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โรตารีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ 
แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นพื้นฐานของความอุตสาหะ
อันมีคุณค่า โดยมุ่งสนับสนุนและส่งเสริม 

ข้อหนึ่ง  การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อโอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ข้อสอง  การส่งเสรมิมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกจิและวชิาชพี การตระหนักในคณุค่าของอาชพี 
 ทีม่ปีระโยชน์ทกุอาชพีและความภาคภมูใิจในอาชพีของโรแทเรยีน แต่ละคนทีจ่ะใช้เป็นโอกาส 
 ในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
ข้อสาม  การใช้อุดมการณ์ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ในชวีติส่วนตวั ธุรกจิและชมุชนของโรแทเรียน 
 แต่ละบุคคล 
ข้อสี ่ การเพ่ิมพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ โดยผ่านมิตรภาพของผู้ที่มี 
 ธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ซึ่งเชื่อมโยงกันในอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal 
of service as a basic of worthy enterprise and, in
particular, to encourage and foster :

First The development of acquaintance as an opportunity for service;
Second  High ethical standards in business and professions, the recognition 
 of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of 
 each Rotarian' s occupation as an opprtunity to serve society: 
Third The application of the ideal of service in each Rotarian' s personal,
 business and community life : 
Fourth  The advancement of international understanding, goodwill and peace
 through a world fellowship of business and professional persons 
  united in the ideal of service.

วัตถุประสงค์
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 โรตารีปีแห่งการ “ร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ” ได้เริ่มขึ้นแล้ว บทบาทของโรตารีในโลกใบนี้ 
ยงัคงด�าเนนิต่อไป และจะต้องเพิม่พนูการบรกิารด้านต่าง ๆ  อย่างมคีวามหมายและมคีณุค่าทีย่ั่งยืน
มากขึ้น เพราะพลังแห่งการให้บริการนั้น ถือเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของโรตารีอย่างแท้จริง
 โดยเริ่มจากภายในสโมสร การสร้างความรัก ความศรัทธา และการยกย่องให้เกียรติ 
ซึ่งกันและกันนั้น มีความส�าคัญเป็นล�าดับแรก ที่จะท�าให้เกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจที่ยิ่งใหญ่ 
และสามารถร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดข้ึนในหมู่สมาชิกทั้งมวล เพราะแรงบันดาลใจนั้นจะก่อ 
ให้เกดิความคดิสร้างสรรค์และความมุง่มัน่ไม่รูจ้บ ทีส่ามารถท�าให้คนธรรมดา ๆ  ตวัเลก็ ๆ  คนหนึง่ 
สามารถท�าสิง่ด ีๆ  ทีย่ิง่ใหญ่ให้ประสบผลส�าเรจ็และมคีวามสขุได้ โดยผ่านโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์
ของโรตารทีีม่คีณุค่า ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงชวีติครอบครวัและชมุชนต่าง ๆ  ให้ดขีึน้ได้ อนัจะเป็น
โอกาสและภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับตลอดไป

พลโท
(คณิต แจ่มจันทรา)

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2561-2562
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Dear fellow Rotarians:  
 Our Rotary year of BE THE INSPIRATION has just begun but the Rotary 
Role in this world still going on continuously and will be expanding Rotary Service 
in every dimension with more sustainable value as the power of service is our real 
Rotary heart and soul.
 We must start from within our Club, sharing our love, our faith and mutual 
respect to each other as our first priority to create the great power of cooperation 
and BE THE INSPIRATION to all members. 
 As the inspiration will make creative thinking and never ending determination, 
making a small ordinary man to create such good things so great with successful 
happiness, through Rotary service projects so valuable to make better life-changing 
in family and community.  
 This isa great opportunity and good public image to make good impression 
to both giving and receiving sides everlastingly.

Yours in Rotary,

Governor’s
Message
July 2018

DG.Lt.Gen
     (Kanit Jamjuntra)

    District Governor 3330 RI
Year 2018-2019
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มิตรโรแทเรียนที่รัก
 หนึง่ปีมาแล้วทีค่ณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลได้ลงมติ 
รบัข้อความวสิยัทศัน์ใหม่ซึง่สะท้อนถงึแรงบันดาลใจในองค์กรและ 
อนาคตขององค์กรของเราออกมาว่าดังนี้ “เรารวมตัวกัน เพื่อ 
จะเหน็โลกทีม่ปีระชากรร่วมเป็นหน่ึงเดยีวกนั ท�างานกนัเพือ่จะสร้าง
การเปลีย่นแปลงในโลก ในชมุชนและตวัของเรา ให้ยัง่ยนืตลอดไป”  
 ข้อความ (วสิยัทศัน์) ท่ีเรียบง่ายน้ี ถกูกลัน่กรองมาจาก 
ส่ิงท่ีส�าคญัๆ ทีส่ดุทีเ่กีย่วกบัโรตาร ี เรารวมตวักัน เพราะเราทราบว่า  
เราจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าการที่เราจะท�าตามล�าพังคนเดียว 
เรากระท�าการด้วยกัน เพราะพวกเราเป็นคนท�างาน เรามิใช่เป็น 
นกัฝัน เราท�างานเพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลงในโลก ในชมุชนของเรา 
ให้ยั่งยืนนาน แม้ว่าจะสิ้นสุดการท�างานแล้วก็ตามและที่ส�าคัญมาก
ที่สุดนั้น เราไม่เพียงแต่จะท�าให้โลกรอบๆ ตัวเราดีขึ้นเท่านั้น แต่
ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีขึ้นด้วย 
 มีค�ากล่าว (ที่เชื่อว่า) ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส อังตวน 
เดอ แซงเอซูแปรี (Antoine de Saint-Exupery) ที่กล่าวว่า 
“หากท่านต้องการสร้างเรือสักล�าหนึ่ง อย่าเริ่มต้นโดยรวบรวม 
แผ่นไม้มาตดัแต่ง หรอืมอบหมายสัง่งาน แต่จงเร่ิมต้นโดยการปลกุ
จิตวิญญาณคนงานของท่าน ให้พวกเขาปรารถนาที่จะเห็นทะเล 
ที่กว้างใหญ่ ไร้ขอบเขต” เราแต่ละคนเข้ามาอยู่ในโรตารี เพราะว่า
พวกเรามคีวามปรารถนาทีจ่ะสร้างผลกระทบ ทีจ่ะสร้างสรรค์ความ
แตกต่าง และมีส่วนร่วมในบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเอง ความ
ปรารถนาอยากได้นัน้คอืวสิยัทศัน์ส�าหรบัโลกทีด่ยีิง่ขึน้และบทบาท
ของเราทีจ่ะสร้างมนัขึน้มา นีคื่อสิง่ท่ีเป็นพลงัขบัเคลือ่นเราในโรตารี 
นี่คือส่ิงที่ท�าให้เราเป็นสมาชิกโรตารี นี่คือสิ่งที่สร้างแรงใจให้เรา
บ�าเพ็ญประโยชน์ และนี่คือสิ่งที่น�าผมให้เลือกคติพจน์ (Theme) 
“ร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ” ส�าหรับปีโรตารีนี้  
 ผมต้องการเหน็โรตาร ีร่วมสร้าง แรงบนัดาลใจ ในชมุชน
ของเรา ด้วยการท�างานแบบสร้างผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ถึงเวลาแล้วส�าหรับการเริ่มก้าวไปข้างหน้า รื้อถอนสิ่งกีดขวาง ที่
ก�าลังกั้นขวางเราอยู่  ขอให้เราท�าให้มันง่ายขึ้นด้วยการปรุงแต่ง
ภายในสโมสรของเรา หรือก่อตั้งสโมสรใหม่ที่เหมาะสมกับความ 

