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President's Message 
สารจากประธานโรตารสีากล

เริ�มต้นด้วยคําเชิญ

    เราทุกคนต่างมีเส้นทางของตนเองในการเข้ามาเป�นสมาชิกโรตารี พวกท่านบางคนเข้ามารว่ม
เพราะคุณพอ่ของท่านเคยเป�นโรแทเรียน พวกเราบางคนลงชื�อเข้ารว่มการประชุมเพราะนายจ้าง
ขอร้อง สว่นคนอื�น ๆ มาเป�นสมาชิกเพียงหลังจากที�ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกามีคําตัดสินให้ทําได้
ทว่าพวกเราแต่ละคนก็เข้ามาด้วยกลไกอยา่งเดียวกัน นั�นคือการเชื�อเชิญ

       คําเชื�อเชิญที�ปลดปล่อยจินตนาการของเราและทําให้เรารู้ว่าทุกสิ�งทุกอยา่ง อะไรๆ ก็เป�นไปได้
เราแต่ละคนมีโอกาสเหมือนกัน — มีเกียรติที�จะสง่คําเชิญได้

      สิ�งที�นา่ประทับใจอยา่งยิ�งคือการได้จินตนาการถึง วิธีที�เรามองออกไป ในชุมชนต่างๆ และหา
ผู้นําในอนาคตของเรา ซึ�งมันมักจะดึงดูดผู้คนที�เป�นเหมือนเราจริงๆ เป�นรูปแบบพิเศษของความคิด
สร้างสรรค์ในการพิจารณาว่าผู้คนที�ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันมากนั�น โดยแท้จริงแล้ว สามารถที�จะ
รว่มแบง่ป�นคุณค่าของเราและมีความสามารถพิเศษบางอยา่งเหมือนกัน เพียงแค่รอเวลาที�จะถูก
ปลดปล่อย

         ถึงเวลาแล้วที�โรตารีจะก้าวไปอีกขั�นในการผลักดันความหลากหลาย ความเสมอภาค และการ
อยูร่ว่มกัน (DEI) ทั�วทั�งองค์กรของเรา

      การยอมรับประสบการณ์ที�มีผู้คนรู้สึกว่ามีสว่นรว่มเป�นมากกว่าการทําให้จํานวน สมาชิกของ
เรามีความหลากหลายมากขึ�น มันเกี�ยวกับการทําให้สถานที�ประชุมและที�ทํากิจกรรมต่างๆ ของเรา
เป�นที�ที�เราสามารถพูดคุยกันได้อยา่งเป�ดเผยและจริงใจต่อกัน ซึ�งสมาชิกของเราสัมผัสได้ถึงการ
ต้อนรับและรู้สึกปลอดภัย มันหมายถึงการขจัดสิ�งกีดขวางสําหรับการเข้าและเป�ดประตูเพื�อให้มา
อยูร่ว่มกัน ค่านิยมของเรายังคงเป�นจุดแข็งของเรา – และความมุง่มั�นสูค่วามเป�นเลิศของเราก็
ต้องการให้เรารักษามาตรฐานระดับสูงเพื�อสมาชิกของเราด้วยเชน่กัน

         ดิฉันเชื�อว่าเราทุกคนมีความตั�งใจและมุง่มั�นที�จะพัฒนา DEI ทั�วทั�งโรตาร ี  นี�เป�นรากฐานมา
จากประเพณีที�หยั�งลึกที�สุดขององค์กรของเรา และแนใ่จว่าเราจะยังคงตื�นตัวและเกี�ยวข้องกับเรื�อง
นี�ไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

           ไมกี่�ป�ที�ผา่นมา  คณะกรรมการบริหารของโรตารีได้ตั�งเป�าหมายใหญใ่นการเพิ�มสมาชิกสตรี
ให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ภายในป� พ.ศ.2566 เราเหลือเวลาอีกไมถึ่งป� แต่ดิฉันเชื�อว่าเราจะสามารถทํา
สําเร็จและบรรลุเป�าหมายนี�ได้

        เราต้องการมีผู้นําโรตารีที�เกิดจาก  ทุกทวีป  ทุกวัฒนธรรม และทุกศาสนา เราต้องการให้
สมาชิกหนุม่สาวและนักคิดรุน่เยาว์มีบทบาทและความรับผิดชอบมากขึ�น เราต้องรับฟ�งสมาชิก
โรตารีใหม่ๆ  อยา่งดีและด้วยความเคารพ ให้มากเท่าๆ กับสมาชิกที�เป�นสมาชิกมานานหลายป�

            ในระหว่าง  การประชุมใหญล่่าสุดที�เมืองฮิวสตัน เราได้ยินจากนักบินอวกาศ เกี�ยวกับ การ
เดินทางไปยังอวกาศ ทําให้นึกถึงชว่งเวลาหนึ�งในพุทธทศวรรษ 2503 ที�ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ.
เคนเนดีแหง่สหรัฐฯ กระตุ้นให้โลกฝ�น ด้วยการประกาศว่าเราจะ “ไปดวงจันทร์ [และทํา] สิ�งอื�นอีก
หลายๆ อยา่ง ไมใ่ชเ่พราะมันง่าย แต่เพราะว่ามันยาก”

         ความมุง่มั�นอยา่งเต็มที�ของโรตารีเกี�ยวกับ  DEI และการทําให้บรรลุเป�าหมายเรื�องสมาชิก
ภาพที�ยิ�งใหญข่องเราอาจดูไมน่า่เป�นไปได้เหมือนการไปดวงจันทร์ แต่ดิฉันรู้ว่าเมื�อคนทําจริงมุง่มั�น
ที�จะทําเพื�อเป�าหมายอันยิ�งใหญแ่ล้ว เราก็จะทําให้มันคุ้มค่ากับพลังทั�งหมดของเราที�ลงไป

