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เดือนแห่งสันติภาพ และป้องกัน / แก้ไขความขัดแย้ง
Peace & Conﬂict Prevention & Resolution Month

ผวภ.นคร�นทร รัตนกิจสุนทร

DG.Nakarin Ratanakitsunthorn

กิจกรรมตางๆของสโมสรในภาค 3350 ในเดือนมกราคมและชวงครึ่งแรก
ของเดือนกุมภาพันธຏมีความคลຌายคลึงกับชวงเดือนธันวาคมที่ผานมา นั่นก็คือ
กิ จ กรรมหาทุ น ของสโมสร กิ จ กรรมส ง มอบโครงการ Global Grants และ
กิจกรรม Rotary Day
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธຏที่ผานมาเปຓนวันคลຌายวันเกิดขององคຏกรโรตารีสากล
ซึ่งผมไดຌขอความรวมมือกับสโมสรโรตารีตางๆ ในภาค 3350 ใหຌจัดงาน Rotary
Day ในวันดังกลาวเพื่อสงมอบความสุข ความรูຌในเรื่องวิชาชีพ และใหຌบริการ ตางๆ
กับชุมชนที่สโมสรตั้งอยูและไดຌรับความรวมมือ จากสโมสรตางๆ เปຓนอยางดี
ผมขอขอบคุ ณ นายกสโมสร และโรแทเรี ย นทุ ก ๆ ท า นที ่ ใ หຌ ก ารสนั บ สนุ น
อยางดียิ่ง
งานของภาคที่มีความสำคัญมากอีกงานหนึ่งในปบริหาร 2561-62 คือ
งานประชุมใหญภาค 3350 โรตารีสากล ป 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17
มีนาคม ณ รอยัลฮิลลຏ กอลຏฟ รีสอรຏทแอนดຏสปา จังหวัดนครนายก ในงานนี้ทาน
จะไดຌรับฟຑงสุนทรพจนຏและสารแสดงความยินดีจากผูຌแทนประธานโรตารีสากล
รับฟຑงปาฐกถาจากทานอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล รับฟຑงรายงาน
จากประธานฝຆายตางๆ ของภาค ชมการแสดงจากคณะนักเรียนแลกเปลี่ยน และ
นายกสโมสรรุน 114 โปรแกรมสันทนาการอีกมากมายในชวงภาคค่ำของคืน
วันที่ 16 มีนาคม 2562 ทานจะไดຌลุຌนรางวัลมากมายตลอดการประชุมหนึ่งวันครึ่ง
และรอลุຌนรางวัลใหญจากผูຌใหญใจดีของภาค 3350 ในชวงกอนปຂดประชุมตอน
เที่ยงวันของวันที่ 17 มีนาคม 2562
ผมขอขอบคุณทานประธานจัดงาน ผชภ.อนุชา อรัญญเกษม จาก สร.พระโขนง
และคณะกรรมการจัดงานทุกทานที่ทุมเทสรรพกำลังอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหຌงานนี้สำเร็จลุลวงตามเปງาประสงคຏที่ตั้งไวຌทุกประการ ผมขอเชิญชวน
โรแทเรียนที่ยังไมไดຌลงทะเบียน ไดຌโปรดลงทะเบียนโดยดวนเพราะมีที่นั่ง และ
หຌองพักจำนวนจำกัด
เรื่องงาน “ผูຌวาพบนายกสโมสรและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 3 ที่สิงหຏบุรี”
ในวันเสารຏที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่เคยแจຌงไปกอนหนຌานี้ มีความจำเปຓนตຌอง
เลื่อนวันจัดงานไปเปຓนวันเสารຏที่ 15 มิถุนายน 2562 เนื่องจากตรงกับชวงงาน
พระราชพิธีราชาภิเษก งานนี้จะเปຓนการพบปะกันเปຓนครั้งสุดทຌายในปบริหารนี้
โดยมี สร.สิงหຏบุรี รับอาสาเปຓนเจຌาภาพจัดงาน จึงขอเชิญชวนนายกสโมสร
ผูຌชวยผูຌวาการภาค คณะกรรมการภาค และ โรแทเรียนทุกทานมารวมพบปะกัน
ในงานนี้กันมากๆ เพื่อเสริมสรຌางมิตรภาพที่ดีตอกัน

