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สวัสดีครอบครัวโรตารีทุกท่าน 

 เพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกโรตารีหรือโรแทเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่

ยาก แต่การจะเป็นโรแทเรียนที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจากการเป็นโรแทเรียน

นั้นจะต้องมีการเสียสละ ทั้งเวลา ด้านความคิด และกำาลังทรัพย์ อีกทั้งไม่มีผล

ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการบริการผู้อื่นเหนือตนเอง ในฐานะเป็น

ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยต้องยึดถือหลัก The Four - Way Test  บท

ทดสอบสี่แนวทาง “เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม นำาไมตรี ดีทุกฝ่าย” 

     เนื่องจากบททดสอบ 4 แนวทาง เป็นเสมือนเครื่องมือที่คอยตรวจ

สอบการกระทำาของเราในเรื่องที่เราคิด พูด กระทำา และผลลัพธ์ อยู่ตลอดเวลา 

ทำาให้เรามีสติและต้องระมัดระวังในเร่ืองท่ีเราจะต้องทำางานร่วมกับผู้อื่นอยู่

เสมอ ก็จะมีผลทำาให้งานดำาเนินการไปด้วยความราบรื่นสู่เป้าหมายที่กำาหนด

ไว้ได้ ดั่งเช่นคติพจน์ประจำาปีที่ว่า “โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก” Rotary Con-

nects the World ขอให้สมาชิกโรตารีทุกท่านสนุกกับการเป็นโรแทเรียนที่ดี  

“คนสำาราญ งานสำาเร็จ”                                               

“โรตารี ไม่ได้บอกว่า ให้ใครก็ได้มาช่วยคนอื่น

แต่โรตารี บอกว่า คนที่มีความพร้อมให้มาช่วยคนอื่น

โรตารี จึงบอกว่า ถ้าใครมีฐานะที่เอาตัวรอดได้แล้ว 

ให้ออกมาช่วยคนอื่น จะให้มากให้น้อย ก็ออกมาช่วยคนอื่นในกิจการสาธารณะ

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์กลุ่มหนึ่ง  ได้ระดมกลุ่มคนที่มีศักยภาพ

พอที่จะดูแลตนเอง ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้แล้ว ให้ไปดูแลสังคมบ้าง”
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4. Will it be BENEFICIAL to all concerned?  

As the Four Way Test is a good test to check our action of the things we think, say or do always, 

we must pay attention to the things we do with others.  As to achieve our goal in our work 

effectively as our Rotary Annual Theme “Rotary Connects the World”  Let us 

all enjoy our year as a good Rotarian as “Happy Man, Successful Work”

Year 2019-20

July 2019 – the first month of Rotary year 2019-2020 

– 115th Anniversary of Rotary International, our organ-

ization with long history of doing good in the world.  

Somebody gave me the Rotary definition as follows:

“Rotary did not say whoever can help other people,  

But Rotary said whoever ready to serve 

other people,

Go forth to help, more or less, come out to help others 

in public matters.  This is the beginning of a group of 

mankind who gathered potential people, who could 

take care of themselves, their families or friends, 

to go out and help their community”

So to be a member of Rotary a Rotarian is 

not so difficult but a good Rotarian is 

nevertheless not so easy.  He/she must 

dedicate his/herself, time, their mind and 

resources without benefits in return:  Service 

Above Self.  As a giver not a receiver, using 

the Four Way Test of the things we think, say 

or do:  

1. Is it the TRUTH?  

2. Is it FAIR to all concerned?  

3. Will it build GOODWILL and better 

DG.Sakon Uengsroithong
District Governor’s 3330 

Governor’s Message

FRIENDSHIP?  
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มิตรโรแทเรียนและสมาชิกในครอบครัวโรตารีทุกท่าน

        ผมชอบการเดินทาง และชื่นชมระบบจัดการ

เดินทางไปโน่นมานี่ตามที่ก�าหนดไว้  แต่ทว่าในปีที่

ผ่านมานี้ ผมและเกย์ ภริยาของผม  มีโอกาสรับ

ประสบการณ์แบบท่ีสร้างแรงกดดันอารมณ์ด้าน

บวกของผมได้มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเดินทางที่

อารมณ์เย็นที่สุดแล้ว เราต้องเสียเวลารอคอยใน

สนามบินที่เรามิได้ตั้งใจจะไปเป็นวลาหกชั่วโมง ในวัน

เวลาที่ เรามิ ได ้วางแผนจะเดินทาง และต่ืนนอน

ในตอนเช้าในโรงแรมท่ีเราไปพักในคืนก่อนหน้าท่ีเรา

ไม่เคยรู้จัก นั่นคือช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องประสบมา

      ช่วงเวลาท่ีเรารอคอยอยู่ท่ีสนามบินจอห์น 

เอฟ.เคนเนดี ที่นครนิวยอร์ค ผมกับคุณเกย์ ก็ใช้

เวลาเดินดูผู้คนที่ผ่านไปมา เดินจากปลายเทอร์มินัล

หนึ่งไปอีกด้านหน่ึงแล้วก็เดินกลับมา มองดูบรรดา

ผู้โดยสารที่ก�าลังรอขึ้นเครื่องที่บริเวณประตูทางออก

ไปยังจุดหมายปลายทาง ทุกๆ กลุ่มต่างก็ก�าลังรอ

ขึ้นเครื่องทุกประตู

        ทุกๆ ประตูทางออกไปขึ้นเครื่องจะมีผู้โดยสารรออยู่

กลุ ่มใหญ่ ขณะที่เราเดินอยู ่กลางโถงทางเดิน เราจะอยู ่

ในนิวยอร์ค ก�าลังเดินไปพร้อมกับผู้คนเหมือนเราไหลไปตาม

กระแสน�้า แต่หากท่านออกนอกแถวเดินไปหาผู้ที่นั่งรอที่

ประตูทางข้ึนเคร่ือง ท่านจะออกนอกแนวกระแสน�้าไปรวม

อยู่ในกลุ่มที่รออยู่เสมือนเกาะในทะเล แล้วก็จะพบว่าตัวเอง

รวมอยู่ในกลุ่มของผู้ที่จะไปกรุงเดลฮี หรือกรุงปารีส หรือ

กรุงเทลอาวีฟ

     เมื่อเราทั้งสองเริ่มออกเดิน ผมก็คิดว่า “ผู้คนที่มีความ

แตกต่างกันเหล่านี้ มาจากประเทศต่างๆ มารวมกันอยู่ในที่

เดียวกันเหมือนกับคนในโรตารี” แต่เมื่อเราเดินผ่านทางออก

ประตูแล้วประตูเล่า ผมจึงฉุกคิดได้ว่ามีบางอย่างที่แตกต่างไป 

ไม่เหมือนกับโรตารีแล้ว เพราะว่าทุกๆคนในกระแสน�้า (ทางเดิน) 