 
เจนนิเฟอร ์อี. โจนส์
ประธานโรตารสีากล

 
JENNIFER E. JONES

President, Rotary International
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Foundation 
Trustee Chair 's Message 
สารจากประธานกรรมการมูลนธิิ

หนึ�งเหรยีญมสีองด้าน

     ในระหว่างการเดินทางของผม โรตารมีกัมเีรื�องพดูคยุกันบอ่ยครั�ง คนสว่นใหญจ่ะ
ติดต่อกับเราในเรื�องโครงการในท้องถิ�นและการระดมทนุ ซึ�งเป�นเรื�องที�ดีมาก แต่นอ้ย
คนนกัที�จะทราบว่ากองกําลังของโรตารทัี�วโลกนั�นคืออะไร เรื�องนี�เขา้ใจได้ง่ายๆ โดยดู
จากตัวอยา่ง เชน่ วิธทีี�โรตารต่ีอสูกั้บภัยพบิติัไฟป�าที�ทําลายล้างในออสเตรเลียในชว่ง
ปลายป� พ.ศ.2562 และต้นป� 2563

        ผลจากภัยแล้งที�รุนแรง  ภาวะโลกรอ้น และสภาพอากาศที�วิปรติ ทําใหเ้กิดไฟไหม้
เผาผลาญที�สร้างความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง ความต้องการ ความชว่ยเหลือ จึงเกิดขึ�น
อยา่งมากมายและเหน็ได้ชดัเจน

        โรแทเรยีนชาวแคนาดา  ที�คุ้นเคยกับไฟป�าดี  รู้ว่าการใหค้วามชว่ยเหลือที�ดีที�สดุก็
คือผา่นทางมลูนธิโิรตารี ไมน่านพวกเขาได้รว่มกับสโมสรโรตารีและภาคต่างๆ 
ในประเทศอื�น และประเทศไต้หวัน ซึ�งสง่ผลใหไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุระดับโลกสามทนุรวม
เป�นเงิน 280,000 เหรยีญ เพื�อชว่ยเหลือฟ�� นฟเูศรษฐกิจของเกษตรกรที�ได้รับผลกระทบ
จากไฟไหมน้ี�

        ชาวนาคนหนึ�งเขยีนจดหมายขอบคณุ ในนามของชุมชนหา่งไกลที�เราได้ใหค้วาม
ชว่ยเหลือ โดยกล่าวว่าพวกเขา “ไมอ่ยากเชื�อเลยว่า สโมสรโรตารี  จากประเทศอื�นๆ
จะก้าวเขา้มาและชว่ยเหลือพื�นที�เกษตรกรรมที�ค่อนขา้งเล็กของเรา” และเสริมว่าพวก
เขา “รู้สกึขอบคณุและรู้สกึเป�นเกียรติอยา่งยิ�งที�ได้รับการพจิารณาใหเ้ป�นผูที้�สมควรได้
รับความชว่ยเหลือดังกล่าว”

         เพื�อน ๆ ครับ นี�คือผลกระทบที�มลูนธิขิองท่านทําใน ทกุๆ วันทั�วโลก และเหตใุดจึง
สมควรได้รบัการสนบัสนนุจากสมาชกิโรตารทีกุคน

        โครงการ ที�สาํคัญที�สดุที�ทําในนามของโรตาร ี  คือ  โครงการที�ทําสาํเรจ็โดยผา่น
มูลนธิโิรตาร ี รายการแล้วรายการเล่า ลองนกึถึงผลกระทบของความพยายามในการ
ขจัดโปลิโอ โครงการการศกึษาสนัติภาพ และทนุสนบัสนนุของมลูนธิโิรตารทีี�มมีลูค่าไม่
นอ้ยกว่า 2 ล้านเหรยีญสหรฐั (Programs of Scale Grants) ทั�งหมดล้วนเป�นความ
พยายามจากมลูนธิขิองเราเพื�อทําใหโ้ลกนี�นา่อยูข่ึ�น

         มลูนธิ ิยงัสง่ผลต่อประสบการณ์ของสโมสร  สมาชกิภาพ  ผูร้ว่มโครงการ  และ
อื�นๆ อีกมากมาย ยิ�งมองเหน็และสรา้งผลกระทบมากขึ�นเท่าไรโดยผา่นโครงการของ
มูลนธิ ิ คนจํานวนมากก็ยิ�งต้องการเป�นสว่นหนึ�งของสิ�งที�เรากําลังทํา ในฐานะผูม้สีว่น
รว่มหรือในฐานะสมาชกิมากขึ�นเท่านั�น ทกุคนชนะไปด้วยกัน
สาํหรบัผม โรตารีและมลูนธินิั�นแยกจากกันไมไ่ด้ – ท่านไมส่ามารถมอียา่งใดอยา่งหนึ�ง
โดยไมม่อีีกอันหนึ�งได้ มนัเป�นสองด้านของเหรยีญเดียวกัน ผมรักความมมีติรภาพและ
ความเป�นเพื�อนรว่มอุดมการณ์ตลอดจนโครงการต่างๆ ที�ผมประสบพบเหน็ในฐานะ
สมาชกิของสโมสรโรตารแีซนดรงิแฮม ประเทศออสเตรเลีย แต่ผมก็รูส้กึตื�นเต้นเชน่กัน
ที�ได้เป�นสว่นหนึ�งของการเคลื�อนไหวทั�วโลกที�กําลังเปลี�ยนแปลงชวิีตของผูค้นนบัไม่
ถ้วนโดยผา่นมลูนธิโิรตารี

