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สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ

   สารผูวาการภาคฉบับออนไลนประจําเดือน มีนาคม

2564 อยูในมือทานแลว วันนี้เรามาทบทวนหนาที่และ

กิจกรรมหลังจากนี้กันครับ เนื่องจากสถานการณการระบาด

ของโรคโควิด-19 เราจึงจําเปนตองเลื่อนการจัดงานประชุม

ใหญของภาค 3330 (District Conference) จากเดิมไป

เปน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพีลูส

จังหวัดกาญจนบุรี โดยวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จะเปน

งานการยกยองและมอบรางวัลของภาค (Award Night)

และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จะเปนการประชุมใหญของ

ภาค ซึ่งจะมีกิจกรรมตางๆที่นาสนใจมากมาย เชน การสรุป

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตางๆ การประกวด

สนเทศโรตารี การประชุมผูแทนสโมสร (Electors Vote)

เปนตน สําหรับงานเฉลิมฉลองในภาคคํ่าจะเปนงานที่เนน

ความสนุกสนานรื่นเริงอยางเต็มที่

    ทานอน.ปรานปยา อมรชัยยาพิทักษ ประธานจัดงานฯ

ทานเตรียมการตอนรับและดูแลทุกทานใหมีความสุขอยาง

เต็มที่

บทความ
สารผู้ว่าการ
ภาค 3330
ผวภ . เ ฉลิ มฉั ต ร  จั นทร อิ นทร

บทความ
สารผู้ว่าการ
ภาค 3330
ผวภ . เ ฉลิ มฉั ต ร  จั นทร อิ นทร

    สําหรับการสรุปผลงานเพื่อรับการยกยองของภาคฯ

นั้น ผมขอใหสโมสรสรุปและสงผลงานมาที่ผูวาการภาค

ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 โดยรายละเอียดตางๆ

มีอยูในทําเนียบภาคแลว การมอบรางวัลนี้เปนการให

กําลังใจและสงเสริมการทําหนาที่ของทุกทาน โดยถือวา

เปนการประเมินผลการทําหนาที่ของสโมสรตลอดระยะ

เวลาที่ผานมา ผมอยากใหทุกทานไดรับรางวัลเปนความ

ทรงจําที่ดีและเปนกําลังใจใหกันและกันตอไป หากทาน

นายกฯและสมาชิกสรุปผลงานพรอมแลวสามารถสง

รายงานสรุปผลงานมาที่ผมไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เพื่อ

ใหผมมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารใหคณะกรรมการ

พิจารณารางวัลของภาคทําหนาที่ตอไป

    ในชวงสามเดือนสุดทายของปโรตารี

2563-2564 ผมยังเห็นสโมสรตางๆดําเนิน

กิจกรรมและทําหนาที่อยางไมหยุดยั้ง ผมมี

ยินดีและมีความสุขอยางมาก ที่เห็นทุกทานมี

ความมุงมั่นและตั้งใจทําหนาที่ของตนโดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ความสุขที่เกิดจากการทําหนาที่นี้

จะสงผลใหกับทานไมชานานอยางแนนอน

    ผมจึงใครขออวยพรใหทุกทานมีสุขภาพดี

รางกาย แข็งแรง และประสบความสําเร็จ

ตลอดไป
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      As someone who knows firsthand the great leadership
potential of Rotaractors, I always look forward to World
Rotaract Week, which we are celebrating from 8 to 14
March. Rotaractors are the focus of all three of my
presidential conferences this year, and I was proud when,
two years ago, the Council on Legislation voted to elevate
Rotaract by including Rotaract clubs as members of Rotary
International. Before that, the Council had already made
dual membership possible, and shortly after, the Board of
Directors decided to do away with Rotaract’s age limits.
      ในฐานะที�เป�นคนหนึ�งที�ทราบข้อมูลเบื�องต้นก่อนผู้อื�น ถึงพลัง
ผู้นํายิ�งใหญ่ของโรทาแรคเตอร์ ผมจึงรอคอยให้ถึงสัปดาห์โรทาแร
คท์โลกซึ�งเราจัดเฉลิมฉลองกัน ระหว่างวันที� 8 ถึง 14 มีนาคมนี�โร
ทาแรคเตอร์คือเรื�องหนึ�งในสามเรื�องที�ผมมุ่งเน้นให้ความสําคัญใน
การประชุมประธานโรตารีโลกป�นี� ผมรู้สึกภูมิใจมากเมื�อสองป�ที�
แล้ว สภานิติบัญญัติโรตารีได้ลงมติยกระดับโรทาแรคท์ โดยให้รวม
สโมสรโรทาแรคท์เข้าเป�นสมาชิกของโรตารีสากลด้วย ซึ�งก่อนหน้า
นั�นสภาฯได้อนุมัติให้เป�นสมาชิกร่วมทั�งสองสโมสร คือ โรทาแรคท์
และโรตารีได้ และในเวลาต่อมาคณะกรรมการบริหารฯ ก็ได้ลงมติ
เปลี�ยนแปลงข้อจํากัดเรื�องอายุของโรทาแรคท์ อีกด้วย
      But we are only just embarking on our journey
together. Partnering effectively doesn’t happen by itself. It
requires both sides to be open and to understand the value
of cross-generational alliances. Louie De Real, a dual
member of Rotaract and Rotary, explains.
      แต่เราเพิ�งจะเริ�มต้นลงเรือลําเดียวกันเดินทางไปด้วยกัน การ
เป�นหุ้นส่วนที�มีประสิทธิภาพมิได้เกิดขึ�นมาด้วยตัวมันเอง จําเป�น
ต้องอาศัยการเป�ดใจของทั�งสองฝ�ายเข้าหากัน เข้าใจกันในคุณค่า
ของการร่วมเป�นพันธมิตรข้ามรุ่นหลุย เดอเรียล สมาชิกร่วมสโมสร
โรทาแรคท์และโรตารี ได้แบ่งป�นให้เราฟ�งดังนี�

      Joint virtual meetings have helped Rotaractors
introduce Rotarians to new ideas and tools, pioneering
unique ways for clubs to collaborate.  In the case of
pandemic and disaster response, Rotaract clubs used
social media to coordinate efforts, drive information, and
fundraise, while Rotary clubs used their networks and
resources to amplify support, provide logistics, and bring
the goods and services to communities. 
      การร่วมประชุมพบหน้ากันจริงๆ ช่วยให้โรทาแรคเตอร์ได้แนะ
นําโรแทเรียนได้มีแนวคิดใหม่ๆ และเครื�องมือใหม่ๆ เป�ดทางให้
สโมสรร่วมมือกันโดยเฉพาะในช่วงเวลารณรงค์บรรเทาภัยพิบัติ
หรือภัยธรรมชาติ สโมสรโรทาแรคท์ใช้สื�อสังคมในการร่วมมือกัน
ขับเคลื�อนข้อมูลข่าวสารและระดมหาทุนในขณะที�สโมสรโรตารีใช้
เครือข่ายและทรัพยากรของตนเพิ�มขยายการสนับสนุน -- จัดการ
ด้านขนส่งและนําสิ�งของไปบริการชุมชนต่างๆ 
      Rotaractors’ innovative virtual engagement and
professional development activities inspired Rotarians to
support and follow suit. The pandemic made Rotaract
clubs realize that we can immediately connect and partner
with Rotary clubs through virtual platforms. With constant
collaboration, we realize that Rotary and Rotaract indeed
complement each other — that we are part of a single
organization with shared goals.
      การมีส่วนร่วมในนวัตกรรมและการพัฒนากิจกรรมด้านอาชีวะ
ของโรทาแรคเตอร์ ช่วยเป�นแรงใจให้แก่โรแทเรียน ให้การ
สนับสนุนงานไปพร้อมกัน ภัยพิบัคิโรคระบาดทําให้สโมสรโรทาแร
คท์ได้รับรู้ว่าเราสามารถติดต่อกันได้ในทันที โดยร่วมมือกันกับ
สโมสรโรตารีที�ใช้ฐานข้อมูลสื�อที�เป�นป�จจุบัน เราจึงเห็นได้ว่า ใน
การร่วมมือกันอย่างสม�าเสมอนั�น โรตารีและโรทาแรคท์ ที�จริงแล้ว
ต่างก็ส่งเสริมซึ�งกันและกัน จากการที�เราร่วมอยู่ในองค์กรหนึ�ง
เดียวกัน มีเป�าหมายร่วมกัน

M A R C H  2 0 2 1 ฉ บั บ ที  9

PRESIDENT’S MESSAGE
ส า ร ป ร ะ ธ า น โ ร ต า รี ส า ก ล  มี น า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔

H O L G E R  K N A A C K  P R E S I D E N T ,  R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L
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      That same synergy leads Rotarians to realize that while Rotaractors
may have a different culture, we all share a common vision of uniting
people to take action. Rotaract’s unique ways of doing things serve as
inspiration for innovation, helping Rotary increase its ability to adapt to
future challenges. Rotarians and Rotaractors will build the future
together, so let’s start today.
      การทํางานแบบรวมหลายๆสิ�งวิธีนี� ยังช่วยนาํโรแทเรียนได้ทราบด้วยว่าในขณะ
ที�โรทาแรคเตอร์อาจมีวัฒนธรรมที�แตกต่างไป แต่เราทุกคนสามารถแบ่งป�นวิสัย
ทัศน์ของการรวมตัวบุคลากรให้ลงมือทํางานด้วยกัน วิธีการทํางานแบบเอกลักษณ์
ของโรทาแรคท์ช่วยเป�นแรงโดนใจในนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้โรตารีขยายขีดความ
สามารถในการปรับตัวสาํหรับป�ญหาในอนาคต โรแทเรียนและโรทาแรคเตอร์จะได้
ร่วมมือกันสร้างอนาคตต่อไป ดังนั�น ขอให้เราเริ�มต้นกันในวันนี�ด้วยครับ

      I see no difference between a Rotary club and a Rotaract club, except
perhaps for the average age! Many Rotarians still view Rotaract as our
youth organization, but I see it differently. For me, they are part of us,
and they are like us. To be successful together, we need to have mutual
respect — to see each other as equals. Let’s see Rotaractors for who they
really are: students and young leaders, but also successful managers and
entrepreneurs who are capable of planning, organizing, and managing a
Rotary institute — including breakout sessions in five languages — as
they did in Berlin in 2014. 
      ผมเห็นว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์ นอก
ไปจากค่าเฉลี�ยอายุ โรแทเรียนหลายท่านยังมองภาพโรทาแรคท์ว่าเป�นองค์กร
เยาวชนของเรา แต่ผมมองแตกต่างออกไป สาํหรับผมแล้วพวกเขาคือส่วนหนึ�งของ
เรา เหมือนกันกับพวกเรา เพื�อให้ประสบความสาํเร็จด้วยกันเราจําเป�นต้องเคารพ
ซึ�งกันและกัน มีความเท่าเทียมกันในแต่ละฝ�าย ขอให้เรามองโรทาแรคเตอร์ในสิ�งที�
พวกเขาเป�นจริงๆ ไม่ว่าเป�นนักศึกษาหรือผู้นาํหนุ่มสาว หรือผู้จัดการ/ผู้ประกอบ
การที�ประสบความสาํเร็จ สามารถวางแผนจัดองค์กรได้ จัดการประชุมอบรมโรตารี
รวมถึงการจัดวาระแยกห้องประชุมย่อยออกเป�นห้าภาษา เช่นที�พวกเขาได้ทําที�กรุง
เบอร์ลินในป� 2014 
      As we take this journey together, let’s remember the strengths of
Rotary and Rotaract. And, as Louie says, let’s get started right away in
building the future together. In doing so, we open endless opportunities
for our organization.
      เรากําลังก้าวเดินไปด้วยกัน ขอให้เราระลึกถึงพลังความเข้มแข็งของโรตารีและ
โรทาแรคท์ด้วย และเช่นที�หลุยได้กล่าวไปแล้ว ขอให้เราเริ�มต้นแต่บัดนี� ในการสร้าง
อนาคตไปด้วยกัน และในการดําเนินการนั�น เราจะเป�ดแนวทาง สร้างโอกาสอันไม่มี
ที�สิ�นสุดให้กับองค์กรของเรา/ 