จะมุ่งไปที่(เกาะ)ประตูทางออกของตน และในทุกทางออกก็จะ

มีผู้ที่รออยู่เป็นกลุ่ม(เกาะ)ด้วย ผู้เดินทางไปกรุงไทเปอาจพูด

กับเพื่อนร่วมทางไปไทเป แต่เขาจะไม่พูดกับคนที่จะไปกรุงไคโร 

หรือ กรุงลากอส

    เมื่อเปรียบเทียบกับโรตารีแล้ว โรตารีจะให้เราติดต่อกับ

ผู้อื่นในรูปแบบวิธีการที่มีคุณค่าอย่างลึกซึ้ง  โดยมองผ่าน

ข้ามความแตกต่างของเราทั้งหลาย โรตารีให้ โอกาสเรา

เชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนที่เราอาจไม่เคยพบกันมาก่อน ผู้คนที่

เหมือนกับเราเกินกว่าที่เราจะทราบได้  โรตารีให้เราติดต่อ

สัมพันธ์กับชุมชนของเรา ให้เขามีโอกาสด้านอาชีพการงาน  

และติดต่อกับผู ้ที่ต ้องการความช่วยเหลือจากเราด้วย

     การติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กันสร้างประสบการณ์ในโรตารี

ที่แตกต่างกันมากกว่าการเดินอยู่ในสนามบินจอห์นเอฟเคน

เนดีของผม ในกลุ่มโรตารีของเราไม่มีแยกเป็นเกาะ เราทุกคน

อยู่ในโรตารีด้วยกัน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มาจากไหน พูดภาษา

อะไรหรือมีประเพณีอย่างใด เราทุกคนเชื่อมสัมพันธ์ด้วยกัน 

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา และเป็นสมาชิกมิใช่เฉพาะของ

สโมสรของเรา แต่เป็นสมาชิกของชุมชนโลกที่พวกเราทุกคน

อยู่ด้วยกัน

    สายสัมพันธ์นี้คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของโรตารี ที่น�าเรามาสู่

โรตารี นี่คือเหตุผลที่ท�าให้เราด�ารงอยู่ ขอโปรดร่วมมือกับ

มิตรโรแทเรียนของท่านในการเดินทางสู่ปีของ โรตารี

เชื่อมสัมพันธ์โลก ด้วยกัน

สารประธานโรตารีสากล
2562-2563

มาร์ค แดเนียล มาโลนี

ประธานโรตารีสากล
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RI.PRESIDENT’S
MESSAGE  
July 2019

Dear fellow Rotarians and members of the family of Rotary,
  I love to travel! I even enjoy the mundane process of getting from here to there. But last year, my wife, 

Gay, and I had one of those experiences that would strain the optimism of even the most cheerful traveler. 

We found ourselves with six hours to wait, at an airport where we were not scheduled to be, on a day we 

had not planned still to be traveling, having woken up that morning at a hotel unknown to us the night before.

It was one of those days. 

 As we waited at John F. Kennedy International Airport in New York City, Gay and I took a walk to 

people watch. We went from one end of the terminal to the other and back, looking at every gate, every 

destination, every group of people waiting for their flights.

      Each gate was its own island of humanity. When we walked down the center of the concourse, we 

were in New York, moving along with everyone in one river. But when you veered off into those seats, you 

left that current and landed on an island. You were already in Delhi or Paris or Tel Aviv.       

 As we started our walk, I thought: “All these different people, all these different countries, all in one place. 

This is like Rotary!” But as we walked past gate after gate, I realized something. It was not like Rotary at all.

Because everyone in that river was heading for an island. And every island stayed an island. The people heading 

to Taipei might be talking to one another, but they were not talking to the people heading to Cairo or Lagos. 

 Contrast that with Rotary. Rotary allows us to connect with one another, in deep and meaningful ways, 

across our differences. It connects us with people we would never otherwise have met, who are more like us 

than we ever could have known. It connects us with our communities, to professional opportunities, and to the 

people who need our help.

 Connection is what makes the experience of Rotary so very different from walking along that concourse 

at JFK Airport. In Rotary, none of us is an island. All of us are in Rotary together, whoever we are, wherever 

we are from, whatever language we speak or traditions we follow. We are all connected to one another — part of 

our communities and members not only of our clubs, but also of the global community to which we all belong.

 This connection is what lies at the heart of the Rotary experience. It is what brings us to Rotary. It is 

why we stay. Please join your fellow Rotarians on this journey as Rotary Connects the World.

       

Mark Daniel Maloney
President, Rotary International
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 ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมีโอกาสติดต่อกับท่านทุกๆ เดือน

ในบทบาทใหม่ของประธานคณะทรัสตี มูลนิธิโรตารี ผมรู้สึกพิศวง

เมื่อมองดูแผนงานที่น่าตื่นเต้นของมูลนิธิในปีข้างหน้านี้ เรากำาลัง

จะสร้างผลกระทบที่ใหญ่ยิ่งและยั่งยืนแก่โลกมนุษย์  ในอนาคต

อันใกล้นี้โปลิโอจะถูกกวาดล้างออกไปจากโลก – ทั้งหมดนี้ก็เพราะ

ว่าท่านทั้งหลายมาช่วยกัน

 บทบาทประธานทรัสตีของผมก็ดูคล้ายกับตำาแหน่งการ์ด

ของผมในทีมบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมท่ีผมเคยเล่น ผมมีหน้าที่

ลำาเลียงลูกบอลขึ้นไปและดูว่าเพื่อนร่วมทีมรับบอลได้ในตำาแหน่งที่ว่าง 

ผมจะมีความสุขมากๆ ที่เห็นเพื่อนสามารถโยนลูกบอลลงห่วงและ

ทำาคะแนนได้

 สมัยที่ผมเล่นอยู่น้ัน ยังไม่มีการตีฝ่ามือกันเม่ือเราได้คะแนน 

แต่ผมก็อยากที่จะตีมือให้เพื่อนทุกครั้งที่พาลูกบอลลงห่วง บัดน้ีผม

ต้องการให้ท่านทั้งหลายร่วมแตะมือกันด้วย ลองคิดดูว่าท่าน

สามารถแตะมือให้กับมูลนิธิของเราได้อย่างมากมาย ผมก็ได้เร่ิมต้น

ด้วยการให้สมาชิกในครอบครัวของผมทั้งห้าคน ภรรยาผม บุตร

สามคนและตัวผมเองร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิฯทุกๆ ปี 

 ตอนนี้ผมขอให้ท่านคอยดูว่า พวกเราจะได้คะแนนกัน

เท่าใดในปีหน้า ไม่ว่าท่านจะเขียนเช็คอีกห้าฉบับ จัดระดมเงิน

บริจาคอีกห้าครั้ง ชักชวนผู้บริจาครายใหม่อีกห้าคน หรือเพียงแต่

บริจาคอีกครั้งละห้าเหรียญ เราก็นับคะแนนได้

 ในปีนี้ ผมจะเติมเต็มบัญชีส่ือสังคมของผมด้วยคะแนนของ

มูลนิธิโรตารีที่ผมจะมอบให้ทั่วโลกและขอให้บอกเล่าเรื่องของท่าน

ผู้ใจดีทั้งหลาย ที่จะช่วยนำาพวกเราเข้าใกล้เป้าหมายของเรายิ่งข้ึน 

โปรดร่วมมือกับผมในเฟสบุ๊ค @garyckhuang บอกเล่าเรื่องของ

ท่านให้ผมทราบ และโปรดให้คะแนนของท่านเองอย่างอิสระด้วย   

 ขอให้เราพยายามบรรลุเป้าหมายของเราต่อไป หลาย

สโมสรที่มีโครงการใหญ่ๆ กำาลังรอคอยเรา บรรดาบุตรหลานของ

โลกก็กำาลังรอคอยเรา ตอนนี้ท่านมีที่ว่างแล้ว โปรดโยนบอลลงห่วง

ได้เลยและขอให้พวกเราช่วยกันทำาให้ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