Activities and projects of different Rotary clubs in District 3350 in
January and early February were quite similar to those in passed December,
which were fundraising activities, handing over of Global Grant projects,
and Rotary One Day activities.
On 23 February, the Anniversary of Rotary International, I have asked
for cooperation from different Rotary clubs in District 3350 to organize
Rotary Day to provide happiness, knowledge in various vocations, and
services to communities in their locality. The cooperation and collaborations
from different Rotary clubs were very satisfactory. I would like to thank
Club Presidents and Rotarians for this.
Another important District event in 2018-19 for our District 3350 is
2019 District Conference. The Conference will be held on 16-17 March
at Royal Hill Golf Resort and Spa, Nakon Nayok. In this Conference, you
will be listening to the Messages and Congratulatory Speeches from RI
President's Representative, Remarks from Past RI President Bhichai Rattakul,
and Reports from different District Committees, as well as watching the
performances of Youth Exchange students, and of Presidents 114. There
are also many fun activities in the evening of 16 March 2019. There will
also be lucky draws throughout 1 and a half days Conference, and grand
prize from kind senior Rotarian before the Closing Ceremony at noon of
17 March 2019.
I would like to thank the Organizing Chair, AG. Anucha Arunyakasem
from RC Prakanong, and all the Organizing Committee Members for all
the hard work to make this Conference a success. I invite those Rotarians
who have not yet registered to register very soon because spaces and
accommodations are limited.
For "District Governor Meets Club Presidents and District Committees
#3" at Singburi, there is a necessary to move the date originally informed
from 4 May 2019 to 15 June 2019, because it coincides with the Coronation
period. This event will be the last meeting of this Rotary year, having RC
Singburi as the host. Therefore, I invite Club Presidents, Assistant Governors,
District Committees and Rotarians to attend the event to foster our
fellowship.

ผูวาการภาค 3350 โรตาร�สากล ป 2561-62

23 กุมภาพันธ ของทุกป
เปนวัน "กอตั้งโรตาร�สากล"
โรตารีสากล (Rotary International) เปຓนองคຏกรของนักธุรกิจและผูຌนำดຌานวิชาชีพจากทั่วโลก

ผูຌซึ่งใหຌบริการเพื่อมนุษยชาติ สนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพ และชวยสงเสริมไมตรีจิตและสันติภาพในโลก

โรตารี เปຓนสโมสรบริการแหงแรกของโลก กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธຏ 1905 ที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยสຏ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปຑจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกกวา 1,214,587 คน มีสโมสรกวา 35,790 สโมสร ครอบคลุม 220 ประเทศทั่วโลก
(ขຌอมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 62)
โรแทเรียน มีการประชุมทุกสัปดาหຏ เพื่อมิตรภาพและโปรแกรมที่นาสนใจที่ใหຌความรูຌในหัวขຌอเกี่ยวกับทຌองถิ่น และของโลก
สมาชิกภาพสะทຌอนใหຌเห็นถึงความเปຓนตัวแทนของกลุมชนทุก ๆ กลุมในชุมชน

โรตารี ซึ่งแตละปจะจัดสรรเงินประมาณ 90 ลຌานดอลลารຏสหรัฐ เพื่อเปຓนทุนการศึกษาระหวางประเทศ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

และโครงการเพื่อมนุษยชาติทั้งนຌอยใหญ เพื่อเปຓนการปรับคุณภาพชีวิตของผูຌมีโอกาสนຌอยนับลຌาน ๆ คนทั่วโลกใหຌดียิ่งขึ้น
โรตารีเปຓนที่ยอมรับกันกวຌางขวางวา เปຓนองคຏกรเอกชนที่ใหญที่สุดในโลกที่ใหຌทุนการศึกษาระหวางประเทศ