ผู้แปล – อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 

      Both sides add value. Rotarians can be mentors and
service partners to Rotaractors, while Rotaractors can
demonstrate to Rotarians that difficult jobs can be
simplified and limitations can be surpassed through
digital approaches. This synergy motivates Rotaractors to
become future Rotarians: I joined Rotary because
Rotarians gave me memorable membership experiences
through inspirational moments of collaboration. I needed
to be a Rotarian to inspire Rotaractors the same way, now
and in the future. 
      ทั�งสองฝ�ายต่างได้รับคุณประโยชน์ – โรแทเรียนสามารถเป�น
ที�ปรึกษาและหุ้นส่วนบาํเพ็ญประโยชน์กับโรทาแรคท์ และโรทา
แรคเตอร์สามารถแสดงให้โรแทเรียนเป�นว่า งานที�แสนยากลําบาก
สามารถทําให้เป�นงานง่ายได้ และข้อจํากัดต่างๆ สามารถทําให้
ผ่านพ้นไปโดยใช้ระบบดิจิตัลมาช่วย การทํางานแบบรวมหลายสิ�ง
ให้สาํเร็จในเวลาเดียวกันนี� เป�นแรงขับเคลื�อนบรรดา     โรทาแรค
เตอร์ ให้กลับเป�นโรแทเรียนในอนาคต ผมเข้าร่วมกับโรตารีเพราะ
ว่าโรแทเรียนได้มอบประสบการณ์ที�น่าจดจําแก่ผมโดยอาศัยช่วง
เวลาการร่วมงานกันแบบน่าประทับใจ ผมจึงต้องเป�นโรแทเรียน
ด้วยเพื�อสร้างแรงจูงใจแก่โรทาแรคเตอร์ในรูปแบบเดียวกันทั�งใน
ป�จจุบันและในอนาคตด้วย
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      This dark chapter in our history is also an
opportunity for Rotary, because it reminds us
of the impact we can have through The Rotary
Foundation if we commit to helping others
and live up to our highest ideals. It reminds us
of the truly international spirit that we must
embody to recover from this moment. 
      ประวัติศาสตร์ที� มืดมนของเราบทนี�ยังเป�นโอกาส
สําหรับโรตารีด้วย เพราะเตือนใจเราให้นึกถึงผลกระ
ทบที�เราสามารถทําได้โดยผ่านมูลนิธิโรตารี หากเรา
มุ่งมั�นช่วยเหลือผู้อื� นโดยใช้อุดมการณ์ขั�นสูงสุดของ
เราไว้ ก็จะเตือนใจเราในการเป�นจิตอาสาระหว่าง
ประเทศที�แท้จริงที�เราต้องแสดงให้เห็นในการฟ�� นตัว
ต่อจากช่วงเวลานี�

      During the COVID-19 pandemic, we have
witnessed compassion and sacrifice, friendship
and resilient good humor. I am reminded of
that famous insight popularized by John F.
Kennedy: “When written in Chinese, the word
crisis is composed of two characters: One
represents danger, and one represents
opportunity.” 
      ในช่วงเวลาภัยพิบัคิไวรัสโควิด-19 เราได้เห็น
ประจักษ์ถึงความมุ่งมั�นเสียสละ มิตรภาพและการฟ�� น
ตัวอย่างอารมณ์ดี ผมประทับใจในคํากล่าวที�มีชื� อ
เสียงของอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี ที�
กล่าวไว้ว่า

 “คําว่า วิกฤติ (Crisis) ที�เขียนในภาษาจีน

จะประกอบด้วยตัวอักษรสองตัว

ตัวหนึ�งแทนคําว่าอันตราย

และอีกตัวหนึ�งแปลว่าโอกาส” 

      One year ago this month, the World Health
Organization declared COVID-19 a pandemic.
As I write these words, the coronavirus
continues to wreak havoc: taking lives, choking
economies, and changing our societies in
myriad ways. It has disproportionately hurt the
poor and worsened inequalities. 
 
      เดือนนี�เมื� อป�ที�แล้ว องค์การอนามัยโลก ได้
ประกาศให้ โควิด-19 เป�นภัยพิบัติไปทั�วโลก แม้ขณะที�
ผมกําลังเขียนสารฯอยู่นี� ไวรัสโคโรน่าก็ยังแพร่ระบาด
สร้างอันตรายแก่ชีวิต ทําลายเศรษฐกิจและ
เปลี�ยนแปลงสังคมเราไปอย่างมากมายมหาศาล สร้าง
ความเดือดร้อนแก่คนยากจนและทวีความไม่เท่าเทียม
กันหนักยิ�งขึ�น

      Even as some countries have done better
than others in controlling this deadly disease,
the rapid development of vaccines is bringing
us closer to the end of our strange new reality
of social isolation. 
      แม้ว่ามีบางประเทศทํางานได้ดีกว่าประเทศอื� นๆ
ในการควบคุมเชื� อไวรัสร้ายนี� และการพัฒนาวัคซีน
อย่างรวดเร็วก็นําเราใกล้ถึงจุดจบของการถูกโดดเดี�ยว
ทางสังคมที�เป�นเรื� องแปลกใหม่ของเรา
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โอกาสและปญหาท้าทาย
CHALLENGE AND OPPORTUNITYCHALLENGE AND OPPORTUNITY

      Working together, we have done so much to
adapt to the COVID-19 pandemic, to care for our
communities, and to seize the opportunity to be a
part of perhaps the most complex task ever
undertaken in history — vaccinating 7 billion people. 
      ในการทํางานร่วมกัน เราได้ทํางานอย่างหนักมากในการ
ดูแลให้ชุมชนของเราปรับตัวเข้ากับภัยพิบัติโควิด-19 และใช้
โอกาสในการมีส่วนร่วมในงานที�ดูเหมือนว่าจะยุ่งยากที�สุด
เท่าที�เคยมีมาในประวัติศาสตร์ นั�นคือ การฉีดวัคซีนแก่
ประชากรโลก 7 พันล้านคน
      This does not mean we will deviate in any way
from our avowed commitment to eradicating polio,
which remains our highest priority and will continue
to be our only corporate program. On the contrary,
while continuing polio vaccinations and surveillance,
we can apply all our experience in fighting polio to
counter COVID-19. We all have a part to play in
combating the growing force of vaccine resistance
and misinformation. Our advocacy in our
communities will be critical — we need to spread the
message about the power of vaccines to save lives.
We need to work closely with governments and
support them in the vaccination drive. We need to
add to the more than 3,000 projects already
registered on Rotary Showcase to raise awareness,
deliver critical personal protective equipment, and
support frontline health workers.
      ในการดําเนินการนั�น มิได้หมายความว่าเราจะหลบเลี�ยง
วิถีทางที�เราทุ่มเทกวาดล้างโปลิโอซึ�งยังคงเป�นงานสําคัญ
ที�สุดของเราและยังเป�นโปรแกรมหลักขององค์กรเราต่อไป
ในทางตรงกันข้าม ขณะที�เราดําเนินการให้วัคซีนโปลิโอและ
คอยเฝ�าระวังอยู่ต่อไปนั�น พวกเราสามารถใช้ประสบการณ์
ทั�งหมดในการต่อสู้โปลิโอมาต่อต้านโควิด-19 พวกเราทุกคน
มีส่วนร่วมในบทบาทการใช้พลังต่อสู้กับการต่อต้านวัคซีน
และการแพร่ข้อมูลที�ผิด การสนับสนุนจากชุมชนของเรายัง
เป�นสิ�งจําเป�นและสําคัญ เราจําเป�นต้องแพร่ข่าวสารเรื� องการ
ใช้พลังจากวัคซีนเพื� อช่วยชีวิต เราจําเป�นต้องทํางานอย่าง
ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที�รัฐและสนับสนุนเขาในการใช้วัคซีน เรา
จําเป�นต้องเพิ�มโครงการที�เราลงทะเบียนแล้วมากกว่า 3,000
โครงการในเว็บโรตารีโชว์เคส (Rotary Showcase) เพื� อ
สร้างความตระหนักในชุมชน เพื� อจัดส่งวัสดุป�องกันตัวที�
จําเป�นและเพื� อสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขที�ทํางาน
อยู่แนวหน้า

      As Aristotle said, human beings are social
animals, and while COVID-19 has cruelly
deprived us of our natural or habitual
environment, it does not prevent us from
finding connections and helping others in new
ways. As you will see in the coming months,
Rotary members are already finding the means
to channel their humanitarian spirit through
the Foundation, which is constantly adapting to
address the world’s challenges. Every Rotarian
has a role in this effort, and you will find that
however you choose to help others and make
lasting change, you are not alone.
      อาริสโตเติล ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป�นสัตว์สังคม
แต่ขณะที�โควิด-19 ได้ทําร้ายเราอย่างโหดร้ายจาก
ธรรมชาติหรือสิ�งแวดล้อมของเรา มันก็มิได้ห้ามเรา
จากการแสวงหาการติดต่อและช่วยเหลือกันและกันใน
วิธีการใหม่ๆ ในอีกไม่กี� เดือนช้างหน้า ท่านจะเห็น
สมาชิกโรตารีคอยช่วยกันหาวิถีทางจัดการงานด้านจิต
อาสาเพื� อมนุษยชาติโดยผ่านมูลนิธิโรตารี ซึ�งจะคอย
สนองป�ญหาของโลกอย่างสม�าเสมอ  โรแทเรียนทุกคน
มีบทบาทในเรื� องนี� และท่านจะเห็นว่าบนทางเลือก
ของท่านเพื� อช่วยเหลือผู้อื� นหรือสร้างการเปลี�ยนแปลง
ไม่ว่าทางใดทางหนึ�งนั�น ท่านมิได้ทําอยู่คนเดียว/
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T R U S T E E
C H A I R ’ S
M E S S A G E

February  2021February  2021
สารประธานทรัส ตี  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔สารประธานทรัส ตี  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

K.R.Rav indran Foundat ion Trustee Chai rK.R.Rav indran Foundat ion Trustee Chai r



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบับัที่
่� 9 เดืือนมกราคม 2564 : M

arch 2021 เดืือนแห่
่งนำ�าและการสขุาภิบัาล W

ater and Sanitation M
onth

      Working together, we have done so much to
adapt to the COVID-19 pandemic, to care for our
communities, and to seize the opportunity to be a
part of perhaps the most complex task ever
undertaken in history — vaccinating 7 billion people. 
      ในการทํางานร่วมกัน เราได้ทํางานอย่างหนักมากในการ
ดูแลให้ชุมชนของเราปรับตัวเข้ากับภัยพิบัติโควิด-19 และใช้
โอกาสในการมีส่วนร่วมในงานที�ดูเหมือนว่าจะยุ่งยากที�สุด
เท่าที�เคยมีมาในประวัติศาสตร์ นั�นคือ การฉีดวัคซีนแก่
ประชากรโลก 7 พันล้านคน
      This does not mean we will deviate in any way
from our avowed commitment to eradicating polio,
which remains our highest priority and will continue
to be our only corporate program. On the contrary,
while continuing polio vaccinations and surveillance,
we can apply all our experience in fighting polio to
counter COVID-19. We all have a part to play in
combating the growing force of vaccine resistance
and misinformation. Our advocacy in our
communities will be critical — we need to spread the
message about the power of vaccines to save lives.
We need to work closely with governments and
support them in the vaccination drive. We need to
add to the more than 3,000 projects already
registered on Rotary Showcase to raise awareness,
deliver critical personal protective equipment, and
support frontline health workers.
      ในการดําเนินการนั�น มิได้หมายความว่าเราจะหลบเลี�ยง
วิถีทางที�เราทุ่มเทกวาดล้างโปลิโอซึ�งยังคงเป�นงานสําคัญ
ที�สุดของเราและยังเป�นโปรแกรมหลักขององค์กรเราต่อไป
ในทางตรงกันข้าม ขณะที�เราดําเนินการให้วัคซีนโปลิโอและ
คอยเฝ�าระวังอยู่ต่อไปนั�น พวกเราสามารถใช้ประสบการณ์
ทั�งหมดในการต่อสู้โปลิโอมาต่อต้านโควิด-19 พวกเราทุกคน
มีส่วนร่วมในบทบาทการใช้พลังต่อสู้กับการต่อต้านวัคซีน
และการแพร่ข้อมูลที�ผิด การสนับสนุนจากชุมชนของเรายัง
เป�นสิ�งจําเป�นและสําคัญ เราจําเป�นต้องแพร่ข่าวสารเรื� องการ
ใช้พลังจากวัคซีนเพื� อช่วยชีวิต เราจําเป�นต้องทํางานอย่าง
ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที�รัฐและสนับสนุนเขาในการใช้วัคซีน เรา
จําเป�นต้องเพิ�มโครงการที�เราลงทะเบียนแล้วมากกว่า 3,000
โครงการในเว็บโรตารีโชว์เคส (Rotary Showcase) เพื� อ
สร้างความตระหนักในชุมชน เพื� อจัดส่งวัสดุป�องกันตัวที�
จําเป�นและเพื� อสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขที�ทํางาน
อยู่แนวหน้า

      As Aristotle said, human beings are social
animals, and while COVID-19 has cruelly
deprived us of our natural or habitual
environment, it does not prevent us from
finding connections and helping others in new
ways. As you will see in the coming months,
Rotary members are already finding the means
to channel their humanitarian spirit through
the Foundation, which is constantly adapting to
address the world’s challenges. Every Rotarian
has a role in this effort, and you will find that
however you choose to help others and make
lasting change, you are not alone.
      อาริสโตเติล ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป�นสัตว์สังคม
แต่ขณะที�โควิด-19 ได้ทําร้ายเราอย่างโหดร้ายจาก
ธรรมชาติหรือสิ�งแวดล้อมของเรา มันก็มิได้ห้ามเรา
จากการแสวงหาการติดต่อและช่วยเหลือกันและกันใน
วิธีการใหม่ๆ ในอีกไม่กี� เดือนช้างหน้า ท่านจะเห็น
สมาชิกโรตารีคอยช่วยกันหาวิถีทางจัดการงานด้านจิต
อาสาเพื� อมนุษยชาติโดยผ่านมูลนิธิโรตารี ซึ�งจะคอย
สนองป�ญหาของโลกอย่างสม�าเสมอ  โรแทเรียนทุกคน
มีบทบาทในเรื� องนี� และท่านจะเห็นว่าบนทางเลือก
ของท่านเพื� อช่วยเหลือผู้อื� นหรือสร้างการเปลี�ยนแปลง
ไม่ว่าทางใดทางหนึ�งนั�น ท่านมิได้ทําอยู่คนเดียว/

ผู้แปล – อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 

T R U S T E E
C H A I R ’ S
M E S S A G E

February  2021February  2021
สารประธานทรัส ตี  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔สารประธานทรัส ตี  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

K.R.Rav indran Foundat ion Trustee Chai rK.R.Rav indran Foundat ion Trustee Chai r



สารผู้้�ว่่าการภาค 3330 ฉบับัที่
่� 9 เดืือนมกราคม 2564 : M

arch 2021 เดืือนแห่
่งนำ�าและการสขุาภิบัาล W

ater and Sanitation M
onth

คุยขาว foundationคุยขาว foundationคุยขาว foundation
ประกาศด วน ! ! !