สารประธานโรตารีสากล

ต้องการทีแ่ตกต่างออกไป โปรดสร้างความเข้มแขง็ให้กบัโรทาแรคท์  
และช่วยให้การย้าย (สมาชิก) จากสโมสรโรทาแรคท์เข้ามา 
สโมสรโรตารีได้ราบรื่นขึ้น โปรดช่วยให้โรแทเรียนมีความยืดหยุ่น
ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบที่ดีที่สุดส�าหรับเขา เพื่อให ้
โรแทเรยีนทกุคนสามารถค้นพบสิง่ทีม่คีณุค่าคงทนส�าหรบัสมาชกิภาพ
ในโรตารี 
 การบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงคือแบบฉบับ
การบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ในโรตารี นั่นคือการ
มองว่าทกุส่ิงทีเ่รากระท�านัน้เป็นส่วนหนึง่ของระบบนเิวศทีย่ิ่งใหญ่ 
ของโลก ในปีนี้ ผมจึงขอร้องให้ทุกท่านร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ 
ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืน ด้วยการน�าเสนอผลกระทบเรื่อง 
สิง่แวดล้อมไว้ในงานของเรา สิง่แวดล้อมนัน้มบีทบาทส�าคญัอยูใ่น
หวัข้อมุง่เน้นหกประการของเราทกุข้อ  บทบาทนัน้ยิง่ส�าคญัยิง่ขึน้
ในขณะทีผ่ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงบรรยากาศเพิม่มากย่ิงขึน้ 
ถงึเวลาแล้วทีเ่ราจะต้องมองข้ามเรือ่งทีใ่ห้แยกสิง่แวดล้อมออกจาก
ข้อมุง่เน้นส�าคญัหกข้อของเรา อากาศด ีน�า้สะอาด และทีด่นิล้วนมี
ความส�าคญัส�าหรบัชมุชนทีม่สีขุภาพด ีและส�าคญัส�าหรบัอนาคตที่ 
เรามุ่งม่ันอยากให้โลกมีสขุอนามัยแขง็แรงร่วมกนัสร้างแรงบันดาลใจ 
และเราจะสามารถ ร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่โลกด้วยกัน

(แบรี่ แรซซิน)
ประธานโรตารีสากล ปี 2561-62

กรกฎาคม 2561
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PRESIDENT’S MESSAGE
Dear fellow Rotarians,
 One year ago, your Rotary International Board 
of Directors adopted a new vision statement, 
reflecting our aspirations for our organization 
and its future. It reads, “Together, we see a world 
where people unite and take action to create lasting 
change – across the globe, in our communities, and 
in ourselves.”
 That simple sentence distills so much of what 
is essential about Rotary. We unite, because we 
know that we are far stronger together than we 
could ever be alone. We take action, because we 
are not dreamers, but doers. We work to create 
lasting change that will endure long after our 
involvement has ended – across the globe and in 
our communities. And perhaps most important of 
all, we work to create change in ourselves – not just 
building a better world around us, but becoming 
better people ourselves.
 A quotation attributed to French writer Antoine 
de Saint-Exupéry goes: “If you want to build a boat, 
don’t begin by collecting wood, cutting boards, or 
assigning tasks. Begin by awakening in the souls of 
your workers a longing for the vast and boundless 
sea.” Each of us came to Rotary because we had a 
longing – to have an impact, to make a difference, 
to be part of something larger than ourselves. That 
desire, that vision for a better world and our role 
in building it, is what drives us in Rotary. It’s what 
made us become members, it’s what motivates 
us to serve, and it’s what led me to choose our 
theme for this Rotary year: Be the Inspiration

 I want to see Rotary Be the Inspiration for our 
communities by doing work with a transformational 
impact. It’s time to start moving forward, by 
removing the barriers that are holding us back. 
Let’s make it easier to make adjustments in our 
clubs or start new clubs that suit different needs. 
Let’s work to strengthen Rotaract and smooth the 
transition from Rotaract clubs into Rotary. Let’s give 
all Rotarians the flexibility to serve in the ways 
that work best for them, so that every Rotarian 
finds enduring value in Rotary membership.
 Truly sustainable service, the kind of service 
we strive for in Rotary, means looking at everything 
we do as part of a larger global ecology. This year, 
I ask all of you to Be the Inspiration for sustainable 
service by addressing the impact of environmental 
issues on our work. The environment plays a key 
role in all six of our areas of focus, and that role 
is only becoming greater as the impact of climate 
change unfolds. It’s time to move past seeing the 
environment as somehow separate from those six 
areas. Clean air, water, and land are essential for 
healthy communities – and essential for the better, 
healthier future we strive for.
 Be the Inspiration – and together we can, and 
we will, inspire the world.

BARRY RASSIN
President, Rotary International
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สารประธานทรัสตีฯ
  
 หลังจากผมเข้าร่วมสโมสรโรตารีของผมได้ประมาณปีครึ่ง สมาชกิภาพของผมกส็ิน้สดุลง เพราะ
เหตวุ่าผมขาดประชมุสโมสรสีค่รัง้ตดิต่อกนั เป็นกฎระเบยีบในสมยันัน้ ผมยอมรบัจรงิๆ ว่า ผมไม่ได้สนใจเรือ่ง
อาหารหรือการประชุมประจ�าสัปดาห์อะไรมาก ผมไม่คิดว่าจะเป็นการใช้เวลาของผมให้ดีที่สุดในเวลานั้น แต่ว่า
เรื่องจริงคือ ผมไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่มีบทบาทอะไรในสโมสร ผมจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นสมาชิกและไม่จ�าเป็น
ต้องไปประชุมเพื่อทานอาหารกลางวันกันทุกสัปดาห์ซึ่งดูเหมือนว่าผมไม่ได้อะไรเลย

กรกฎาคม 2561

 แต่เมื่อถึงปีโรตารีต่อมา นายกสโมสรคนใหม่ของผม
ขอร้องให้ผมรบัต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมลูนธิโิรตารใีน
ปีโรตารใีหม่ นัน่คอืจุดเปลีย่นของผม ต่อจากนัน้คอืประวตัศิาสตร์ 
ผมจึงต้องการให้ทกุท่านคดิถงึความผูกพนักบัสมาชกิผู้ท่ีอาจจะมี
ข้อสงสัยในโรตารีอยู่บ้าง
 ในปีนี้ (2018-2019) ผมต้องการให้ท่านช่วยเหลือ
ผม ผมขอให้ท่านร่วมมือกับผม โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายหลักของ
มูลนิธิของเรา 4 ข้อ ข้อแรก คือข้อส�าคัญที่สุด (เรียงล�าดับความ
ส�าคัญโดยรวม) ขององค์กรของเรา (ไม่ควรมีข้อสงสัย) คือการ
ขจัดโปลิโอ ซ่ึงเราจะต้องรักษาค�ามั่นสัญญาของเรา ที่จะมีโลกที่
ปลอดโปลิโอส�าหรับเด็กทุกคน

