่ีส่งเสริมบริการด้านอาชีพนี้เป็นสิ่งที่เข้าถึงชุมชนได้ง่าย และเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะให้แก่สโมสร

โรตารีได้เป็นอย่างดี จึงขอฝากไปยังสโมสรที่ยังไม่ได้ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมบริการด้านอาชีพได้น�าไปพิจารณา 

เพื่อประโยชน์ต่อสโมสรของท่านและชุมชนของท่าน

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
  

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

 เจนนิเฟอร์ อี โจนส์
 ประธานโรตารีสากล 

ปี 2022-23

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2564

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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คําศพัทโ์รตารี 
 

A 
Absence การขาดประชุม 
Action Plans แผนปฏบิัติการ 

Active Member สมาชิกสามัญ 
Ad Hoc เฉพาะกจิ 
Admission Fee ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

Adult Person ผู้บรรลุนิติภาวะ  
Ambassadorial Scholarship ทุนการศึกษาเพ่ือทาํหน้าที่ทูต

สนัถวไมตรี 
Annual Meeting การประชุมประจาํปี 
Annual Programs Fund กองทุนโปรแกรมประจาํปี 

Arbitration การช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
Area เขต, พ้ืนที่ 

Areas of Focus เร่ืองที่เน้นความสาํคัญ 

Assistant Governor ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 
Attendance การเข้าประชุม 
Attendance Report รายงานคะแนนการประชุม 
Avenues of Service แนวทางแห่งการบาํเพญ็ประโยชน์ 

 
B 

Bequest Society ชมรมผู้บริจาคจากผลประโยชน์ (เดิม

ใช้ “ชมรมผู้บริจาคจากมรดก”) 
Board of Directors คณะกรรมการบริหาร 
Board of Directors (Club) คณะกรรมการบริหาร (สโมสร) 

 
ประมวลคําศพัทท์ีส่าํคญัของโรตาร ี - หน้า 1/17 (แก้ไข 22 มกราคม 2557) 
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Business ธุรกจิ 
Bylaws ข้อบังคับ 

 
C 

Career Development การพัฒนาอาชีพ 
Certificate of Appreciation ประกาศนียบัตรขอบคุณ 

Charter Member สมาชิกก่อตั้ง 
Charter President นายกก่อตั้ง 
Children at Risk เดก็ในสภาพเสี่ยง 
Citation for Meritorious 
Service 

เกยีรติบัตรสาํหรับการบาํเพญ็

ประโยชน์เกยีรตคุิณ (ของมูลนิธ ิ

โรตารี) 

Classification ประเภทอาชีพ  
Classification Committee คณะกรรมการการจดัประเภทอาชีพ 
Classification Roster บัญชีประเภทอาชีพ 
Club Assessment Tools เคร่ืองมือการประเมินสโมสร 

Club Administration การบริหารจัดการสโมสร 
Club Administration 
Committees 

คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร  

Club Assembly การประชุมเกี่ยวกบักจิกรรมสโมสร  
Club Bulletin Committee คณะกรรมการสารสโมสร 
Club Committee คณะกรรมการสโมสร 

Club Forum การประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ใน

สโมสร 
Club Dues ค่าบาํรุงสโมสร 

Club in Good Standing สโมสรที่มีสถานะดี 
Club Leadership Plan แผนผู้นาํสโมสร 
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Club Membership 
Committee 

คณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสร 

Club Officer เจ้าหน้าที่สโมสร (นายก, เลขา ฯลฯ) 

(พนักงานของสโมสรมิใช่ 
"เจ้าหน้าที่") 

Club Public Relations 
Committee 

คณะกรรมการประชาสมัพันธส์โมสร 

Club Rotary Foundation 
Committee 

คณะกรรมการมูลนิธโิรตารีสโมสร 

Club Service บริการสโมสร 
Club Service Committee คณะกรรมการบริการสโมสร 
Club Standing Committee คณะกรรมการประจาํของสโมสร 
Club Service Projects 
Committee 

คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็

ประโยชน์สโมสร 
Club Trainer ผู้ฝึกอบรมสโมสร 
Code of Conduct ประมวลจรรยาบรรณของโรตารี 