จากมูลนิธิ โรตารีของโรตารีสากล

เนื่องจากความตองการ Global Grant ที่สูงเกินและแซง
หนาการเติบโตของเงินบริจาคประจําป กองทุนโลกจึงหมด
ลงอยางสมบูรณกอนที่แตละปโรตารีจะสิ้นสุดลงและเราพบ
วาตัวเองอยูในสถานะที่ไมสามารถใหทุนแกคําขอ Global
Grant ทั้งหมดที่เราไดรับ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรตารีจึงไดอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังตอไปนี้ ใหมีผลตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อเสริมสรางใหมูลนิธิโรตารี
มีความเขมแข็งในการใหทุนกับ Global Grant มากขึ้น

1.
การบริจาค DDF ใหกับกองทุนโปลิโอ ปกติ กองทุนโลกจะ
สมทบ 100% ใหลดเหลือ 50%
2.
DDF ที่ใชใน Global Grant project จากเดิมที่ กองทุน
โลกสมทบ 100% ลดเหลือ 80%
3.
โดยปกติเงินที่บริจาค เขากองทุนประจําป หลังจาก 3 ปที่
นําไปหารายได 50% ของเงินที่บริจาคจะคืนมาในรูป DDF
และ 50% จะนําเขาสูกองทุนโลก โดยกันเงิน 5% ที่แบง
เขากองทุนโลก เปนคาใชจายในการดําเนินงานของมูลนิธิ
โรตารี ถาดอกผลจากการหารายไดไมเพียงพอ ดังนั้นจะเขา
กองทุนโลกเพียง 45% เทานั้น ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2564 หลังจาก 3 ปที่นําไปหารายได มูลนิธิโรตารีจะแบง
5% เปนคาใชจาในการดําเนินงานของมูลนิธิโรตารีกอนถึงจะ
มีการคืนใหกับภาคในรูป DDF 47.5% และกองทุนโลก
47.5%
4.
เงิน DDF ที่เหลือในแตละป ใหเวลา 5 ป ถาใชไมหมดจะ
โอนใหกับกองทุนตางๆ ตามที่ภาคระบุ หรือเขากองทุนโลก
รายละเอียดตางๆ รวมถึงการดําเนินงานของภาค ทาน
สามารถติดตามไดจากการสัมมนา Grant Management
Seminar ที่ภูเก็ต

เนื่องจากมูลนิธิโรตารีภูมิใจที่ไดสนับสนุน

ความพยายามของสมาชิกในการรับใช

ชุมชนของพวกเขา ตั้งแตเดือนมีนาคม

2020 เราไดมอบเงินชวยเหลือ 32 ลาน

ดอลลารสําหรับโครงการ Global Grant

และโครงการสําหรับการรับมือภัยพิบัติที่

เกี่ยวของกับ COVID-19 และในความเปน

จริงเราไดใหทุนสนับสนุน 1,359 Global

Grant projects มูลคา 95.6 ลาน

ดอลลารในป 2562-2563 เปรียบเทียบ

กับ 2013-14 เมื่อมีการเปดตัว Global

Grant เปนครั้งแรกเมื่อเราไดใหทุน

Global Grant เพียง 868 ทุนมูลคา

47.3 ลานดอลลาร เติบโตขึ้นมาก! เงิน

ชวยเหลือของมูลนิธิทั่วโลกกําลังสนับสนุน

โครงการที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบและ

การเขาถึงของโรตารี

อผภ . วิ ชัย  มณีวัชรเกียรติ  สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
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คุยขาว foundationคุยขาว foundationคุยขาว foundation
Announcement fromAnnouncement from
The Rotary FoundationThe Rotary Foundation
of Rotary Internationalof Rotary International

Therefore, the Trustees have approved policy changes, effective
1 July 2021, that will strengthen the Foundation’s ability to
fund more global grants.

1.District Designated Fund (DDF) contributions transferred to
PolioPlus will be matched at 50%.
DDF contributions transferred to PolioPlus will be matched at 50% instead
of 100% by the World Fund before being matched by the Bill & Melinda
Gates Foundation. The Gates Foundation will continue matching 2-to-1
every dollar that Rotary commits to polio eradication, up to $50 million
per year. 

It’s vital that we continue to raise $50 million a year for polio eradication
and raise awareness by keeping it a top priority for our clubs, our
communities, and our government officials. 

2.The World Fund match of DDF will be reduced from 100% to
80% when being used for global grants.
Instead of DDF applied to global grants receiving a 100% match from the
World Fund, the global grants match will decrease to 80%. For the
2020-21 Rotary year, as long as funds remain available, DDF will
continue to be matched at 100% for applications submitted by 31 May and
approved by 30 June. Applications that are not approved this Rotary year
will need to be resubmitted with adjusted financing.
 

3.Five percent of the current year’s Annual Fund-SHARE
contributions will be taken equally from the World Fund and DDF
to help fund operating expenses. 
Currently, Annual Fund-SHARE contributions are split equally between the
World Fund and DDF, with 5% of the total SHARE contributions being
deducted only from the World Fund to help pay for operating expenses. 

Beginning 1 July, all Annual Fund-SHARE contributions will first have 5%
directed to operating expenses and the remaining will then be split equally
between the World Fund and DDF. For example, a $100 contribution will
generate $5 for operating expenses and the remaining $95 will be divided
equally, with $47.50 for DDF and $47.50 for the World Fund.

4. The ability to roll over unused DDF will be limited to five years.
At the end of each Rotary year, DDF that has been held for more
than five years will be applied at the district’s discretion to
PolioPlus, area of focus Endowment funds, the general Endowment
Fund (including the Rotary Peace Centers), the Disaster Response
Fund, or the World Fund. The first DDF rollover redirection will
take place 1 July 2026. 

The Rotary Foundation has been

proud to support our members’

efforts in serving their communities.

Since March 2020, we awarded

$32 million in global and disaster

response grants for projects

related to COVID-19. In fact, we

awarded 1,359 global grants worth

$95.6 million in 2019-20. Compare

that to 2013-14, when global

grants were first introduced, when

we awarded 868 global grants

worth $47.3 million. That’s a lot of

growth! All over the world,

Foundation grants are supporting

projects that demonstrate Rotary’s

impact and reach.

Because the high demand for global

grants is far exceeding and

outpacing the growth in Annual

Fund contributions, the World Fund

is depleted well before each Rotary

year ends and we find ourselves in

a position where we cannot fund all

the global grant requests we

receive. 

More Detail, you can trace in District Grant Management Seminar at Phuket.

Information by PDG. Wichai  Maneewacharaskiet
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ลุยข่าวเยาวชน
ลุยข่าวเยาวชน

" วิสัยทัศนของโรตารีในการหวานพืชพันธุ   

 แหงความรักไวใหกับเยาวชนผานกิจกรรมดีๆ

ของโรทาแรคท

 ... จนมาถึง วันนี้ วันที่เมล็ดพันธแหงการ

บําเพ็ญประโยชนไดแตกกิ่งกานสาขาพรอมที่จะ

ผลิตดอกออกผลเพื่อสืบทอดอุดมการณแหงการ

บําเพ็ญประโยชนของโรตารีตอไป

 ... ผมขอขอบคุณสมสรโรตารีศรีราชาที่สงเสริม

ผมตั้งแตยังเปนนักศึกษาใหมีเลือดเนื้อเชื้อไข

ของโรตารีอยูในตัว 

 ... ขอบคุณสโมสรโรตารีกาญจนบุรี

ที่มอบโอกาสทางโรตารีที่ดีแกผม

 ... ตราบใดที่ผืนโลกยังมีดิน

ตราบนั้นโรตารียังคง ตองหวานเมล็ดพันธุแหง

อุดมการณการบําเพ็ญ ประโยชนตอไป"

อน.เฉลิมฉัตร จันทรอินทร
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บทความดีๆบทความดีๆ
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นายกเบญจพร ขาวออน
นายกสโมสรโรตารีปราณบุรี ปโรตารี 2563-2564

Rotary Opens Opportunities
โรตารี เปดแนว ทางสรางโอกาส
คติพจนประจําป 2020-2021

โดยสวนตัวแลว คิดวาเปนคติพจน ที่เขากับตัวเบญมากจริงๆคะ ที่ไดรับโอกาส,ไดรับ
เกียรติ,ไดรับความไววางใจจากสมาชิกครอบครัวโรตารีปราณบุรี ใหมาดํารงตําแหนงนายก
สโมสรโรตารีปราณบุรีในป 2020-2021

เมื่อกอนก็มีนะคะ คนมาถามวา โรตารีคืออะไร
...เอิ่ม เราก็ตอบในใจอานะ วาใครจะไปรูหละ!!!!555

 
การที่มีคนมาคอยถามและบอกวาโรตารีนั้นคือองคกรเกี่ยวกับอะไรและตองทําอะไรบางใน
โรตารี เบญตองขอสารภาพเลยคะวา เบญจําไมไดเลย 555

...หรืออาจจะเปนเพราะวาเราไมไดรับรูดวยตาของตนเองวาโรตารีนั้นทําอะไร

...เพื่ออะไร

...ทําที่ไหน

...ทําไปทําไม

...และเพื่อใครบาง?
ซึ่งคําถามเหลานี้อาจจะยังอยูในใจของโรแทเรียน 
หรือบุคคลทั่วไปหลายๆคนก็เปนได

...จริงมั๊ยคะ ?? 

เปดใจครอบครัวหัวใจอาสา ภาค 3330
“ Family volunteers ”
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แลวเบญรูจักโรตารีไดอยางไรละ?
    กอนอื่นตองขอขอบพระคุณ คุณแม อน.มัณฑณา ขาวออน
ที่ไดเปดโอกาสใหเบญไดพบมุมมองใหมๆ ซึ่งประสบการณดีๆที่
เบญไดเรียนรูความเปนครอบครัวโรตารีนั้น มันผานมาจากสายตา
ที่เราไดมองจากคุณแม หรือ อน.มัณฑณา ขาวออน นายกสโมสร
โรตารีปราณบุรี ป 2015-2016 รุน 111 ซึ่งทานก็ไดเปน    
 โรแทเรียน มากวา 10 ป แลวถึงแมวาเบญจะเปนโรแทเรียนได
เพียง 1 ป แตเบญนั้นไดซึมซับความเปนโรตารีและมิตรภาพของ
ชาวโรแทเรียนไปพรอมๆกับคุณแมคะ ( เนื่องจากเบญตองเปน
คนขับรถใหกับแมและไปเกือบทุกงาน แมวาจะไมไดเขาในงาน
อยางจริงจังก็เถอะนะ)  เชน การไปประชุม ตางๆ การไปรวม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ ของโรตารีปราณบุรี และการที่ได
เห็นคนอื่นๆ ที่ยากลําบากมากกวาเรา แลวเราไดชวยเหลือเคา
เหลานั้น...แมเพียงนอยนิด สําหรับเรา...แตมันก็อาจจะเปนสิ่งที่
ยิ่งใหญสําหรับคนเหลานั้นก็เปนไดคะ การที่เราไดสงมอบความสุข
และรอยยิ้มใหคนเหลานั้น ก็ทําใหเรามีความสุขดวยเหมือนกันคะ 
    ตัวอยางโครงการดีดีของโรตารีที่แมเคยเลาใหฟงแลวเรานึก
ภาพออก นั้นก็คือ โครงการหยอดวัคซีนโปลิโอคะ จําไดวาเคย
ถามแมวา ปกติโรตารี ทํากิจกรรมหลักๆอะไรบางหรอ? แมก็
บอกวา “หยอดวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ” เราก็ยังนึกไมออกนะวา
ทํากันยังไง แมก็เลาตอวา เด็กๆจะยืนคอยตอแถวอาปาก รอหยด
วัคซีนใสปาก .... เทานั้นละ นึกออกเลยจาๆๆๆๆ ...... เราก็เคย
โดนหยดอะไรก็ไมรู สีมวงๆๆ ขมๆๆ เขาปากนี่หวาตอนเด็กๆ
555 ยืนตอคิวก็นาน ตองมายืนอาปากอีกตางหาก แถมยังขม
ปากก็มวง 555 หลังจากนั้นก็ถึงบางออ โรตารีทํากิจกรรมดีดี
แบบนี้นี่เอง ไมใชแคไปนั่งประชุม ฮาๆๆ ก็เลยเริ่มคิดวาจริงๆแลว
โรตารีนั้นเกี่ยวพันกับชีวิตเรามานาน คนบางคน อาจจตั้งแตเกิด
เลยดวยซํ้า ซึ่งกิจกรรมดีดีที่โรตารีมอบใหแกสังคมมากมาย เพียง
แตเราไมรูเทานั้นเอง ^^

 ...ตอนที่ถูกเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนายกสโมสรปนี้ ตัวเบญเองก็
ยังไมไดเปนสมาชิกของสโมสรโรตารีปราณบุรีคะ ในตอนนั้นก็สตั้น
ไป 3 วินาทีคะ 555 ในใจก็คิดวา

... เราพรอมแลวหรอ?

