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สวัสดี ครอบครัวโรตารีทุกท่าน

เดือนกันยายน เริ่มเข้าสู่เดือนที่ 3 ของปีบริหาร 2562-2563 เดือนนี้ทาง

โรตารีสากลกำาหนดให้เป็น “เดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียน

รู้หนังสือ” (Basic Education and Literacy  Month) สโมสรโรตารีในภาค 

3330 ได้ทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ อย่างมากมายให้แก่ชุมชน 

ตรงตาม 6 จุดมุ่งเน้นหลักของโรตารีสากล (Six Areas of Focus)

ซึ่งมีหลายสโมสรที่ทำาโครงการด้านการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการรู้หนังสือ ซึ่งเป็น 1 ใน Six Areas of Focus มีการทำาโครงการ

ส่งเสริมด้านการเรียนรู้หนังสือ  โครงการพี่สอนน้อง โครงการการ

จัดการอบรมครู โครงการการจัดทำาห้องสมุดมีชีวิตให้แก่โรงเรียนต่างๆ 

โครงการร่วมกับชุมชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ฯลฯ

โดยสโมสรโรตารีต่างๆ ได้ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร 

และคนในชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ

ชุมชน ทำาให้มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนในการทำางานร่วมกับองค์กร 

ชุมชนในท้องถิ่น และนำาทรัพยากรในท้องถิ่นมาร่วมสนับสนุนให้เกิด

ประโยชน์ ทำาให้ชุมชนมีความสามารถมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ และทำาให้โครงการต่างๆ ให้มีความยั่งยืน

ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค 3330
โรตารีสากล

ROTARY CONNECTS THE WORLD

การเรียนรู้ หนังสือ คือหนทาง ให้ก้าวย่าง สร้างฝัน อันสดใส

ให้ความรู้ นำาทาง สว่างไกล เพื่อสร้างสิ่ง อันยิ่งใหญ่  ให้สังคม

โรตารี ตระหนัก ในสิ่งนี้ จึงมากมี โครงการ ที่สานฝัน

ให้เด็กไทย ก้าวไกล เข้าประชัน  เพื่อแข่งขัน สร้างสิ่งใหม่ ให้โลกชม
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DG.Sakon Uengsroithong
District Governor’s 3330
Rotary International

ROTARY CONNECTS THE WORLD

September is the third month in 2019-2020 Rotary year and was desig-

nated as Basic Education and Literacy Month.  Most of our Rotary Clubs 

in District 3330 have done many service projects in their communities 

according to RI Six Areas of Focus.

Many clubs have fulfilled their service projects supporting basic education 

and literacy, one of RI’s Six Areas of Focus, addressing supportive promo-

tion to Literacy project, Big brother teaching young  brother project, Training 

school teacher project, Living library project in schools and joint project with 

community to improve school landscape etc. 

Many Rotary clubs have participated with students, their parents, school 

teachers, school administration officers and local people in their commu-

nity bringing local resources to support their community to have better 

way-of-life, support basic education and literacy and to have their project 

long sustaining.
Basic education and literacy: 

The ways to build many wonderful dreams,

Knowledge to lead the long ways-of-life,

To strengthen our own communities,

Rotary has so many good literacy projects,

To make those dreams becoming reality,

For Thai students to go further to better future,

Creating new innovation for this ever changing world.
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มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รัก

 ขณะนี้ในสหรัฐอเมริกา ฤดูร้อนใกล้จะสิ้นสุดลง สำาหรับครอบครัวมาโลนีของเรา ทุกๆ ฤดูร้อนจะปิดฉากลงด้วยการกลับไปบ้านของ

ผมที่เมืองริดจ์เวย์ มลรัฐอิลลินอยส์ เพื่อร่วมงานวันป๊อบคอร์นประจำาปีและผมได้รับเกียรติให้ทำาหน้าที่ “ราชาป็อบคอร์น” -- พิธีกรสำาหรับ

งานในวันนั้น

 แต่ถึงจะไม่ใช่ฤดูกาลอะไร ทุกๆ ครอบครัวก็จะมีประเพณีของตนเอง ผมจึงใคร่อยากจะขอแนะนำาประเพณีใหม่อันหนึ่งสำาหรับ

ครอบครัวท่าน คือ หาโอกาสแนะนำาครอบครัวของท่านกับโรตารี ครอบครัวผมมีธรรมเนียมหนึ่งที่จะต้องนำาบรรดาลูกสาวและหลานชาย

ของเราไปร่วมการประชุมใหญ่ประจำาปีของโรตารีสากล ในการประชุมใหญ่ปี 2020 ที่เมืองฮอโนลูลู มลรัฐฮาวาย จะเป็นวิธีที่ดีวิเศษมาก

สำาหรับการแนะนำาบุตรหลานของท่านให้รู้จักการเป็นสากลของโรตารี พวกเรากำาลังวางแผนงานต่างๆ เป็นพิเศษสำาหรับครอบครัว เพื่อให้

ทุกคนได้สนุกสนานกัน

 ช่วงเวลาใดก็ตามจะเป็นสิ่งพิเศษมากเมื่อท่านนำาสมาชิกในครอบครัวไปร่วมกิจกรรมในโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ของโรตารี หรือไป

ช่วยกันระดมหาทุนก็ตาม ซึ่งผมคิดว่าบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการร่วมกิจกรรมกับครอบครัวโรตารีในสโมสรของท่าน เรื่องนี้แน่นอน

มากว่าเป็นหนึ่งในเรื่องแรกๆ ที่ผมตั้งใจไว้สำาหรับปีนี้ คือจะต้องทำาให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของโรตารีเหมาะสมที่สุดสำาหรับสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัว

 พวกเราจะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ประการหนึ่งว่า โรตารีจะต้องไม่แข่งขันกับครอบครัวแต่ควรต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเรา

ไม่ควรคาดหวังว่าสมาชิกครอบครัวของเราจะต้องมาเลือกเอางานใดระหว่างสองงานนี้ นั่นหมายถึงว่า ให้เราคาดหวังในเรื่องที่เป็นจริง ให้

พิจารณากำาหนดตารางเวลาของเรา และให้การต้อนรับเด็กๆ ทุกคนในงานทุกระดับของโรตารีด้วย

 บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวซึ่งโรตารีต้องการให้เข้ามาอยู่ในองค์กรบำาเพ็ญประโยชน์ที่มีพลังของเราในศตวรรษที่ 21 คือ

บุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากที่สุด เราต้องต้องไม่ทำาให้สมาชิกหนุ่มสาวเหล่านี้ทอดทิ้งครอบครัวของเขาโดยจัดงานในเวลา

กลางคืนหรือช่วงสุดสัปดาห์ที่เด็กๆ ของเขาไม่อยากมาร่วมงาน

 นานมากแล้วที่เราได้ปิดประตูสำาหรับเด็กๆ หรือบางครั้งคู่สมรสด้วย  มิให้เขามาร่วมงานโรตารี ทำาไมเราจึงสูญเสียโอกาสดีๆ เหล่า