มูลนิธิด้วยครับ

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียน

แกรี่ ซี.เค. ฮวง

สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี 2562-2563 
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A MESSAGE FROM

FOUNDATION
TRUSTEE CHAIR

July 2019

Ni hao, Rotarians!     

 I am so excited to have this opportunity to communicate with you every month in my new role as 

chair of The Rotary Foundation Trustees. When I look at the amazing work that the Foundation has ahead of 

it this year, I’m astonished. We are making such an enormous, lasting impact on the world. In the near future, 

polio will be wiped off the face of the earth - all because of you. 

 I see my role as chair much like the position I played on my high school basketball team. I was the 

point guard. It was my job to bring the ball up court and make sure my teammates received the ball when 

they were open. Nothing made me happier than to see them make shots.

We didn’t have the high-five back when I played, but I would have loved to give out high-fives for every 

basket. Now I’m eager to give them to you. Think about it : There is so much you can do to give a high-five 

to the Foundation. I started out by getting all five members of the Huang family in Rotary - my wife, three 

children, and myself - and keeping us donating year after year to the Foundation.

 Now, let’s see how many high-fives all of us can give in the next year. Whether you write five more 

checks, hold five more fundraisers, find five new donors, or simply give five more dollars, every high-five 

counts.

 This year, I am going to fill my Social media accounts with all the Rotary Foundation high-fives I give 

around the world and tell the stories of the generous people who are bringing us closer to our goals. Join me 

on Facebook (@garyckhuang) and share your stories. And feel free to give your own high-fives.

Let’s reach our goals and keep going. Clubs have great projects - they are counting on us. And the children 

of the world are counting on us. Right now - you’re open! Take the shot! Let’s make this the Foundation’s 

greatest year yet.

Gary C.K. Huang
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บรรณาธิการ  : ทราบดีอยู่แล้วว่า การเป็นผู้ว่าการภาค ใน 3 ปีข้าง

หน้า ท่านวางแผนอย่างไร ในเรื่องครอบครัว ธุรกิจ และการบริหาร

เงิน กังวลใจอะไรไหมคะ

ผู้ว่าการภาค : ครั้งแรกที่ผมได้รับทราบว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ

ภาค District Governor Nominee Designated  ผมรู้สึกกังวล

ใจ ยังรู้สึกตื้อๆ มึนๆ ว่าจะไปในทิศทางใด เพราะบริบทที่ว่าเรามา

จากสโมสรโรตารียะลาซึ่งเป็นสโมสรที่อยู่ห่างไกล แม้แต่เรื่องการ

เดินทาง การวางแผนการเดินทาง และอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินกันมา

นานในแวววงมวลมิตรโรแทเรียนตลอดว่าเป็นผู้ว่าการภาคต้อง

เสียเวลาตลอด 3 ปี คือ  ปีที่ 1  คือเตรียมความพร้อมในการขึ้น

ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการภาค ปีที่ 2 การเป็นผู้ว่าการภาค ปีที่ 3 เป็นผู้

ว่าการภาคที่ผ่านพ้น ระยะเวลา  3  ปี จะไม่สามารถดูแลธุรกิจและ

ดูแลครอบครัวได้ ซึ่งขณะนั้นพ่อผมก็อายุมากและก็ป่วย ผมมีลูกอีก 

2 คน ยังอยู่ในวัยเรียน และอีกก็สิ่งหนึ่งคือ นอกเหนือจากครอบครัว 

คือ ธุรกิจ ซึ่งในธุรกิจของผม เป็นสไตล์ธุรกิจที่ยังเป็นเถ้าแก่อยู่ การ

เป็นเถ้าแก่คือ การที่จะต้องลงมือกระทำาเองทุกอย่าง แม้แต่ขับรถ

ส่งของ เป็นเซลล์ เป็นพนักงานบรรจุ คือเป็นตั้งแต่เจ้าของโรงงาน

ยันภารโรง ซึ่งผูกขาดกับเราหมด เราจะวางธุรกิจของเรายังไงให้ได้ 

ซึ่งแอนน์ของผมแบ่งกันดูแลเรื่องครอบครัว กับดูแลธุรกิจบางส่วน 

ซึ่งธุรกิจทั้งหมดจะผูกอยู่กับตัวผม เราจะทำาไงที่จะเปลี่ยนแปลง

การทำางานในเรื่องธุรกิจ และวางแผนในการเป็นผู้ว่าการภาคได้

อย่างไร พอได้รับประกาศความกังวลใจมากที่สุดว่าเราจะทำาได้ไหม 

ด้วยวัยวุฒิเราก็ 40  กว่า คือถามว่าประสบการณ์ชีวิตถ้าเทียบกับ

อดีตผู้ว่าการภาคท่านอื่นเราก็ยังมีน้อยกว่ากับประสบการณ์ชีวิต 

ในแวดวงสังคมอื่น ๆ เราก็มีน้อย อายุของโรตารีผมเพิ่งเข้ามาเป็น

สมาชิกสโมสรโรตารียะลาเมื่อไม่กี่ปี ทั้งที่ถ้าเราเทียบจริงๆ คนเป็น

โรแทเรียนมากว่าเรา 30-40  ปี ก็มีเยอะ แต่ผมโรแทเรียนเพิ่งจะ 10 

ปี ก็ได้รับประกาศเป็นผู้ว่าการภาค District Governor Nominee 

Designated ก็ทำาให้รู้สึกกังวลใจมากครับ

บรรณาธิการ : ทราบมาว่า    ผู้ว่าการภาคที่จะขึ้นมาทุกท่าน จะ

ต้องไปอบรมที่เมืองซาดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นภาค

บังคับ ท่านเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ

ผู้ว่าการภาค : เมื่อได้รับทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาคต้อง

มีการไปอบรม International Assembly ที่ซานดิเอโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ก็มีความวิตกกังวลว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องภาษาอังกฤษ 