... เราถึงจุดที่ตองเสียสละตนเองเพื่อผูอื่นแลวหรอ?

.... เราจะทําไดหรอ?

... และคําถามอื่นๆที่เกิดขึ้นมากมายในสมอง!!?? 
จากการที่นิ่งคิดไป 3 วินาทีนั้นถึงแมจะไมไดตอบออกมาในทันที
วายอมรับตําแหนง แตตัวเบญก็คิดวาเบญสามารถทําไดคะ ...เมื่อ
โอกาสมาถึงแลว เบญก็พรอมที่จะรับโอกาสนั้นคะ ^^ ...ดีกวาที่
จะรอใหทุกอยางพรอมแตโอกาสนั้นมาไมถึงคะ
    เมื่อพูดถึงความ “พรอม” บางคนอาจจะมองวา การที่จะเขา
มาอยูในองคกรของโรตารีและที่จะชวยเหลืออื่นไดนั้น เราตองมี
ความพรอมในทุกๆดาน เนื่องจากภาพลักษณของโรตารีในสมัย
กอนนั้นสื่อถึงวา บุคคลที่จะมาเปนโรแทเรียนนั้นจะตองเปน บุคคล
ที่มีความอาวุโสและเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแลว
มีทั้งเวลา กําลังทรัพย และความปรารถที่อยางจะชวยเหลือผูอื่น
...แตก็มีอีกหลายคนที่มองวา หากเรา รอใหใหทุกอยางในชีวิต
พรอม...แลวถึงจะชวยเหลือคนอื่นได...แลวเมื่อไหรละที่เรียกวา
“พรอม”.....งั้นเรามาเริ่มตน...”การให”...แมจะเพียงนอยนิด...กัน
ตั้งแตวันนี้เลยดีกวาคะ... อยามัวแตรอใหโอกาสนั้นหมดไป ....
Rotary Opens Opportunities โรตารี เปดแนวทาง สรางโอกาส 

นายกเบญจพร ขาวออนนายกเบญจพร ขาวออน
นายกสโมสรโรตารีปราณบุรี ปโรตารี 2563-2564นายกสโมสรโรตารีปราณบุรี ปโรตารี 2563-2564

เปดใจครอบครัวหัวใจอาสา ภาค 3330
“ Family volunteers ”
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การเปนพิธีกรที่ดีมีคุณลักษณะสําคัญ..อยางไร ?
แอนนผูวาการภาค3330

"ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต

แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดอยูที่พูดใหถูกทาง ”

พิธีกรที่ดี มีความสามารถจะตองมีการฝกฝน

เรียนรูในหลักการ กลยุทธในการพูดคุยตาง ๆ

ดังนี้ เชน

    • เตรียมพรอม

    • ซอมดี

    • ทาทีสงา

    • หนาตาสุขุม

    • ทักที่ประชุมอยาวกวน

    • เริ่มตนใหโนมนาว

    • เรื่องราวใหกระชับ

    • จับตาที่ผูฟง

    • เสียงดังใหพอดี

    • อยาใหมีอออา   

    • ยิ้มแยมแจมใสตลอดเวลา

บุคคลที่จะทําหนาที่ดังกลาวจะตองมีการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวในการทําหนาที่ จะมี 2 กลุมคือ

        1. รูตัวกอนและจะตองเตรียมตัว

        2. ไมรูมากอน จะตองไปใชปฏิภาณ ไหวพริบทุกคนทําได

 

การเตรียมตัวในการทําหนาที่พิธีกร หรือโฆษก ผูประกาศ พิธีกรหรือโฆษก จะตองมีการเตรียมตัวในการทํา

หนาที่ ดังนี้

         1. ศึกษาขอมูล / วิเคราะหสถานการณ ผูนํา ผูชม โอกาส วัตถุประสงคของงานพิธี รายการที่

กําหนดไว เพื่อทราบความมุงหมายของการทําหนาที่

         2. เตรียมเนื้อหาและคําพูด เริ่มตนอยางไร ? มุขตลก ขําขัน แทรกอยางไร คําคม ลูกเลน จุดเดนที่

ควรกลาวถึง ตองเตรียมคนควาศึกษาจากศูนยขอมูลมาใหพรอม

         3. ตรวจสอบความเหมาะสม ของบทความที่เตรียมมาวาเหมาะสมกับเวลาหรือไม

         4. ตองมีการฝกซอมไมวาจะซอมหลอกหรือซอมจริง ตองมีการฝกซอม

         5. ศึกษาสถานที่จัดงานหรือพิธีที่กําหนดไวลวงหนา

         6. เตรียมเสื้อผาและชุดการแตงกาย อยางเหมาะสมกับกิจกรรม พรอมดูแลตั้งแต หัวจรดเทา

ขอพึงระวัง สําหรับการทําหนาที่เปนพิธีกร 

 • ตองดูดีมีบุคลิก

 • ตองรักษาเวลา อยางเครงคัด

 • ตองแสดงออกอยางสุภาพและใหเกียรติ ราเริงแจมใส ใหความเปนกันเอง

 • ตองมีการประสานงานดานขอมูล และพรอมเผชิญปญหาโดยไมหงุดหงิด

 • ตองใชภาษาใหถูกตองชัดเจนใหชวนฟง นาติดตาม

 • ตองเสริมจุดเดนของคนอื่นไมใชของตนเอง

 • สรางความประทับใจ ดานสุภาษิต หรือคําคม
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ของคนทํางาน..ของคนทํางาน..

มุมเล็กๆ..ของคนทํางาน..ที่ยิ่งใหญระดับภาค3330..

ที่ควรไดรับการยกยองและชมเชยจากภาค.. 

เพราะทุกทานทํางานอุทิศตนเสียสละ 

และใชความรูความสามารถของตัวเองอยางเต็มกําลัง

โดยไมหวังสิ่งตอบแทน

การยกยองครั้งนี้

เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับคนทํางานรุนตอๆไป...

ใหมีพลังในการเปนผูใหที่ยิ่งใหญ ในการบริการผูอื่นเหนือตน

พิธีกรทุกทาน..คือดาวจรัสแสง..

ที่กําลังเปลงประกายของภาค 3330...

ผูวาการภาคเฉลิมฉัตร โรตารีแอนน อน.นิตยา จันทรอินทร
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การอบรม DISTRICT TEAM TRAINING SEMINAR

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 63

ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ

อน.สัณฑพงค เทพวงค

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

อน.กิตติ เศรษฐศุภกูล

สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ

นย.ผลินภัทร สังขแกว สโมสรโรตารีนครชัยศรี

นย.วัชรพันธ วรเศรษฐศักดิ์ สโมสรโรตารีบานนาสาร

นย.พงษพัฒน สัตยวินิจ สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย

การอบรม PRE-PETS

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 63

ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี

NIGHT PARTY 116 นายกพบผูวาการภาค

ชมรมนายกรุน116 ภาค3330 116

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 ณ โรงแรมหัวหินแกรนดแอนดพลาซา อ.หัวหิน

ดาวจรัสแสง..ในภาค3330
แอนนผูวาการภาค3330

ในนามของภาค3330 ปโรตารี 2563-2564 โรตารีเปดแนวทางสรางโอกาส

ขอขอบพระคุณ และประกาศยกยองผูที่ทําหนาที่ พิธีกร ในงานประชุมระดับภาค..

ไดอยางยอดเยี่ยม นาชื่นชม..เปนดาวจรัสแสงแหงภาค 3330

ดังมีรายนามตอไปนี้
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การอบรมประจําปภาค 3330

การจัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร

พื้นที่ 1-5,11-13

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

ณ จ.นครศรีธรรมราช

ผชภ.สุพจน แทนประเสริฐกุล สโมสรโรตารีหัวหิน

อน.การัณ ติวัฒนาสุข สโมสรโรตารีหัวหิน

อน. ณัฏฐวัฒน ฉลาดแฉลม

สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี

อน.วรวัฒน วงษสุรียรัตน สโมสรโรตารีทับเที่ยง

รทร ปฏิพล ไอยราชธนารักษ สโมสรโรตารีทับเที่ยง

การสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาพลักษณสาธารณะ

และการพัฒนาสมาชิกภาพภาค 3330 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด โฮเต็ลแอนดพลาซา

การอบรมประจําปภาค 3330

การจัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร

พื้นที่ 16-10,14-15

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 

ณ จ.ตรัง

ดาวจรัสแสง..ในภาค3330
แอนนผูวาการภาค3330

ในนามของภาค3330 ปโรตารี 2563-2564 โรตารีเปดแนวทางสรางโอกาส

ขอขอบพระคุณ และประกาศยกยองผูที่ทําหนาที่ พิธีกร ในงานประชุมระดับภาค..

ไดอยางยอดเยี่ยม นาชื่นชม..เปนดาวจรัสแสงแหงภาค 3330

ดังมีรายนามตอไปนี้
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การอบรมประจําปภาค 3330

การจัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร

พื้นที่ 24-30

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

ณ จังหวัดนครปฐม

 ขวัญชนก นํ้าดอกไม สโมสรโรทาแลคทชุมชนสนามจันทร

ชลิตา ประดิษฐ สโมสรโรทาแลคทชุมชนสนามจันทร

อน.สวัสดิ์ ตระการกิจพาณิชย สโมสรโรตารีบานแพว

การอบรมประจําปภาค 3330

การจัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร

พื้นที่ 16-23

ณ จังหวัดนครปฐม

การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท

ภาค 3330 พื้นที่ 16-30

วันที่ 12 กันยายน 2563

ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

ดาวจรัสแสง..ในภาค3330
แอนนผูวาการภาค3330

ในนามของภาค3330 ปโรตารี 2563-2564 โรตารีเปดแนวทางสรางโอกาส

ขอขอบพระคุณ และประกาศยกยองผูที่ทําหนาที่ พิธีกร ในงานประชุมระดับภาค..

ไดอยางยอดเยี่ยม นาชื่นชม..เปนดาวจรัสแสงแหงภาค 3330

ดังมีรายนามตอไปนี้

รทร.ณภัค ธีรโภคธนากุล สโมสรโรตารีสนามจันทร

อน.การัณ ติวัฒนาสุข สโมสรโรตารีหัวหิน

รทร.ณภัค ธีรโภคธนากุล สโมสรโรตารีสนามจันทร

อน.วิทยา ศิริจําปา สโมสรโรตารีนครชัยศรี

การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท 

ภาค 3330 พื้นที่ 1-15,31

วันที่ 19 กันยายน 2563

ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง

รทร. นนทเทพ เอี่ยนเลง สโมสรโรตารีกระบี่

อน.ฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

การประชุมสัมมนาสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ

สโมสรอินเทอรแรคท 

วันที่ 13 กันยายน 2563

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี

 

MID-YEAR MEETING 

การพบปะระหวางนายกสโมสร

ผูชวยผูวาการภาค และ ผูวาการภาค 

งานยกยองผูบริจาคเงินเขามูลนิธิโรตารีสากล

พื้นที่ 1-15 

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ จ.กระบี่

ดาวจรัสแสง..ในภาค3330
แอนนผูวาการภาค3330

ในนามของภาค3330 ปโรตารี 2563-2564 โรตารีเปดแนวทางสรางโอกาส

ขอขอบพระคุณ และประกาศยกยองผูที่ทําหนาที่ พิธีกร ในงานประชุมระดับภาค..