โรตารี คือ โปลิโอพลัส ที่โรตารีสากลไดຌใหຌคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินงานรวมกับนานาชาติ และองคຏการอนามัยโลก

โดยตั้งเปງาที่จะกำจัดโรคโปลิโอใหຌสิ้นไปจากโลก ที่ ค.ศ.2005 ซึ่งเปຓนปที่โรตารีมีอายุครบ 100 ป เด็กๆ มากกวาหนึ่งพันลຌาน
ในประเทศที่กำลังพัฒนาไดຌรับวัคซีนปງองกันโรคโปลิโอผานทางการสนับสนุนโปลิโอพลัสของโรตารีสากล
ที่มา : วิกิพีเดีย
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แบร�่ แรซซิน

BARRY RASSIN

ประธานโรตาร�สากล ป 2561-62

President, Rotary International, 2018-19
Dear fellow Rotarians,
In my travels over the past year, I’ve visited many strong, vibrant clubs and
districts that are transforming their communities. When I attend their meetings,
I can feel the energy. When I meet their members, I can see they are people of
action. And when I look at their communities, I can recognize the impact of
their work.
I’ve also visited communities with Rotary clubs that were hardly more than
social clubs. It shouldn’t ever be that way. Fortunately, there’s a simple
approach that I believe can help revitalize any club.
I’d like to challenge every Rotary club to come up with at least one highimpact service project. Each club already has the potential, the resources, to
make it happen. It has the power to change people’s lives — completely.
It doesn’t take millions of dollars. One of the most transformational projects
I’ve been a part of involved providing a Jeep to a group of midwives in Haiti.
We had asked the midwives what we could do for them, and they told us they
needed a way to reach expectant mothers in a remote part of the country. We
supplied a Jeep, painted it pink, and put the Rotary logo on it. Three years later,
we went back to see how they were doing. They were excited by the outcomes:
They told us that the mortality rate for mothers and infants in that region had
dropped by 50 percent.
That’s what I call transformational service.
But Jeeps don’t last forever, and after eight years on the road, that vehicle
was on its last legs. So we bought a pink Land Cruiser. It’s still on the road, allowing
the midwives to provide prenatal care to women in that remote region.
What makes a project transformational? It doesn’t have to involve a lot of
money, but it has to reach people and have a major impact in the community.
That is the key, and that is where careful planning and thorough research come
in. So do your research. Leverage your resources. Seek partnerships that can
increase your impact. And then take action.
Of course, service is only part of what a strong club must offer. It must also
have good speakers, provide leadership development, involve Rotaract and
Interact, and bring value to its members and reasons to participate in Rotary
events.
If your club is transformational and well-organized, everything else will follow.