Community Development การพัฒนาชุมชน 
Communities in Action การปฏบิัติการของชุมชน 

Community Service บริการชุมชน 
Community Service 
Committee 

คณะกรรมการบริการชุมชน 

Constitution ธรรมนูญ 
Convener, Convenor ประธานการประชุม 

Core Value คุณค่าสาํคัญ  

Council on Legislation สภานิติบัญญัติของโรตารี 
Credentials Certificate หนังสอืรับรองสทิธกิารออกเสยีง 
Crisis Communication การสื่อสารในวิกฤตการณ ์ 
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D 
Declaration of Rotarians in 
Business and Professions 

คาํปฏญิาณของโรแทเรียนในธุรกจิ

และวิชาชีพ 

Delegate ผู้เข้าร่วมการประชุม 
Director กรรมการบริหาร 
Disaster Relief การบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัต ิ
Disaster Relief Grants ทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัต ิ
Distinguished Service Award รางวัลในการบาํเพญ็ประโยชน์ดีเด่น 

(ของมูลนิธโิรตารี) 
District ภาค 
District Audit Report รายงานผู้สอบบัญชีของภาค 

District Conference การประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 
District Conference Report รายงานการประชุมใหญ่ประจาํปีของ

ภาค 

District Designated Fund 
(DDF) 

ทุนจดัสรรของภาค 

District Dues ค่าบาํรุงภาค 

District Governor ผู้ว่าการภาค (ผวภ.) 
District Governor-Elect ผู้ว่าการภาครับเลือก (ผวล.) 
District Governor-nominee ผู้ว่าการภาคนอมินี (DGN) 
District Governor-Nominee 
Designate 

ผู้ว่าการภาคเดสซิกเนท (DGND) 

District Grants District Grants (ใช้ทบัศัพท)์ 

District Interact 
Representative 

ผู้แทนอนิเทอร์แรคทข์องภาค (ผอท.)  

District Leadership Plan แผนผู้นาํภาค 
District Leadership Seminar การสมัมนาผู้นาํภาค 
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District Membership Seminar การสมัมนาสมาชิกภาพของภาค 

District Rotaract 
Representative 

ผู้แทนโรทาแรคทข์องภาค (ผรท.)  

District Rotary Foundation 
Grant Management Seminar  

การสมัมนาการจัดการทุนสนับสนุน

มูลนิธโิรตารีภาค 
District Rotary Foundation 
Seminar 

การสมัมนามูลนิธโิรตารีของภาค 

District Simplified Grants ทุนสนับสนุนอย่างง่ายของภาค 

District Trainer ผู้ฝึกอบรมภาค 
District Training Assembly การอบรมภาคประจาํปี (การอบรม

ภาค xxxx ประจาํปี xxxx) 
Donation-in-Kind 
Information Network 

ข่ายงานข้อมูลเกี่ยวกบัการบริจาค

สิ่งของและบริการ  
Due and Fee ค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียม 

 
E 

E-Club สโมสรอเิลก็ทรอนิกส ์

Effective Club สโมสรที่มีประสทิธภิาพ 

Elector ผู้แทนในการออกเสยีง 
Enactment บทบัญญัติ  

End Game ยุติโปลิโอ 
End Polio now หยุดโปลิโอ 

Environmental Protection การพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 
Every Rotarian, Every Year โรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี 

Ex-officio โดยตาํแหน่ง 
External Relations Best 
Cooperative Projects Award 

รางวัลโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ที่

ร่วมมือกบัองคก์รภายนอกดีที่สดุ 
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F 
Fact Sheets เอกสารข้อเทจ็จริง  

Facilitator ผู้นาํการอภิปราย 

Fiscal Agent ผู้แทนดูแลการเงิน 

Fellowship Activities 
Committee 

คณะกรรมการกจิกรรมมิตรภาพ 

Foundation Benefactor ผู้อุปถัมภ์กองทุนถาวรของมูลนิธ ิ
Foundation Trustee กรรมการมูลนิธ ิ
Founder of Rotary ผู้ก่อตั้งโรตารี 

Five Avenues of Service บริการห้าแนวทาง 
Fund Raising การหาทุน 

Future Vision Pilot โครงการนาํร่องวิสยัทศัน์ในอนาคต 

Future Vision Plan แผนวิสยัทศัน์ในอนาคต 

 
G 

General Secretary เลขาธกิาร 
Global Grants Global Grants (ใช้ทบัศัพท)์ 

Goodwill Conference การประชุมเพ่ือสนัถวไมตรี 
Governors-elect Training 
Seminar (GETS) 