ไดอยางยอดเยี่ยม นาชื่นชม..เปนดาวจรัสแสงแหงภาค 3330

ดังมีรายนามตอไปนี้

อน.กิจจา ลิขิตวัฒนศรษฐ สโมสรโรตารีราชบุรี

รทร.ศุภรัศมี ศรเสาวภายนต สโมสรโรตารีราชบุรี

อน.วรวัฒน วงษสุรียรัตน สโมสรโรตารีทับเที่ยง

นายธราเทพ แซลิ่ม
สโมสรโรทาแลคทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท 

ภาค 3330 พื้นที่ 1-15,31

วันที่ 19 กันยายน 2563

ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง

รทร. นนทเทพ เอี่ยนเลง สโมสรโรตารีกระบี่

อน.ฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

การประชุมสัมมนาสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ

สโมสรอินเทอรแรคท 

วันที่ 13 กันยายน 2563

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี

 

MID-YEAR MEETING 

การพบปะระหวางนายกสโมสร

ผูชวยผูวาการภาค และ ผูวาการภาค 

งานยกยองผูบริจาคเงินเขามูลนิธิโรตารีสากล

พื้นที่ 1-15 

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ จ.กระบี่

ดาวจรัสแสง..ในภาค3330
แอนนผูวาการภาค3330

ในนามของภาค3330 ปโรตารี 2563-2564 โรตารีเปดแนวทางสรางโอกาส

ขอขอบพระคุณ และประกาศยกยองผูที่ทําหนาที่ พิธีกร ในงานประชุมระดับภาค..

ไดอยางยอดเยี่ยม นาชื่นชม..เปนดาวจรัสแสงแหงภาค 3330

ดังมีรายนามตอไปนี้

อน.กิจจา ลิขิตวัฒนศรษฐ สโมสรโรตารีราชบุรี

รทร.ศุภรัศมี ศรเสาวภายนต สโมสรโรตารีราชบุรี

อน.วรวัฒน วงษสุรียรัตน สโมสรโรตารีทับเที่ยง

นายธราเทพ แซลิ่ม
สโมสรโรทาแลคทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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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 โร
แทเรียน         
    เจมส ดับบลิว. เดวิดสัน แหงสโมสรโรตารีแคลแกรี่ เมืองอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา (Rtn James W. Davidson, Rotary
Club of Calgary, Alberta, Canada) ไดรับการแตงตั้งจากโรตารีสากลเปนผูแทนพิเศษผูมีอํานาจเต็ม (General
Commissioner) ในการกอตั้งสโมสรโรตารี เดินทางมายังภาคตะวันออก เพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําในการกอตั้งสโมสรตางๆ
ในภูมิภาคแถบนี้ และประสบความสําเร็จในการกอตั้งสโมสรโรตารีถึง 7 สโมสรในสหพันธรัฐมลายูภายในเวลาสองป หลังจากนั้นจึง
ไดเดินทางเขาสูประเทศไทยเจมส ดับบลิว. เดวิดสัน ไดขอพระราชทานวโรกาสเขาเฝาพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชร
อัครโยธิน เพื่อกราบทูลถวายเรื่องราวและประวัติความเปนมาของโรตารีใหทรงทราบโดยละเอียด อีกทั้งยังไดขอใหพระองคประทาน
พระดําริในอันที่จะกอตั้งสโมสรโรตารีแหงแรกขึ้นในประเทศไทย
    เสด็จในกรมฯ ทรงมีพระราชดําริเห็นชอบในอุดมการณของโรตารี ดังนั้น สโมสรโรตารีแหงแรกในประเทศไทย จึงไดรับการกอตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) เรียกชื่อวา "สโมสรโรตารีกรุงเทพ" มีสมาชิกกอตั้งรวม 69 ทาน ซึ่งมีสัญชาติ
ตางๆ อยูถึง 15 ชาติดวยกัน การประชุมกอตั้งไดจัดทําขึ้น ณ พระราชวังพญาไท (ปจจุบันคือ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ถนนราชวิถี
กรุงเทพมหานคร) โดยเสด็จในกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดทรงรับเปนนายกกอตั้งสโมสร 
    นับเปนประวัติการณของโลกโรตารีในยุคนั้น ที่องคพระประมุขแหงชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระ
ปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงพระกรุณาเสด็จไปประทับรวมอยูในงานประชุมกอตั้งในครั้งนั้นดวย ยังความภาคภูมิใจใหแก
ชาวโรตารีตองนอมรับใสเกลาถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปนลนพน

Rtn James W Davidson

ประวัติโรตารีในประเทศไทยประวัติโรตารีในประเทศไทย

(ตัดตอนจากหนังสือ ณ ศูนยฯ ของเรา)

“ 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 ฉบับเดือนมีนาคม ดังมีรายนามตอไปนี้

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.จริญญา พึ�งแสง
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นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.เบ็ญจมาภรณ์ จุลละนันท์

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.เกรียงยุทธ เตโชภาส

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย PRA PATHOM CHEDI Area 25
รหัส/Code 26770
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ม.ร.ว.โอภาส กาญจนวิชัย
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.พูนศักดิ์ ตุงคเศรวงศ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีนครปฐม
วันที่รับสารตราตั้ง 1 พฤศจิกายน 2532

สโมสรโรตารีเหมืองแรภูเก็ต MEUANG RAE PHUKET Area 7
รหัส/Code 89941
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.พลโทคณิต แจมจันทรา
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ฐกฤต บุตรรุงโรจน
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท
วันที่รับสารตราตั้ง 15 มีนาคม 2562

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

นายกก่อตั�งสโมสร
 นยก.มนตรี กาญจน์บริรักษ์

สโมสรโรตารีทามวง THAMUANG Area 28
รหัส/Code 51545
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.มานิต วงษสุรียรัตน
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.มนัส มนัสปยะเลิศ
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 4 พฤศจิกายน 2541

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนมีนาคม ดังมีรายนามตอไปนี้
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นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.นธกร สวัสดิรักษ์

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ณัฐกานต์ รัษฐปานะ

สโมสรโรตารีจังซีลอน JUNKSEILON Area 8
รหัส/Code 61797
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.สมบูรณ กาญจโนฬาร
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง รทร.วรวีย อยูทิม
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีทุงคา
วันที่รับสารตราตั้ง 9 เมษายน 2546

สโมสรโรตารี พราวด นคร PROUD NAKHON Area 12
รหัส/Code 90600
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.สกนธ อึ่งสรอยทอง
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ธนา ลีละพันธุ
สโมสรผูอุปถัมภ สร.ศรีธรรมาโศกราช
วันที่รับสารตราตั้ง 27 พ.ย. 2562

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

นายกก่อตั�งสโมสร
 นยก.พ.ท.นพ.ปริวรรต อุดมศักดิ�

สโมสรโรตารีทุงสง THOONGSONG Area 12
รหัส/Code 28282
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นิวัตร โชควาณิชยพงษ
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.สุภาพ นวกิจไพบูลย
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
วันที่รับสารตราตั้ง 3 กันยายน 2534

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนมีนาคม ดังมีรายนามตอไปนี้
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สโมสรโรตารีปราณบุรี PRANBURI Area 16
รหัส/Code 16302
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.เนลสัน อเล็กซานเดอร
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.เชิด แสงเทียนทอง สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ

สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีราชบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 9 กุมภาพันธ 2524

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย PHRASAMUTCHEDI Area 21
รหัส/Code 50153
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.ปรีดา วังถนอมศักดิ์
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.วินัย อุดมเพทายกุล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีพระประแดง
วันที่รับสารตราตั้ง 12 กุมภาพันธ 2540

สโมสรโรตารีเขาวัง KHAOWANG Area 17
รหัส/Code 84760
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.สมภพ ธีระสานต
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.ระหงษ แพรอัต สโมสรโรตารีนครปฐม
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีหัวหิน, สโมสรโรตารีเพชรบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 5 ตุลาคม 2555

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.ปรีดา วงศ์โดยหวัง

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.พยูร เชี�ยวชาญ

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

นายกก่อตั�งสโมสร
 นยก.ไพบูลย์ ดีประเสริฐ

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนมีนาคม ดังมีรายนามตอไปนี้
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สโมสรโรตารีลูกแก - กาญจนบุรี LUKKAE - KANCHANABURI Area 28
รหัส/Code 85025
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.สมภพ ธีระสานต
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.สุชิน กอไพศาล, อน.อภิวัฒน โสภาลดาวัลย
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีทาเรือ-กาญจนบุรี, สโมสรโรตารีบานโปง
วันที่รับสารตราตั้ง 13 เมษายน 2556

สโมสรโรตารีสมุย-พะงัน SAMUI-PHANGAN Area 31
รหัส/Code 89603
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.พลโทคณิต แจมจันทรา
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง PP.Friedrich Fauma
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีปาตองบีช
วันที่รับสารตราตั้ง 14 กันยายน 2561

สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ PECHRA-SUPHAN Area 29
รหัส/Code 83583
ผูวาการภาคในปที่กอตั้ง ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง
ผูแทนพิเศษในการกอตั้ง อน.พิสิษฐ อํานวยวัฒนกุล
สโมสรผูอุปถัมภ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
วันที่รับสารตราตั้ง 16 ธันวาคม 2553

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.เทียนชัย เกษตรบันลือ

นายกก่อตั�งสโมสร
นยก.วารุณี สาริกา

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

นายกก่อตั�งสโมสร
 นยก.สุคนธ์ แสงทอง

ขอยกยอง ผูดํารงตําแหนง นายกกอตั้งสโมสร (101 สโมสร) เพื่อเปนเกียรติประวัติ แกภาค 3330 โรตารีสากล
โดยสารผูวาการภาค 3330 ฉบับเดือนมีนาคม ดังมีรายนามตอไปนี้
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ประวัติการทํางานและกิจกรรมทางสังคม

พ.ศ. 2540-2541 : เจาหนาที่ประสานงานขาย บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จํากัด

พ.ศ. 2541-ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท ชัชวาล ออรคิด จํากัด

พ.ศ. 2547-2550 : กรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร

พ.ศ. 2548-2551 : คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร 

พ.ศ. 2550-2552 :  คณะกรรมการสมาคมผูสงออกดอกกลวยไมไทย

พ.ศ. 2551 : ไดรับรางวัลดานธรรมาภิบาล (KTB-CG AWARDS) โครงการ KTB-SMES AWARDS 2008 จัดโดย บมจ.

ธนาคารกรุงไทย

พ.ศ. 2552 : ไดรับรางวัลเกียรติคุณบัตรยกยองสําหรับผูเขารอบสุดทาย รางวัลธรรมาภิบาลดีเดนแหง ป 2552 จัดโดย

สถาบันปวย อึ้งภากรณสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ยอม และสมาคมธนาคารไทย

พ.ศ. 2552-2554 : คณะกรรมการสมาคมผูสงออกดอกกลวยไมไทย (วาระที่ 2)

พ.ศ. 2558-ปจจุบัน : กรรมการผูแทนชุมชน ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน : กรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม

ผวด.ชัชวาล  เตละวาณิชย 
เกิด     7 มีนาคม 2514
บิดา    สุภาพบุรุษสมศักดิ์ เตละวาณิชย  มารดา อน.พจนีย เตละวาณิชย  
คูสมรส  อน.พนิตาเตละวาณิชย
บุตร-ธิดา
   1. นาย สุชัจจ  เตละวาณิชย กําลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาการออกแบบสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   2. นาย สรวิศ  เตละวาณิชย กําลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร
สาขาวิชาการผลิตอีเวนทและการจัดการนิทรรศการและการประชุม สาขาการ
จัดการอีเวน มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสยาม

ระดับปริญญาโท : 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS
MANAGEMENT, NOVA SOUTHEASTERNC
UNIVERSITY, FLORIDA, USA.

ระดับปริญญาเอก :
วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

เ ร าขอแนะนํา . . .