            จงระลึกถึงอีกด้านหนึ�งของ เหรยีญโรตาร ีและจงสนบัสนนุมลูนธิขิองท่าน ด้วย
การทําเชน่นี� ท่านจะเป�นผูที้�สนบัสนนุมวลมติรสมาชกิที�จะทําใหเ้กิดโครงการที�โลกของ
เราต้องการอยา่งแท้จริง

เอียน เอช. เอส. ไรซลี์ย์
ประธานกรรมการมูลนธิิ
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สวัสดีมวลมติรโรแทเรยีน ภาค3340 ทกุท่าน
           เดือน สงิหาคม เป�นเดือนแหง่การเพิ�มสมาชกิและขยายสโมสร เป�นเดือนที�สองของ
ป�โรตารขีองพวกเรา การเพิ�มและรกัษาสมาชกิ ของพวกเราถือเป�นสิ�งสาํคัญ เป�นหนึ�งใน
เสาหลักของโรตาร ีคือสมาชกิภาพ มลูนิธ ิและ ภาพลักษณส์าธาณะ ต้องขอขอบคุณทุกๆ
สโมสรที�เห็นความสาํคัญนี�และชว่ยกันหาสมาชกิที�จะมารว่มอุดมการณ์ เพิ�มอยา่งต่อเนื�อง
และที�สาํคัญ เรายงัคงรกัษาสมาชกิของเราไว้อยา่งเขม้แขง็อีกด้วย 
       ขอขอบคณุทกุๆสโมสร ที�รว่มกันทํากิจกรรม เพื�อสงัคมกันอยา่งต่อเนื�อง  สาํหรบั
เดือนสงิหาคม ผู้ว่าฯได้เริ�มเยี�ยมสโมสรต่างๆใน ภาค 3340 และ ได้รับความคิดเหน็ต่างๆ
ที�เป�นประโยชนแ์ก่ภาค3340 มากมาย และ ทกุสโมสรที�ไปเยี�ยมก็ใหก้ารต้อนรบัอยา่ง
อบอุ่น 
             มอีีกหลายอยา่งที�ผู้ว่าฯอยากจะชว่ยเหลือหลายๆสโมสรในด้านต่างๆไมว่่าจะเป�น  
ในเรื�องการเขา้ MY ROTARY และการเขา้ไปตั�งเป�าหมาย ใน CLUB CENTRAL ขณะนี�ได้
รว่มวางแผนงานการดําเนนิการดังกล่าวกับ ประธาน MY ROTARY ของภาค 3340 ไว้  
 ขอเวลาอีกระยะหนึ�งจะเป�ดสอนแบบคอรส์พเิศษ ใหท้กุสโมสรฯในภาค 3340 สามารถมี
ตัวแทนหนึ�งท่านเพื�อเรยีนรูเ้รื�องดังกล่าวและเขา้ไปสอนในสโมสรฯต่างๆ  
          ฉบบันี� บรรณาธกิารได้เพิ�มสารจาก ผู้ชว่ยผู้ว่าการภาคป�ายแดง ที�ทําหนา้ที�ในป�นี�
เพื�อใหทุ้กท่านได้รบัรูค้วามรูส้กึของการเป�นผู้ชว่ยผูว่้าการภาค และรูปกิจกรรม รูปการ
เยี�ยมสโมสร และเรื�องราวอื�นๆ 
             ขอขอบคณุ นายกสโมสรทกุสโมสรในภาค 3340 และ มวลมติรโรแทเรยีนทุกท่าน  
ที�ดําเนินกิจกรรมของโรตารอียา่งต่อเนื�อง และ ขออวยพรใหท้กุท่าน มสีขุภาพแขง็แรง   
 มคีวามสขุ และมพีลังรว่มกันที�จะทําสิ�งดีๆสูส่งัคมของพวกเรา

                                            
 
              

Governor's Message 
สารจากผูว้า่การภาค

 ด้วยไมตรจิีตแหง่โรตารี
   ผวภ.พรรณธดิา  โรจนว์รรณสนิธุ์
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เรือ่งเล�าจากอดตีผู�ว�าการภาค

            ภาค  3340   จัดโครงการ “ จักรยาน 10000 คัน ” เพื�อเฉลิม
ฉลองในโอกาสพิเศษนี� ท่าน อผภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย เป�นผู้เสนอ
ตัวเลข 10000 คัน ท่าน อผภ.สม อินทร์พยุง เขียนแมชชิ�งแกรนท์
ทั�งหมด 9 โครงการ มีประเทศที�เข้ารว่มโครงการ 13 ประเทศ สามารถ
ทําโครงการสําเร็จในเวลา 9 เดือน จากที�วางโครงการเอาไว้ 3 ป� มูลค่า
โครงการ 15 ล้านบาท
 

ป� ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547)  สนึามิ ที�ภาคใต้ของประเทศไทย 
           26 ธันวาคม 2547  ได้เกิดเหตุการณ์ สึนามิ ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้
ของประเทศไทย มีผู้เสียชีวิต 5,400 คน บาดเจ็บ กว่า 8,000 คน และ
สูญหายอีกนับหมื�นคน
          โดยการนําของ อดีตประธานโรตารีสากล  ฯพณฯ  พิชัย รัตตกุล
โรตารีใน ประเทศไทย ได้ทําโครงการ “โรตาร ี  มีน�าใจ  Rotary Care”
เพื�อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรแทเรียน
ในประเทศไทย และ อีกนับสิบประเทศทั�วโลก สามารถระดมทุนได้
97.6 ล้านบาท ได้สร้างบ้านเพื�อมอบให้กับผู้ประสบภัย 328 หลัง สร้าง
และซอ่มแซม โรงเรียน วัด มัสยิด ศาลาประชาคม  สร้าง ถังเก็บน�า
ระบบประปา เครื�องกรองน�า ห้องน�า มอบเรือหาปลา เครื�องมือเครี�องใช้
ในการดํารงชีวิต สร้างสนามเด็กเล่น ให้ทุนการศึกษาฝ�กอาชีพ และอื�นๆ
อีกมากมาย 