ไม่ได้เป็นนักเรียนนอก ภาษาอังกฤษของผมอยู่ในระดับที่หาข้าว

ทานได้ โบกรถแท็กซี่ได้ แต่ไม่ถึงกับสื่อสารกับองค์กรที่จะเป็นด้าน

วิชาการหรือ business ได้ ก็ทำาให้รู้สึกกังวล ก็ได้ไปสอบถามผู้รู้ 

หรืออดีตผู้ว่าการภาคหลายท่าน และทำาให้เกิดความกังวลใจว่าจะ

ทำาอย่างไร โชคดีที่เรามีเจ้าหน้าที่โรตารีสากล คุณชลธิชา ยูไร ทำาให้

เบาใจได้ และการไปอบรม เราก็ไปเป็นทีม 4 ท่าน 4 ผู้ว่าฯ บินไป

พร้อมกัน การบินไปอเมริกาก็กังวลว่าวีซ่าจะผ่านไหมอะไรไหม อีก

อย่างโปรไฟล์เราก็ไม่ได้เป็นระดับเจ้าสัวเพราะว่าทุกคนก็พูดกันว่า

วีซ่าจะได้มายาก แต่ด้วยใบรับรองของโรตารีสากลว่าเราเป็นเจ้า

หน้าที่ของโรตารีซึ่งจะไปอบรม ก็ทำาให้เราได้วีซ่าง่ายดาย ความ

กังวลก่อนจะไปก็มีการเตรียมความพร้อม สอบถามความพร้อมจาก

อดีตผู้ว่าการภาค ผู้นำาภาคหลายท่านว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร แต่

โชคดีอย่างหนึ่งของผมอย่างหนึ่งเมื่อไปถึงที่นั่น ทางโรตารีสากลได้

ทำาคู่มือภาษาไทยกับคู่มือภาษาอังกฤษอีกหน่ึงชุด แปลโดยคุณชลธิชา 

ยูไร ก่อนเข้าประชุมเราได้มีการเตรียมความพร้อมว่าจะทำาอะไรบ้าง 

โดยมีหลักว่าเป็นทิศทางเดียวกันทั้ง 4 ภาค คือ All Thailand ไม่

ว่าจะเป็นทำาในรูปแบบใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่มีการ

แบ่งแยก เราเป็นเสมือนพี่เป็นน้องกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผม

เป็นคนที่พอผิดที่ผิดทางจะนอนไม่หลับ ก็ได้อานิสงส์ตัวนี้มาช่วยว่า 

ได้ตื่นมาของเวลาทางอเมริกา ตี 3 ตี 4 ก็มานั่งว่าวันนี้เรามีหัวข้อ

อะไรบ้าง มีแพทเทิร์นอย่างไรบ้าง ที่เราต้องไปอบรม เราก็มาเตรียม

ความพร้อมนำาเอาคู่มือภาษาไทยมาเทียบกับภาษาอังกฤษ และก็

เอาคำาแปลใช้ translate google มาแปลคำาในภาษาอังกฤษบาง

เปิดใจ 
ผู้ว่าการภาค 

คนสำ�ราญ
งานสำ�เร็จใน

มุม
มอ
ง 
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คำา ทับศัพท์ที่มันยากว่าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องอะไร เรื่องการบริจาค 

เรื่องการพัฒนาองค์กร เรื่องการใช้สื่อโซเชียลต่างๆ เป้าหมายต่างๆ 

ก็เป็นความพร้อม พอวิทยากรพูดมาก็จับทิศทางได้ว่ากำาลังพูดถึง

เรื่องอะไร เพราะวิทยากรที่เป็นอดีตผู้ว่าการภาคหลายท่านมาจาก

หลายประเทศ ถ้าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อย่างเช่น 

สหรัฐอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังออกได้ง่ายจับใจความได้ แต่

ถ้ามาจากกลุ่มอิตาลีพูดภาษาอังกฤษเราจะฟังไม่ออก จับประเด็น

ไม่ทัน ไล่ไม่ทัน เพราะว่าเขาจะสำาเนียงแตกต่างกัน สไตล์เยอรมันก็

แตกต่างกันไปอีกอย่างหนึ่ง สไตล์อีกหลายๆ ประเทศก็แตกต่าง ที่

ฟังง่ายก็สไตล์ใต้หวัน มาเลเซีย อเมริกา เราเข้าใจว่าเขากำาลังสื่อถึง

เรื่องอะไร ซึ่งเรื่องที่ดีที่ว่าเราไปอบรมมาเราได้มิตรภาพจากหลายๆ 

ประเทศ และในปีนี้ท่านประธานมาร์ค ก็เป็นกันเองมาก ไม่ว่าผู้

ว่าการภาครับเลือกท่านใดจะไปขอถ่ายรูป แม้แต่เซลฟี่ในขณะท่าน

อยู่ในช่วงรับประทาน coffee break อยู่ถือแก้วกาแฟอยู่ก็มีให้ถ่าย 

เซลฟี่กับท่านประธาน ท่านเป็นผู้นำาที่เป็นกันเอง ติดดินถ้าพูดง่ายๆ 

คือจะสามารถจับต้องได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทำาให้เราผ่อนคลายลงเยอะ

มากครับ 

บรรณาธิการ : การที่ท่านได้เดินทางไปงานสถาปนาสโมสรต่างๆ 

ทั้งภาค ทุกวัน และต่อจากนี้ วันที่ 1 สิงหาคม ท่านต้องเยี่ยมสโมสร

อีก 102 สโมสร น่าจะเป็นงานที่เหนื่อย ท่านอยากเห็น ภาคมีวิธีทำา

อะไรที่กระชับมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปีบริหารต่อๆ

ไปไหมคะ

ผู้ว่าการภาค : เรื่องการสถาปนาซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 

ซึ่งสโมสรแรกคือสโมสรโรตารีกำาแพงแสน บริบทของสโมสรทาง

ภาคกลางและภาคกลางตอนบน มีบริบทที่แตกต่างกับทางตอนล่าง 

การสถาปนาสโมสร การฉลองนายก และคณะกรรมการ ในความ

คิดเห็นผม ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมอยากให้มีสมาคม องค์กร ชมรม

คือชุมชนในท้องถิ่น เข้ามาร่วมงานสถาปนาเพื่อจะได้รับรู้ว่าโรตารี

เราคืออะไร โรตารีทำาอะไร แล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีการ

สถาปนาร่วมในจังหวัด การสถาปนาร่วมไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ว่าฯ 

อยากจะไปแค่ครั้งเดียว ผมตั้งใจตั้งปณิธานเมื่อผมเป็นผู้นำาภาค ผม

ไปทุกสโมสรตั้งใจไป แต่ผมห่วงใยมวลมิตรโรแทเรียนว่าที่ต้องขับ

รถเดินทาง เช่น ที่อยู่ตอนบนภาคกลางเขาจะเดินทางออกจากบ้าน

บ่ายสองบ่ายสามเพื่อไปงานสถาปนา พอสถาปนาเสร็จ 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม

ก็จะเดินทางกลับถึงห้าทุ่มเที่ยงคืน ผมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย

ในชีวิตระหว่างการขับรถ ไม่เหมือนคนทางตอนใต้จากยะลามา

หาดใหญ่เรามาค้างคืน จากหาดใหญ่ไปนครศรีฯ เราก็ค้างคืน 

พฤติกรรมของคนใต้ก็คือ จะไม่เดินทางตอนกลางคืน แต่พฤติกรรม

ของโรตาเรียนที่อยู่ทางบนก็จะเน้นการขับรถไปและกลับ ส่วนพิธี

สถาปนาต่างๆ ผมมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่เราต้องคงอยู่ไว้ เพื่อ

เป็นการประกาศให้สังคมต่างๆ ชุมชนต่างๆ รับรู้ว่ามวลมิตรโรตา

เรียน ใน  1 ปี เราทำาได้อะไรให้ชุมชน และจะทำาอะไรต่อไปให้

ชุมชน ผมอยากเห็นภาพการสถาปนาในรอบหน้า คือ สถาปนารวม

กลุ่มจังหวัด จังหวัดหนึ่งมี 8 สโมสร 4 สโมสร และสถาปนารวม แต่

ก่อนที่จะเข้างานสถาปนา ณ เวลา 18.00 น. ผมอยากให้ตอนกลาง

วัน เป็นการทำากิจกรรมร่วมกันของโรตารีในจังหวัดไม่แบ่งแยกเป็น

สโมสร ก ข ทำาเป็นภาพใหญ่คล้ายๆ กับเป็นโรตารีเดย์ในวันนั้นมี

การทำากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือด การตรวจสุขภาพให้ผู้

ยากไร้ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมมอเตอร์ไซต์ แม้แต่การตัดผม 

ซึ่งผมคิดว่าถ้าเรารวมตัวกันในกลุ่มจังหวัดโรแทเรียนเรามีหลาก

หลายกลุ่มอาชีพ และแม้แต่ครอบครัวโรตาเรียนเราซึ่งเป็น อินเทอร์

แรคท์ โรทาแรคท์ ก็มารวมตัวกันทำากิจกรรมใหญ่ในตัวจังหวัด แล้ว

เราก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้ในโอกาสนั้น

บรรณาธิการ  : อยากจะให้ท่านเปรียบเทียบการเป็นผู้ว่าการ

ภาคในช่วงที่ผ่านมา เราจะมองเห็นว่าผู้ว่าการภาค ค่อนข้างจะมี

ท่าทีเคร่งเครียดหน่อย แต่ในปัจจุบัน เราสนุกสนานและก็มีการทำา

กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของนายกรุ่น ซึ่งแต่ก่อนนี้เราไม่มีรุ่น มองว่า

สังคมของโรตารีของเราเปลี่ยนไป

ผู้ว่าการภาค : บริบทของโรตารีจากที่ผ่านมาเราจะเน้นสโมสรเป็น

ผมอยากให้สโมสรซึ่งเป็นพ่ีใหญ่

ท่ีมีความเข้มแข็งหันมาจูงมือ

กันช่วยเหลือกันในการนำาพา

สโมสรเล็กต่างๆ ก้าวไปเป็น    

ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  เรา

จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะ

เดินไปด้วยกัน

9Governor’s 
Monthly letter



หลัก แต่ ณ ห้วงเวลา 7-8 ปี มานี้ การรวมรุ่นนายกมีความเข้มแข็ง 

สิ่งที่ผมมองเห็น ณ ปัจจุบันนี้ว่ารุ่นจะเข้มแข็งมากเกินไปกว่าสโมสร

แล้ว เพราะว่านายกหรือว่าอดีตนายกหลายๆ ท่านที่ผมได้ยินมา

จะไปงานของรุ่น จะสนับสนุนกิจกรรมรุ่น มากกว่าไปงานของ

สโมสร สนับสนุนกิจกรรมของสโมสร สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมวิตกและผมได้

นำาพาพูดกับนายกรุ่น 115 ทั้งเป็นการอบรม Pre-PETS ในการจัด

กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่อำาเภอหัวหิน และก็ในอีกหลายวาระที่

เราเจอกัน ผมเน้นยำาเสมอว่ารุ่นก็คือรุ่น แต่หัวใจหลักของพวกคุณ

ก็คือสโมสร คือบ้านของคุณ ถ้าบ้านของคุณรั้วบ้านผุพัง เสาบ้าน

ก็จะหัก แล้วถ้าคุณไม่ช่วยพยุงเสาบ้านไม่ช่วยกันซ่อมรั้วบ้านของ

คุณ รุ่นของคุณก็จะไม่มีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นรุ่นก็เหมือนขา

ซ้าย สโมสร home club ของคุณก็เหมือนขาขวา เมื่อไหร่ที่ขาซ้าย

และขาขวาเดินไปไม่พร้อมกัน ไม่สมดุลกัน ร่างกายเราก็จะทรงตัว

ไม่ได้ เราก็จะเดินแบบไม่สง่างาม เพราะฉะนั้นผมขอให้นายกรุ่น 

115 ทุกคนได้เดินด้วยขาซ้ายและขาขวาก้าวเข้าไปอย่างพร้อมเพียง

กัน ไปด้วยกัน ไม่ทิ้งสโมสร ไม่ทิ้งรุ่น ผมให้อีกหลักหนึ่งก็คือ “คน

สำาราญงานสำาเร็จ” เมื่อไหร่ที่เราออกมาจากบ้าน เมื่อไหร่ที่เราออก

มาทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรโรตา

รีหรือองค์กรอื่นๆ สมาคม ชมรม มูลนิธิ ถ้าตัวเราเองซึ่งเป็นผู้บอก

ว่าผู้บำาเพ็ญประโยชน์ออกมา ตัวเรายังไม่สำาราญ ครอบครัวยังไม่

สำาราญ คู่สมรมและลูกๆยังไม่สำาราญแล้วเราจะทำาให้คนอื่นสำาราญ

ได้อย่างไร เราจะทำากิจการงานอื่นได้สำาเร็จได้อย่างไร เมื่อตัวเรา

เองเรายังทุกข์อยู่ ครอบครัวเราเองยังทุกข์อยู่นั้น เพระฉะนั้น ผม

จึงบอกว่าขอให้นายกรุ่น 115  ใช้ความเป็นรุ่นให้เกิดประโยชน์ คือ 

ก่อนที่คุณจะออกไป service above self คนอื่น ไปช่วยเหลือผู้

ด้อยโอกาสคนอื่นๆ คุณหันกลับมามองบ้านตัวเองไหม ว่าในสมาชิก

ครอบครัวของคุณในรุ่น 115 ว่าสโมสรนี้มีความเข้มแข็งไหม สโมสร

ไหนไม่มีความเข้มแข็ง ผมอยากให้สโมสรซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่มีความเข้ม