ผู ว า ก า รภาคคนที่  32 ของภาค3330

แฟมบุคคล..ในภาค 3330

ผ ว ด .  ชั ช ว า ล   เ ต ล ะ ว า ณิ ช ย  

วุฒิการศึกษาและประวัติการทํางาน
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ประวัติการทํางานกับโรตารี
พ.ศ. 2541-ปจจุบัน : สมาชิกกอตั้งสโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2543-2544 : ประธานบริการตางประเทศ สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2545-2546 : นายกรับเลือก สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2546-2547 : นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2547-2548 : ผูชวยผูวาการภาค 3330 พื้นที่ 15
พ.ศ. 2549-2552 : ประธานฝายมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2553-2554 : ประธานฝายมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2555-2556 : ประธานฝายสมาชิกภาพ สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2557-2558 : ประธานฝายบําเพ็ญประโยชน สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2558-2560 : ประธานฝายมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
พ.ศ. 2561 : คณะกรรมการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติภาค 
พ.ศ. 2561 : รวมเปนตัวแทนภาค 3330 เดินทางไปแลกเปลี่ยนทาง                         
ั              วัฒนธรรม กับโรตารีภาค 3020 และ 3080 ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2562 : ประธานคณะกรรมการบริการอาชีพภาค 
พ.ศ. 2562 : เขารวมงานประชุมใหญโรตารีสากล HAMBURG, GERMANY 
พ.ศ. 2562 : ประธานจัดการแขงขันกอลฟการกุศล END POLIO ภาค 3330 โรตารีสากล
พ.ศ. 2563 : ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค

การฝกอบรม
พ.ศ. 2551

- ผานการอบรม ISO22000:2005 AUDITING COURSE (การตรวจประเมินภายในของระบบ ISO22000:2005)
- ผานการอบรมหลักสูตร “ BRANDING TO GLOBAL MARKETS WORKSHOP” โครงการสงเสริมผูสงออกพัฒนาแบรนดสูตลาดโลก
จัดโดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย รวมกับ ASEAN – JAPAN CENTER
- ผานการอบรมหลักสูตร “ISO 22000:2005 AWEARNESS AND INTERPREATION” การแปลความหมายตามขอกําหนด ระบบ
ISO 22000:2005
- ผานการอบรมหลักสูตร “ISO 22000:2005 INTERNAL AUDIT” การตรวจประเมินภายในตาม ขอกําหนดระบบ ISO
22000:2005
- ผานการฝกอบรมหลักสูตร “CLUSTER DEVELOPMENT AGENT” จัดโดยกรมสงเสริม อุตสาหกรรม รวมกับบริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง
จํากัด

พ.ศ. 2552
- ผานการอบรมหลักสูตร “ THE GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY (BRC ISSUE 5) REQUIREMENT AND
INTERPRETATION TRAINING COURSE” 
- ผานการอบรมหลักสูตร “เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร”
- ผานการอบรมหลักสูตร “กลยุทธการพัฒนาตราสินคาในตลาดตางประเทศและกรณีศึกษา” โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันในการ เจาะตลาดตางประเทศ (MIDCP – BRIC) จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

พ.ศ. 2556
- เขารับการอบรม “ADVANCED AGRIBUSINESS MANAGEMENT COURSE FOR EXECUTIVES AND MANAGERS” จัดโดย
ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION

พ.ศ. 2559
- เขาอบรมหลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน” รุนที่ 15

ผ ว ด .  ชั ช ว า ล   เ ต ล ะ ว า ณิ ช ย  

เ ร าขอแนะนํา . . .

ผู ว า ก า รภาคคนที่  32 ของภาค3330

แฟมบุคคล..ในภาค 3330
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การเปนวิทยากร และการเขารวมสัมมนา
- เปนวิทยากรรวมอภิปราย หัวขอ “ยุทธศาสตร โอกาส และลูทางในการเปดตลาด สินคา บริการและการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) จัดโดยกรม
เจรจา การคาระหวางประเทศ
- เขารวมการสัมมนาในหัวขอ “ DOING BUSINESS WITH THE EU; NEW EU LEGISLATION ON PESTICIDES RESIDUES IN FRUIT AND VEGETABLES”
- เขารวมสัมมนาในหัวขอ “พรบ.ความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑและมาตรการในการ รับมือเพื่อลดความเสี่ยง”
- เขารวมการสัมมนาในหัวขอ “การสรางตราสินคาสําหรับผูประกอบการไทย” 
- เขารวมการสัมมนาในหัวขอ “การนําตราสินคาไปสื่อสารกรตลาดอยางไดผล”
- เขารวมการสัมมนาในหัวขอ “การพัฒนาไมดอกไมประดับพื้นเมืองของไทยเพื่อการสงออก”
- รวมการสัมมนาในหัวขอ “การเปลี่ยนแปลงการขอใบรับรองแหลงผลิตอาหารปลอดเชื้ออหิวาต”
- เขารวมการสัมมนาในหัวขอ “ขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยพืช (SPS) ผักผลไมสด”
- เขารวมสัมมนาในหัวขอ “GREEN TRADE FORUM –EXPORTING GREEN BUSINESS SOLUTIONS FROM DEVELOPING COUNTRIES” จัดโดย สถาบันฝก
อบรมการคาระหวางประเทศ รวมกับ สภาอุสาหกรรมไทย และ INTERNATIONAL TRADE CENTRE
- รวมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ ผลไดผลเสียจาการเปดการคาเสรีทางการคา : ปญหา อุปสรรคของการคาพืช ผักและผลไม” จัดโดยศูนยวิจัยเศรษฐศาตร
ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ประสบการณดูงาน
- งานแสดงสินคา IPM INTERNATIONAL PLANT FAIR 2007 จัดขึ้น ณ เมือง ESSEN ประเทศเยอรมันนี
-รวมในคณะผูแทนการคาไทยเยือนสาธารณะรัฐเชค ประเทศโรมาเนีย และสาธารณรัฐฮังการี จัดโดยสํานักบริการสงออก กรมสงเสริมการสงออก                   
-รวมในคณะผูแทนการคาไทยเยือนสาธารณรัฐตูนิเซียและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต จัด โดยสํานักบริการสงออก กรมสงเสริมการสงออก
-รวมเดินทางเปนตัวแทนสมาคมผูสงออกดอกกลวยไมไทยเพื่อศึกษาความเปนไปไดของ การใชสนามบินมิวนิค เปนศูนยกลางของ PERISHABLE CARGO จากประเทศไทย
-รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร จัดนิทรรศการและเผยแพรสินคาไมดอกไมประดับ ใน งาน ELLERSILE INTERNATIONAL FLOWER SHOW ณ BOTANICAL GARDEN ประเทศนิวซีแลนด 
-รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไมดอกไมประดับในงาน TROPICAL PLANT INDUSTRY EXHIBITION (TPIE) 2008 ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร จัดแสดงงานนิทรรศกาลเกี่ยวกับไมดอกไมประดับใน งาน 19TH WORLD ORCHID CONFERENCE ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา
-รวมโครงการจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสงออกผักผลไมไทย ณ ประเทศ สิงคโปร จัดโดยกรมสงเสริมการสงออก
- รวมกับกรมสงเสริมการเกษตรจัดนิทรรศการในงาน THAI FRUIT AND FLOWERS FESTIVAL ณ นครโอคแลนด ประเทศนิวซีแลนด
- รวมกับกรมสงเสริมการเกษตรจัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาไม ดอกไมประดับของไทยในงาน INTERNATIONAL HORTICULTURE GOYANG KOREA 2009 (IHK 2009)
- รวมงานแสดงสินคา WORLD FOOD MOSCOW 2006 และ 2007 ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐ รัสเซีย
- รวมเดินทางดูตลาดไมดอกไมประดับในงาน HORTICULTURE FAIR HOLLAND กับกรมสงเสริมการเกษตร
- รวมงานแสดงสินคา FRUIT LOGISTICA 2009 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน
- รวมเดินทางดูงานตลาด และการผลิตผักและผลไม ณ เมืองโฮจิมินห และดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กับสมาคมผูประกอบการพืชผักผลไมไทย
- ดูงานตลาดไมดอกไมประดับ ประเทศโปแลนด
- ดูงานตลาดดอกไม ประเทศอิตาลี
- ดูงานตลาดกลวยไมและผลไม ประเทศอินเดีย
- รวมงานแสดงสินคา HORECA ประเทศ คูเวต
- ดูงานดานการดูแลผูสูงอายุ ณ. ประเทศญี่ปุน
- ดูงาน SYDNEY EYE HOSPITAL และ AGED CARE ประเทศออสเตรเลีย

ผ ว ด .  ชั ช ว า ล   เ ต ล ะ ว า ณิ ช ย  

แฟมบุคคล..ในภาค 3330
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ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ทุ น สั น ติ ภ า พ โ ร ต า รี

การศึกษา : 
มัธยม โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
ป.ตรีคณะบัญชี ม.หอการคาไทย
ป.โทบริหารธุรกิจการตลาด VICTORIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA

อาชีพ :
บจก ชุมพรลําเลียง รับขนสงสินคา 

งานอดิเรก :
ทองเที่ยวเลนไตรกีฬา ( วิ่ง วายน้ําและป่ันจักรยาน) ฟังเพลง อานหนังสือ

โรตารี :
ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการกลุมศึกษาแลกเปลี่ยน ( GROUP STUDY EXCHANGE, GSE ) ซึ่งเป็นทุนของมูลนิธิ โรตารี ไปศึกษา
แลกเปลี่ยนภาค 5750 สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 40 วัน โดยมี อน.สมภพ ธีระสานต เป็นผูนําทีม เป็นปีที่เฉลิมฉลอง โรตารี ครบ 100 ปี

จากนัน้ เป็นสมาชิกโรตารี สโมสรชุมพร และ เป็นนายก รุน 103 ทาน ผวภ.ยุทธกิจ มานะจิตต 

เป็น ผูชวยผูวาการภาค รุน 106 และ รุน 112 

เป็น ประธานคณะกรรมการจัดอบรมคณะกรรมการสโมสรอินเทอรแรคทและสโมสรโรทาแรคท ในปี ผวภ.สมภพ ธีระสานต รุน 108

เป็นประธานจัดงานการสัมมนาอบรมทีมงานภาค รุน 109 ผวภ. นพ สงวน คุณาพร 

ปัจจุบัน :
เป็นประธานคณะกรรมการทุนสันติภาพโรตารี มีหน าที่ใหความรูเรื่องทุนสันติภาพโรตารี และ แจงใหสโมสร หาผูมีคุณสมบัติเขารวม
สมัครทุนสันติภาพโรตารี สามารถหาขอมูลไดที่สารผูวาการภาค ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 หรือ สอบถาม 0816778108
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที� 26 กุมภาพันธ์ 64 นย.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ สโมสรโรตารีราชบุรี พร้อมสมาชิกสโมสร
โรตารีราชบุรี ทําความร่วมมือ กับ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซนเตอร์ จํากัด (มหาชน)สาขาราชบุรี ใน

โครงการตู้รับบริจาคเพื�อซื�อเครื�องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลราชบุรี
 

วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีศรีตาป� ร่วมประชุมประจําสัปดาห์ ที�โรงแรมวังใต้
จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมสรุปรายงาน 5 ฝ�ายส่งภาค 3330 และคัดสรร สมาชิกเพื�อรับรางวัล

Avenue of Service และติดตามความคืบหน้าในโครงการผ้ามัดย้อมจากใจศรีตาป�
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วันที� 7 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง /อู่ทอง/หาดใหญ่นครินทร์/ ทุ่งสง /ตรัง /ช่อศรีตรัง นายก
รุ่น116 โครงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล ณ หาดสําราญ จังหวัดตรัง

วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน ท่านผู้ช่วย สโมสรโรตารีคอหงส์ /
สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน /สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์และมวลมิตรโรแทเรียน นําเสื�อผ้าเด็ก เสื�อผ้าผู้
ปกครอง หนังสือ สมุด ดินสอ ดินสอสี และปลูกไม้ประดับริมทาง ดอกทองอุไร แด่ศูนย์ศึกษาเด็กพิเศษ

ประจําจังหวัดพัทลุง
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที� 18 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ทํากิจกรรมโครงการวิชาชีพ แม่และเด็ก โดยให้ความรู้เกี�ยว
กับ การนวดกล่อมท้องให้มดลูกเข้าอู่ หลังคลอดบุตร และ การทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอดบุตรฟรี        

ที�คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา 62 ซ.เลื�อนอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที� 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายกสโมสรโรตารีนราธิวาส คุณภาวนา เสาร์ศรีอ่อน ผู้ช่วยว่าการภาค คุณบุษรา เบนอะสาน.
และสมาชิกร่วม 10 ท่าน เดินทางไปร่วมเป�นเกียรติในงาน สืบสานวัฒนธรรม การทํานา ประจําป� 2564. โรงเรียนบ้าน

ทําเนียบ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 ณ แปลงนาโรงเรียนบ้านทําเนียบ อําเภอเมืองจังหวัด
นราธิวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ กล่าวเป�ดโครงการ และจุดประสงค์ในการจัดงาน  โดย

สโมสรโรตารีได้สนับสนุนเงินร่วมกิจกรรม จํานวน 1,000 บาท
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วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายกนิรมล ศรีวิลัย นายกสโมสรฯ, อดีตผู้ว่าการภาควิชัย มณีวัชรเกียรติ (ที�ปรึกษาโครงการ) พร้อมด้วยอดีตนายก
ชุติภา จันทร์วงศ์ ติดตามโครงการ Global Grant " การพัฒนาศักยภาพการดูแลแม่และเด็ก" ในการจัดอบรมให้ความรู้กับ คุณพ่อ คุณแม่ มือ
ใหม่ เกี�ยวกับการดูแลตัวเองและลูกในท้อง ...จากโครงการ ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารีนครชัยศรี ร่วมกับ Rotary Club of