    

เล่าเรื�องโรตาร ี
โดย อผภ.สมชาย เจยีรนัยพานิชย ์ สโมสรโรตารแีก่นคูณ

ป� ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) โรแทเรยีน สุภาพสตรคีนแรกของโลก 
       โรตารีสากล ได้รับสุภาพสตรีเป�นสมาชิกสโมสรโรตารี หลังจาก
ศาลสูง สหรัฐได้ตัดสินให้โรตารี รับสุภาพสตรีเป�นสมาชิกในป� 1987 
 Dr.Sylvia Whitlock, Ph. D. เป�นสมาชิกสุภาพสตรีคนแรกของโรตารี
สังกัด Rotary Club of  Duarte , California, USA  

     
     

          ป� 2565-2566 โรตารสีากล ก็ม ีประธานโรตารสีากลเป�นผูห้ญงิ
คนแรก ก็คือ ประธานโรตารสีากล เจนนเิฟอร ์ อี. โจนส ์ (Jennifer E.
Jones) จาก ประทศแคนาดา

ป� ค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) ศูนย์ฯโรตาร ีและการแยกภาคโรตารใีน
ประเทศไทย
     มีการจัดตั�งศูนย์โรตารีในประเทศไทย ที�กรุงเทพ เพื�อทําหน้าที�
ประสานงานของโรตารี ในประเทศไทยและโรตารีสากล เชน่ การชําระ
ค่าบํารุงโรตารีสากล ที�ต้องโอนไปที�สหรัฐอเมริกา  ก็สามารถชําระเก็บ
ไว้ที�ประเทศไทย เป�นต้น เนื�องจากการขยายตัวอยา่งรวดเร็วของ
สโมสรโรตารีในประเทศไทย โรตารีสากลจึงได้อนุมัติให้ โรตารีภาค
3350 และ ภาค 3360 ประเทศไทย  แบง่สโมสร และ แยกภาค เป�นสี�
ภาค คือ ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 โดยมีผลบังคับตั�งแต่วัน
ที� 1 ก.ค. 2535 เป�นต้นไป ภาค 3340 มีผู้ว่าการภาคคนแรก คือ
อผภ.นิเวศน์ คุณาวิศรุต จากสโมสรโรตารี จันทบุรี

ป� ค.ศ. 2002 (พ.ศ.2545) ประธานโรตารสีากล คนไทยคนแรก 
      การคัดสรรประธานโรตารีสากล  แต่ละป�จะมาจาก ประเทศ
สมาชิกเกือบ 200 ประเทศ จนมีคํากล่าวว่า การได้รับเลือกให้เป�น
ประธานโรตารี สากล นั�น ยากกว่า การได้รับเลือกเป�นประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกา ดังนั�นจึงนับเป�นเกียรติแก่ประเทศและผู้ที�ได้รับการ
คัดสรร เป�นอยา่งยิ�ง  
       คนไทยคนแรกที�ได้รับการคัดเลือก  ให้ดํารงตําแหนง่ประธาน
โรตารีสากล คือ ท่าน ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล จาก สโมสรโรตารี ธนบุรี
ภาค 3350 โดยมีคําขวัญประจําป�ว่า “มีน�าใจ ให้ความรัก - Sow the
Seeds of Love” คําแปลภาษาไทยมาจากท่าน อผภ.สม อินทร์พยุง 

อผภ.สมชาย เจยีรนัยพานิชย์
ผูว่้าการภาคป� 2542-2543

อผภ.นเิวศน ์คุณาวิศรุต ผูว่้าการภาคคนแรก ภาค 3340 โรตารสีากล

 ภาค 3340 จัดโครงการ “จักรยาน 10000 คัน” เพื�อเฉลิมฉลองในโอกาสที� 
ท่าน ฯพณฯ พชิัย รตัตกุล  ดํารงตําแหนง่ประธานโรตารสีากล

ป� ค.ศ. 2011 (พ.ศ.2554) สนึามิ ประเทศญี�ปุ�น
        เดือนมีนาคม เกิดมหันตภัย สึนามิ ที�ประเทศญี�ปุ�น มีผู้ประสบภัย
และเสียชีวิตนับหมื�นคน โรแทเรียนในประเทศญี�ปุ�น และ ประเทศไทย
มีความเป�นมิตรและทําโครงการต่างๆ รว่มกันมาช้านาน เมื�อเพื�อน
ประสบภัย ภาค 3340 ได้ระดมเงินบริจาคเพื�อชว่ยเหลือผู้ประสบภัย
ชาวญี�ปุ�น ได้ 3 ล้านเยน หรือ 1 ล้านบาท ภายในเวลา 1 เดือน โดย มี
อน.สันต์ ผอ่งอุดม สมาชิกอาวุโสวัย 85 ป� จากสโมสรโรตารีแก่นคูน
เป�นผู้บริจาคคนแรก จํานวน 400 บาท 
         ในปลายป�เดียวกัน เดือนตุลาคม  ได้เกิดน�าท่วมใหญ ่ในกรุงเทพ
มวลมิตรโรแทเรียน ในประเทศญี�ปุ�น โดยการนําของ PP.Michitaro
Morita, Koshien RC. ได้รวบรวมเงินบริจาคชว่ยเหลือผู้ประสบภัยชาว
ไทย โดยบริจาคผา่น ภาค 3340 จํานวน 1 ล้านบาท เงินจํานวนดังกล่าว
ได้กลายเป�น “กองทุนชว่ยผู้ประสบภัยของ ภาค 3340” มาจนถึง
ป�จจุบัน
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Assistant Governor 
ผู้ชว่ยผู้วา่การภาค 3340