แข็งหันมาจูงมือกันช่วยเหลือกันในการนำาพาสโมสรเล็กต่างๆ ก้าว

ไปเป็นผู้บำาเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะ

เดินไปด้วยกัน เพราะโรตาเรียน We are the family, you will 

never alone เราเดินไปด้วยกัน ก้าวออกไปอย่างสง่างาม ผมบอก

แล้วว่า บริบทของบางสโมสรได้ผู้นำาที่มีศักยภาพในการดูแลภาค 

ผู้นำาที่มีฐานะทางสังคม มีทุนทรัพย์ที่พร้อมจะช่วยเหลือ และมี

โครงสร้างของสโมสรที่เข้มแข็ง พร้อมจะทำาประโยชน์ได้หลากหลาย 

แต่บางสโมสรผู้นำาก็แทบจะเอาตัวเองไม่รอด นำาพาสโมสรไม่รอด 

แล้วจะไป service above self ผู้อื่นหรือตนเองได้อย่างไร เพราะ

ฉะนั้นผมอยากให้สโมสรท่ีเข้มแข็งทั้งตัวนายกและโครงสร้างสโมสร

หันมามองคนในบ้านเราว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร เราจะไม่ทิ้ง

ใครไว้ข้างหลัง และเราจะก้าวเข้าสู่เส้นชัย ณ 30 มิถุนายน ไปพร้อม

กัน โดยไม่แบ่งแยก ไม่แข่งขัน แต่จะไปด้วยกัน แบ่งปันและเกื้อกูล

กันตลอดไป

..We are the family, 
you'll never walk alone.
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 สโมสรโรทาแรคท์เป็นสโมสรบำาเพ็ญประโยชน์ของคน

หนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี ที่เน้นถึงความสำาคัญของการเป็นผู้นำา

และการมีส่วนร่วมในชุมชน ตอนแรกที่ได้รับการติดต่อให้

เป็นประธานโรทาแรคท์ก็แอบมีหนักใจนิดหน่อยว่าจะเริ่มต้น

อย่างไรดี แต่พอได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ได้ปรึกษาและ

เชิญ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ เป็นที่ปรึกษา ท่านได้ตอบรับให้

ทัง้อินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ เราสองคนกเ็ลยสบายใจพร้อม

ลุยแล้วค่ะ!!!!

 ผลการประชุมสภานิติบัญญัติเดือนเมษายนท่ีผ่านมาได้

มีการยกระดับสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ

โรตารีสากลน่ันหมายความว่าโรตารีสากลให้ความสำาคัญกับ

เยาวชนโดยเฉพาะครอบครัวโรตารี เฉกเช่นสโมสรโรทาแรคท์ 

แม้สโมสรโรทาแรคท์จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของโรตารีสากลแต่

สมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์ก็ไม่ได้เรียกว่าโรแทเรียน การก่อตั้ง

ก็ยังคงต้องมีสโมสรโรตารีเป็นสโมสรอุปถัมภ์ โรตารีสากลคาดหวัง

ที่จะเพิ่มจำานวนสมาชิกโรแทเรียนจากอดีตโรทาแรคท์เตอร์

 ดังนั้น แผนงานของภาค 3330 ในปีนี้จึงเน้นเรื่องความต่อ

เนื่องจากโรทาแรคท์เตอร์สู่โรแทเรียน แต่จากการจัดการอบรม

คณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15 และ 31 วันที่ 

20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช 

พบว่ามีสโมสรอุปถัมภ์ส่งโรแทเรียนเข้าร่วมประชุมเพียง 1 สโมสร 

เท่านั้น จากทั้งหมด 10 สโมสร อาจารย์ที่ปรึกษาได้สะท้อน

ปัญหาให้ฟังว่า

 - สโมสรอุปถัมภ์ไม่เคยมาเข้าร่วมประชุมกับสโมสร

โรทาแรคท์ด้วยและไม่เคยให้คำาแนะนำาใดๆ จะมาเข้าร่วม

เฉพาะงานสถาปนาเท่านั้น 

 - สโมสรอุปถัมภ์ไม่เปิดโอกาสให้สโมสรโรทาแรคท์ได้ร่วม

วางแผนการทำากิจกรรมหรือโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 

แต่จะวางโครงการไว้ให้ว่า สโมสรโรทาแรคท์ต้องเข้าร่วมงานใด 

หรือทำางานใดบ้าง

 - เริ่มต้นปีโรตารี สโมสรอุปถัมภ์ควรตั้งงบประมาณเกี่ยว

กับเยาวชนเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้เข้าร่วมการประชุมระดับ

ภาค

 - เริ่มต้นปีโรตารี สโมสรอุปถัมภ์ควรประชุมร่วมกับฝ่าย

บริหารของสถานศึกษาเพื่อวางแนวทางในการทำางานร่วมกัน

รวมถึงการสนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์

 - สโมสรโรทาแรคท์ไม่รู้จักธรรมนูญและข้อบังคับของ

สโมสร

 - จากการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบออนไลน์ เรา

พบว่า ไม่มีชื่อนายกสโมสรและอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 80 

ทำาให้นายกปัจจุบันของสโมสรโรทาแรคท์ ไม่สามารถเข้าไป

อัพเดทข้อมูลของสโมสร รวมถึงการเปิดใช้บัญชี My Rotary 

ดังนั้นสโมสรอุปถัมภ์ควรส่งเสริมให้นายกสโมสรโรทาแรคท์

เข้าไปอัพเดทข้อมูลผู้นำาสโมสรก่อนวันที่ 30 มิถุนายน หรือ

สโมสรอุปถัมภ์ จะเป็นผู้อัพเดทข้อมูลให้เอง

“ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสโมสรอุปถัมภ์มีความสำาคัญอย่างมาก

ในการส่งเสริมให้โปรแกรมโรทาแรคท์ของภาคประสบความ

สำาเร็จค่ะ”

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย
ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค 3330

ขึ้นอยู่กับสโมสรโรตารี
อุปถัมภ์ จริงหรือไม่

สโมสรโรทาแรคท์ที่
ประสบความสำ เร็จ
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ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ประกอบพิธีสถาปนา  นายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร สร. 6 สร.ในพื้นที่ 3 และ 4 ประกอบด้วย 

สร.คอหงส์ สร.หาดใหญ่นครินทร์ สร.โคกเสม็ดชุน สร.นครหาดใหญ่ สร.ควนลัง-หาดใหญ่ และ สร.หาดใหญ่อีสท์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่

สร.สงขลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

พิธีสถาปนา
คณะกรรมการบริหารสโมสร

ปี 2562-2563
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สร. ยะลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สร. หาดใหญ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

พิธีสถาปนา
คณะกรรมการบริหารสโมสร

ปี 2562-2563
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การประชุมสโมสรโรตารี ภาค 3330 นัดแรก ปีบริหาร 2562-2563

           สร.ควนลัง-หาดใหญ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สร.ปราณบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

เคาะฆ้องนัดแรก สร.เทพารักษ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สร.โคกเสม็ดชุน วันที 25 กรกฎาคม 2562

สร. E-Club วันที่  15 กรกฎาคม 2562

สร.ปู่เจ้าสมิงพราย วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สร.ปัตตานี วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
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สร.บ้านโป่ง และ สร.สีลม ภาค 3350 ทำาโครงการ Global Grant #1977970 ร่วม