นี้ไปด้วย?  ทุกโอกาสที่เราควรต้องส่งต่อของขวัญของโรตารีให้แก่คนหนุ่มสาวคือสิ่งที่เราต้องใช้ในโอกาสนั้นถ้าหากว่าเราต้องการให้โรตารี

เจริญเติบโต และแน่ใจได้ว่าคนรุ่นใหม่ต่อไปจะมีส่วนร่วมในภารกิจของเราโดยเต็มกำาลังด้วย

 ฉะนั้น ขอให้เราเปิดประตูบ้านของเราให้ทุกคนได้สนุกสนานกัน ให้โอกาสบุตรหลานของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอินเทอแรคท์  โรทา

แรคท์หรือสมาชิกภาพในโรตารีมากขึ้น  ขอให้ท่านเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยหากท่านต้องการ เช่น จัดประชุมรูปแบบที่เป็นเวลาครอบครัว

มากขึ้น  แต่โปรดพิจารณาด้วยว่าท่านสามารถจัดได้ต่อเนื่องไปแบบนี้นานเป็นปีได้หรือไม่ด้วย

 การนำาบุตรหลานเข้ามาร่วมงานโรตารีมิใช่เป็นเรื่องน่ายินดีเท่านั้น แต่เป็นการเปิดโลกทัศน์สำาหรับพวกเขาด้วย โปรดทำาให้ปีที่น่า

ประทับใจปีนี้เป็นปีสำาหรับครอบครัวของท่าน และเป็นปีที่จะลืมไม่ลงสำาหรับการขยายครอบครัวโรตารีเพิ่มออกไปด้วย เพราะว่า  “โรตารี

เชื่อมสัมพันธ์โลก”

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล
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Mark Daniel Maloney President, Rotary International

Dear fellow Rotarians and members of the family of Rotary,

 Here in the United States, another summer is winding down. And for the Maloney family, every summer ends with 

a return to my hometown of Ridgway, Illinois, for the annual Popcorn Day festival, where I am honored to serve as the 

“Popcorn King,“ the master of ceremonies for the day“s events. 

 Regardless of the season, every family has its own traditions. I would like to suggest a new one for yours: Find an 

opportunity to introduce your family to Rotary. One of my family“s traditions is to take our daughters and grandsons to 

the Rotary International Convention. The 2020 convention in Honolulu will be a wonderful way to introduce your children 

and grandchildren to the internationality of Rotary. We are planning many family-oriented events for everyone to enjoy.

 Any time is a fabulous time to bring family members on a Rotary service project or to a fundraising event. But per-

haps you have not seen many family-friendly events at your club. That is precisely why one of my top priorities this year 

is to make most Rotary events welcoming to family members.

 We must foster a culture where Rotary does not compete with family, but complements it. We should never expect 

our members to choose between the two. That means being realistic in our expectations, considerate in our scheduling, 

and welcoming of children at Rotary events on every level. 

 Often, the young professionals that Rotary needs to attract in order to remain a dynamic 21st-century service or-

ganization are the very people who have the greatest family responsibilities. We must not keep these prospective young 

members away from their families by holding events on evenings and weekends at which their children are not wel-

come. 

 For too long, we have closed the doors of many Rotary events to children and sometimes even spouses. What 

wasted opportunities these are! Every chance we have to pass on the gift of Rotary to young people is one we must 

take if we are going to grow Rotary and ensure that the next generation is fully engaged in our mission.

 So let us open our doors and do it in a fun way, with opportunities that make our children and grandchildren want 

to learn more about Interact, Rotaract, and Rotary membership. Start small if you must “ perhaps by holding some of 

your meetings at more family-friendly times “ but think about how you can continue these kinds of events for years to 

come.

 Bringing children to Rotary events is not just fun; it also exposes them to the world! Make this a memorable year 

for your family “ and an unforgettable year for the ever-expanding family of Rotary as Rotary Connects the World.
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แกรี ซี.เค. ฮวง
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี

หนีห่าว สวัสดีครับมิตรโรแทเรียน

 ÇÑ¹â»ÅÔâÍâÅ¡ä´Œ¶Ù¡¡íÒË¹´äÇŒã¹à´×Í¹¹Õé áÅÐàÃÒ
¡íÒÅÑ§à¼ªÔÞË¹ŒÒ¡Ñº¡ÒÃ·ŒÒ·ÒÂ¤ÃÑé§ãËÞ‹ ¢‹ÒÇ¨Ò¡
»ÃÐà·ÈÍÑ¿Ê¡Ò¹ÔÊ¶Ò¹áÅÐ»Ò¡ÕÊ¶Ò¹ ·íÒãËŒàÃÒ
·ÃÒºÇèÒàÃÒÂÑ§ÁÕ§Ò¹·ÕèµéÍ§·íÒÍÕ¡ÁÒ¡ ·íÒãËéàÃÒ
·ÃÒºÇ‹Òâ»ÅÔâÍÂÑ§äÁ‹µÒÂ¨Ò¡âÅ¡ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂæ ËÃ×Íã¹
àÃçÇÇÑ¹¹Õé 
 ÂÔ è§ä»¡ÇèÒ¹Ñ é¹ àÃ× èÍ§â»ÅÔâÍÂÑ§·íÒãËéàÃÒ·ÃÒº
Ç‹Ò ¾Ç¡àÃÒÂÑ§à»š¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹¡Ç‹Òáµ‹¡‹Í¹ 
¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¨ÐµŒÍ§ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§àÃÒ  áÅÐ
µŒÍ§áÊ´§Ç‹ÒàÃÒäÁ‹ä´Œ¨íÒ¡Ñ´àÇÅÒ·íÒ§Ò¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁ
¾ÂÒÂÒÁ¢Í§àÃÒ àÃÒ¨ÐµŒÍ§·íÒä»ãËŒ¶Ö§·ÕèÊØ´ àÃÒ
¨ÐµŒÍ§ÁÕªÑÂàË¹×ÍâÃ¤ÃŒÒÂ¹Õé àÃÒ¨ÐµŒÍ§¤×¹ªÕÇÔµãËŒá¡‹
à´ç¡æ áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐ¤×¹¤ÇÒÁËÇÑ§ãËŒá¡‹ªØÁª¹
¢Í§à¢Ò´ŒÇÂ
 ¾Ç¡àÃÒâª¤´Õ·ÕèÁÕ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·ÕèÂÔè§ãËÞ‹ã¹¡ÒÃ¡ÇÒ´
ÅŒÒ§â»ÅÔâÍã¹âÅ¡ ÃÇÁ¶Ö§ÁÙÅ¹Ô¸ÔºÔÅáÅÐàÁÅÔ¹´Ò à¡µÊ� 
«Öè§ÂÑ§ÁÍºà§Ô¹ÊÁ·ºãËŒá¡‹·Ø¹·Õèä´ŒÃÑººÃÔ¨Ò¤ ·Ø¡
´ÍÅÅÒÃ� ã¹ÍÑµÃÒ 2 µ‹Í 1  àÃÒÊÒÁÒÃ¶¢¨Ñ´àª×éÍ
äÇÃÑÊâ»ÅÔâÍ áºº 2 áÅÐáºº 3 ·Õèã¡ÅŒ¨ÐËÁ´ÊÔé¹ä»
ã¹äÁ‹ªŒÒ ¢³Ð¹ÕéÍÔ¹à´ÕÂ»ÅÍ´âÃ¤â»ÅÔâÍáÅŒÇ áÅÐÍÑ¿
ÃÔ¡Ò·Ñé§ËÁ´¨Ð»ÅÍ´âÃ¤â»ÅÔâÍã¹äÁ‹ªŒÒ¹Õéàª‹¹¡Ñ¹
 »̃¨¨ÑÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ã¹¡ÒÃ¢¨Ñ´â»ÅÔâÍµÅÍ´¡ÒÅ