กําลังสาํคัญในการดําเนนิงานของผูว้า่การภาค

       ตั�งแต่ผมได้รับการแต่งตั�งให้ทําหน้าที� ผู้ชว่ยผู้ว่าการภาค เขต 2 ผมก็เริ�ม
มีความกังวลใจว่าจะทําได้ดีหรือไม ่เนื�องจากเป�นครั�งแรกที�ได้รับหน้าที�นี� เขต
2 มีทั�งหมด 6 สโมสร มีแต่สโมสรที�ใหญ่ๆ  ทั�งนั�น มีแต่คนเก่งๆมากมาย ทุกๆ
สโมสร 
        หลังจาก เริ�มวันที� 1 กรกฎาคม 2565 ผมก็เริ�มทําหน้าที�โดยการประสาน
กับ นายกสโมสร และ คณะกรรมการบริหารทุกสโมสรในเขต และได้รับความ
รว่มมืออยา่งดีเยี�ยมทุกครั�งเกินความคาดคิดที�ผมเคยกังวลไว้ล่วงหน้าก่อน
ปฏิบัติหน้าที�นี� 
        การทําหน้าที�ของผมหลักๆ ก็คือ เมื�อผมได้รับขา่วสารใดๆจากท่าน  
ผวภ. และจากทีมงานเลขาภาคผมจะรีบแจ้งให้ท่านนายกและคณะกรรมการ
ทุกสโมสรทราบทันที และ ประสานกลับมาให้ท่านผวภ. และ ทีมงานเลขา
ทราบทันทีเชน่กัน สรุปการทําหน้าที�ผชภ. เขต 2  ผมไมม่ีป�ญหาใดๆเลยครับ
มีแต่จะได้รับความรู้เพิ�มขึ�นจากสมาชิกรุน่พี�ที�ให้คําแนะนําเพิ�มเติมอีก 
    ผมกลับจะเสียใจมากกว่า ถ้าไมไ่ด้มาทําหน้าที�นี� ผมต้องขอบคุณ ท่าน
ผวภ. พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ ที�สนับสนุนให้ผมมาทําหน้าที�นี�     ผมจะทํา
หน้าที�นี�ต่อไป และ จะทําให้ดีที�สุด ผมเชื�อว่าไมว่่างานอะไรยอ่มมีป�ญหากัน
ทั�งนั�นไมม่ากก็น้อย เพราะ ป�ญหามีไว้ให้เราแก้ไขแล้วเราจะได้เรียนรู้จาก
ป�ญหานั�นๆเสมอ 
        ผมขอยืนยันกับท่าน ผวภ อีกครั�งว่าผมมีความพึงพอใจกับการทําหน้าที�
นี�มากๆ ทุกครั�งที�ผมไปเยี�ยมประชุมกับสโมสรต่างๆผมจะแจ้งถึงการทํางาน
ของ ผวภ.และการตั�งเป�าหมายของท่าน ผวภ. ว่าท่านมี นโยบายอะไรบ้างใน
การทํางานของท่าน สว่นใหญจ่ะได้รับการตอบรับเป�นอยา่งดี และ ยืนยันว่า
จะให้ความรว่มมือทํางานให้ท่าน ผวภ. สําเร็จเป�าหมายให้ใด้โดยเฉพาะเรื�อง
การเพิ�มสมาชิกภาพ การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีสากล และ การทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพื�อสนับสนุนให้ภาค ของเรา เข้มแข็งขึ�นไปอีก 
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           ดิฉนัรูส้กึเป�นเกียรติอยา่งสงู ที�ได้รบัเกียรติจาก  ภาค 3340 ใหดิ้ฉนั
ทําหนา้ที� ผูช้ว่ยผูว่้าการภาค เขต 4 เป�นครั�งแรก สโมสรในเขตดิฉนั คือ
สโมสรโรตารพีลตูาหลวง สโมสรโรตารสีตัหบี และ สโมสรโรตารมิีตรภาพ
สตัหบี ดิฉนัเต็มใจ และ  ตั�งใจปฏิบติัหนา้ที�ที�ได้รบัมอบหมาย อยา่งเต็ม
กําลัง เต็มความสามารถ เพื�อบรรลเุป�าหมายของภาค
            ขออนญุาตเล่า ประวัติการเป�นโรแทเรยีนนะคะ ดิฉนัสมคัรเป�น
โรแทเรยีนป� 2561 และได้รบัเลือกเป�น นายกสโมสรมติรภาพสตัหบี       
 ป�บรหิาร 2563 - 2564 และ 2564 - 2565 สองสมยั และป� 2565-2566
เป�นผูช้ว่ยผูว่้าการภาคครั�งแรก 
        ดิฉนัรูส้กึประทับใจที�ได้รว่มงานกับบุคลากรของภาค คนเก่งๆ ที�มี
ความรูค้วามสามารถ ได้กรุณาสอนงานดิฉนัหลายอยา่ง ทําใหดิ้ฉนั ได้
พฒันาตัวเองในหลายๆด้าน ในหลายๆมติิ ซึ�งมปีระโยชนแ์ละมคีณุค่ากับ
ดิฉนัมากๆเลยค่ะ 
          ก่อนป�บรหิารดิฉนัได้รบัการอบรมทาง Zoom Virtual อยา่งจริงจัง
หลายครั�ง และ ใน วันที�  7- 8 มกราคม 2565 ได้รว่มอบรมทํากิจกรรมที�
แหลมสงิหเ์ป�นการอบรมรูปแบบใหมที่�ได้สายสมัพนัธ ์ ได้ความรูค้วามรัก
สามคัคี และได้เรยีนรู ้ คําว่า “ทํางานเป�นทีม” ได้ที�นี� ทุกครั�งที�ได้รว่ม
อบรมสมัมนาจะรูส้กึรกัและหลงใหลในความเป�นโรตาร ี ได้มโีอกาสรว่ม
งานกับ ท่านพรรณธดิา โรจนว์รรณสนิธุ ์ ผูว่้าการภาค 3340 และ ท่าน
สภุาพบุรุษ ได้เหน็วิสยัทัศนก์ารทํางานอยา่งทุ่มเทเพื�อองค์กร เหมือนท่าน
ไมรู่ส้กึเหนด็เหนื�อย ดิฉนัแอบชื�นชมและจดจําแบบอยา่งการทํางานของ
ท่าน เพื�อมาปรบัใชกั้บสโมสรและชวิีตประจําวันของดิฉันค่ะ
          ดิฉนัได้สื�อสาร กับ สโมสรประสานงานนายก กับ ภาคเพื�อบรรลเุป�า
หมายตามเวลาที�กําหนดและชว่ยกําหนดแผนนโยบายเพื�อใหส้อดคล้อง
กับการทํางาน ของภาค ไป สูเ่ป�าหมาย ตามคติพจนข์องโรตารีในป�นี�คือ
"จินตนาการสารสรา้งงานโรตาร"ี “Imagine Rotary” ผูว่้าการภาค เยี�ยม
สโมสรอยา่งเป�นทางการ 17-18-19 สงิหาคม 2565 สร.พลตูาหลวง.
สร.สตัหบี และ สร.มติรภาพสตัหบี ท่านได้ใหคํ้าแนะนําใหกํ้าลังใจและให้
พลังบวก กับ พวกเราทกุคนเพื�อนําพาสโมสรโรตารทีกุสโมสรไปสูเ่ป�า
หมายความสําเรจ็ในอุดมการณข์องโรตารี
         สดุท้ายนี�  ดิฉนัรูส้กึประทับใจที�ได้ทํางานรว่มกับภาค ผวภ.  นายก
ทีมบรหิาร และ สมาชกิทกุคน ด้วยพลังของมติรโรแทเรียนเราจะยดึมั�น
แนวทางเดียวกันเพื�อใหผ้ลงานของภาคในป�นี�สําเรจ็ด้วยดี      
เพื�อความก้าวหนา้ของภาค 3340 ต่อไป