การสมัมนาอบรมผู้ว่าการภาค 

รับเลือก 

Governor's Monthly Letter สารผู้ว่าการภาครายเดือน 
Grants ทุนสนับสนุน 
Group Study Exchange กลุ่มศึกษาแลกเปล่ียน 

 
H 

Handicapped ผู้พิการ 
Handout เอกสารประกอบ 
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Health, Hunger & Humanity สขุภาพ ความหิวโหย และมนุษยชาติ 
Honorary Member สมาชิกกติติมศักดิ์ 
Human Development การพัฒนามนุษยชาติ 
Human Resources ทรัพยากรบุคคล 
Humanitarian Grants ทุนสนับสนุนเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 

Humanitarian Service การบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือเพ่ือน

มนุษย์ 

 
I 

Ideal of Service อุดมการณแ์ห่งการบาํเพญ็ประโยชน์ 
Immediate Past District 
Governor 

ผู้ว่าการภาคผู้เพ่ิงพ้นตาํแหน่ง 

Immediate Past President นายกผู้เพ่ิงพ้นตาํแหน่ง 
Induction Ceremony พิธรัีบสมาชิกใหม่ 
Informational Resources ทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร 

Inner-Wheel Club สโมสรอนิเนอร์วีล 
Institute, International การประชุมสมัมนาเจ้าหน้าที่โรตารี

สากลระหว่างประเทศ 
Institute, Rotary การประชุมสมัมนาเจ้าหน้าที่โรตารี

สากลในเขตภมูิภาค 

Intercountry Committee คณะกรรมการระหว่างประเทศ 
International Assembly การประชุมอบรมผู้ว่าการภาค 

รับเลือก 
International Convention การประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารี

สากล 
International Coordinator 
Committee 

คณะกรรมการผู้ประสานงานระหว่าง

ประเทศ 
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International Goodwill ไมตรีจิตระหว่างประเทศ 
International Service บริการระหว่างประเทศ  
International Service 
Committee 

คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ 

International Youth Exchange การแลกเปล่ียนเยาวชนระหว่าง

ประเทศ 
International Youth Project โครงการเยาวชนระหว่างประเทศ 
Interpretation การตีความ  
Interact อนิเทอร์แรคท ์

Interactor อนิเทอร์แรคเทอร์  
Interact Club (Community 
based) 

สโมสรอนิเทอร์แรคท ์(ในชุมชน) 

Interact Club (School based) สโมสรอนิเทอร์แรคท ์(ในโรงเรียน) 
 

L 
Leadership & Professional 
Development 

การพัฒนาความเป็นผู้นาํและวิชาชีพ 

Legal Holidays วันหยุดตามกฎหมาย 
Literacy and Numeracy การรู้หนังสอื และ การคิดคาํนวณ 
Logo ตรา 

 
M 

Magazine Committee คณะกรรมการนิตยสาร 
Major Donor เมเจอร์ โดนเนอร์ 

Major Gift เมเจอร์กฟิท ์

Make-up การเข้าประชุมชดเชย  
Manual of Procedure คู่มือการปฏบิัติงาน 
Matching Grants ทุนสนับสนุนสมทบ 
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Member Access                             ทางเข้าดูข้อมูลโรตารีของสมาชิก 
Member in Good Standing สมาชิกที่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดอย่าง

ครบถ้วน 
Membership  สมาชิกภาพ 
Membership Committee คณะกรรมการสมาชิกภาพ 
Membership Development การพัฒนาสมาชิกภาพ 

Membership Development 
Committee 

คณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพ 

Membership diversity ความหลากหลายของสมาชิก 

Membership Identification 
Card 

บัตรประจาํตัวสมาชิก 

Memo of Club Visit บันทกึการเย่ียมสโมสร 
Memorandum of 
Understanding 

บันทกึความเข้าใจ 

Menu of Service 
Opportunities 

รายการของโอกาสแห่งการบาํเพญ็

ประโยชน์  

Merger of Clubs / Districts การรวมสโมสร /ภาค 
Mission พันธกจิ 
Moderator ผู้ดาํเนินการอภิปราย 
Monitor ดูแลกาํกบั 