¡ç¤×Í·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ »ÃÐªÒª¹ã¹ÍÑ¿Ê¡Ò¹ÔÊ¶Ò¹áÅÐ
»Ò¡ÕÊ¶Ò¹ ä´Œà¼ªÔÞ¡Ñº¤ÇÒÁÂÒ¡ÅíÒºÒ¡ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡
ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ áÅÐâÃ¤â»ÅÔâÍ¡çà»š¹»˜ÞËÒ
ãËÞ‹ÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§ ÊíÒËÃÑº¾Ç¡à¢ÒáÅŒÇÍÒ¨
¨ÐÃÙŒÊÖ¡à¡Ô¹¡íÒÅÑ§¡Ç‹Ò¨ÐÃÑºä´Œ áµ‹ÊíÒËÃÑºã¹°Ò¹Ð  
âÃá·àÃÕÂ¹àÃÒäÁ‹µŒÍ§ÃÙŒÊÖ¡àª‹¹¹Ñé¹ àÃÒµŒÍ§ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò¶Ù¡
·ŒÒ·ÒÂáÅÐàÃÒµŒÍ§ÅØ¡¢Öé¹à¼ªÔÞÊÙŒ»˜ÞËÒ ã¹°Ò¹Ð·Õè
àÃÒ¤×Í¼ÙŒ·íÒ§Ò¹
 ÁÕ¤íÒ¡Å‹ÒÇ¢Í§¢§¨×éÍÇ‹Ò “¤¹·Õèà»š¹¤¹´Õ ¨ÐäÁ‹¶Ù¡
»Å‹ÍÂãËŒÂ×¹ÍÂÙ‹µÒÁÅíÒ¾Ñ§ áµ‹¨ÐÁÕà¾×èÍ¹æ ·Õèà»š¹¤¹´Õ
ÁÒ¤ÍÂÍÂÙ‹à»š¹à¾×èÍ¹”  ã¹âÃµÒÃÕàÃÒ¨Ðà¢ŒÒã¨¤íÒ¡Å‹ÒÇ
¹ÕéÍÂ‹Ò§´Õ àÁ×èÍàÃÒ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò “ºÃÔ¡ÒÃàË¹×Íµ¹àÍ§” àÃÒ
¨ÐÂ×¹ËÂÑ´ã¹¤ÇÒÁ´Õ à¾ÃÒÐàÃÒ·ÃÒºÇ‹Ò ¾Õè¹ŒÍ§¢Í§
àÃÒ·ÑèÇâÅ¡¨ÐÁÒÃÇÁÍÂÙ‹¡ÑºàÃÒ ¾Ç¡àÃÒÁÒÃÇÁµÑÇ
´ŒÇÂ¡Ñ¹ à¾×èÍ¨Ð¡ÃÐ·íÒÊÔè§´Õã¹âÅ¡
 àÃÒÊÒÁÒÃ¶¢¨Ñ´âÃ¤ÃŒÒÂ¹Õéä»¨Ò¡âÅ¡µÅÍ´¡ÒÅ 
áÅÐ·‹Ò¹¡ç¨Ðà»š¹¼ÙŒË¹Öè§·Õè¨ÐÅ§Á×Í¡ÃÐ·íÒ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ
ÁØ‹§ÁÑè¹áÅÐ¤ÇÒÁàÁµµÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§¢Í§·‹Ò¹
 â»Ã´ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¤ÃÑé§¹Õé â»Ã´
ª‹ÇÂàÃÒãËŒ¼‹Ò¹ÊÔè§·ŒÒ·ÒÂ·ÕèÂÒ¡ÅíÒºÒ¡ÊØ´·ŒÒÂ¹Õé´ŒÇÂ
¡Ñ¹ áÅÐâ»Ã´Ã‹ÇÁºÃÔ¨Ò¤·ÕèàÇçº endpolio.org/do-
nate ´ŒÇÂ¡Ñ¹
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Gary C.. Hang
Foundation Trutee Chair   

 Friends, World Polio Day is this month and we are 

facing a major challenge. The news out of Afghanistan 

and Pakistan tells us that we have more work to do. It 

tells us that polio will not die out uickly or easily.

 Most of all, it tells us that we are needed now more 

than ever. Success will reuire us to remain steady and 

show that there is no time limit to our commitment. We 

are in this to the end, and we will conuer this terrible 

disease. We will give life back to children and families, 

and restore hope to communities.

 We are fortunate to have great friends in the lob-

al Polio Eradication Initiative “ including the Bill  Melinda 

ates Foundation, which continues to match every do-

nation 2-to-1. We have already eradicated wild poliovi-

rus type 2, and type  could soon be wiped out. India is 

polio-free. All of Africa may soon be polio-free.

 The most important factor in ending polio forever is 

you. The people of Afghanistan and Pakistan have faced 

so much hardship in recent years. Polio is just one more 

challenge. To them, it could all feel overwhelming. But 

not to Rotarians. We do not feel overwhelmed. We feel 

challenged, and, as people of action, we rise to challeng-

es.

 In the words of Confucius : “If one is virtuous, one 

will not be left to stand alone. It is certain that associ-

ates of like mind will come and join with one.“ In Rotary, 

we understand these words very well. When we say 

“Service Above Self,“ we take a stand for this virtue. We 

know that our like-minded brothers and sisters around 

the world will join us. We have been drawn together by 

our need to do good in the world.

 We can rid the world of a disease forever. And you 

will be the ones to do it, through your continued com-

mitment and generosity.

 Be a part of history! Help us overcome the final 

hardship, the final challenge. Make your donation at 

endpolio.orgdonate. 
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สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน เพื่อนรวมอุดมการณทุกทาน  

 ในปีบริหาร 2562-2563 ผมได้รับมอบหมายจากท่าน ผวภ.