 ข้อท่ีสอง  เราจะต้องขยายงานบริการบ�าเพญ็ประโยชน์
ของเราในหัวข้อมุ่งเน้นทั้ง 6 ประการ ให้มีความยั่งยืนตลอดไป  

หมายความว่าเราจะต้องท�าการประเมนิผลความต้องการให้ถีถ้่วนก่อน
หมายความว่าจะต้องท�างานร่วมกับชุมชนเพ่ือจะได้มองเห็น 
ความต้องการทีแ่ท้จรงิของเขาและท�าให้เขายอมรบัการเป็นเจ้าของ
โครงการด้วยกัน และให้มีการวัดประเมินผลเป็นระยะๆ  

 ข้อส�าคัญล�าดับที่สามคือเชิญชวนภาคทั้งหลายให้ใช ้
กองทนุปันส่วนภาค (DDF) ทัง้หมด ไม่ว่าจะใช้เป็นเงนิทนุสนบัสนนุ
ระดับภาค ทุนสนับสนุนระดับโลก หรือทุนโปลิโอพลัส มีวิธีการ 
หลายอย่างในการเปลีย่นแปลงพันธมิตรมาเป็นหุ้นส่วนเพ่ือน�าเงินทุน
สนับสนุนของภาคเหล่านี้ มาใช้ในการท�างานต่อไป  

 สุดท้ายนี้ เราได้ก�าหนดสร้างกองทุนถาวรของมูลนิธิ
โรตารภีายในปี 2025 ให้ได้ $2.025 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และ
เป้าหมายการระดมทนุทัง้สิน้ประจ�าปีนี ้กค็อื $380 ล้านเหรยีญ-
สหรัฐ กองทุนเหล่านี้จะช่วยให้เราสานต่อโปรแกรมเปล่ียนแปลง 
ชีวิตที่สมาชิกโรตารีจัดด�าเนินการในทุกวันนี้ แต่พวกเราแต่ละคน 
จะต้องระลึกถึงมรดกของโรตารีด้วย และกองทุนถาวรก็คือ 
อนาคต (มรดก) ของเรา 

 ดังนั้น โปรดร่วมมือกับผม ช่วยให้เราสร้างปีแห่งการ 
สร้างกองมรดกส�าหรับโรตารี มรดกของท่านทั้งหลายคือ 
ค�ามั่นสัญญาของโรตารี 

รอน ดี.เบอร์ตัน
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี 2561-62
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A MESSAGE FROM

FOUNDATION
TRUSTEE CHAIR

About a year and a half after I joined my 
Rotary club, I terminated my membership 
because I missed four consecutive meetings. 
That was the rule at the time. I’ll freely admit 
– I didn’t care much for the food or the weekly 
meetings. I didn’t think they were the best 
use of my time. But the real issue was that I 
wasn’t engaged. I had no role, I had no reason 
to be a member, and I didn’t need to go to a 
luncheon meeting every week that appeared 
to offer me absolutely nothing.
 But then my incoming club president 
asked me to chair the club’s Rotary Foundation 
committee for the next Rotary year. That 
was a turning point for me, and the rest is 
history. I want you all to think about engaging 
those members who have their doubts about 
Rotary. In 2018-19, I need your help. I want 
you to join me in focusing on our four core 
goals for the Foundation.
 First, the No. 1 priority of our entire 
organization (and this won’t be a surprise) is 
ending polio. We must fulfill our promise of 
a épolio-free world to every child.
 Second, we must increase the 
sustainability of our service efforts within the 
six areas of focus. This means conducting 
thorough needs assessments. It means 
working with communities to see what they 
really need and get them to buy in – to own 
the project and measure it over time. 
 Our third priority is to encourage 
districts to use all their District Designated 
Funds. Whether through district grants, global 
grants, or PolioPlus, there are many ways to 
form transformative partnerships and put 
these funds to work.

 Finally, we choose to build our Rotary 
Foundation Endowment to $2.025 billion by 2025. 
Our comprehensive fundraising goal for the year is 
$380 million. These funds will allow us to continue 
the life-changing programs that Rotary members 
undertake every day. But we each need to think 
about our Rotary legacy. The Endowment is our 
future. 
So please join me, and let’s make this a legacy-
building year for Rotary. Your legacy, Rotary’s 
promise.

RON D. BURTON
Foundation Trustee Chair
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มิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน
 ดิฉันรู ้สึกตื่นเต้นที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบงาน 
ด้านมลูนธิโิรตารีของภาค 3330 อกีครัง้หนึง่ ก่อนอืน่ต้องขอขอบคณุ 
สโมสรทีใ่ห้ความร่วมมอืในการท�าสโมสรมคีณุสมบตัใินการทีจ่ะมีส่วนร่วม 
ในทุนสนับสนุนของมูลนิธิโรตารีโดยได้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการ
ทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค ในวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมาที่หัวหิน
พร้อมได้ส่งบันทึกความเข้าใจของสโมสร (Club MOU) ตามก�าหนด
เวลา และได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค ที่จะ
จัดให้มีข้ึนในวันที่ 4 สิงหาคม นี้ ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งคาดว่าจะมี
กว่า 70 สโมสรที่จะมีคุณสมบัติครบเพื่อขอรับเงินทุนจัดสรรของภาค 
(DDF) ในการท�าโครงการ District Grant และ Global Grant 
ตามกระบวนการต่อไป
 ทุนสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี ได้มาจากเงินที่พวกเราได้ 
ช่วยกันบริจาคให้แก่มูลนิธิโรตารี ผ่านทางโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์
มากมายในแต่ละปี เพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกเราโรแทเรียน
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนของเราเอง 
และชมุชนทัว่โลกผ่านโครงการทีค่รอบคลมุถงึเรือ่งการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองสันติภาพและความขัดแย้ง เรื่องน�้าและสุขาภิบาล เรื่อง
สุขภาพแม่และเด็ก เรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ เรื่อง 
การป้องกันและบ�าบัดโรคและเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
 ภาค 3330 ของเราปี 2561-2562 น้ีได้ก�าหนด 
เป ้าหมายการบริจาคเงินให ้มูลนิธิ โรตารี เป ็นจ�านวนเงิน USD  
570,000 รวมทัง้ 3 กองทนุคอื กองทนุประจ�าปี กองทนุโปลโิอพลสั 
และกองทุนถาวร จึงขอเชิญชวนทุกสโมสรได้เข้าไปก�าหนดเป้าหมาย 
การบรจิาคของสโมสรท่าน และเป้าหมายสโมสรด้านอืน่ๆ อย่างเร่งด่วน 
ใน Rotary Club Central ผ่านทาง My Rotary ในเว็บไซต ์
ของโรตารีสากล ซึ่งเป็นข้อก�าหนดเบ้ืองต้นท่ีส�าคัญในการรับรอง 
ผลงานของสโมสรท่านโดยอัตโนมัติเพื่อได้รับการพิจารณาการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล และผลงานจากภาค 
3330 ในด้านสมาชิกภาพและมูลนิธิโรตารี ปี 2561-2562