กับ สร.Mito Minami D.2820  Ibaraki และ สร.Fukuyama North D.2570 Saitama 

มอบเครื่องดมยาสลบ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก เครื่องวัดความดันมือถือ 

เครื่องช่วยหายใจ เครื่องล้างไตเทียม มูลค่า 124,000US$ หรือ 3,844,015 บาท 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

โครงการ “เตียงเคียงนำ้าใจ”

สร.บ้านโป่ง สร.นครปฐม สร.สีลม Host Club มอบเตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ จำานวน 

80 เตียง รวมมูลค่า 2,581,990 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

สโมสรโรตารี 8 แห่ง (สร.ป่าเลไลก์ สร.อู่ทอง สร.สุพรรณิการ์ สร.บ้านโป่ง 

สร.สองพี่น้อง สร.โพธาราม สร.เพชรสุพรรณ สร.สุพรรณบุรี) สนับสนุน

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 

อ.สองพี่น้อง ได้โลหิตจำานวน 325 ถุงสร.นครปฐม ร่วมกับชุมชนตำาบลสวนป่าการท่องเที่ยวและเกษตรจังหวัด 

ทำากิจกรรมรักษ์ชุมชนปลูกต้นไม้บริเวณคลองชล ต.สวนป่าน อ.เมือง 

จ.นครปฐม วันที 11 กรกฎาคม 2562

อบรมความรู้พื้นฐานโรตารี ให้กับสมาชิกก่อตั้งสโมสรใหม่ สโมสรโรตารีพราวด์นครศรีธรรมราช และสโมสรโรตารีเมืองต้นนำ้าชะอวด

District 3330
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การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ ปีบริหาร 2562-2563 

พื้นที่ 1-15 และ 31 ภาค 3330 โรตารีสากล 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช 
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สวัสดีค่ะ มิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน

 เผลอแป๊บเดียว หมดปีบริหารอีกแล้ว จาก “สร้างแรงบันดาลใจ” สู่  

“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก” ดิฉันจำาได้ว่าเพิ่งจะไปงานสถาปนาท่านผู้ว่าการภาค 

พลโทคณิต แจ่มจันทรา ไม่นานนี้เอง วันนี้เราได้มีผู้ว่าการภาคคนใหม่เอี่ยม วัยรุ่น พุ่งแรง 

ท่านออกตัวได้เฉียบมากค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ว่าการภาค สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง นายกสโมสร

สมาชิก และคณะกรรมการภาค ปีบริหาร 2562-2563 

 สำาหรับสารผู้ว่าการภาคในปีบริหารน้ีดิฉันได้ทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่จะพยายามนำาเสนองานที่แตกต่างจากที่เคยได้

ทำามา ในฉบับนี้เรามีคอลัมน์สกู๊ปพิเศษสัมภาษณ์ผู้ว่าการภาค บทความจากประธานคณะกรรมการ Rotaract ภาค สาวสวย 

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย มาอ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ โปรดติดตามนะคะ และมีภาพกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 

สโมสรใดที่สนใจอยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ให้กับชุมชน ส่งภาพถ่ายที่ชัดๆ มายัง นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล email 

address : rotarykl@gmail.com ก่อนวันที่ 30 ของทุกเดือนค่ะ 

นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล

สร.โรตารีหลักห้า-ดำาเนิน ร่วมกับสำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

OTARY EXCHANGE RATER อัตราแลกเปลี่ยนเงินของโรตารี เดือนกรกฎาคม 2562 31 บาท : US$ 1
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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

	 โรตารสีากลมคีอร์สออนไลน์ส�าหรบัโรแทเรยีนเขา้ไปเรยีน

หลกัสตูรต่างๆ	ของโรตารทีาง	My	Rotary	ที	่Learning	Center	

ซึง่สามารถเลอืกเรยีนไดต้ามความสนใจ	เชน่	พืน้ฐานโรตาร	ี	พืน้

ฐานมลูนิธโิรตาร	ี	การรกัษาสมาชกิภาพ		Grant	Management	

Seminar	 ตลอดจนหลกัสูตรของผู้ว่าการภาครบัเลือก	 หรือ

เจ้าหน้าที่สโมสร

ในต�าแหน่งต่างๆ			

ภายในหลกัสตูรจะ

มภีาคทฤษฎ	ี และ

สถานการณ์ต่างๆ	

ใหเ้ผชญิหรอืเลอืก

แกปั้ญหา	ซึง่จะไดผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป	เป็นการเรยีนรูก้รณี

ศกึษาต่างๆ	มแีบบทดสอบ	มคีะแนน	มใีบ	Certificate	ให	้ตลอดจนม ี

เหรยีญหรอืถว้ยรางวลั	 (Online)	 และการจดัล�าดบั/การแขง่ขนั 

ในภาคหรอืในโลกใหด้ว้ย			ทัง้น้ี	การอบรมของทา่นถกูรายงานไป

ใหผู้ว้า่การภาคและเทรนเนอรภ์าคเป็นประจ�าทกุอาทติย์

รู้หรือไม่

ประโยชน์ต่างๆ	อนัจะน�ามาซึง่ภาพลกัษณ์และการเพิม่สมาชกิที่

มคีณุภาพได้

	 ความร่วมมอืของมวลมติรโรแทเรยีนทุกท่านทัว่ประเทศจะ

เป็นพลงัส�าคญัใหศู้นยโ์รตารฯี	 เป็นเครื่องมอืทีส่�าคญัในการส่ง

เสรมิงานบรกิารดา้นต่างๆ	ของโรตารใีหบ้รรลุเป้าหมาย	และเกดิ

ประโยชน์สงูสดุแก่สาธารณชนหรอืชมุชนไดแ้ทจ้รงิ

	 	 ดว้ยไมตรจีติแหง่โรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลกัษณ์	รตันวชิช)์

	 	 ประธานศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

	 ก่อนอื่น	 ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรและคณะ

กรรมการบรหิารสโมสรโรตารชีดุใหม	่ภายใตก้ารน�าของผูว้า่การ

ภาคคนใหมท่ัง้	4	ทา่นประจ�าปี	2562-63

	 ในปีโรตารใีหมศ่นูยโ์รตารใีนประเทศไทยพรอ้มทีจ่ะท�าหน้าที่

เป็นศูนย์กลางแห่งข้อมูล	 และการประสานงานระหว่างภาค

และสโมสรในกจิกรรมต่างๆ	 	 รวมทัง้การตดิต่อสื่อสารกบัเจา้

หน้าทีฝ่่ายต่างๆ	ของโรตารสีากล	ณ	ส�านกังานใหญ่	ซึง่อ�านวย

ความสะดวกและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัแก่ภาคและสโมสรต่างๆ	

ได้	 	 ทัง้น้ี	 เพื่อส่งเสรมิให้สโมสรและภาคบรรลุเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธข์องโรตารสีากลในการเพิม่สมาชกิอย่างมคีุณภาพ	

เพิม่พนูกจิกรรมการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีต่อบสนองชุมชนต่างๆ	