สกนธ์  อึ่งสร้อยทอง ให้ทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ 

ภาค 3330  ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล ประสานงาน ในเรื่องราวต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเยาวชนจิตอาสาที่อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี และให้ความรู้

ความเข้าใจในบริบทของอินเทอร์แรคท์ตามแนวทางของโรตารี

 อินเทอร์แรคท์ เป็น 1 ใน 4 โปรแกรมของโรตารีสากลที่เกี่ยวข้อง

กับเยาวชน ซึ่งได้แก่โปรแกรมอินเทอร์แรคท์ โปรแกรมโรทาแรคท์ 

โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน (YE) และโปรแกรมรางวัลเยาวชนผู้นำา

โรตารี (RYLA) ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน

ในระดับต่างๆ ให้มีความเป็นผู้นำาที่ดี เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และสามารถใช้มิตรภาพสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

อินเทอร์แร็คท์ จึงหมายถึง

 1. เป็นสโมสรบำาเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 

  12-18 ปี

 2. ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนหรือชุมชน

 3. ต้องมีสโมสรโรตารีเป็นผู้อุปถัมภ์

การก่อตั้งอินเทอร์แรคท์ จะเกิดผลดีหลายประการ เช่น

 • ฝึกให้เยาวชนเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

 • ฝึกให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำา

 • เสริมสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน

 • สร้างจิตอาสาให้กับเยาวชน

 • โรงเรียนมีกลุ่มคณะช่วยทำากิจกรรมต่างๆ

 • สโมสรโรตารีมีเยาวชนร่วมทำากิจกรรมต่างๆ

สโมสรอินเทอร์แรคท์ มีกิจกรรมภาคบังคับที่ต้องทำาใน 1 ปบริหาร 2 

โครงการใหญ่ๆ คือ

 1. โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียน หรือชุมชน อย่างน้อย 

1 โครงการ

บทความโดย...นย.ณัฐพัชร์  สุชาติกุลวิทย์ 

ประธานคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ ภาค 3330
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 2. โครงการเพื่อเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 

อย่างน้อย 1 โครงการ

 โรตารีสากล ได้ให้ความสำาคัญของการพัฒนาเยาวชน

อย่างต่อเนื ่อง ในแต่ละปีโรตารีจะมีการอบรมคณะ

กรรมการบริหารอินเทอร์แรคท์ และโรทาแรคท์ เพื่อให้

นายก และคณะกรรมการบริหารฯ มีความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตัวเอง มีความเข้าใจในการวางแผนทำางานให้

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดอบรมนี้ ทาง

ภาค 3330 ได้จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 

2562 ที่ จ.นครศรีธรรมราช  และวันที่ 17 ส.ค. 2562 ที่ 

จ.ราชบุรี ซึ่งทั้ง 2 ครั้งได้รับความร่วมมือจากสโมสรอุปถัมภ์

และคณะผู้บริหารของโรงเรียนท่ีมีสโมสรอินเทอร์แรคท์ตั้ง

อยู่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในวันที่ 16-20 ต.ค. นี้ ทางภาค 

3330 ได้มีการจัดเข้าค่ายอบรมรางวัลเยาวชนผู้นำาโรตารี 

(RYLA) ที่ค่ายธนะรัตน์  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สโมสรอินเทอร์แรคท์ จะมีส่วนสำาคัญในการพัฒนา

เยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเราและจะมีส่วนช่วย

เสริมให้สโมสรโรตารีเข้มแข็งมากขึ้น หลายๆ สโมสรมีความ

กังวลเร่ืองการก่อต้ังแล้วจะเป็นภาระหรือก่อต้ังแล้วจะดูแล

ไม่ดีพอ  ผมเชื่อว่าหากท่านได้เข้าใจบริบทของโปรแกรม 

อินเทอร์แรคท์ และสิ่งที่ทางภาคสามารถสนับสนุนองค์

ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ให้กับสโมสรท่านได้ การก่อตั้งและ

อุปถัมภ์อินเทอร์แรคท์ จะไม่ใช่เรื ่องยากเกินไปสำาหรับ

สโมสรโรตารี

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับ

 - สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอู่ทองวิทยา ในความ

อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีอู่ทอง

 - สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 

1 ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

  - สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา  ใน

ความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ที่ได้รับสารตราตั้งจากโรตารีสากล

 หากสโมสรใดต้องการให้ทางคณะกรรมการอิน

เทอร์แรคท์ภาค ไปให้ข้อมูลหรือไปบรรยายให้กับสโมสร          

อินเทอร์แรคท์ที่อุปถัมภ์อยู่ ขอให้ติดต่อมาที่ เบอร์โทร 

088-353-9929

9 Governor’s Monthly Letter



10

 ผมได้รับเลือกจากภาค 3330 เป็นผู้แทนไปประชุม 16th Asia 

Pacifi c Regional Rotaract Conference ประเทศไต้หวัน หรือ

ที่เราเรียกสั้นๆ ว่า 16th APRRC ในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองเกาสงประเทศ

ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ผมได้ออกเดินทางตั้งแต่

วันที่ 31 สิงหาคม ก่อนหน้าหลายวัน ได้พบเพื่อนโรทาแรคท์จาก

ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นความประทับใจกับความมีมิตรไมตรีและ

เป็นกันเอง

 เช้าวันที่ 4 กันยายน พวกเราเดินทางออกจากกรุงไทเปไปเกา

สง เพื่อร่วม Leader Meeting  ผมคาดว่าน่าจะเป็นการประชุมที่

เครียด แต่กันเองอย่างมากและมีความเป็นทางการ เราได้โหวต 

เลือกหัวหน้าคณะกรรมการจัดงาน APRRC คือ Alexis จาก

ประเทศฟิลิปปินส์ และโหวตประเทศจัดงาน ปี 2021 คือ เมือง

เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย 

 หลังจากจบการประชุม ได้มีการแนะนำาตัวแทนโรทาแรคท์ภาค

ของแต่ละประเทศผมได้คุยกับผู้แทนจากไต้หวันมากที่สุด ในช่วงคำ่า 

มี welcome dinner

 เราร่วมรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันและอีกทั้งยังมี

การชี้แจงรายละเอียดงานในอีก 3 วันข้างหน้า ทีมงานได้ขอให้มี

ตัวแทนเพื่อถือธงของแต่ละประเทศ ผมได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน

ประเทศไทยซึ่งเพื่อนจากภาค 3350 ได้ร่วมกันซ้อมการแสดงทั้งๆ 

ที่เราเพิ่งรู้จักกัน แต่ไม่เป็นปัญหาแต่เราสนิทสนมอย่างรวดเร็ว

 ในวันที่สองของงานหรือวันที่ 5 กันยายน มีพิธีเปิดในตอนเช้า 

โดยผมต้องมาเตรียมตัวก่อนเพื่อเตรียมเดินและโบกธงชาติไทย 

และพิธีเปิดก็จัดไปได้ด้วยดีพร้อมกับบรรยากาศที่ครึกครื้น หลัง

จากหนังก็มีกิจกรรม Keynote Speech โดยทางงานได้เชิญคุณ 

Alex น่าจะเป็นนักพูดและเซเลปของไต้หวัน มาพูดสร้างแรง

บันดาลใจผ่านเรื่องราวชีวิตของเขา สิ่งที่ผมได้รับคือการเชื่อมั่นใน

ตัวเองว่าเราสามารถทำาได้ทุกอย่างถ้าเรามีความตั้งใจ หลังจากนั้น

คือ Country Report ที่จะให้แต่ละประเทศมาพรีเซนท์ความสำาเร็จ

ของแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีสไตล์การนำาเสนอและความ

สำาเร็จที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงของประเทศไทยเราเองด้วย โดย

ตัวแทนที่ไปแนะนำาคือ พิ้งกี้ จากภาค 3350 หลังจากรับประทาน

กลางวันก็มีกิจกรรม Rotaract Workshop และ Culture Work-

shop กิจกรรมนี้ทำาให้โรทาแรคท์เตอร์ได้เรียนรู้ความเป็นโรทา

แรคท์และวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน กลุ่มของผมได้เรียนรู้การ

ทำาของมงคลที่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเพราะทุกอย่างเป็นภาษาจีน 

โดยทางงานได้เชิญอาจารย์มาสอนทำาสิ่งนี้ ในความรู้สึกผมคือ

เหมือนกับการทำาศิลปะและประดิษฐ์ประดอยแต่ก็สนุกดี หลังจาก

นี้คือกิจกรรม Rotaract Festival ที่ให้แต่ละประเทศมาเปิดบูธ

แสดงความเป็นประเทศของเรา ประเทศไทยเราตกลงกันว่าจะแต่ง

ชุดไทยและเปิดบูธแจกขนมและนำ้าผลไม้ไทย และชาวต่างชาติรู้สึก

ชอบนำ้าผลไม้เป็นพิเศษโดยเฉพาะนำ้าลิ้นจี่ หลังจากนั้นกิจกรรมใน

ช่วงคำ่าคือ Cultural Night ซึ่งเป็นเวลาที่ผมตื่นเต้นที่สุดเพราะเป็น

เวลาที่แต่ละประเทศต้องออกมาแสดงการแสดง และการแสดงของ

เรานั้นคือเต้นเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้กับเต่างอย โดยผมต้องออกไป

เต้นเพลงแรกถึงแม้ว่าจะเต้นครึ่งเพลงเท่านั้น แต่ก็เป็นการเต้นครั้ง

แรกของผมเช่นกัน แต่ที่เป็นจุดเด่นของงานที่สุดคือไดโนเสาร์จาก

ไทยเรานี่เอง เต้นไปทั่วงานเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก และงาน

ในวันนั้นก็จบลงไปพร้อมกับความสนุกสนาน 

บทความโดย...นายกอบโชค เดชคง (สโมสรโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด หัวหิน)

ผู้แทนโรทาแรคท์ ภาค 3330

Asia Pacific Regional Rotaract Conference 
ประเทศไตหวัน

ประสบการณ

16th
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 วันที่ 3 ของงานหรือวันที่ 6 กันยายน เป็นวันที่ต้องออกไปทำา 

Community Service หรือออไปทำาบำาเพ็ญประโยชน์ โดยเขาจะ

แบ่งเป็นกลุ่มๆ และผมได้อยู่กลุ่ม 4 โดยเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปใน

กลุ่มนั้น งานที่ทำาน่าจะเป็นศูนย์คนชราที่คล้ายๆ โรงเรียน ผมไม่

แน่ใจเพราะทุกอย่างเป็นภาษาจีน โดยเราต้องไปทาสีพ้ืนเพื่อ

ป้องกันอันตรายกับคนชรา ระหว่างที่ทำาอยู่นั้น ผมก็ได้เพื่อนใหม่

เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนฮ่องกงและญี่ปุ่น เพื่อนชาวฮ่องกงจะ

คอยแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษให้ผมเสมอเพื่อให้ผมเข้าใจสิ่งที่ต้อง

ทำามากขึ้น พวกเราทำางานกันเป็นทีมได้ดีและเราก็ทาสีออกมาได้ดี

เช่นกันครับ มาในช่วงบ่ายเป็นช่วง City Tour ที่เขาจะพาไปเที่ยว

ในเมืองเกาสง สถานที่ที่กลุ่มผมไปคือ Moon World เป็นสถานที่ที่

เหมือนดวงจันทร์เพราะมีดินและแร่ธาตุที่สีเหมือนกับดวงจันทร์

มาก  เราอยู่ที่นั่นประมาณสองชั่วโมงและก็กลับโรงแรมไปพักผ่อน

เพื่อรอกิจกรรมต่อไป มาในช่วงคำ่าคือกิจกรรม Mr. and Miss APR-

RC ที่ให้แต่ละประเทศส่งตัวแทนชายหญิงขึ้นมาประกวด โดยทาง

ไทยเราส่งพี่อู๋ โรทาแรคท์จากจุฬา และพี่ฟาง โรทาแรคท์จากอีส

เทนเอเชีย ขึ้นประกวด บรรยากาศการประกวดนั้นเต็มไปด้วยความ

สนุกสนานเพราะแต่ละประเทศก็มีคอสตูมที่แตกต่างกันออกไป 

โดยหลักๆ แล้วงานกำาหนดให้เป็นแนวคอสเพลย์ และเราเลือกแต่ง

เป็นโนบิตะกับโดเรม่อนและก็แต่งเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว อีกทั้งแต่ละ

ประเทศต้องแต่งชุดประจำาชาติ ซึ่งชุดไทยของเราเตะตากรรมการ

เป็นอย่างมาก และก็ไม่พลาดครับ พี่อู๋ได้รางวัล Best Stylish และพี่

ฟางชนะ Miss APRRC สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและงาน

ในวันนั้นก็จบลงไปอย่างสนุกสนานเช่นเคยครับ วันสุดท้ายของงาน

เป็นวันที่มีพิธีปิดในตอนเช้าและมีพรีเซนท์งาน APRRC ของปีหน้า

จากประเทศมาเลเซีย และงานก็จบลงไปด้วยดีพร้อมกับความสุขที่

งาน APRRC มอบให้โรทาแรคท์เตอร์ทุกคนครับ งาน APRRC นี้ไม่

ได้ให้แค่ความสุขสนุกสนานเท่านั้น เรายังได้เพื่อนใหม่ได้เรียนรู้

วัฒนธรรมและรู้จักความเป็นโรทาแรคท์มากขึ้นอีกด้วย และผมก็ว่า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ โรทาแรคท์ในภาค 3330 จะได้เข้าร่วม

งาน APRRC ในปีต่อๆ ไปครับ

 การที่ผมได้มาเป็นโรทาแรคท์เตอร์และผู้แทนนั้นทำาให้ผม

สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเห็นได้ชัด ยอมรับตามตรงเลยว่าผม

ก็ไม่ได้เก่งและยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอด แต่ถ้าย้อนกลับไปมองตัวเอง

เมื่อก่อนนั้น ผมคิดว่าผมก็มาได้ไกลพอสมควรครับ การที่มีโอกาส

ได้มาทำางานโรทาแรคท์ทำาให้ยกระดับจากเด็กคนหนึ่งที่แค่เรียน

กับเที่ยวไปวันๆ ได้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น ทำาให้ผมพบเจอ

เพื่อนใหม่และผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ คน และได้มีโอกาสทำางานร่วม

กัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีมและเป็นระบบแบบแผนไป

พร้อมๆ กัน สิ่งที่อยากจะบอกคือเราไม่จำาเป็นต้องหาประสบการณ์

ในห้องเรียนอย่างเดียว กิจกรรมก็เป็นสิ่งสำาคัญที่จะสอนและมอบ

ประสบการณ์ที่ดีให้เราได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตาม

ขอแค่ให้ทำาในสิ่งที่ชอบ สำาหรับโรทาแรคท์นั้นเป็นกิจกรรมที่ทำาเพื่อ

สังคมและส่วนร่วม ในระหว่างที่เราทำางานนั้นเราไม่ได้แค่ทำาความ

ดีแค่อย่างเดียว เรายังได้ฝึกการมีภาวะการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี 