 ความเข้มแข็งของมูลนิธิโรตารี ซึ่งเป็น
มูลนิธิของเราทุกคนนั้น เป็นเรื่องที่ทุกท่านจะเป็น
ผู้ก�าหนด ดังนั้นขอขอบคุณ และขอความร่วมมือ
ได้โปรดให้การสนับสนุนมูลนิธิโรตารีของเราทั้งใน
เรือ่งการบรจิาคและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
มูลนิธิโรตารี

อรชร สายสีทอง
ประธานมูลนิธิโรตารี ปี 2561-2562
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มอบเงินช่วยเหลือคนชราที่บ้านชัฏป่าหวาย  24 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รพ.มหาชัย จับมือโรตารีพลอยราชบุรี
จัดมหกรรม “Health Fair 2018” จ.ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2561 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชัย 
ร่วมกับสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี จัดมหกรรมสุขภาพ Health Fair 2018 
@ Ratchaburiณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส โดยมี อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศริพิงษ์ 
อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น�าโดย 
นย.สปุราณย์ี คสูรุตัน์ นายกสโมสรโรตารพีลอย ปีบรหิาร 2561-2562 นยก.
วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี และคณะ นายวิษณุ 
รุ่งฤทธิเดช ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดราชบุรี มีชาวราชบุรีให้ความสนใจ
เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ท�าโครงการ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา ปลูกป่า รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมกับ สโมสร 
โรทาแรคท์, สโมสรอนิเทอร์แรคท์ ในความอปุถมัภ์ 8 สโมสร ณ บรเิวณชมุชน ร.ร.บ้านอ้อกระทุง ต.ทุ่งลูกนก อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561
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 สโมสรโรตารีนครปฐม น�าโดย นย.ทวีศักด์ิ จองกาญจนา พร้อมด้วย
สมาชิก-ชุมชน และสมาชิกอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ร่วม
กันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษามหาราช ณ บริเวณรอบโรงเรียน 
วัดรางปลาหมอ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

 สโมสรโรตารีนครปฐม โดยการน�าของ นย.ทวีศักดิ์ จองกาญจนา พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน 
บ้านทุ่งหัวพรหม อ.เมือง จ.นครปฐม จ�านวน 97 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยการหาทุนของ อน.ยงยุทธ  ฐิติเบญจพล

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง จัดท�าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ณ ต�าบลนครชุมน์ วันที่ 24 ก.ค. 61

 ซ่อมหลงัคาอาคารเรยีนอนบุาลให้น้องโรงเรยีนบ้างซ่อง อ.ห้วยกระเจา วนัที ่19-25 
กรกฎาคม 2561 สโมสรมณกีาญจน์สนบัสนนุงบประมาณเพือ่ซือ้กระเบือ้งใหม่ เป็นเงนิ  
60,000 บาท และเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน คณะครู และ 
ผูป้กครองทีม่าร่วมซ่อมแซมหลังคา โดยทางโรงเรียนต้ังชือ่อาคารนีว่้า "อาคารมณีกาญจน์" 
และในการนี้ได้เข้าตรวจโครงการเครื่องกรองน�้าที่ได้มอบเมื่อปีบริหาร 2560-2561 
ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
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 การจัดอบรมคณะกรรมการบริหารโรทาแรคท์และ 
อนิเทอร์แรคท์ พ้ืนที ่15-30 ภาค 3330 ปีบรหิาร 2561-2562 
นับว่าเป็นการเริ่มท�างานโครงการแรกของท่าน ผวภ.พลโท คณิต 
แจ่มจันทรา เลยทีเดียว เพราะการจัดการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 7 
กรกฎาคม 2561 ซึง่เพ่ิงจะเข้าสูปี่บรหิารใหม่ได้เพยีง 7 วนัเท่านัน้ 
ในนามของเจ้าภาพจัดการอบรมก็หนาวๆ ร้อนๆ เลยครับ เพราะ
มนัเป็นรอยต่อระหว่างนายกเก่ากบันายกใหม่ การประสานงานอาจ
ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ก็คาดการณ์ ไว้ว่าคงจะมีผู้เข้าอบรมประมาณ 
200 กว่าคน ทุกอย่างต้องคาดการณ์เอา ตั้งแต่สั่งถุงผ้าใส่
เอกสาร การสั่งอาหารกลางวันและเบรค แต่ก็พยายามที่จะเปิดทุก
ช่องทางในการสื่อสารและลงทะเบียน ให้สะดวกที่สุด กลุ่มสุดท้าย
ที่ลงทะเบียนมาเป็นคืนวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รุ่งเช้าก็จะเป็น
วันอบรม ท�าให้มีผู้เข้าอบรมถึง 314 คน เป็น อินเทอร์แรคเตอร์ 

การจัดการอบรมสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์

177 คน จาก 32 สโมสร เป็น โรทาแรคเตอร์ 78 คน จาก 
18 สโมสร อาจารย์ทีป่รกึษา 47 คน และโรแทเรยีนทีด่แูลเยาวชน
เข้าอบรม 12 คน ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกสโมสรและ 
โรแทเรียนผู้ดูแล โรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ ทุกสโมสรที่ใส่ใจ 
และประสานงานเป็นอย่างดจีนสามารถส่งเยาวชนเข้ารบัการอบรม
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สรุปผลการจัดงาน
อบรมอินเทอร์แรคท์
และโรทาแรคท์

ได้ตามเป้าหมายของภาค โดยเฉพาะสโมสรโรตารีนครปฐมและ 
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ที่มีสโมสรอินเตอร์แรคท์และ 
โรตาแรคท์ อยู่ในความดูแลหลายสโมสร ก็สามารถที่จะติดตาม
และประสานงานให้เยาวชนมาเข้าอบรมได้เกอืบทัง้หมด กห็วงัว่า
หากมีการอบรมอีกจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านและทุกๆ
สโมสร และอยากจะฝากท่านผู้ว่าการภาคท่านต่อๆ ไป หากมี
การจัดอบรมอีก ขอให้ก�าหนดการอบรมประมาณปลายๆ เดอืน
กรกฎาคม เพื่อจะได้มีเวลาในการติดต่อประสานงานได้มากขึ้น 
ก็อาจจะมีผู้เข้าร่วมการอบรมมากกว่าในปัจจุบัน

โดย อน.ประทีป แย้มเกตุ (สโมสรโรตารีราชบุรี)
ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมคณะกรรมการ

สโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์
ภาค 3330 โรตารีสากล

 สโมสรโรตารนีครศรธีรรมราชเป็นเจ้าภาพในการจดั
งานอบรม Interact และ Rotaract ครั้งนี้ โดย นย.รัชฎา 
ชาติรัตนรักษ์ เป็นประธานจัดงาน การจัดการได้แบ่งหน้าท่ี
สาคัญๆ ให้กับสโมสรโรตารีในพื้นที่มาร่วมกันท�ากิจกรรม 
เพือ่ความสามคัคีของ 4 สโมสรในเขตพืน้ทีน่ครศรธีรรมราชด้วย 
โดยมีการแบ่งสรรหน้าที่หลักๆ ดังต่อไปนี้
 1. สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช - ฝ่ายธุรการ 
ฝ่ายจัดการ
 2. สโมสรโรตารศีรธีรรมาโศกราช – ฝ่ายลงทะเบยีน
ออนไลน์ และอปุกรณ์ด้าน IT อ�านวยความสะดวกแก่วทิยากร
 3. สโมสรโรตารีโพธิเ์สดจ็ – ฝ่ายสถานท่ี ดแูลเร่ือง
เวที อาหาร และธงโรตารี
 4. สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย – ฝ่ายการเงิน 
(เหรัญญิก)

13
MONTHLY LETTER

2018-19GOVERNOR’S 



 ในปีนี ้มกีารลงทะเบยีนออนไลน์ล่วงหน้า จงึท�าให้รูย้อด
ผู้เข้ารับการอบรมได้เร็วขึ้นและสามารถวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย
ในส่วนของสถานที่ได้ มีการประสานงานกับผู้ช่วยภาคในแต่ละ
พื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นให้แต่ละสโมสรลงสมัครออนไลน์
 จ�านวนของสโมสรโรทาแรคท์ มีจ�านวน ..8.. สโมสร ม ี
นกัเรยีนเข้าร่วม...37...คน, สโมสรอนิเตอร์แรคท์ มจี�านวน ..18... 
สโมสร มีนักเรียนเข้าร่วม..86...คน, ครูผู้ติดตามเข้าร่วมอบรม 
จ�านวน...30...คน, โรแทเรียนที่มาร่วมอบรม มีจ�านวน...25...คน 
และผู้มุ่งหวังที่ก�าลังจะก่อต้ังสโมสรโรทาแรคท์ มีจ�านวน..4...คน 
รวมมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ...153.. คน
 กจิกรรมระหว่างวนั มกีารเพิม่กจิกรรมละลายพฤตกิรรม  
ในช ่วงเวลา 10.30-11.50 น. ก ่อนพักอาหารเที่ยง 
ในขณะทีเ่ราได้แยกกลุม่ของอาจารย์ทีป่รกึษารบัการอบรมในส่วนของ My Rotary ที่ห้องย่อย ช่วงบ่ายก่อนจะแยกกลุ่ม Rotaract 

และ Interact เราได้เตรียมโชว์ตลกสาวประเภทสอง 15 นาที
เพื่อความบันเทิง จากนั้น 15.30 น. ท่านภาค พลโทคณิต 
แจ่มจันทรา ขึ้นพูดเพื่อสรุปงานอบรม และแจกประกาศนียบัตร
แก่นกัเรยีน ครทูีป่รกึษา และกล่าวปิดการอบรม เวลา 16:30 น. 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

โดย นย.รัชฎา ชาติรัตนรักษ์
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการจัดการอบรม
คณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์
และโรทาแรคท์ ภาค 3330 โรตารีสากล
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Short Term Exchange Program

 ประสบการณ์และความประทับใจในการเดนิทางคร้ังน้ีเร่ิมต้น 
ที่บ้านหลังหนึ่งที่มีผู้ใหญ่ใจดี 2 คน ต้อนรับ และ คอยดูแลอยู่  
บ้านหลงันีเ้ป็นเพยีงบ้านขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีพ้ืนท่ีของสวนค่อนข้าง
กว้างเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ พืชผักผลไม้ และเลี้ยงไก่!!! วันแรกที่ไปถึง

จากท้ัง 10 ประเทศ จ�านวน 16 คน ได้เข้าพกัท่ี Guest house  
แห่งหนึ่งในเมือง Vechta โดยเย็นวันนั้นก็มี Rotaract 2 คน 
มาพาเที่ยวชมเมือง และเล่าประวัติความเป็นมาละเอียดราวกับอ่าน 
วกิพิเีดยีอยู ่ค�า่คนืของวนันัน้กจ็บลงทีก่ารนัง่คยุเล่นกนัในสวนแล้ว 
เข้านอนเพือ่เตรียมพร้อมส�าหรับวนัต่อไป กจิกรรมต่าง ๆ  มีท้ังสิน้ 
7 วัน โดยในแต่ละวันอาจจะมี 1-2 กิจกรรมต่อวัน และจบลงที่
มื้อเย็น คือ BBQ ซึ่งก็กลายเป็นค�าถามตลก ๆ กันในแคมป์ว่า 
วันไหนจะไม่มีมื้อเย็นเป็น BBQ บ้างนะ กิจกรรมตลอด 7 วันนั้น
มีหลายอย่างมากมาย อาทิ พายเรือ canoe, ไปชมฟาร์มออแกนิก
พร้อมทั้งเก็บถั่วตอนบ่ายสองโมงที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส, 
ไปชมโรงงานผลิต Mercedes Benz, ชมเมือง Bremen, 
ชม Climate museum ฯลฯ จนวันสุดท้ายที่มีงาน Fairwell 
party ท่ีได้กลับมาพบกันโฮสอีกคร้ังก่อนท่ีจะลาจากกันท้ังจาก
โฮส และเพื่อน ๆ
 การไปแคมป์ครั้งน้ีถือว่าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ดี ๆ ใน
ชีวิตท่ีไม่รู้ว่าจะได้มาเยี่ยมชม หรือท�ากิจกรรมแบบน้ีอีกหรือไม่ 
ซึ่งสิ่งที่ประทับใจที่สุดในแคมป์ก็คงไม่พ้นมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน 
Rotarian และ Rotaract ทีม่าคอยดแูล, ขบัรถให้ และจดักจิกรรมด ีๆ 
แบบนี้ การที่แคมป์ประสบความส�าเร็จ และสนุกขนาดนี้ได้ก็เพราะม ี
ทกุคนอยูด้่วยกนั และนีก่จ็ะเป็นอกีหนึง่ความทรงจ�าทีจ่ะอยูต่ลอดไป

ก็อาจมีความไม่คุ้นเคยอยู่บ้างกับสถานที่แปลกใหม่ แต่ด้วยการ 
ต้อนรบัอนัอบอุน่ท�าให้รูส้กึสบายใจ และคุน้ชนิได้ไม่ยาก เวลา 4 วนั  
3 คืน ที่ได้ใช้ร่วมกับโฮสนั้นเป็นอะไรที่อบอุ่นและสนุกมาก ทั้ง 
ได้ไปเดินชมเมอืงต่าง ๆ ไปดกูารแข่งขีม้่า ไปเดนิซือ้ของ ป่ันเรอืเป็ด 
แม้กระทั้งท�าอาหารเอง วันสุดท้ายของการได้อยู่กับโฮสก็เป็น 
กิจกรรมที่เรียบง่าย โดนไปเล่น mini golf ในช่วงเช้า และกลับมา
ท�าขนมต้อนรับแขกในช่วงบ่าย หลังจากหมดเวลาน�้าชายามบ่าย 
ก็ถึงเวลาร�า่ลาโฮส และเริ่มเดินทางไปสู่แคมป์จริง ๆ ในคืนนั้นเด็ก

 โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Short Term Exchange 
Program (STEP) เริ่มในภาค 3330 มาหลายปีแล้ว และได้กลับมาสานต่อ
เมื่อปี 2560 โดยส่วนมากนักเรียนเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ
หาประสบการณ์ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ - 1 เดือน อายุ 15-25 ปี แล้วแต่
โครงการ โดยเมือ่ปี 2559-2560 มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ 5 คน (Outbound 
เยอรมัน 1 คน และไต้หวัน 3 คน) (Inbound 1 คน จากสหรัฐอเมริกา)
 ผลของการเข้าร่วมประชมุระหว่างประเทศแถบยโุรป (EEMA) 
และแถบอเมรกิาเหนอื (NAYEN) ท�าให้เกดิมติรภาพและภาค 3330 
เป็นท่ียอมรบัของโครงการระยะสัน้ ท�าให้ปี 2560-2561 มผีูส้นใจ
เข้าร่วมโครงการ 8 คน (Inbound อเมริกา 2 คน และแอฟริกาใต้ 
1 คน) (Outbound เยอรมัน 4 คน และไต้หวัน 1 คน)  ซึ่งจะมี
การประชาสมัพันธ์อยูใ่นช่วงต้นมกราคม ของแต่ละปี เยาวชนทีเ่คยไป
แลกเปลี่ยนระยะยาวสามารถเข้าร่วมโครงการระยะสั้นได้ค่ะ

Germany District 1850

โดย นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีทวารวดี

โดย ธันยพร มณีวัชรเกียรติ ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
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 สวัสดีค่ะ ฉัตรียา จันทร์อินทร์ เป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนใน
โครงการ Rotary Short Term Exchange Program (STEP) 
เรียนรู้และใช้ชีวิตในเยอรมันตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต ่
วันที ่19 - 30 กรกฎาคม 2561 จากวนัแรกทีล่งเครือ่ง ณ Bremen 
Airport โฮสแฟมิลี่ใจดีอย่าง Christoph และ Frauke ก็มารอรับที่
สนามบินและให้การต้อนรับอย่างดี โฮสพาไปทัวร์รอบๆ เมือง Bremen  
อธบิายถงึจุดท่ีน่าสนใจ จุดท่องเทีย่ว ช้อปป้ิง อาหารขึน้ชือ่ เราได้แลกเปลีย่น 
พดูคยุเรือ่งต่างๆ กนัตลอดทาง โฮสทัง้สองท่านสามารถพดูภาษาอังกฤษ
ได้ดแีละอธบิายเรือ่งต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย บ้านของโฮสนัน้อยูใ่นเมอืงเลก็ๆ 
ชื่อว่า Vechta ซึ่งห่างจาก Bremen โดยขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง 
ตัวบ้านมีความกะทัดรัดและรูปแบบบ้านเป็นแบบเดียวกันทั้งชุมชน มีอิฐ 
และรูปทรงหลังคาในการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ มีสวนเล็กๆ หลังบ้าน
ส�าหรบันัง่เล่นและทานข้าวดืม่ด�า่บรรยากาศ โฮสให้การต้อนรบัอย่างอบอุน่ 
เสมอมา จากที่โฮสไม่นิยมรับประทานอาหารเช้า ก็มาท�าอาหารเช้าง่ายๆ
ให้ทาน นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยน ปั่นจักรยานเข้าไปในเมือง อีกทั้งโฮสยัง 
พาดูการแข่งขันฟอมูล่าวันที่โด่งดังในประเทศในโทรทัศน์ด้วย ในเวลา  
4 วัน 3 คืน เป็นเวลาที่สั้นแต่โฮสก็พาไปเที่ยวในเมือง Vechta, นอก
เมือง Vechta, นั่งรถไฟไปเมือง Hamburg ที่ซึ่งใหญ่และมีชื่อเสียง  
เป็นประสบการณ์ท่ีดมีากท่ีหากไปเทีย่วเองกค็งไปไม่ทัว่ขนาดนี ้รูส้กึขอบคณุ
โฮสแฟมิลี่จากใจจริงๆ ที่ให้ความรักและเลี้ยงดูเราเหมือนลูกคนหนึ่งแม ้
จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเข้าสู่กิจกรรมแคมป์จริงๆ ก็ย้ายไปพักเป็นเวลา 
9 วัน 8 คืน ที่ Hostel กลางตัวเมือง Vechtaได้พบและร่วมกิจกรรม
กับเพื่อนทั้ง 16 คน จาก 10 ประเทศอย่างไต้หวัน ไทย ตุรกี อินเดีย 
เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก มอลโดวา อียิปต์ เม็กซิโก และบราซิล เราได้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างจริงจัง คนยุโรปก็จะได้เห็นลักษณะความ
เป็นคนเอเชยีทีน่่าสนใจ คนเอเชยีก็จะปรบัตวัให้เข้ากับประเทศยุโรปได้ยาก
กว่าเล็กน้อย มีเพื่อนที่ต่างอายุกันไปตั้งแต่ 17-27 ปี แต่ก็รู้จักและ 
สนิทสนมกันได้อย่างดีแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ กิจกรรมที่น่าสนใจ
 เริ่มต้นกิจกรรมพายเรือแคนูในคลองเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งมีทั้ง
เหตุการณ์เรอืคว�า่จนต้องเอาตวัรอดโดยต้องพลกิล�าเรือทีห่นกัและตวัเปียก
ไปหมดแต่ก็สนุกสนานกันไป ได้ชม Hof Grummersort ซึ่งเป็นฟาร์ม
ออแกนกิทีป่ลกูเองเลีย้งเองท�ากินเองและส่งขายเกิดรายได้เป็นธรุกิจทีเ่งนิ
หมนุเวียนในครอบครวั เจ้าของพาไปท�ากิจกรรมยามบ่ายโดยเก็บถ่ัวเขยีว

Rotary Short Term
Exchange Program (STEP)
โดย ฉัตรียา จันทร์อินทร ์ (ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น สโมสรมณีกาญจน์)