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค เขต 4 
รมัภาพรรณ์  อินมะโรง 

Assistant Governor 
ผู้ชว่ยผู้วา่การภาค 3340

กําลังสาํคัญในการดําเนนิงานของผู้วา่การภาค
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ประมวลภาพจากเยี�ยมสโมสรของผูว่้าการภาค

District Governor Visit 
เยีย่มสโมสรโรตารจีนัทบรุ ีเยีย่มสโมสรโรตารเีกาะช�าง จงัหวดัตราด  

เยีย่มสโมสรโรตารตีราด  

เยีย่มสโมสรโรตารพีลตูาหลวง

เยีย่มสโมสรโรตารเีมอืงขลงุ

เยีย่มสโมสรโรตารมีติรภาพสตัหบี



Governor's  D3340
สารผูว้า่การภาค August 2022

11

เยีย่มสโมสรโรตารจีนัทนมิติ

ประมวลภาพจากเยี�ยมสโมสรของผูว่้าการภาค

District Governor Visit 
เยีย่มสโมสรโรตารสีตัหบี

เยีย่มสโมสรโรตารแีหลมฉบงั และ สโมสรศรรีาชา



สโมสรโรตารมีติรภาพขอนแก่น นําโดยนายกนนัฐยิา สริกิาญธนานนัท์ นายกสโมสรฯ ที�โรงเรยีนหนองแวงภเูขา ประกอบด้วย การซอ่มแซมหอ้งน�าที�ชํารุด การ
ซอ่มแซมสนามเด็กเล่น เปลี�ยนวัสดทีุ�ชํารุดและทาสใีหมใ่หส้ดใสนา่เล่น ชว่ยใหเ้ด็กได้มวิีวัฒนาการการการเล่น นํายางรถยนต์เก่ามาซอ่มแซมและทาสีใหม ่ ทํา
เป�นอุปกรณต่์าง  ๆ ทาสอีาคารเรยีน ปรบัปรุงซอ่มแซมสนามฟตุบอล เพื�อเด็ก  ๆ ได้มทีี�เรยีน ที�เล่น สดใสสวยงาม เพื�อสรา้งขวัญและกําลังใจ สโมสรโรตารี
มติรภาพขอนแก่นหยบิยื�นสิ�งดีๆนี�แบง่ป�นสูส่งัคม

สโมสรโรตารจัีนทบุร ีนําโดย นายกสรญา นลิเจิดสริ ินําสมาชกิไปมอบเงิน อาหาร เสื�อผา้ ผา้หม่ ที�นอนมุง้และสิ�งของจําเป�น ให ้3 ครอบครวั ที�ประสบอัคคีภัย
จากไฟฟ�าลัดวงจร เมื�อวันที� 19 สงิหาคม 2565  ณ ตรอกเมตตา 1 ในเขตเทศบาลเมอืงจันทบุรี
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กจิกรรมสโมสร 
ภาค 3340
Club Activities 

Rotary E-Club Dolphin Pattaya International รว่มกับหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน รว่มทําโครงการบําเพญ็ประโยชน ์"รวมพลังรกัษ์เกาะพระ" ปลกูต้น
โกงกาง 1000 ต้น ปล่อยเต่าทะเล  และ  เก็บขยะ   เนื�องในโอกาสวันแมแ่หง่ชาติ 12 สงิหาคม  ที�ศนูยก์ารฝ�กสงครามพเิศษทางเรอื (เกาะพระ)