อาจจะมีปัญหาบ้างหรือทะเลาะกันบ้าง แต่นั่นแหละครับคือการที่

เรากำาลังได้เรียนรู้การทำางานและแก้ปัญหาที่เราต้องเจอในชีวิตการ

ทำางานในอนาคตของเราทุกคนอยู่แล้ว พอเรามองย้อนกลับไปทุก

ปัญหาที่เราก้าวผ่านมาได้ เราจะยิ้มและภูมิใจกับมันครับ การเป็น

โรทาแรคท์เตอร์นั้นยังทำาให้เรามีคอนเนคชั่นมากขึ้นอีกด้วย อย่าง

ที่ผมได้มีโอกาสเป็นผู้แทนทำาให้ผมมีโอกาสได้รู้จักกับโรทาแรคท์ใน

ภาคอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ และการที่ผมได้ไปร่วมงาน APR-

RC ที่ไต้หวันนั้น ทำาให้ผมได้เห็นความแข็งแกร่งและสามัคคีเป็น

อย่างมากของโรทาแรคท์ต่างประเทศ ซึ่งผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า 

ภาค 3330 ของเราก็สามารถทำาได้เช่นกันครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะ

ฝากเพื่อนๆ น้องโรทาแรคท์เตอร์ทุกคนว่า “เราทุกคนสามารถเป็น

และทำาได้ทุกอย่าง แค่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็ทำาได้”
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 การประกวดสนเทศโรตารีปีนี้ ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ภาค 3330

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Votes) ชิงถ้วยรางวัลจาก อผภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา ภาค 3330

 การประกวดสนเทศโรตารีในการประชุม ประชุมระหว่างเมือง ในรอบคัดเลือก มี 2 ครั้ง

ประชุมระหว่างเมือง@1ตอนล่าง พื้นที่ 1-15 และ 31  วันที่ 2 พ.ย. 2562 รร.ไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมระหว่างเมือง@2 ตอนบน พื้นที่ 16-30 วันที่ 18 ม.ค. 2563 เดอะ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรู้เกี่ยวกับโรตารี เพิ่มทักษะ การพูดที่ถูกต้องในที่สาธารณะ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

ที่จะกล้าแสดงออกสู่ชุมชนในการบำาเพ็ญประโยชน์ ตามเป้าหมายโรตารีสากล (ROTARY CONNECTS THE WORLD)

วัตถุประสงค์หลัก ของทีมงานสนเทศโรตารี

 1. จัดการประกวดสนเทศโรตารี ในการประชุมระหว่างเมือง ทั้งตอนบนและตอนล่าง

 2. รณรงค์และส่งเสริมให้มีการสนเทศภายในสโมสรให้ได้ทุกสโมสร

 3. มีการอบรมการพูดในที่สาธารณะมุ่งเน้นให้ใช้ศัพท์ของโรตารีให้ถูกต้องและเพิ่มทักษะการพูดที่ถูกต้อง

 พบกับมิติใหม่ๆ ของทีมงานใหม่ของการสนเทศโรตารี ในยุคดิจิตอล โซเชียลมีเดีย

มีรางวัลชนะเลิศ และยังมีรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Votes) กับหัวข้อดีๆ ในปีบริหารนี้

หัวข้อสนเทศโรตารี ปบริหาร 2562-2563

 1. เราจะร่วมแรงร่วมใจอย่างไรเพื่อให้ไปถึง “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก” (ROTARY CONNECTS THE WORLD)

 2. ทำาไมสมาชิกโรตารี “จึงเป็นคนพูดจริงทำาจริง” (People of Action)

 3. 89 ปี โรตารีไทย เสริมหนุนอย่างไรกับ 115 ปี โรตารีสากล (เลือก 1 หัวข้อ)

 อย่าเก็บความรู้ของโรตารีไว้คนเดียว มาแบ่งปันให้กับทุกคน โดยการเข้าร่วมประกวดสนเทศโรตารีในการประชุม

ระหว่างเมือง วันที่ 2 พ.ย. 2562 ครั้งนี้ด้วยกันครับ  

                

                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                นยล.พงษ์พัฒน์  สัตยวินิจ                                                              

                                                                                        ประธานจัดการสนเทศโรตารี ภาค 3330

Rotary Information 
Contest

Rotary Information 
Contest

 ปบริหาร 2562-2563 รุ่น 115 โดย ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ภาค 3330 เข้าสู่เดือนที่ 3 แล้วครับ 

สิ่งที่สำาคัญของการบริหารสโมสรคือการฝกอบรมและการสนเทศโรตารี ทุกปบริหารทางภาค 3330 ก็จะ

จัดให้มีการประกวดสนเทศโรตารี สำาหรับปนี้ ผมได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ว่าการภาคให้รับหน้าที่เปน 

ประธานจัดการประกวดสนเทศโรตารีทั้งในล่างพื้นที่ 1-15 และ 31 ในตอนบน พื้นที่ 16-30
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หัวข้อการประกวด

เราจะร่วมแรงร่วมใจอย่างไร

เพื่อให้ไปถึง “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”

(ROTARY CONNECTS THE WORLD)

วัตถุประสงค์

จัดการประกวดสนเทศโรตารี 

ในการประชุมระหว่างเมือง 

ทั้งตอนบนและตอนล่าง

รณรงค์และส่งเสริมให้มีการสนเทศ

ภายในสโมสรให้ได้ทุกสโมสร

มีการอบรมการพูดในที่สาธารณะ

มุ่งเน้นให้ใช้ศัพท์ของโรตารีให้ถูกต้อง

และเพิ่มทักษะการพูดที่ถูกต้อง

ส่งใบสมัครที่
นยล. พงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์

มือถือ  : 081-4829791 

โทรสาร : 02-2493173

E-mail : pongpathexcel@hotmail.com

1

2

3

ทำาไมสมาชิกโรตารี

“จึงเป็นคนพูดจริงทำาจริง”

(People of Action)

89 ปี โรตารีไทย

เสริมหนุนอย่างไรกับ

115 ปี โรตารีสากล

(เลือก 1 หัวข้อ)

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัล

ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง 

ผู้ว่าการภาค 3330

รางวัลขวัญใจมหาชน

(Popular Votes) 

ถ้วยรางวัล 

อผภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา 

อดีตผู้ว่าการภาค 3330

ปีบริหาร 2561-2562

รางวัล

ประกวด
สนเทศโรตารี 

ปบริหาร 
2562-2563

Rotary Information 
Contest

Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-Rotary Informa-
tion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contesttion Contest
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#peopleofaction

#RotaryD3330

สโมสรโรตารใีนพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ 

ได้แก่ สร.สำาโรง สร.ปู่เจ้าสมิงพราย สร. 