ยาว ๆ  จากไร่ให้เตม็ตะกร้าท่ามกลางแสงแดดระอไุม่มอีะไรบงั 35 องศา
เซลเซียส เป็นกิจกรรมที่ล�าบากแต่ก็สนุกจนไม่มีวันลืมเลย ต่อมาพาทัวร์
โรงงานผลติรถ Mercedez Benz ในเมอืง Bremen ทีไ่ด้เหน็ทัง้ไลน์
การผลติภายในทีน่่าสนใจ รูส้กึคุม้ค่าทีไ่ด้มาดกูารผลติรถระดบัโลกถงึถิน่
ก�าเนิดรถยี่ห้อนี้ ช่วงบ่ายมีไกด์พาทัวร์รอบเมือง Bremen ซึ่งได้รู้และ
เข้าใจเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์เมอืงนีเ้ยอะมาก พาไป Umweltzentrum 
Hollen ซึ่งเป็นสถาบันที่รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ Ecosystem  
โดยหวัข้อหลกัทีพ่ดูคยุกนัคอืเรือ่งสภาวะต่างๆ ในแต่ละทวปีและของเสยี 
ที่เป็นอาหาร โดยช่วงเที่ยงมีการแบ่งกลุ่มให้ท�าอาหารทานกันเองด้วย 
โดยช่วยกันท�าเป็นเมนู แฮมเบอร์เกอร์มังสวิรัติ ซึ่งสนุกสนานและ
เอร็ดอร่อยมาก และร่วมชม Kilmahaus ที่เมือง Bremerhaven 
นั่นคือ Climate Museum ที่แสดงเป็นฮอลล์โซนต่างๆ ในสภาวะ
แวดล้อมทุกมุมโลกที่จ�าลองเหมือนจริง เช่น จ�าลองเป็นโซนทะเลทราย 
อุณหภูมิในห้องก็จะร้อนมาก หรือจ�าลองเป็นขั้วโลกเหนือ อุณหภูมิห้อง
กจ็ะหนาวมาก เป็นประสบการณ์ทีด่แีละได้ความรูม้ากมาย มโีอกาสไปเล่น 
Mini Golf ที่คลับกอล์ฟใน Vechta ซึ่งได้ฝึกการเล่นกอล์ฟเบื้องต้น
ทั้งไดร์ฟระยะไกลและการพัตต์
 ยังมกีจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เช่น พาไปดฟูาร์มเพาะเหด็
แบบใหม่ ว่ายน�้าในสระน�้าและทะเลสาบขนาดเล็ก พาไปดูผับและบาร์ยาม
ค�า่คืน ทวัร์ดรูอบเมอืงและช้อปป้ิงใน Vechta เล่นมนิโิบว์ลิง่ ทาน BBQ 
สไตล์ยุโรป เป็นต้น
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สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทริปการมาเยอรมันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจ
	 •	 คนเยอรมันทางเหนือมีการทักทายเหมือนกันคือ	 มอย	 
  (Moin) ใช้แทนเหมือนค�าว่า Hi/Hello
	 •	 ตลอดทางที่ออกนอกเมือง	เกษตรกรรมส่วนมากจะเป็น		
  ข้าวโพดและข้าวสาลีตลอดทาง
	 •	 คนเยอรมันทานขนมปัง	ชีส	มันฝรั่งเป็นหลัก
	 •	 ไส้กรอกที่เรารู้จักจะเป็นยาวๆ	 แต่ของที่นั่นจะเป็นรูปแบบ 
  กลมๆ แบนๆ คล้ายแฮม
	 •	 ปลามักจะกินแบบดิบตลอดเพราะสดมาก
	 •	 เจอการกินเนื้อดิบก็ไม่แปลกใจเท่าเขากินหมูดิบกันได้ด้วย
	 •	 พระอาทิตย์จะขึ้นตอน	6.30	น.	แต่จะตกตอน	22.00	น.	
  โดยประมาณ ซึ่งจะมีเวลากลางคืนสั้นมาก
	 •	 ร้านขายของต่างๆ ในเมอืงจะปิดพร้อมกนัตอน 18.00 น.  
  และวันอาทิตย์จะไม่เปิดซักร้านเพราะต้องไปโบสถ์
	 •	 อาหารเช้าไม่ค่อยทานกนั	ถ้าได้กินอาหารเช้าแล้ว	อาหารเทีย่ง 
  กจ็ะไม่ทาน นยิมทานเป็นอาหารรองท้อง ซึง่รองท้องบ้านเขา
  จะเป็นแนวขนมปังชีสก้อนโต ถ้าบ้านเราก็คงไม่เรียกว่า 
  รองท้องแล้ว
	 •	 นิยมปั่นจักรยานกันเป็นส่วนใหญ่	 และจะเห็นคนจูงสุนัขไป 
  ทุกที่ ทั้งบนห้าง ร้านอาหารต่างๆ
	 •	 หาน�้าดื่มธรรมดายากมากเพราะมีแต่น�้าดื่ม	 Sparkling 
  ท่ีรสชาติขม ๆ ซ่า ๆ ถ้าอยากดื่มน�้าธรรมดาต้องไปกิน 
  น�า้ก๊อกเอา (ประเทศนี้ดื่มน�้าจากก๊อกได้)
	 •	 ไปกินพิซซ่าแล้วในร้านไม่มีซอสมะเขือเทศเลย
	 •	 คนยโุรปไม่เล่นโทรศพัท์เลย	แม้จะเป็นยามทานอาหาร	น่ังนิง่	ๆ  
  หลังทานอาหาร นั่งบนรถไฟ ยืนรอรถต่างๆ ก็จะไม่เห็นเล่น 
  โทรศัพท์แบบที่เราคุ้นเคยบ้านเรา
	 •	 คนเกษียณอายุหรือคนมีอายุผมขาวๆ	 เต็มเมืองไปหม 
  เพราะมาเที่ยว เดินเล่น และคนมีอายุเดินเก่งมาก
	 •	 จะสั่งกาแฟมาดื่มทุกๆ	 หลังอาหาร	 หรือทุกๆ	 หลังการดื่ม