Motion เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
Motto คาํขวัญ 

Multidistrict Administrative 
Group 

กลุ่มบริหารภาคร่วมของโรตารีสากล 

 
N 

New Generations ชนรุ่นใหม่ 
New Generations Service  การบริการชนรุ่นใหม่ 
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News Release ข่าวปล่อย 
Non-Pilot District ภาคนอกการนาํร่อง 
Non-Pilot Club สโมสรนอกการนาํร่อง 

 

O 
Object วัตถุประสงค ์
Object of Rotary วัตถุประสงค์ของโรตารี 

Officer, club เจ้าหน้าที่สโมสร 

Officer, RI เจ้าหน้าที่โรตารีสากล 

Official Directory ทาํเนียบทางการ 
Official Visit การเย่ียมอย่างเป็นทางการของ 

ผู้ว่าการภาค 
 

P 
Packaged Grants Packaged Grants (ใช้ทบัศัพท)์ 

Partners in Service เพ่ือนผู้ร่วมบาํเพญ็ประโยชน์ 
Past District Governor อดีตผู้ว่าการภาค (อผภ.) 
Past President อดีตนายก (อน.) 
Past RI Director อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล 
Paul Harris Fellow พอล แฮริส เฟลโลว์ 
Paul Harris Society ชมรมผู้บริจาค (กองทุนประจาํปี) 

พอล แฮริส  

Per Capita Dues ค่าบาํรุงรายหัว 
Perfect Attendance ผู้เข้าประชุมครบ 100% 

Permanent Fund กองทุนถาวร 

Pilot District ภาคนาํร่อง 
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Pilot Rotary Clubs สโมสรนาํร่อง 

Planning Guide for Effective 
Rotary Clubs 

แนวทางการวางแผนสโมสรโรตารีที่มี

ประสทิธภิาพ 

PolioPlus โปลิโอพลัส 
PolioPlus Fund กองทุนโปลิโอพลัส 

Poverty and Hunger ความยากจนและความหิวโหย 
Preserve Planet Earth การพิทกัษ์โลก 
President นายก (นย.) (สาํหรับ RI ใช้ 

"ประธาน" แทน) 
President-elect นายกรับเลือกปี ... 
Presidents-elect Training 
Seminar (PETS) 

การสมัมนาอบรมนายกรับเลือก 

President's Representative ผู้แทนประธานโรตารีสากล 
Presidential Citation ประกาศเกยีรตคุิณของประธานโรตารี

สากล  

Proposed Resolution ข้อเสนอเพ่ือลงมต ิ
Prospective Members สมาชิกที่คาดหวัง 

Provisional Club สโมสรช่ัวคราว 
Public Relations Committee คณะกรรมการประชาสมัพันธ ์

 
Q 

Qualification คุณสมบัต ิ
 

R 
Regional Rotary Foundation 
Coordinator (RRFC) 

ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภมูิภาค 

Regular Meeting การประชุมปกต ิ
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Reinstatement การขอคืนสมาชิกภาพ 

Resolution มต ิ
Resources ทรัพยากร 

RI Catalog รายการสิ่งพิมพ์ของโรตารีสากล  

RI Convention การประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารี

สากล 
RI Director กรรมการบริหารโรตารีสากล 
RI Membership Development 
and Extension Award 

รางวัลการพัฒนาสมาชิกภาพและ

ขยายสโมสรของโรตารีสากล 
RI per capita dues ค่าบาํรุงโรตารีสากลรายหัว 
RI President ประธานโรตารีสากล 

RI Recognition of 
Membership Development 
Initiatives 

รางวัลการริเร่ิมการพัฒนาสมาชิก

ภาพของโรตารีสากล 

RI Recognition of Smaller 
Club Membership Growth 

รางวัลการเพ่ิมสมาชิกสาํหรับสโมสร

ขนาดเลก็  
RI Standing Committee คณะกรรมาธกิารประจาํของโรตารี

สากล 
RI Vice President รองประธานโรตารีสากล 
Rotaract โรทาแรคท ์ 
Rotaract Club (Community 
based) 

สโมสรโรทาแรคท ์(ในชุมชน) 

Rotaract Club (Institution 
based) 

สโมสรโรทาแรคท ์(ในสถาบันฯ) 

Rotaract Club (University 
based) 

สโมสรโรทาแรคท ์(ในมหาวิทยาลัย) 