Tajimi Riverside District 2630 RI. มอบเครื�องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสามพรานใหม่ มูลค่าโครงการ 2,182,400 บาท (สองล้านหนึ�ง
แสนแปดหมื�นสองพันสี�ร้อยบาทถ้วน)ณ โรงพยาบาลสามพรานใหม่ 

วันที� 17 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์
ร่วมกับ ชมรม To Be Number One จัดกิจกรรมจําหน่าย Popcorn และสาธิตการทําข้าวโพดอบเนยแสน
อร่อย พร้อมฟ�งดนตรีโฟล์คซอง จาก นายก ณัฐวุฒิ ละมูลจิตร และคณะกรรมการฯ @ลานเยาวชนคนดี

โรงเรียนสวนแตงวิทยา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
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วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายกนิรมล ศรีวิลัย นายกสโมสรฯ, อดีตผู้ว่าการภาควิชัย มณีวัชรเกียรติ (ที�ปรึกษาโครงการ) พร้อมด้วยอดีตนายก
ชุติภา จันทร์วงศ์ ติดตามโครงการ Global Grant " การพัฒนาศักยภาพการดูแลแม่และเด็ก" ในการจัดอบรมให้ความรู้กับ คุณพ่อ คุณแม่ มือ
ใหม่ เกี�ยวกับการดูแลตัวเองและลูกในท้อง ...จากโครงการ ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารีนครชัยศรี ร่วมกับ Rotary Club of

Tajimi Riverside District 2630 RI. มอบเครื�องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสามพรานใหม่ มูลค่าโครงการ 2,182,400 บาท (สองล้านหนึ�ง
แสนแปดหมื�นสองพันสี�ร้อยบาทถ้วน)ณ โรงพยาบาลสามพรานใหม่ 

วันที� 17 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์
ร่วมกับ ชมรม To Be Number One จัดกิจกรรมจําหน่าย Popcorn และสาธิตการทําข้าวโพดอบเนยแสน
อร่อย พร้อมฟ�งดนตรีโฟล์คซอง จาก นายก ณัฐวุฒิ ละมูลจิตร และคณะกรรมการฯ @ลานเยาวชนคนดี

โรงเรียนสวนแตงวิทยา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
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วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดยนายกดลใจ จองพานิช จัดประชุมกรรมการและสมาชิก ร้านขนาบน�า เมือง
สุพรรณ มีกิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์ฉลองวันเกิดแก่สมาชิกผู้ครบรอบวันเกิดในเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ และรับประทานมื�อ
เย็น หลังเลิกประชุม ขอบพระคุณ อผภ.นพ.พรชัย-แอนน์วราภรณ์ บุญแสง และอน.ต่างสโมสรอีกหลายท่าน ที�ให้เกียรติร่วมประชุม

วันที� 21 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นายกรุ้ง และ
มิตรโรแทเรียน สมาชิกผู้มุ่งหวัง ชุมนุม ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน คณะดีเจแทน แดนสะตอ ทําบุญเลี�ยงพระ และมาร่วม

โครงการสโมสรโรตารีพัทลุงร่วมใจกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน บ้าน วัด และ ชุมชน มาพัฒนาวัดดอนใหญ่ กิจกรรม
ทาสีกําแพง กวาดขยะลานวัด ล้างห้องน�า เก็บใบไม้
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วันที� 23 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน ร่วมประชุมสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กับ อบต. ท่าข้าม ด้านงานจักร
สานกระเป�ากระจูดของดีทะเลน้อย ผ้าทอมือลานข่อย ผ้าทอมือเกาะยอ ผ้าทอมือกระแสสินธ์ุ ผ้าถุงพันอินโดนิเซีย ผ้าถุงปาเต๊ะการป�กผ้า ปาเต๊ะ

การนวดแผนไทยการสอนนวดแผนไทย อาหารพื�นบ้าน การราํมโนราห์ ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลากพระ ขอขอบคุณ
ท่านนายก อบต.บ้านท่าข้าม คุณไก่เจ้าของบ้านสวนบัวเป�นแหล่งท่องเที�ยวท่าข้าม คุณเพ็ญณี ท่านเจ้าหน้าที�สืบสานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท่านผู้

ช่วยภาค นายกหาดใหญ่นครินทร์ สมาชิกมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน ค่ะ

วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ร่วมทํากิจกรรม "จิตอาสาทําความดีเพื�อ
พ่อ" กับสมาคมเอกชนนอกระบบ จังหวัดสงขลา นําโดย นย.วีร์สุดา สังขกุล และ สมาชิกโรตารี โดย

การปลูกต้นไม้ และทาสี บริเวณอาคาร ป�าช้าบ้านยางงาม ม.9ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
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วันที� 23 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน ร่วมประชุมสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กับ อบต. ท่าข้าม ด้านงานจักร
สานกระเป�ากระจูดของดีทะเลน้อย ผ้าทอมือลานข่อย ผ้าทอมือเกาะยอ ผ้าทอมือกระแสสินธ์ุ ผ้าถุงพันอินโดนิเซีย ผ้าถุงปาเต๊ะการป�กผ้า ปาเต๊ะ

การนวดแผนไทยการสอนนวดแผนไทย อาหารพื�นบ้าน การราํมโนราห์ ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลากพระ ขอขอบคุณ
ท่านนายก อบต.บ้านท่าข้าม คุณไก่เจ้าของบ้านสวนบัวเป�นแหล่งท่องเที�ยวท่าข้าม คุณเพ็ญณี ท่านเจ้าหน้าที�สืบสานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท่านผู้

ช่วยภาค นายกหาดใหญ่นครินทร์ สมาชิกมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน ค่ะ

วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ร่วมทํากิจกรรม "จิตอาสาทําความดีเพื�อ
พ่อ" กับสมาคมเอกชนนอกระบบ จังหวัดสงขลา นําโดย นย.วีร์สุดา สังขกุล และ สมาชิกโรตารี โดย

การปลูกต้นไม้ และทาสี บริเวณอาคาร ป�าช้าบ้านยางงาม ม.9ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที� 25 กุมภาพันธ์  2564 สโมสรโรตารีพราวด์ นคร  กับโปรเจ็ค  "Proud  To  Share  For  Wheelchair" จัดระดมทุนโดยได้รับความช่วยเหลือจาก
สมาชิกในสโมสรได้นําของใช้ของท่านสมาชิกที�ยังอยู่ในสภาพดีมาขาย และนําเงินรายได้ทั�งหมด  33,769 บาท  มาจัดซื�อรถเข็นวีลแชร์  จํานวน  4  คัน 
21,200 บาท  แพมเพิสและนม  9,536 บาท  ให้น้องๆที�มูลนิธิเพื�อเด็กพิการ  จ.นครศรีธรรมราช  เราหวังเป�นอย่างยิ�งว่าสิ�งของที�เราได้นําไปบริจาคนั�น

จะช่วยบรรเทาทุกข์  และช่วยอํานวยความสะดวกให้น้องๆผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 นําโดย นายก อาภรณ์ หนูห้อง สโมสรโรตารีเทพารักษ์ สโมสรโรตารีบางพลี และสร.อือจองบู ชุงอัง ภาค 3690 ประเทศ
เกาหลีใต้ ร่วมส่งมอบเครื�องมือแพทย์ "Infant Incubator Model YP-2008" และ "Infant Radiant Warmer with Resuscitation system Model

HKN-93C" มูลค่าโครงการ 1,145,600 บาท (US$35,800) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีสากล หมายเลขโครงการ GG2013454 ให้โรง
พยาบาลบางบ่อ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปานอนุสรณ์ ชั�น 7 รพ.บางบ่อ

ขณะนี�ได้ประจําการให้การรักษา และช่วยเหลือเด็กทารกที�ป�วยให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วันที� 4 มีนาคม 2564 นย.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ สโมสรโรตารีราชบุรี พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี สโมสรโรตารีพลอย
ราชบุรี เข้าร่วมพิธีสถาปนา นายกและคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ป�ที� 34 ได้รับเกียรติจาก

อน.ณัฐพัชร สุชาติกุลวิทย์ ประธาน คกก.อินเทอร์แรคท์ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมงานและให้โอวาส 

วันที� 5-7มีนาคม 2564 อผภ.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา นย.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ สโมสรโรตารีราชบุรี
พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี มาสาธารณสุขมูลฐานที� กระบี� ร่วมกับ สโมสรโรตารีกระบี� โดยมี

อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ พร้อมสมาชิกให้คําปรึกษา
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วันที� 4 มีนาคม 2564 นย.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ สโมสรโรตารีราชบุรี พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี สโมสรโรตารีพลอย
ราชบุรี เข้าร่วมพิธีสถาปนา นายกและคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ป�ที� 34 ได้รับเกียรติจาก

อน.ณัฐพัชร สุชาติกุลวิทย์ ประธาน คกก.อินเทอร์แรคท์ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมงานและให้โอวาส 

วันที� 5-7มีนาคม 2564 อผภ.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา นย.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ สโมสรโรตารีราชบุรี
พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี มาสาธารณสุขมูลฐานที� กระบี� ร่วมกับ สโมสรโรตารีกระบี� โดยมี

อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ พร้อมสมาชิกให้คําปรึกษา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรช่อศรีตรังทํากิจกรรมเก็บขยะทะเล
ที� หาดฉางหลาง อ.สิเกา จ.ตรัง

วันที� 5 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านน�าเพชร 5 เมืองสุพรรณบุรี:สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดยนย.ดลใจ จองพานิช นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงค์ จัด
มิตรภาพสังสรรค์เนื�องในโอกาสวันก่อตั�งสโมสรครบ 6 ป� ได้มีการประชุมสมาชิกของสโมสรรวมทั�งโรทาแรคเทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์ และชุมชน
โรตารีในอุปถัมภ์ เพื�อแลกเปลี�ยนข้อคิดเห็นเกี�ยวกับการบริหารงานของสโมสร ได้รับเกียรติการสนเทศโรตารี โดย อผภ.นพ.พรชัย-แอนน์วราภ

รณ์ บุญแสง ,นย.สุวัฒน์ชัย ผ่องบรรเจิด และนยก. Dr.Jay Chu แห่งสโมสรโรตารีบางกอกเซนทรัล ภาค3350 โรตารีสากล สโมสรคู่มิตร
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วันที� 22 -24 ตุลาคม 2563 เด็ก มอ ทักษิณ 80 คน มาสองคันรถบัส ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านบ่อทราย วิทยาลัย
เทคนิคป�าพะยอม เทศบาลตําบลบ้านพร้าว นํารถตัดแต่งกิ�งไม้ นํารถเก็บขยะ รถยนต์รดน�าต้นไม้ ชุมชนในหมู่บ้าน มาช่วย พัฒนาวัดโดน
คลาน ปลูกป�าสามอย่างประโยชน์สี�อย่าง  (โครงการโรตารีสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รพ.สต. บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน )

วันที� 5 มีนาคม 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดพัทลุง สร. อู่ทอง สร.ช่อศรีตรัง สร.เมืองต้นน�าชะอวด ปล่อยพันธ์ปลาดุก 2,000 ตัว ปลูกต้นกล้วย ปลูกมะนาว ปลูกผักบุ้ง ผัก
กาด เพื�อเป�นโครงการอาหารกลางวัน เจลล้างมือ ผ้าป�ดจมูก มอบรถจักรยาน เด็ก 6 คัน มอบรถเข็น 1 คัน มอบอุปกรณ์เครื�องเขียน

กระดาษร้อยปอนด์ สี เสื�อผ้า ขนมป�ง 
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วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 สโมสรโรตารีเทพารักษ์, สโมสรโรตารีบางพลี และสโมสรโรตารีอึยจองบู ชุงอัง
ภาค3690 ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมกันส่งมอบโครงการเพิ�มศักยภาพทางการแพทย์ และพัฒนาทักษะคุณแม่
ตั�งครรภ์ โดยมอบเครื�องมือแพทย์ "Infant Incubator Model YP-2008" และ "Infant Radiant Warmer

with Resuscitation system Model HKN-93C" มูลค่าโครงการ 1,145,600 บาท (US$35,800) โดยได้รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีสากล หมายเลขโครงการ GG2013454 ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ

จ.สมุทรปราการ เพื�อให้ในการรักษาช่วยชีวิตเด็กทารกให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย
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วันที� 7 มีนาคม 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน สํารวจและเยี�ยมผู้ป�วยที�
ติดเตียง อายุมากแล้วเดินไม่ไหว นั�งรถเข็นวิลเเชร์ และมอบสิ�งของเล็กๆน้อยๆ