สมุทรปราการ และ รพ.บางบ่อ ร่วมกัน

จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการ

ผ่าตัดต้อกระจกฟรี 

วันที่ 8 กันยายน 2562

#peopleofaction

#RotaryD3330
เดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ

เรียนรู้หนังสือ

สร.พระสมุทรเจดีย์ โดยนายกพรศักดิ์ 

ศิลานุกิจ และมวลมิตรสมาชิกร่วม

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

หนังสือ มอบเก้าอี้นั่ง โตะคอมพิวเตอร์ให้

กับโรงเรียนคลองสองพี่น้องใจดีอุปถัมภ์ 

จำานวน 45 ตัว 

วันที่ 10 กันยายน 2562

#peopleofaction

#RotaryD3330 

สร.สงขลา ร่วมกับ เทศบาลสิงหนครอำาเภอ

สิงหนคร บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์จำากัด โรทา

แรคท์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลา จิตอาสา

มอ.วิทยานุสรณ์ และวัดสุวรรณคีรี ร่วมกันปลูก

ต้นไม้จำานวน 115 ต้น และบำาเพ็ญประโยชน์

เก็บขยะ ลานวัดสุวรรณคีรี วันที่ 8 กันยายน 

2562 เวลา 8.00-12.00 น.

#peopleofaction

#RotaryD3330 

วันที่ 23 กันยายน 2562 สร.สองพี่น้อง สร.สุพรรณบุรี 

สร.เพชรสุพรรณ ร่วมกันมอบหนังสือให้ห้องสมุด รร.วัดทุ่งเข็น

#peopleofaction

#RotaryD3330 

การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน “ทุน” เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เยาวชนมีโอกาสศึกษา

เล่าเรียนได้ สร.นครปฐม ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปากโลง จำานวน 60 ทุนๆ 

ละ1,000 บาท วันที่ 24 ตุลาคม 2562
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#peopleofaction

#RotaryD3330 

สร.พุทธมณฑล จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำาขนมสอดไส้และผัดไทย ในโอกาส

ที่ ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 กันยายน 

2562 ณ ห้องอาหารศรีสุวรรณ

#peopleofaction

#RotaryD3330 

สร.ท่าม่วง ร่วมกับ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จัดทำาโครงการทักษะอาชีพ

ตามศาสตร์พระราชา

#peopleofaction

#RotaryD3330 

สร.ภูเก็ตเซ้าท์ นำาโดยนายกเกว็นกนิษย์ พรหมจักร และโรแทเรียน

สมาชิกของสโมสร ได้ลงสำารวจพื้นที่โรงเรียนในถิ่นห่างไกลความเจริญ

และขาดแคลนสิ่งจำาเป็นสำาหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์ทางด้านสื่อ

การ และนำ้าดื่มที่ใช้ในการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่โรงเรียนเกาะ

หมากน้อย และโรงเรียนเกาะไม้ไผ่ จ.พังงา เพื่อเสนอโครงการมูลนิธิฯ 

ต่อไป

#peopleofaction 

#RotaryD3330 

วันที่ 11 กันยายน. 2562 สร.สองพี่น้อง และ สร.ป่าเลไลยก์ ร่วมกับ 

อสม.อำาเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่มอบมุ้งนาโน ข้าวสารอาหารแห้ง 

นำ้าดื่ม เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง และของใช้จำาเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงและ

ผู้ป่วยยากไร้ รวม 10 ครัวเรือน

#peopleofaction 

#peopleofaction
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#peopleofaction

#RotaryD3330 

อบรมสมาชิกภาพ และ Online Tools พื้นที่ 

1-5 โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วันที่ 21 กันยายน 2562

#peopleofaction

#RotaryD3330 

ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง อผภ.รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ และ ผวภ.ทนงศักดิ์ และแอนน์จงกลดี พงษ์ศรี ภาค 3350 รวมทั้ง

สโมสรในพื้นที่ สร.กระทุ่มแบน สร.สมุทรสงคราม สร.สมุทรสาคร และ สร.บ้านแพ้ว  ร่วมวางพวงมาลา พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน บริเวณค่ายกำาแพงเพชรอัครโยธิน กรมสื่อสารที่ 1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

วันที่ 12 กันยายน 2562
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#peopleofaction

#RotaryD3330 
 The Anuban Hua Hin School Ban Nong-

khon is only around 10 kilometers from 

central Hua Hin however that proximity has 

its disadvantages.

 It turns out that their location falls just 

outside the Hua Hin Municipality “funding 

zone.”  What that means is they are in the 

same funding pool as all the government 

schools in all of Thailand’s 77 Provinces 

and that means securing funding is tough, 

very tough.

 Thankfully in recent years a very 

proactive school support group has been 

seeking sponsorship and the Rotary Club 

of Royal Hua Hin (RCRHH) has developed a 

close relationship with the school.

#peopleofaction

#RotaryD3330 

ผู้ว่าการภาค 3330 ทำาพิธีสถาปนาสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ในความอุปถัมภ์

ของ สร.พุทธมณฑล พร้อมด้วย นายกพิมผกาภัค ผชภ.ระหงส์ แพอัตถ์ 

และมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องอาหารศรีสุวรรณ

#peopleofaction

#RotaryD3330 

พิธีสถาปนาคณะกรรมการ

บริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์

บำารุง ในความอุปถัมภ์ของ 

สร.ท่าม่วง 

วันที่ 19 กันยายน 2562

#peopleofaction

#RotaryD3330 

สร.หัวหิน ทำาโครงการมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ วัน

ครบรอบการก่อตั้งสโมสรโรตารีในประเทศไทย 

วันที่ 12 กันยายน 2562
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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

 กิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินการซึ่งศูนย์โรตารีฯ ได้ช่วยประสาน
งานและสนับสนุนช่วยเหลือและติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดขณะนี้ คือ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล มีผู้ประสบภัยครั้งนี้
มากมายหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
มกุดาหาร และพษิณโุลก  คณะกรรมการกองทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบ
ภยัฉบัพลันของศูนย์โรตารฯี ได้อนมัุตเิงินทนุช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ครัง้นีใ้นเบือ้งต้นเป็นจ�านวน 200,000 บาท ส�าหรบัผูป้ระสบภยัใน
เขตอสีาน และ 200,000 บาทส�าหรับผู้ประสบภยัเขตอ�าเภอวงัทอง 
จ.พษิณโุลก น�า้ใจของมวลมติรโรแทเรยีนหลัง่ไหลมาไม่ขาดสายเพือ่
ร่วมการสนบัสนนุในนามสโมสรและภาคต่างๆ อกีมากมาย เพ่ือช่วย
เหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมในน�้าใจของท่านทั้ง
หลายมา ณ ที่นี้ด้วย

 ขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน คณะกรรมการบริหารศูนย ์
โรตารีในประเทศไทย และเจ้าหน้าทีข่องศนูย์โรตารฯี ทกุท่านท่ีช่วย
ใหก้จิกรรมต่างๆ เพือ่สาธารณประโยชน์ของโรตารีในประเทศไทย
ด�าเนินไปด้วยความราบรื่น ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันอบอุ่นเป็นที่
ประทับใจ