Rotaractor โรทาแรคเทอร์ 
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Rotarian โรแทเรียน (รทร.) 
Rotary โรตารี (ไม่มีการเติมวรรณยุกต ์

"ไม้เอก" เน่ืองจากภาษาไทยที่ใช้ทบั

ศัพทค์าํภาษาต่างประเทศ ไม่มกีารใช้

วรรณยุกต์ตามหลักการใช้ภาษาไทย) 
Rotary Action Groups กลุ่มปฏบิตัิการโรตารี 

Rotary Ann โรตารีแอนน์ 
Rotary Basics พ้ืนฐานโรตารี 

Rotary Club สโมสรโรตารี 
Rotary Code of Policies ประมวลนโยบายของโรตารี 
Rotary Community Corp. กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี  
Rotary Coordinator ผู้ประสานงานโรตารี 

Rotary E-club สโมสรโรตารีอเิลก็ทรอนิกส ์

Rotary Fellowships ชมรมมิตรภาพโรตารี 
Rotary Foundation มูลนิธโิรตารี 
Rotary Foundation 
Committee 

คณะกรรมการมูลนิธโิรตารี 

Rotary Foundation Global 
Alumni Service to Humanity 
Award, The 

รางวัลการบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือ

มนุษยชาติสาํหรับศิษย์เก่าทั่วโลกของ

มูลนิธโิรตารี  
Rotary Foundation of RI, The มูลนิธโิรตารีของโรตารีสากล 
Rotary Foundation Sustaining 
Member 

สมาชิกสนับสนุนมูลนิธิโรตารี  

Rotary Friendship Exchange การแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี 

Rotary Grants for University 
Teachers  

ทุนโรตารีสาํหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัย  
Rotary Information การสนเทศโรตารี 

 
ประมวลคําศพัทท์ีส่าํคญัของโรตาร ี - หน้า 13/17 (แก้ไข 22 มกราคม 2557) 



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบัับัท่ี่� 8 เดืือนกุมภาพัันธ์์ 2564 : February 2021

Rotary Information 
Committee 

คณะกรรมการสนเทศโรตารี 

Rotary International โรตารีสากล 
Rotary International in Great 
Britain and Ireland (RIBI) 

โรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและ

ไอร์แลนด ์
Rotary Marks เคร่ืองหมายโรตารี 
Rotary Regional Magazine นิตยสารโรตารีระดับภมูิภาค 
Rotary World Peace 
Fellowships 

ทุนสนัติภาพโลกของโรตารี 

Rotary World Peace Fellow นักศึกษาทุนสนัติภาพโลกของโรตารี 

Rotary Volunteers อาสาสมัครโรตารี 
Rotary Wheel วงล้อโรตารี  

Rotary World หนังสอืพิมพ์โรตารีเวิร์ลด์  
Rotary World Magazine Press 
(RWMP) 

กลุ่มผู้จัดพิมพ์นิตยสารโรตารีทั่วโลก 

Rotary Youth Leadership 
Awards (RYLA) 

รางวัลเยาวชนผู้นาํของโรตารี 

Rural-Urban ชนบท-เมือง 
RYLA ไรลา (ไม่มีไม้เอก) 

 
S 

Safety ความปลอดภัย 
Satellite Club สโมสรโรตารีในเครือ (เช่น สโมสร 

โรตารีบางปะหันในเครือสโมสร 

โรตารีอยุธยา) 

Secretariat สาํนักเลขาธกิาร 
Secretary เลขานุการ 
Section (Bylaw) ข้อ (เดิมใช้ “มาตราหรือหมวด”) 
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Semi-annual Report รายงานคร่ึงปี 
Semi-annual Dues Invoice ใบแจ้งหน้ีค่าบาํรุงคร่ึงปี 

Senior Citizen ผู้สงูอายุ 

Sergeant-at-arms ปฏคิม 
Service การบริการ 
Service Above Self บริการเหนือตนเอง 
Service Above Self Award, RI รางวัลสงูสดุของโรตารี สาํหรับผู้

ให้บริการเหนือตน 

Service Organization  องค์กรบาํเพญ็ประโยชน์ 
Service Project โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

Service Projects Committee คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็

ประโยชน์ 

Sexual Abuse and Harassment การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 