12



สโมสรโรตารหีมากแขง้  ได้จัดกิจกรรม " โครงการมอบทนุการศกึษา ครั�งที� 9 " ประจําป�
2565 จํานวน 65 ทนุ เป�นการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และ ใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่เด็ก  ๆที�ด้อย
โอกาส เด็กประพฤติดี เด็กเรยีนดีแต่ยากจน ซึ�งเด็ก เๆหล่านี�จะเป�นแบบอยา่งที�ดีในด้านการ
เรยีน เป�นอนาคตที�ดีของสงัคมและครอบครวั 

กจิกรรมสโมสร 
ภาค 3340
Club Activities 

 สโมสรโรตารเีกาะชา้ง นําโดย นายกมกุดา เจรญิประสทิธิ� เป�ดฝ�กการอบรม ทักษะการจัดดอกไมส้ด เป�นโครงการเสรมิสรา้งอาชพีใหแ้ก่ชุมชน และชว่ยเหลือ   
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเที�ยว เพื�อลดค่าใชจ่้ายในสถานประกอบการ  ณ หอ้งประชุมโรงแรม Koh Chang Grand Orchid Resort

สโมสรโรตารท่ีานท้าวสรุนาร ีรว่มทํากิจกรรมบําเพญ็ประโยชน ์ 
มอบสิ�งของ   จํานวน 600  ชิ�น  ใหกั้บ ท่านนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสมีาหอ้งรบับรจิาคโลหติสภากาชาดไทย                     
หา้งเทอรม์นิอล 21  

Governor's  D3340
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สโมสรโรตารโีคราช  นายกวารุณ ีคปูระทมุศริ ิและ สมาชกิสโมสร ทํากิจกรรมบําเพญ็ประโยชน ์มอบเครื�องกระตกุไฟฟ�าหวัใจชนดิอัตโนมติั (AED) ใหกั้บโรง
พยาบาลเสงิสาง  ภายใต้โครงการ โครงการทนุสมทบ มลูนธิโิรตาร ีGG #2230192  มลูค่าโครงการ 174,000 บาท (US$ 4,971)
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กจิกรรมสโมสร 
ภาค 3340
Club Activities 

สโมสรโรตารคีณุหญงิโม โคราช วันศกุร ์ที� 12 สงิหาคม 2565 เวลา 10:00-13.30 น. 
 ณ สวนสตัว์นครราชสมีา ได้จัดกิจกรรม ใหเ้ด็ก  ๆวาดรูป ในรูปแบบจินตนาการต่างๆ
พรอ้มรบัรางวัลมากมาย และมีการแจกขนมไอศครมีใหกั้บเด็ก  ๆและผูป้กครอง

สโมสรโรตารเีมอืงมกุดาหาร  มอบเครื�องอุปโภค บรโิภคแก่ ผูป้�วยติดเตียง  ที� บา้นนา
คํานอ้ย อําเภอเมอืง จังหวัดมกุดาหาร จํานวน 2 ราย เพื�อเป�นขวัญกําลังใจและชว่ยแบง่
เบาค่าใชจ่้ายแก่ครอบครวัผูป้�วย

สโมสรโรตารนี�าพอง จัดทําโครงการ มอบหนงัสอืเสรมิความรู้ใหเ้ด็ก  ๆ โรงเรยีนบา้น
เสยีวโคกกลาง อ.น�าพอง จ.ขอนแก่น  และ โรงเรยีนโคกกลางนาเลาะ อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น

14

สโมสรโรตารตีราด นําโดยนายกสพุฒัน ์ คุม้ วงษ์ ดี  และ สมาชกิรว่ม
กิจกรรมกับผูส้ร้างบุญวัดไทรทอง และ ประชาชนทั�วไป แจกทุนการ
ศกึษาใหกั้บเด็กพเิศษ โรงเรยีนวัดไทรทอง ต.หนองโสน อ.เมอืง จ.ตราด 

สโมสรโรตารจัีนทนิมติ รว่มกับชุมชน และ วิทยาลัยการอาชพีนายาย
อาม ได้จัดทํากิจกรรมเพื�อสง่เสรมิใหเ้ยาวชนเป�นต้นแบบแก่ชุมชน และ
สงัคม มอบเกียรติบตัร ใหกั้บเยาวชนต้นแบบ จํานวน 50 ท่าน โดยได้มี
การคัดสรรจาก ความประพฤติ การทํากิจกรรมดี และ การเรยีน

สโมสรโรตารรีอ้ยเอ็ด รว่มเลี�ยงอาหารกลางวัน มอบสิ�งของเครื�องใช้
แก่ผูต้้องขงัหญงิ จํานวน 180 คน  ณ เรอืนจําจังหวัดรอ้ยเอ็ด



สโมสรที�เพิ�มสมาชกิไดส้งูสดุ(หกัลบกับสมาชกิที�ออก) 
              กลุ่มที�  1   มสีมาชกิตั�งแต่ 5 -15 คน
              กลุ่มที�  2   มสีมาชกิตั�งแต่ 15-30 คน
              กลุ่มที�  3   มสีมาชกิตั�งแต่ 30 คน ขึ�นไป 

สโมสรที� เขา้ไปดาํเนนิการใน MY ROTARY
              เขา้ MY ROTARY 100 % และใสข่อ้มูล วนัเดอืน 
ป�เกิด ของสมาชกิไดค้รบถ้วน
              เขา้ MY ROTARY แล้วรายงาน เจา้หนา้ที�สโมสร
(CLUB OFFICER) ทกุตําแหนง่

ภาพลักษณ์สาธารณะโรตาร ี 

รางวลัภาค 3340 ป� 2565 - 2566 
DISTRICT 3340 AWARD

รางวัลสมาชกิภาพ
 

สโมสรที�เพิ�มสมาชกิเป�นชนรุน่ใหม ่(อายุ ไมเ่กิน 40 ป�)