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
  ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 เดอืนกนัยายน เดอืนแห่งการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนังสอื
ของโรตารีสากล โรแทเรียนต่างตระหนักในความส�าคัญของการ
ศึกษาโดยเฉพาะการรู้หนังสือซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) ที่ส�าคัญ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาทุกๆ ด้าน  
ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ชาติ และโลกท่ีถาวร สโมสร
โรตารีต่างๆ ก�าลังด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่เยาวชน
กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะภาค 3350 ซึ่งสโมสรโรตารีกรุงเทพ
ร่วมมือกับสโมสรโรตารีต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จัดการอบรมวิทยากรแกนน�า

โครงการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concen-
trated Language Encounter Approach) ระหว่างวันที่ 4-7 
กันยายน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความร่วมมือของทุกๆ 
สโมสรทัง้ในและนอกพืน้ท่ีรวมท้ังในต่างประเทศเป็นท่ีน่าชืน่ชมยิง่

 กิจกรรมส�าคัญของโรตารีในประเทศไทยเมื่อปลายเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา (30-31 สิงหาคม) คือ พิธีเปิดศาลาการุณย์และ
โครงการบึงแห่งความรัก (The Lake of Love) ในโครงการแก้ม
ลิงตามแนวพระราชด�าริฯ ณ หนองโนนต่าย จังหวัดสกลนคร โดย
อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ซึ่งมีมวลมิตรโรแทเรียนทั้ง 
4 ภาคไปร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

<	ท่านพิชัย	รัตตกุล	
ประธานโครงการ 
แก้มลิงฯ	ขณะปลูก 
ต้นจามจุรีในพิธีเปิด
ศาลาการุณย์และ
โครงการบึงแห่ง 
ความรัก

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 (ในวงเล็บข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,381 (2,353) 1,456 (1,404) 2,907 (2,816) 1,417 (1,373) 8,161 (7,946)

สโมสร 102 (102) 66 (66) 113 (112) 67 (67) 348 (347)

กันยายน 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย

18 Governor’s Monthly Letter



19

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

อน.สุภาภรณ์ ศรีไสย
เลขานุการ ภาค 3330

อน.อธิวัฒน์  สุวรรณจินดา
การเงินภาค 3330

 เข้าสู่เดือนกันยายน ของปีบริหาร 2562-2563  เป็นเดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้หนังสือ เป็นที่

น่ายินดีที่สโมสรต่างๆ มีการทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้บรรลุทุกเป้าหมายที่กำาหนดไว้  รวมถึงกิจกรรมการ

รับบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วมอย่างรุนแรงในหลายจังหวัดของภาค 3340  ทั้งที่เดินทางไป

มอบด้วยตนเองหรือส่งสิ่งของไปช่วยเหลือ  แสดงให้เห็นถึงความมีนำ้าใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนของมวลมิตรโรแทเรียน

ทุกท่าน

 การรับสมัครอบรม RYLA 2019  ได้ขยายเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก

สโมสรได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมอบรมในระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์  อำาเภอปราณบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน  ปีบริหาร 2562-2563  ซึ่งเปิดรับสมัครเยาวชนในชุมชนและใน

สโมสร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2562 ด้วย  

 เดือนกันยายน ผู้ว่าการภาคสกนธ์  อึ่งสร้อยทอง ยังอยู่ระหว่างเยี่ยมสโมสรต่างๆ ในภาค 3330  อย่างเป็นทางการ  

เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ว่าการภาคได้มีโอกาสร่วมทำากิจกรรมหลายๆ กิจกรรมกับสโมสรที่ไปร่วมอย่างมีความสุข

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทั้ง 102 สโมสรที่ได้บันทึกเป้าหมายสโมสรครบ 100 %

 โรตารีสากลกำาลังย่างเข้าสู่ปีที่ 115 เราได้เห็นกิจกรรมโรตารีได้กระทำาคุณประโยชน์ให้กับทั่วโลกอย่างมากมาย

ปัจจัยหลักแห่งความสำาเร็จของโรตารีสากลในการบำาเพ็ญประโยชน์คือ มูลนิธิโรตารี (TRF/The Rotary Founda-

tion) ซึ่งเริ่มจากเงินเพียง 26.50 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันนี้มีสินทรัพย์ของมูลนิธิฯ มีมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ซึ่งจะอยู่ในความดูแลของคณะทรัสตีของมูลนิธิโรตารีและโรแทเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เพราะจะต้องใช้เงิน

บริจาคของท่านในการลงทุนอย่างรอบคอบ

 สารฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2562 นี้ ต้องขอขอบคุณท่านนายกสโมสรที่ให้ความร่วมมือในการชำาระเงินค่าบำารุง

ภาคภายในเดือนสิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 83 สโมสร ซึ่งท่านภาคสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง จะดำาเนินการมอบประกาศ

เกียรติคุณให้แก่สโมสรที่บริหารการเงินดีเด่นต่อไป และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าท่านยังสามารถชำาระค่า RI และ

ค่าบำารุงภาคได้ดังนี้

 1. ค่าบำารุงโรตารีสากล RI ครั้งที่ 1 จำานวน 34+1.5 USD (1 USD = 31 บาท) ให้ส่งตรงถึงศูนย์โรตารีใน

ประเทศไทย ได้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตามที่อยู่

 ศูนย์โรตารีในประเทศไทย ชั้น 32 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 

 75/82-83 ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 โทร. 02-6616720-1 Fax. 02-6616719

 2. ค่าบำารุงภาค 3330 ท่านละ 1,100 บาท ภายในเดือนธันวาคม 2562

โดยชำาระผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา  เลขที่ 266-4-45250-1

ชื่อบัญชี นายอธิวัฒน์ สุวรรณจินดา และนางสุภาภรณ์ ศรีไสย พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงิน ส่งไปที่

 อน.อธิวัฒน์ สุวรรณจินดา (ประธานการเงินภาค 3330)

 91 ถนนพิพิธภักดี ตำาบลสะเตง อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 โทร. 089-7331582

บรรณาธิการ
นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล 
081-897 5623
อีเมล์ rotarykl@gmail.com
ID Line 0818975623

อน.จักรชัย วิสุทธากุล
081-816 9214

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย

081-299 3600

 
รทร.นภคนัย ลิปิชัยชนะ

080-431 3412

 
รทร.พบภัค เลขะกุล

096-514 9265

นยล.พงษพัฒน์ สัตยวินิจ

081-482 9791

กองบรรณาธิการที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์
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จิวเวลรีี & จีีกังหัน By SomjaiMBK

จิวเวลรีี & จีีกังหัน By SomjaiMBK
และ

somjaimbk

ชัีน 3 ศูนย์จินดามณี ห้อง 3A27 (หน้าประตู Tokyu) 
มาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) กรุงเทพฯ

081-343-3727 (สมใจ) 
081-613-0225 (กรองทอง)

สมใจ-กรองทอง

จําหน่าย รับสัีงทํา เพชร-พลอย ทุกชนิด
พร้อมจีีกังหัน แหวนกังหัน นําเข้าเองจากฮ่องกง

SK