SHARE System ระบบเงินปันส่วน 
Significant Achievement 
Award 

รางวัลผลงานดีเด่น 

Speaker ผู้บรรยาย หรือวิทยากร 
Special Months in Rotary เดือนพิเศษในโรตารี 

Special Representative ผู้แทนพิเศษ 

Sponsor Club สโมสรอุปถมัภ์ 

Standard Rotary Club 
Constitution 

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี 

Stewardship การดูแล 

Strategic Partnership หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

Strategic Plan แผนกลยุทธ ์
Strategic Planning Committee คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ ์

Structured Programs โปรแกรมที่กาํหนดโครงสร้างแล้ว 
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T 

Territory, Territorial อาณาเขต 
Termination การสิ้นสดุสมาชิกภาพ 
The Four-Way Test บททดสอบสี่แนวทาง 

The Rotarian นิตยสารเดอะโรแทเรียน 
The Rotarian Video Magazine นิตยสารโรตารีวิดีทศัน์ 
Theme คติพจน์ 
Training Leader ผู้นาํการอบรม 

Treasurer เหรัญญิก 
Trustees of The Rotary 
Foundation 

กรรมการมูลนิธโิรตารี 

 
U 

Urban Concern ความใส่ใจในชุมชนเมือง 

 
V 

Vice-President อุปนายก 
Vision วิสยัทศัน์ 
Viva Voce Vote การลงมติโดยวิธเีปล่งเสยีง 
Vocational at Work การปฏบิัติงานด้านอาชีพ 
Vocational Awards รางวัลประกอบอาชีพดีเด่น 
Vocational Awareness การตระหนักในคุณค่าของอาชีพ 
Vocational Service บริการด้านอาชีพ  
Vocational Service Committee คณะกรรมการบริการด้านอาชีพ 
Vocational Training Team ทมีผู้ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

Vote by Ballot การลงมติโดยวิธใีช้บัตรลงคะแนน 
Voting Delegate’s Form ใบรับรองผู้แทนการออกเสยีง 
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W 
Worksheet เอกสารปฏบิัติงาน 

World Community Service บริการชุมชนโลก  
World Fellowship Activities กจิกรรมมติรภาพระหว่างกนัในโลก  
World Fund กองทุนโลก 
World Headquarters สาํนักงานใหญ่โลก 
World Understanding Month เดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกนัใน

โลก  
World Understanding and 
Peace Day 

วันแห่งความเข้าใจและสนัติสขุ

ระหว่างกนัในโลก  
 

Y 
Youth เยาวชน 
Youth Exchange เยาวชนแลกเปล่ียน 
Youth Exchange Officer เจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปล่ียน 
Youth Exchange Program โปรแกรมเยาวชนแลกเปล่ียน  
Youth Exchange Protector เจ้าหน้าที่คุ้มครองเยาวชน

แลกเปล่ียน 

Youth protection policies นโยบายคุ้มครองเยาวชน 
Youth Service บริการด้านเยาวชน 

 
Z 

Zone เขต โซน 
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หากคุุณเป็็นโรแทเรียนที�มีีคุนในคุรอบคุรัว  ไมี่ว่าจะเป็็น คุ่่สมีรส พ่่อ แมี่ ลู่ก หลูาน ญาติิ 
เป็็นโรแทเรียนเหมีือนคุุณ หรือ เรื�องราวใดๆก็ติามี ขอเชื้ื�อเชื้ิญให้คุุณส่งเรื�องราวของคุุณ เพ่ื�อลูงใน คุอลูัมีน์

เปิิดใจครอบครวัหััวใจอาสา ภาค 3330
“ Family volunteers ”

แลูะถ้้า
หากคุุณเป็็นติ้นกลู้าของโรติารี หรือมีีเรื�องราวของติ้นกลู้า

ที�คุุณป็ระทับใจ ส่งเรื�องราวของคุุณ เพ่ื�อลูงใน คุอลูัมีน์

“ต้้นกล้้าโรต้ารทีีี่�เติ้บโต้”
เพ่ื�อ เป็็นการ เป็ิดแนวทาง สรา�งโอกาส กับผู้่้อื�น

รวมถึึงกิจกรรมสโมสรของคุุณ
ได้ท่ี่�

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

กองบรรณาธิิการ
ที่่�ปรึกษากองบรรณาธ์ิการ
ผวภ.เฉลิิมฉัตร จัันทร์อิินทร์ สร.กาญจันบุุรี