ได	้และสรา้งภาพลกัษณ์ของโรตารแีก่คนทัว่ไป

	 งานส�าคญัทีศ่นูยโ์รตารกี�าลงัเตรยีมการ	คอื	การสรา้ง	Website		

เรือ่ง	Membership	Lead	 เป็นภาษาไทย	 	 เผยแพรแ่ละสง่เสรมิ

บุคคลภายนอกเขา้มารว่มกจิกรรมกบัมวลมติรโรแทเรยีนในดา้น

ต่างๆ	 และการเขา้มาเป็นสมาชกิสโมสรต่างๆ	 การสง่เสรมิการ 

ใหข้อ้มลูขา่วสารเรือ่งโรตารพีืน้ฐาน	(Rotary	Basics)

	 นอกเหนือจากงานประจ�า	 คอื	 การแปลเอกสารต่างๆ	ทีเ่ป็น

ประโยชน์	 การสื่อสารและการบรกิารเรื่องการบรจิาคแก่มูลนิธิ

โรตาร	ี	ศนูยโ์รตารฯี	จะด�าเนินการใหก้ารชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั

พบิตัต่ิางๆ	 ในนามของโรตารทีัง้	 4	 ภาคในประเทศไทยในระยะ

เริม่ตน้โดยฉบัพลนั	โดยจะเริม่ตัง้แต่ปีโรตารน้ีีเป็นตน้ไป		แน่นอน

ทีส่ดุ	เราจ�าเป็นตอ้งหารายไดเ้พือ่สง่เสรมิกจิกรรมดงักลา่วดว้ยใน

ขณะเดยีวกนัเพือ่ใหม้กีองทนุทีจ่ะชว่ยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้นไดย้นืยาว

ต่อไปดว้ยน�้าใจของโรแทเรยีนทัว่ประเทศ	ซึง่กจิกรรมการหาทนุ

ดงักลา่ว	จะแจง้ใหส้โมสรต่างๆ	ทราบโดยทัว่กนัต่อไป

	 การประสานงานกบัองค์กรต่างๆ	 ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศเพื่อเชื่อมโยงสมัพนัธ์กบัสโมสรในท�ากจิกรรมบ�าเพญ็

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,353 1,404 2,816 1,373 7,946

สโมสร 102 66 112 67 347

กรกฎาคม 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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สารเลขาภาค
 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ปีโรตารี “หมุนเวียน” เปลี่ยนอีกหนเข้าสู่ปี “โรตารี 
เชื่อมสัมพันธ์โลก”  ขอแสดงความยินดีกับนายก 115 ทั้ง 102 สโมสร  และคณะกรรมการ
ทุกๆ ท่านที่จะร่วมกันทำางานในปีบริหารนี้  ขอขอบคุณทุกสโมสรที่เข้าไปปรับปรุงข้อมูล
เจ้าหน้าที่สโมสร  และกำาหนดเป้าหมายปี 2562-2563 ใน ฐานข้อมูล My Rotary ด้วย
ความเรียบร้อย 

 สำาหรับเดือนกรกฎาคม 2562 ภาค 3330 กำาหนดจัดอบรมคณะกรรมการบริหาร
สโมสรอินเทอร์แรคท์และสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15 และ 31 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2562 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
จากสโมสรอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ส่งนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งสมาชิกสโมสรที่
ดูแลสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์  เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ส่วนพื้นที่ 16-30 จะจัด
อบรมในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป  

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.สุภาภรณ์  ศรีไสย

สารการเงินภาค

 เริ่มต้นปีบริหารโรตารี วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผมขอแสดงความ
ยินดีกับนายกปีบริหาร 2562-2563 และคณะกรรมการทุกๆ ท่าน ที่จะ
มาทำางานในปีนี้
 สำาหรับข่าวสารท่ีผมจะขอแจ้งให้นายกและคณะกรรมการบริหาร
ปีนี้ทราบ ก็คงเป็นเรื่องของค่าบำารุงรายปีภาค 3330 ซึ่งจะเริ่มเดือน
กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
 ค่าบำารุงที่สโมสรโรตารีต้องชำาระมีอยู่ 2 ประเภท
 1. ค่าบำารุงโรตารีสากล
 2. ค่าบำารุงภาค 3330
1) ค่าบำารุงโรตารีสากล  กำาหนดชำาระเป็นรายครึ่งปี
 ครั้งที่ 1  ครึ่งปีแรก ชำาระภายในเดือนกรกฎาคม 2562 หรืออย่างช้า
ภายใน 28 ตุลาคม 2563  (30 + 1.5 USD)
 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ชำาระภายในเดือนมกราคม 2563 หรืออย่างช้า
ภายใน 30 เมษายน 2563 (30 USD)
วิธีการชำาระค่าบำารุงโรตารีสากล
 1. จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน(ดร๊าฟท์) สั่งจ่ายในนาม Rotary 
International
 2. แนบสำาเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice)
 3. นำาส่งเอกสารท้ังหมดทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียนไปยังผู้แทน
ดูแลการเงินของโรตารีสากล ไปที่

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 
อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32
ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร 02-661 6720-1 โทรสาร 02-661 6719

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.อธิวัฒน์  สุวรรณจินดา

2) ค่าบำารุงภาค 3330 ชำาระให้กับภาค 3330 เพียงครั้งเดียว ชำาระ
ภายในเดือนธันวาคม 2562 สมาชิกท่านละ 1,100 บาท/ปี/คน
 วิธีการชำาระค่าบำารุงภาค (1,100 x จำานวนสมาชิก)
 1. ตั๋วแลกเงินธนาคาร (ดร๊าฟท์) สั่งจ่ายในนาม“นายอธิวัฒน์ สุวรรณจินดา 
และ นางสุภาภรณ์ ศรีไสย” หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงเทพ จำากัด สาขายะลา เลขที่บัญชี 266-4-45250-1 ชื่อบัญชี “นาย
อธิวัฒน์  สุวรรณจินดา และ นางสุภาภรณ์  ศรีไสย” 
 2. กรอกแบบฟอร์มนำาส่งค่าบำารุงภาคให้ละเอียด ระบุจำานวนเงินให้
ครบถ้วน
 3. ส่งสำาเนาทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่

อน.อธิวัฒน์  สุวรรณจินดา (ประธานการเงินภาค 3330)
91 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

 ขอขอบคุณท่านนายกและคณะกรรมการปีบริหาร 2562-2563 
ทุกกำาลังใจและความร่วมมือที่ท่านมีให้กับทางภาค 3330 ของเราครับ

 “โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก”     
 “Rotary Connects The World”
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อผภ.อรชร สายสีทอง และนายกรุ่น 107

ขอแสดงความยินดี

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

ผวภ.สกนธ์ 

และ แอนน์สิรภัทร 

อึ่งสร้อยทอง 

...........................................................

..........................................................

ผู้ว่าการภาค 3330

โรตารีสากล

ปีบริหาร 

2562-2563