สโมสรที�ชว่ยก่อตั�งสโมสรใหม ่ทั�งสโมสรโรตารแีละ
โรตาแรค็ท์ โดยไดใ้บชาเตอร ์ภายใน 28 ก.พ. 2566
สโมสรที�ก่อตั�ง แซทเทิลไลท์คลับ ไดภ้ายใน 28 ก.พ.2566

สโมสรที�รายงานกิจกรรมที�สรา้งภาพลักษณ์ไดดี้ที�สดุผา่น 
Rotary Showcase อันดบั 1, 2 และ 3

สโมสรที�ทําโครงการเป�นเอกลักษณแ์ละเสรมิสรา้งภาพลักษณ ์
และนาํเสนอเกี�ยวกับแบรนด์โรตารไีดด้ทีี�สดุ 3 อันดบั

ประกวดภาพถ่าย People of Action เป�นภาพที�แสดงให ้
เหน็คนลงมอืทํา เนน้องค์ประกอบที�สรา้งแรงบนัดาลใจเหน็ 
ชดัเจนในกิจกรรมที�ทํา อันดบั 1,2 และ 3

ประกวดทําวดิโีอสั�นๆบง่บอกถึง People of Action แสดง 
ถึงการลงมอืทํา และใหค้นภายนอกรบัรูถึ้งการบาํเพญ็ 
ประโยชนข์องโรตารไีดด้ยีิ�งขึ�นอันดบั 1,2 และ 3
** ภาพและวดิโีอ People of Action ที�ไดร้บัรางวลั จะนาํสง่ 
ไปประกวดระดบัโซนต่อไป

รางวัลมูลนิธิโรตารี
 

สโมสรที�มสีมาชกิบรจิาค EREY 100% 

สโมสรที�มยีอดบรจิาคกองทนุประจาํป�ของมูลนธิฯิเฉลี�ยต่อ 
สมาชกิ (Per Capita) ของสโมสรฯสงูสดุ 3 อันดบั

สโมสรที�มสีมาชกิบรจิาคเงินเขา้มูลนธิฯิเป�นผูบ้รจิาครายใหญ่ 
(Major Gift) อยา่งตํ�า 10,000 USD เขา้กองทนุอะไรก็ได้
ไดร้างวลัทั�งสโมสรและผูบ้รจิาค

สโมสรที�บรจิาคเงินเขา้กองทนุโปลิโอสงูสดุ 

สโมสรที�สามารถทําโครงการบาํเพญ็ประโยชนที์�มคีวามยั�งยนื 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยจดัประกวด ตาม 
ความสาํคัญของโรตาร ี7 อยา่ง (Seven Area of Focus) 
ประเภทละ 3 รางวลั

ถ้วยรางวัลเกยีรติยศ มนี�าใจให้ความรกั
 

(จากอดตีประธานโรตารสีากล PRIP พชิยั รตัตกลุ)
สาํหรบัสโมสรที�ทํากิจกรรมในวนัก่อตั�งโรตารี
วนัที� 23 กมุภาพนัธ ์โดยสมาชกิและครอบครวัของสโมสรนั�นๆ 
ไดร้ว่มกันทํากิจกรรมโดยการลงมอืทํา (Hands on Project) 
ไมเ่นน้โครงการใหญ ่แต่เป�นโครงการที�สรา้งใหค้นรูจ้กัโรตาร ี
ในรปูแบบกิจกรรมที�ลงมอืทํา



   

 $475 $575 $675

 $125 $175 $225

 $20 $30 $40

 

 $60 $60 $100

IMAGINE 
WHAT’S 
NEXT

IMAGINE WHAT’S NEXT 
27-31 MAY 2023 | MELBOURNE, AUSTRALIA
27-31 พฤษภาคม 2566 เมลเบิร์น , ประเทศออสเตรเลีย

Club member, nonmember, or 
guest, age 31 or over
ผูเ้ขา้ร่วมที�มอีาย ุ31 ป�ขึ�นไป (ทั�งที�เป�น 
สมาชกิโรตาร � ไมไ่ดเ้ป�นสมาชกิ )

 Club member, nonmember, or 
guest, age 30 or under 
ผูเ้ขา้ร่วมที�มอีายตุํ�ากวา่ 30 ป� (ทั�งที�เป�น 
สมาชกิโรตาร � ไมไ่ดเ้ป�นสมาชกิ )

 

ภาค 3340 
ขอเชิญชวนสมาชิก 
ลงทะเบียน
RI Convention
27-31 พฤษภาคม 2566
เมลเบิร์น , ประเทศออสเตรเลีย

Register Category 
ประเภทการลงทะเบียน

Guest age 5 - 18 
ผูเ้ขา้ร่วมที�มอีาย ุ5-18 ป� 

 Guest under age 5
ผูเ้ขา้ร่วมที�มอีายนุอ้ยกวา่ 5 ป� 

 
Free

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

 
Free

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

 
Free

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

 

9 JUNE 2022 TO
 15 DECEMBER 2022

Saturday, House of 
Friendship only
ผูเ้ขา้ร่วมงานสงัสรรคว์นัเสาร์เทา่นั�น

 

ลงทะเบยีนระหวา่งวนัที� 
9 ม.ิย.-15 ธ.ค. 65

 

16 DECEMBER 2022 TO
31 MARCH 2023

ลงทะเบยีนระหวา่งวนัที� 
16 ธ.ค. 65 - 31 ม.ีค. 66

 

1 APRIL TO 31 MAY 2023

ลงทะเบยีนระหวา่งวันที� 
1 เม.ษ.- 31 พ.ค. 66

 

ลงทะเบยีนไดแ้ลว้วนันี�ที�เวบ็ไซต์
Register today at convention.rotary.org