อิผภ.วรวุธ พงษ์์วิทยภานุ  สร.กาญจันบุุรี 

อิผภ.สมภพ ธีระสานต์  สร.กาญจันบุุรี

อิน.พิเชษ์ฐ์์ รุจิัรัตน์   สร.ราชบุุรี

อิน.สรรเพชญ ศลิิษ์ฏ์์อิรรถกร สร.กาญจันบุุรี

ผชภ.ทัศนะ พฤกษ์าไพศาลิศิลิป์์ สร.กาญจันบุุรี

อิน.ชวนณภค ศิริณภัค สร.ศรีธรรมาโศกราช

อิน.ดร.รัตนาพร เลิารุจิัราลัิย สร.สนามจัันทร์

อิน.ป์ราณปิ์ยา อิมรชัยยาพิทักษ์์ สร.มณีกาญจัน์

อิน.รัชดา เทพนาวา  สร.ควนลัิง-หาดใหญ่

อิน.นิตยา จัันทร์อิินทร์  สร.มณีกาญจัน์

ประธานคณะกรรมการสารผู้้�ว่่าการภาค

อิน.ไพโรจัน์ เอ้ิ�อิสุขนุกูลิ  สร.กาญจันบุุรี

กองบรรณาธ์ิการ
อิน.เอิกสุนทร บุุรณนัฏ์  สร.กาญจันบุุรี

รทร.สหพันธ์ รุ่งโรจันพณิชย์ สร.กาญจันบุุรี

อิน.ป์ระพันธ์ ไชยมงคลิ  สร.กาญจันบุุรี

อิน.ฐิ์ตินาถ ป์ระชากุลิ  สร.มณีกาญจัน์

email : mailkhunped@gmail.com

line : @duckythailand

โที่ร 092-539-2915
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กลับมาเป�ดให้บริการแล้ว และเพื�อฉลองเป�ดร้านใหม่ (อีกครั�ง) ก็ต้องจัดโปรป�งๆๆ กันไปสิจ๊ะ นั�นก็คือ....
#คูปองเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื�อมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารและเครื�องดื�มครบ 2,000 บาท ความป�งไม่ได้มีแค่นี�นะ
เพราะว่า...
1. สามารถใช้คูปองในโครงการ #เราเที�ยวด้วยกัน รว่มได้ด้วยจ้า
2. ถ้าเป�นผู้เข้าพักที� #คชารีสอร์ท
ยอดค่าใช้จ่ายสามารถสะสมได้ด้วยนะจ๊ะ เชน่ คืนแรก มีค่าใช้จ่ายค่าอาหารและเครื�องดื�ม 1,000 บาท
สามารถแจ้งแคชเชียร์ให้โพสลงเข้าห้องพักได้ก่อน และคืนที� 2 มีค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
และเครื�องดื�มอีก 1,000 บาท รวมยอดค่าใช้จ่าย 2 มื�อ 2,000 บาท แบบนี�ก็ทําได้นะคะ ย�าอีกครั�ง
สิทธิ�นี�ขอสงวนเฉพาะผู้เข้าพักที� คชารีสอร์ท, เกาะช้าง เท่านั�นนะคะ
โปรฟ�นๆป�งๆ>> แบบนี� ไม่ได้มีมาบอ่ยๆนะคะ ช้าอดหมดไม่รู้นะ อ๋อแอดลืมบอก โปรโมชั�นนี�
เริ�มพรุง่นี�เป�นวันแรกนะคะ 
ใครอยากรูว่้า >>  #วิวหลักล้าน เป�นอยา่งไร ต้องมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองน้าาา
#THEFILONBEACH รอต้อนรับทุกท่านอยูน่ะคะ ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทุกๆท่านค่ะ

เ ป� ด แ ล้ ว จ้ า า า า . . . . .