Members will be engaged, and new members will be eager to join you. Fundraising
will be easier: People love to give when they see how their money is making a
difference and when they know the organization is account-able. Your club will
be vibrant, relevant, and alive — and it will Be the Inspiration to those within its
ranks as well as to the community it serves.
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มิตรโรแทเรียนที่รัก
ในช งเ ลาระ างปที่ผ านมานี้ ผมไดไปเขาร มประชุมและเยี่ยม โม ร / ภาค
จำน นมากที่มีค ามเขมแข็งมีชี ิตชี าและกำลัง รางค ามเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเขา
ผม ามารถ ัมผั ถึงพลังของพ กเขาผู ซึ่งเปนนักปฏิบัติการ เมื่อไปเยี่ยมชุมชนของเขา
ผมมองเ ็นผลกระทบจากผลงานของพ กเขา
ผมยังไดไปเยี่ยมชุมชนของ โม รโรตารีที่ดูเ มือน โม ร ังคมทั่ ๆ ไป ซึ่งไม มค ร
เปนเชนนั้น แตโชคดีที่เรายังมี ิธีการช ยเ ลือแบบงายๆ ที่ผมเชื่อ า ามารถทำใ โม รใด
ก็ไดมีชี ิตชี าขึ้น
ผมอยากทาทายใ โม รโรตารีทุกแ งจัดทำโครงการที่ รางผลกระทบได ูงอยาง
นอย นึ่งโครงการ แตละ โม รล นมีพลังมีทรัพยากรที่จะทำใ โครงการนี้เกิดขึ้นได
เพราะโครงการนี้จะมีพลัง รางค ามเปลี่ยนแปลงชี ิตผูอื่นได – อยาง มบูรณ
โครงการนี้ไมตองใชเงินเปนลานๆ เ รียญด ย โครงการ นึ่งที่ ามารถ รางค าม
เปลี่ยนแปลงมากที่ ุดที่ผมไปมี นร มด ย ในการจัด ารถจี๊พ ำ รับพ กพยาบาล
ผดุงครรภในประเท เฮติ เราไป อบถามพ กเธอ า อยากใ พ กเราช ยอะไรไดบาง ก็ได
รับคำตอบ า อยากไดพา นะ ำ รับออกไปเยี่ยมบรรดา ตรีใกลคลอดในชนบท างไกล
เราจึงจัด ารถจี๊พใ คัน นึ่ง ติดตราโรตารีและพน ีชมพูใ ด ย ามปตอมาพ กเรายอน
กลับไปดู าพ กเธอเปนอยางไรบาง ปรากฏ าพ กเธอตื่นเตนมากกับค าม ำเร็จ บอกกับ
เรา า อัตราการเ ียชี ิตของมารดาและบุตรในชนบทเ ลานั้นลดลงถึงรอยละ ๕๐ เลยทีเดีย
นี่คือ ิ่งที่ผมเรียก า บริการ รางค ามเปลี่ยนแปลง
แตรถจี๊พคันนั้นไมไดอยูยั่งยืนตลอดไป ลังจากใชปฏิบัติงานไดแปดปแล มันก็ถูก
ปลดระ าง ดังนั้นเราจึงไป าซื้อรถแลนดโรเ อร (พน ีชมพู) ใ ใชแทน ซึ่งทุก ันนี้ก็ยังใช
ิ่งทำงานอยู ทำใ พ กพยาบาลผดุงครรภเ ลานั้น ามารถออกไปดูแล ตรีใกลคลอดใน
ชนบท างไกลตอไปได
โครงการ รางค ามเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำไดอยางไร ไมตองใชเงินจำน นมาก แตจะ
ตองเขาถึงประชาชนและ รางผลกระทบใ ญใ แกชุมชน นี่คือกุญแจ ำคัญที่ตองมีการ
างแผนอยางรอบคอบและใชการ ิจัยอยางละเอียด เชนเดีย กับการเตรียมการของทาน
การจัด รรทรัพยากร การจัด า ุน นที่ ามารถเพิ่มผลกระทบใ ทานเปนท ีคูณ แล จึง
ลงมือปฏิบัติการ
แนนอนครับ การบำเพ็ญประโยชน คืองาน น นึ่งของ โม รที่เขมแข็ง ซึ่งจะตองใช
นักพูดที่ดี มีการจัดการพัฒนาผูนำ เชิญช นโรตาแรคทและอินเทอรแรคทมาร มงาน ด ย
การจัด าคุณคาใ แก มาชิกของเขาและแจงเ ตุผลที่มาร มงานกันกับโรตารี
าก า โม รทานเปน โม รที่ รางค ามเปลี่ยนแปลงได มีรูปแบบองคกรที่ดี ทุกอยาง
ก็จะตามมาเอง มาชิกก็จะมี นร ม มาชิกใ มๆ ก็อยากจะเขามาร ม โม ร การระดม
าทุนก็จะงายขึ้น เพราะเมื่อผูคนไดเ ็น าเงินของเขากำลัง รางค ามแตกตาง และรู า
องคกรของเราทำงานอยางโปรงใ ตรงไปตรงมา เขาก็อยากจะบริจาคใ ทาน โม รทาน
ก็จะมีชี ิตชี า ราเริงแจมใ และยังจะเปนแรงบันดาลใจใ แกผูที่อยูรอบขาง และเชนเดีย
กับชุมชนที่เกี่ย ของด ย