แอลกอฮอล์ วันหนึ่งดื่มเฉลี่ยประมาณ 5 แก้ว
	 •	 คนยุโรปชอบแดดและไม่เข้าใจคนเอเชียว่าท�าไมเกลียดแดด 
  ทั้งที่เอเชียก็เป็นประเทศที่ร้อน หารู้ไม่ว่าเอเชียนั้นหลบร้อน 
  ตากแอร์กันหมดจนไม่ชินกับการเดินกลางแดด
	 •	 เคยไปทานร้าน	Asian	fusion	cuisine	แล้วสั่งเทมปุระ 
  ได้ผัดผักไฟแดงมา
	 •	 ไม่มีวัฒนธรรมการแชร์อาหารกันกิน
	 •	 คนเอเชียดื่มนมสดได้ทุกวัย	 แต่คนท่ีนั่นดื่มนมสดได้แค ่
  ตอนเดก็ โตมาไม่สามารถดืม่นมสดได้เพราะไม่ย่อย ต้องทานนม 
  แบบน�าไปประกอบอาหารแล้วเท่านั้น
	 •	 นิยมดื่มไวน์หรือเบียร์ในทุกมื้ออาหาร
	 •	 ไม่สามารถแยกไต้หวันกับไทยแลนด์ได้
 โดยวันสุดท้ายของการท�ากิจกรรมก็ได้มีปาร์ตี้ส่งท้ายเล็กๆ 
ยามเย็นที่มีทั้งสมาชิกนักเรียนแลกเปลี่ยน โฮสแฟมิลี่ของทุกคน และ
ตวัแทนสโมสรต่างๆ ในภาค 1850 ทีค่อยสนบัสนนุและช่วยเหลอืตลอด
การท�าทุกกิจกรรม มีการร�่าลาและมอบธงโรตารีภาค 1850 ให้กลับ
ไปเป็นที่ระลึก ได้ฟังความรู้สึกและความประทับใจที่ได้มาร่วมกิจกรรม 
ของแต่ละคน ซึ่งก็สนุกสนานและซาบซึ้งกันไป การบอกลาเป็นสิ่งที่ยาก
เสมอ ถึงแม้จะได้รู้จักและผูกพันกันในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็จะไม่ลืมเพื่อนๆ 
โฮสแฟมิลี่ โรตารีผู้ใหญ่ใจดีทุกคน และเมือง Vechta ที่ซึ่งท�าให้เรารู้สึก
หลงรักความเรียบง่าย คิดถึงอยู่ในความทรงจ�าตลอดไปและตั้งใจว่า 
หากมโีอกาสกจ็ะกลบัไปทีน่ัน่ให้ได้อกีซกัครัง้ รูส้กึขอบคณุจรงิๆ ทีไ่ด้รูจ้กั
ทุกคนและสถานที่ที่เป็นประสบการณ์ใหม่อย่าง Germany
 สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ RYE 
Chairman นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ STEP Coordinator  
และคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี ภาค 3330 
ทุกท่านที่ได้ให้โอกาส การสนับสนุน และท�าให้เกิดเป็นโครงการที่ได้
ประโยชน์และประสบการณ์นี้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ค่ะ
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สวัสดีครับ...
	 วงล้อโรตารีได้หมุนบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2561	 เป็นต้นไปเสมือนเป็น
วันปีใหม่ของชาวโรตาร	ี	ปีนี้เป็นปี	“ร่วมสร้าง	แรงบันดาลใจ”	และในเดือนกรกฎาคม	2561	ภาค	3330	ได้จัดการ 
การประชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคท	์และสโมสรโรทาแรคท	์	พื้นที่	16-30		วันที่	7	กรกฎาคม	2561	และ	พื้นที่	
1-15		วันที่	21	กรกฎาคม	2561		โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมการประชุมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย	ส�าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์	และวันที่	4	สิงหาคม	2561		จะมีการสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค	การสัมมนาภาพลักษณ์ภาค	
และการอบรมผูฝึ้กอบรมสโมสรภาค	หวังว่าท่านนายกสโมสรภาค	3330	ทกุสโมสร	และประธานท้ังสามฝ่ายเข้าร่วมการอบรม
เพื่อให้เกิดความรู้		ความเข้าใจในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ของสโมสร	เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโรตารีสากล	และ
ตามเป้าหมายของภาคต่อไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.อดิศักดิ์		โอภาสกรวงศ์

เลขานุการ	ภาค	3330	โรตารีสากล	ปีบริหาร	2561-2562

	 ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับนายกปีบริหาร	2561-2562		
และคณะกรรมการทุก	ๆ	ท่าน		ที่จะมา	“ร่วมสร้าง	แรงบันดาลใจ”	“BE		
THE		INSPIRATION”		เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค	์	สังคม		ชุมชน		เด็ก	และ
เยาวชนเพื่อนมนุษย์		ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพที่ดี
	 ส�าหรบัข่าวสารทีผ่มจะขออนญุาตแจ้งให้นายกและคณะกรรมการ
ปีบริหาร		2561-2562		ทราบคงจะไม่หนีเรื่องเงิน	ๆ	ทอง	ๆ		ซึ่งจะเป็น
เรื่องค่าบ�ารุงรายปีภาค	3330		ปีบริหาร	2561-2562		ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป
	 ค่าบ�ารุงที่สโมสรโรตารีต้องช�าระมีอยู่	2	ประเภท
	 1.		 ค่าบ�ารุงโรตารีสากล
	 2.		 ค่าบ�ารุงภาค	3330
	 1.	 ค่าบ�ารุงโรตารีสากลที่จะช�าระให้โรตารีสากล		ได้ก�าหนดเป็น
รายครึ่งปี
 *		คร้ังที	่1		ครึง่ปีแรก/ช�าระในเดอืนกรกฎาคม	2561	หรอือย่างช้า

ภายใน	28	ตุลาคม	2561		(30	+	1.5	USD)
	 *	 	 คร้ังท่ี	 2	 คร่ึงปีหลัง/ช�าระภายในเดือนมกราคม	 2562	 หรือ 
อย่างช้าภายใน	30	เมษายน	2562		(30	USD)
วิธีการช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากล
	 1.	 จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน	 (ดร๊าฟท์)	 สั่งจ่ายในนาม		
Rotary		Internationl
	 2.	 แนบส�าเนาใบแจ้งหนี	้(Invoice)
	 3.	 น�าส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วน		ลงทะเบียนไปที่ผู้แทน
ดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย	 	 ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 
ชัน้	32	อาคารโอเชีย่นทาวเวอร์	2		75/82-83	ซอยวฒันา	ถ.อโศก	เขตวฒันา		
กรุงเทพฯ		10110	โทร.02-6616720-1	แฟกซ์	02-6616719
	 2.		 ค่าบ�ารุงภาค		3330		ช�าระให้กบัภาค	3330		เพยีงครัง้เดยีวช�าระ
ภายในเดือนธันวาคม	2561		สมาชิกท่านละ		1,100	บาท/ปี/คน
วิธีการช�าระค่าบ�ารุงภาค		(1,100	x	จ�านวนสมาชิก)
 1.		 ตัว๋แลกเงนิธนาคาร	(ดร๊าฟท์)	สัง่จ่ายในนาม	นายคณติ		แจ่มจนัทรา   
และนายวชิยั		วชริศรสีนุทรา		หรอืโอนเข้าบญัชอีอมทรพัย์		ธนาคารกสกิรไทย  
สาขาบิก๊ซรีาชบรุ	ีเลขทีบ่ญัช	ี033-3-62481-8		ชือ่บญัช	ี	นายคณติ		แจ่มจนัทรา  
และนายวิชัย	วชิรศรีสุนทรา
	 2.	 กรอกแบบฟอร์มน�าส่งค่าบ�ารุงภาคให้ละเอียด	 	 ระบุจ�านวนเงิน 
ให้ครบถ้วน
	 3.	ส่งส�าเนาทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่
	 	 อน.วิชัย		วชิรศรีสุนทรา		(ประธานการเงินภาค	3330)
	 	 65/207		ถ.คฑาธร		ต.หน้าเมือง		อ.เมือง		จ.ราชบุรี		70000
	 ขอขอบคุณท่านนายกและคณะกรรมการ	 ปีบริหาร	 2561-2562 
ทุกก�าลังใจและความร่วมมือที่ท่านมีให้กับทางภาค	3330		ของเราครับ..
“ร่วมสร้าง	แรงบันดาลใจ”

อน.วิชัย	วชิรศรีสุนทรา
ประธานคณะกรรมการการเงินภาค

สาร
การเงินภาค
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