THE  FIL  ON  BEACHTHE  FIL  ON  BEACHTHE  FIL  ON  BEACH

Sales Office 02 621 5501 Admin 081 927 5501

Reservation 087 001 1558 - 9

Reception 098 826 8845

Line: @kachakohchang

IG: kacha_kohchang

Website: www.kohchangkacha.com

อผภ นพ พีระ ฟาร์มไพบููลย์์
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กำาลัังมองหัาทีำ�พักติดทำะเลัแถัมราคาเบาๆ บน #เกาะช้ีาง อยู้�ใชี�ไหัมคะ  มาๆๆๆเลัย้ค�ะ #คชีาเกาะช้ีาง จัดโปรโมชัี�น 

#ห้ัองพักราคาพิเศษั #พร้อมอาหัารเช้ีา เริ�มต้น 900 บาทำ (ใช้ีสิทำธิ์�เราเทีำ�ย้วด้วย้กัน) 

ถึังเวลัาจะมีน้อย้ก็มาเทีำ�ย้วได้นะจ๊ะ แต�ถ้ัา 2 คืน เราก็มี #โปร1แถัม1 หัรือ อย้ากได้แบบ #แพ็กเกจ เราก็มีนะคะ 

ข้อแค�ถัามมา แอดพร้อมจัดให้ัจ้าา

ข้้อกำาหันดแลัะเงื�อนไข้การจอง  

 จองโดย้สิทำธิ์�เราเทีำ�ย้วด้วย้กันได้ตั�งแต�วันนี� - 28 เมษัาย้น 2564 แลัะเข้้าพักได้ถึัง - 30 เมษัาย้น 2564 แต� 

ต้องรีบจองหัน�อย้น้าาา สิทำธิ์�มีจำานวนจำากัด แลัะ ใกล้ัจะหัมดแล้ัวนะคะ 

 จองโดย้ไม�ใช้ีสิทำธิ์�เราเทีำ�ย้วด้วย้กัน จองแลัะเข้้าพัก ได้ตั�งแต�วันนี� - 30 พฤศจิกาย้น 2564

 ห้ัองพักรวมอาหัารเช้ีาสำาหัรับ 2 ทำ�าน 

 เด็ก อายุ้ตำ�ากว�า 6 ปี พักฟรี พร้อมอาหัารเช้ีา 

 เตีย้งเสริม: สำาหัรับผู้้ใหัญ่� ( 12 ปี ขึ้�นไป ) 1,000 บาทำ / ทำ�าน / คืน พร้อมอาหัารเช้ีา

 เตีย้งเสริม: สำาหัรับเด็ก ( 7 – 11 ปี ) 850 บาทำ / ทำ�าน / คืน พร้อมอาหัารเช้ีา

 สำาหัรับเด็กอายุ้ไม�เกิน 9 ปี ในกรณีทีำ�ไม�ต้องการเตีย้งเสริม (แชีร์เตีย้งกับผู้้ปกครอง) มีค�าอาหัารเช้ีาเด็ก 200 บาทำ / 

ทำ�าน / มื�อ

 สำาหัรับเด็ก 2 ทำ�านพักในห้ัองเดีย้วกัน ถ้ัาน้องคนโตอายุ้ 7 ปี ขึ้�นไป จะมีค�าเสริมเตีย้ง 850 บาทำ / ทำ�าน / คืน 

พร้อมอาหัารเช้ีา ส�วนน้องคนเล็ัก อายุ้ 7 ปีขึ้�นไป มีค�าอาหัารเช้ีา 200 บาทำ / ทำ�าน / มื�อ 

พิเศษั!! เข้้าพักทีำ� #คชีารีสอร์ทำ รับคูปองเงินสดมูลัค�า 500 บาทำ นำาไปลัดค�าอาหัารแลัะเครื�องดื�ม ทีำ�ห้ัองอาหัาร #the-

filonbeach เมื�อมีย้อดชีำาระครบ 2,000 บาทำ (บิลัเดีย้ว หัรือ สะสมหัลัาย้บิลัในระหัว�างทีำ�เข้้าพักก็ได้ค�ะ) 

สนใจหัรือต้องการราย้ลัะเอีย้ดเพิ�มเติมทัำกแอดทีำ� inbox เลัย้ค�ะ  

 ใช้ีสิทำธิ์�เราเทีำ�ย้วด้วย้กัน จองลั�วงหัน้า 3 วัน ก�อนเข้้าพักนะคะ  

 : ข้อข้อบพระคุณผู้้ใหัญ่�ใจดีทุำกทำ�านสำาหัรับภาพสวย้ๆนะคะ 

Sales Office 02 621 5501  Admin 081 927 5501

  Reservation 087 001 1558 - 9

  Reception 098 826 8845

 Line: @kachakohchang

 IG: kacha_kohchang

 Website: www.kohchangkacha.com

อผภ นพ พีระ ฟาร์มไพบููลย์์
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