วันที� 8 มีนาคม 2564วันสตรีสากล นย.วีร์สุดา สังขกุล สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ท่าน ผชภ.ฐาณิชญาณ์ ดวงสุวรรณ พื�นที� 4
นย.ดารียา หมัดเหย็บรุ่น 116 ภาค3330 โรตารีสากล พร้อมด้วยสมาชิก มวลมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน ร่วมกันเลี�ยงอาหารกลางวันเด็ก

นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จํานวนนักเรียน 184 คน บุคลากร,คุณครู 37 ท่าน

..." สมาชิกใหม่ คือพลังที�สําคัญสําหรับการหมุนวงล้อแห่งการบําเพ็ญประโยชน์ของโรตารี "...อดีตนายกอัญชลี อมรสิน ประธาน
คณะกรรมการฝ�ายสมาชิกภาพสโมสร ฯ แนะนําสมาชิกใหม่ ได้แก่ โรแทเรียนอังศวีร์อนุวัตน์รุจิกร และโรแทเรียนดุสิตพิทยาธิคุณ
เชิญสมาชิกใหม่ทําพิธีปฎิญาญตน, รับมอบธรรมนูญโรตารีและข้อบังคับสโมสร, พร้อมทั�งจัดพี�เลี�ยงให้กับสมาชิกใหม่ ในการประชุม

ปกติประจําสัปดาห์ เมื�อวันจันทร์ที� 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องทับทิมโรงแรมเวลนครปฐม
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วันที� 7 มีนาคม 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน สํารวจและเยี�ยมผู้ป�วยที�
ติดเตียง อายุมากแล้วเดินไม่ไหว นั�งรถเข็นวิลเเชร์ และมอบสิ�งของเล็กๆน้อยๆ

วันที� 8 มีนาคม 2564วันสตรีสากล นย.วีร์สุดา สังขกุล สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ท่าน ผชภ.ฐาณิชญาณ์ ดวงสุวรรณ พื�นที� 4
นย.ดารียา หมัดเหย็บรุ่น 116 ภาค3330 โรตารีสากล พร้อมด้วยสมาชิก มวลมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน ร่วมกันเลี�ยงอาหารกลางวันเด็ก

นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จํานวนนักเรียน 184 คน บุคลากร,คุณครู 37 ท่าน

..." สมาชิกใหม่ คือพลังที�สําคัญสําหรับการหมุนวงล้อแห่งการบําเพ็ญประโยชน์ของโรตารี "...อดีตนายกอัญชลี อมรสิน ประธาน
คณะกรรมการฝ�ายสมาชิกภาพสโมสร ฯ แนะนําสมาชิกใหม่ ได้แก่ โรแทเรียนอังศวีร์อนุวัตน์รุจิกร และโรแทเรียนดุสิตพิทยาธิคุณ
เชิญสมาชิกใหม่ทําพิธีปฎิญาญตน, รับมอบธรรมนูญโรตารีและข้อบังคับสโมสร, พร้อมทั�งจัดพี�เลี�ยงให้กับสมาชิกใหม่ ในการประชุม

ปกติประจําสัปดาห์ เมื�อวันจันทร์ที� 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องทับทิมโรงแรมเวลนครปฐม

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

สโมสรโรตารีเชียงของ นําโดย นย.อริสรา กิตติ
ทํา ร่วมกับชุมชนบ้านสองพี�น้องและคณะครู
โรงเรียนบ้านสองพี�น้อง ชุดปฏิบัติการกิจการ
พลเรือนที� 311 กองกําลังผาเมือง กองร้อย
ทหารพรานที� 3206 ร่วมกันสร้างฝายกักเก็บ
น�าเพื�อกักเก็บน�าไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
เพื�อน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านสองพี�น้องและ
ชุมชน โดยโครงการสร้างฝายหินคอนกรีตและ
เดินท่อ PE. จากต้นน�าไปยังแทงค์เก็บน�าของ
โรงเรียนประมาณ 3,000 เมตร เป�นความร่วม
มือ ระหว่าง สโมสรโรตารีเชียงของ  สโมสร
โรตารีพระประแดง , สโมสรโรตารีพระสมุทร
เจดีย์, สโมสรโรตารีลัดหลวง , สโมสรโรตารี
ปู�เจ้าสมิงพราย , สโมสรโรตารีสําโรงและ
สโมสรโรตารีบางคอแหลม ภาค 3330
และ3350 โรตารีสากล โดยจะมีการส่งมอบ
ฝายอย่างเป�นทางการในวันที� 13 มีนาคม
2564 ณ โรงเรียนบ้านสองพี�น้อง ต.ริมโขง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
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วันที� 9 มีนาคม 2564 สโมสรโรตารีสําโรงร่วมกับคู่มิตรจากเกาหลีใต้
ภาค 3690 สโมสรโรตารีซอพูชอน และอีก 2 สโมสร คือ สโมสรโรตา
รีทงพูชอน และพกซาโคล โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารี
ของโรตารีสากล ส่งมอบโครงการ Global Grants No GG 2016014
แก่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม อย่างเป�นทางการ
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วันที� 9 มีนาคม 2564 สโมสรโรตารีสําโรงร่วมกับคู่มิตรจากเกาหลีใต้
ภาค 3690 สโมสรโรตารีซอพูชอน และอีก 2 สโมสร คือ สโมสรโรตา
รีทงพูชอน และพกซาโคล โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารี
ของโรตารีสากล ส่งมอบโครงการ Global Grants No GG 2016014
แก่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม อย่างเป�นทางการ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที� 11 มีนาคม 2564 ท่าน ผวภ. เฉลิมฉัตร นัด ทีมงาน จัดประชุมทั�ง 8 สโมสร
District Conference 3330 25-27 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม พีลูส กาญจนบุรี

วันที� 13 มี.ค.2564 นย.ดลใจ จองพานิช สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการ ป� 2563-2564 ณ ห้องอาหารคาเฟ� เดอชิ อ.เมืองสุพรรณบุรี เพื�อรับ
ทราบการดําเนินงานในป�ที�ผ่านมา การจัดทําผลงานส่งภาคภายใน 10 เมษายน และ  
 นยล.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา ได้แจ้งรายชื�อ คกก.บริหารในป�หน้า ปรึกษาหารือเรื�องการ
ประชุมDTAที�ภูเก็ต การปรับเพิ�มหรือลดค่าบํารุงสโมสรของสมาชิกและการจัดหาราย
ได้เข้าสโมสรเพื�อทํากิจกรรมในป�บริหารหน้า
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วันที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 สโมสรโรตารีภูเก็ตนําโดย นย.จตุพร ใฝ�หาสุข และ อน.เลิศรัตน์ ผิวงาม
ประธานฝ�ายบําเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีภูเก็ต ร่วมกันผูกกรงตับ และต่อราง
อาหารและน�า เพื�อเตรียมต้อนรับไก่สาว ที�จะเข้ามาพํานักในวันที� 15 มีนาคม ศกนี� ณ โรงเรียนบ้าน
ป�าครองชีพ โดยมี ผอ.น�าอ้อย ชูช่วย ผู้อํานวยการ และนางสาวทิพสุคนธ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วย ผู้
อํานวยการโรงเรียนบ้านป�าครองชีพ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรือนไก่ไข่ โรงเรียนบ้านป�าครองชีพ 
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วันที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 สโมสรโรตารีภูเก็ตนําโดย นย.จตุพร ใฝ�หาสุข และ อน.เลิศรัตน์ ผิวงาม
ประธานฝ�ายบําเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีภูเก็ต ร่วมกันผูกกรงตับ และต่อราง
อาหารและน�า เพื�อเตรียมต้อนรับไก่สาว ที�จะเข้ามาพํานักในวันที� 15 มีนาคม ศกนี� ณ โรงเรียนบ้าน
ป�าครองชีพ โดยมี ผอ.น�าอ้อย ชูช่วย ผู้อํานวยการ และนางสาวทิพสุคนธ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วย ผู้
อํานวยการโรงเรียนบ้านป�าครองชีพ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรือนไก่ไข่ โรงเรียนบ้านป�าครองชีพ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที� 4 มีนาคม 2564 สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี� (สร.กระบี�, สร.อ่าวลึก และ สร.เหลืองกระบี�)
ร่วมกับโรงพยาบาลเขาพนม จ.กระบี� จัดอบรม “การช่วยชีวิตภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน”

 ที�โรงพยาบาล ภายใต้โครงการ Global Grant2117141:
 “พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลผู้ป�วยฉุกเฉิน” 

ในช่วงเวลาหนึ�งได้เชื�อมต่อทาง ZOOM กับสโมสรโรตารี อิลซาน จายูโร ภาค 3690 เกาหลี 
ซึ�งเป�นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการนี� ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ได้เข้ามากล่าวทักทาย
และแสดงความยินดี, อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ได้พูดถึงหลักการและวัตถุประสงค์

การทําโครงการ Global Grant และ อผภ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ร่วมเป�นส่วนหนึ�งของวิทยากร
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วันที� 6 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกับกิจกรรมปลูกต้นไม้กับสโมสร
โรตารีโคกเสม็ดซุน ที�น�าตกโตนงาช้าง จ.สงขลา

วันที� 7 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมทํากิจกรรมอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมกับสโมสร
โรตารีอู่ทอง และเลี�ยงเพลพระและสามเณร76 รูป ที�หาดสําราญ จ.ตรัง
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที ่1 มีนาคม 2564 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2563)

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,445 (2,289) 1,409 (1,336) 3,139 (2,860) 1,434 (1,411) 8,427 (7,896)

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

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากจะต้องท�าให้เราต้องยกเลิกการจัดการอบรมสัมมนานายกรับเลือก

ร่วม 4 ภาค โดยปรับเปลี่ยนไปแยกกันจัดในรูปแบบใหม่ เช่น การจัดการประชุมสัมมนาออนไลน์หรือการจัดแบบแยกเป็น 

กลุ่ม ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละภาค งานที่ส�าคัญอีกงานส�าหรับทุกภาคที่ปกติจะก�าหนดให้มีการจัด 

ในเดือนมีนาคมของทุกปี ก็คือการประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาคที่ในปีนี้ก็ได้รับผลกระทบให้ต้องเลื่อนการจัดออกไปเป็น 

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งก�าหนดการจัดการประชุมใหญ่ที่แน่นอนของแต่ละภาคคงจะได้มีการประกาศให้ทราบ 

ในเร็ว ๆ นี้  อย่างไรก็ตาม หลายวันที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

คลี่คลายเบาบางลง มีจ�านวนผู้ติดเช้ือลดลงเป็นล�าดับ  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายและท�าให้แต่ละภาค

สามารถจัดการประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาคในปี 2563-2564 แบบพบหน้าได้ตามปกติ และประสบความส�าเร็จในการจัด 

งานตามที่มุ่งหวังทุกประการ

 มิตรโรแทเรียนทุกท่าน ตามปฏิทินของโรตารีสากลเดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งน�้าและสุขาภิบาล (Water and 

Sanitation Month) ซึ่งโรแทเรียนทั่วโลกต่างได้ท�าโครงการด้านนี้มากมาย ยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งเครื่องกรองน�้าหรือ 

การสร้างห้องสุขาในโรงเรียนหรือในชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น  แต่จากข้อมูลสถิติท่ีได้รับการส�ารวจพบว่ามีโครงการด้านน�้าและ

สุขาภิบาลจ�านวนมากที่ขาดความยั่งยืน ใช้งานได้ไม่นานก็หมดอายุไม่คุ้มค่างบประมาณของโครงการที่เสียไป จึงอยากจะ 

ฝากถึงมิตรโรแทเรียนทุกท่านให้ค�านึงถึงข้อพิจารณาก่อนที่จะลงมือท�าโครงการเก่ียวกับน�้าและสุขาภิบาลหรือโครงการใด ๆ 

ก็ตาม ได้แก่ 

 1. การส�ารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและมีหลักเกณฑ์ 

 2. เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนที่ได้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด

 3. ก�าหนดการติดตามผลและวัดผลส�าเร็จของโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน 

 ขอให้โรแทเรียนทุกท่านพึงระลึกว่าโครงการใด ๆ ที่มีผลกระทบในเชิงบวกอย่างชัดเจน ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนอย่างแท้จริงและคงอยู่ถาวรยั่งยืน ย่อมเป็นผลดีต่อชุมชนที่จะได้รับผลประโยชน์ และส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะที่ดี

ของสโมสรโรตารีในชุมชนนั้น ๆ และองค์กรโรตารีสากลของเราในภาพรวมด้วยเช่นกัน

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
  

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

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
มีนาคม 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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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
ท่ี่�ปรึึกษากองบรึรึณาธิิการึ
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

กองบรึรึณาธิิการึ
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

โที่รึ 092-539-2915