(อน.พิเชษฐຏ รุจิรัตนຏ สร.ราชบุรี : ผูຌแปล)

RON D. BURTON

รอน ดี. เบอรตัน

Foundation Trustee Chair

ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตาร�

Every second of every day, Rotarians are doing good in the
world through The Rotary Foundation. They are planning,
funding, implementing, and completing projects, both locally
and globally. It is a source of great pride for us all.

ทุก ินาทีของแตละ ัน โรแทเรียนกำลังทำ ิ่งดีๆ ในโลกโดยผานทางมูลนิธิโรตารี
พ กเขากำลัง างแผน ใ ทุน นับ นุน ดำเนินงาน และ ิ้น ุดโครงการ ในระดับทองถิ่น
และในระดับโลก นี่คือแ ลงของค ามภาคภูมิใจที่ยิ่งใ ญของพ กเราทั้ง ลาย

To me, this is one of the unique features of Rotary membership. You can get as involved as you choose. You can participate
in a project from beginning to end, or you can join in anywhere
in the process. But it all starts with you and me making a gift to
our Foundation so that funds are available.
For many of us, a district grant offers the quickest and most
convenient way to participate in grant activity, because it usually
involves a local project. A district grant project is a good way to
showcase Rotary, to get publicity, to involve prospective
members as well as the beneﬁciaries, and to add value to your
own community.
Global grants offer us a way to participate in international
projects in one or more of our six areas of focus. As we develop
a project idea, we conduct a needs assessment to determine
what is needed in the community, the resources required and
how they can be accessed, and how to carry out the project
collaboratively with Rotarians, partners, and others in the ﬁeld.
We make sure that our project includes Rotarian involvement,
beneﬁts the greatest number of people, and can be maintained
by the local residents once it is completed to ensure a long-term
effect for the community. We all take comfort in knowing that
these steps have been meticulously followed.
And, because of this proper stewardship and accountability,
we all continue to contribute our time, talents, and treasure.
You see, it is our Foundation. We are proud of it, and it is truly
making a difference in our world!

ำ รับตั ผมเอง นี่คือ นึ่งในเอก ิทธิ์ ำคัญของการเปน มาชิกโรตารี ทานอาจ
เลือกเขาไปมี นร ม ามารถร มงานโครงการตั้งแตแรกเริ่มจนจบ รือเขาไปร มใน
ขั้นตอนช งใดช ง นึ่ง แตทั้ง มดนั้นจะเริ่มตนจากเงินที่ทานกับผมไดบริจาคใ แก
มูลนิธิของเราเพื่อใชเปนทุน นับ นุนในโครงการตางๆ
ำ รับพ กเรา นใ ญแล ทุน นับ นุนของภาคเปน ิธีที่ ะด กร ดเร็ ที่ ุด
ำ รับการร มกิจกรรมทุน นับ นุนโครงการ ซึ่งปรกติจะเปนโครงการ ระดับทองถิ่น
เ มอ ทุน นับ นุนของภาคจึงเปน ิถีทางที่ดี ำ รับการประชา ัมพันธกิจกรรมของ
โรตารี และเ มาะ ำ รับเชื้อเชิญผู ที่ มค รเปน มาชิกมาร มกิจกรรม ตลอดจน
บรรดาผู รับผลประโยชนทั้ง ลาย เปนการเ ริม รางคุณคาใ แกชุมชนของทานเอง
ำ รับทุน นับ นุนระดับโลกนั้น เปนการมี นร มกันในโครงการระ างประเท
โดยจะตองเปนโครงการที่เกี่ย กับ ั ขอเรื่อง ลักขอใดขอ นึ่ง รือมากก าใน ก
เรื่อง ลักที่โรตารีมุงเนน และเมื่อเริ่มพัฒนาโครงการ เราจะตองประเมินค ามตองการ
เพื่อทราบค ามตองการที่แทจริงในชุมชน จัด าทรัพยากรที่จำเปนและ ิธีการที่จะ
ไดมา ตลอดจนพิจารณา า ิธีดำเนินการโดยใ โรแทเรียนมี นร มงานกับ ุน น
และผูที่เกี่ย ของในภาค นาม เราตองมั่นใจ าโครงการตองมีโรแทเรียนร มมือด ย
และเปนผลดีตอผูคนจำน นมากที่ ุด เมื่องาน ิ้น ุดแล ก็ตองมั่นใจ า ผูที่อยูในชุมชน
นั้น ามารถดูแลรัก าอุปกรณโครงการไดเอง เพื่อผลดีของชุมชนตอไปในระยะยา
เราทุกคนจะได บายใจและรับรูด ยกัน า เราไดปฏิบัติตามขั้นตอนดำเนินการเ ลานั้น
โดย มบูรณ
และด ยเ ตุที่เรามีระบบทำงานแบบโปรงใ และกำ นด นาที่ผู รับผิดชอบ
ที่เ มาะ มเชนนี้ จึงทำใ พ กเราทุกคนยอม ละเ ลา ค าม ามารถและเงินทองของเรา
ืบตอไป ทานคงเ ็นแล านี่คือมูลนิธิของเรา ที่เรามีค ามภาคภูมิใจ และกำลัง ราง
ค ามแตกตางในโลกของเราอยางแทจริง
(อน.พิเชษฐຏ รุจิรัตนຏ สร.ราชบุรี : ผูຌแปล)
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AG. Santi Chatterjee

Cover Story
กุมภาพันธ เปน เดือนแ ง ันติภาพและการขจัดขอขัดแยง รบโรต ร แล ยงเปนเด นท่ม
ค ม คญเน่ งจ กเปนเด นเฉลมฉล งก รก ต้ง งคกรโรต รด ย

ผชภ.สันติ จาเตอรยี

จ กช งตนข งก รก ต้งโรต ร พ ล แ รร ไดกล ไ “ถนน งคร มมคนท ไ ย งดแล
ทุนการศึกษาสันติภาพและการขจัดขอขัดแยง แตถนน นตภ พยงคงรกร ง งเปล ” แล ลงจ ก ้น ด งคร มโลกคร้งท่1 โรแทเรยนม งเ ็น
นตภ พแล ค มเข ใจกนในโลก ค ่ง คญ รบโรต ร
ในป พ. . 2460 มลนธโรต รก ต้งข้นโดยม ตถปร งคเพ่ ก ใ เกดค มเข ใจกนในโลก ค มม มตรภ พ แล นตภ พต กน ผ นก รพฒน ขภ พ ก ร ก
แล ก รขจดค มย กจน ต ม ในป พ. . 2464 โรต รบรรจเร่ ง นตภ พไ ในธรรมนญแล ข บงคบ ด ยข ค มใน ตถปร งค “เพื่อใ เกิดความเขาใจ ไมตรีจิต
และ ันติ ุขระ วางชาติ ดวยมิตร ัมพันธของบุคคลในธุรกิจ และ วิชาชีพทั่วโลกที่มีอุดมการณในการบำเพ็ญประโยชนอยางเดียวกัน”
โรแทเรยนมงเนนก ร ร ง นตภ พตล ดร ย เ ล ท่ยงคงม งคร มโลกท้ง งคร้ง แล ในท่ ดป พ. . 2491 งคก ร ปร ช ช ต ไดจดท ประกา ิทธิมนุ ยชน
ากล เร็จ โดยใชกร บแน คดแล แน ท งท่โรต ร กลไดน เ น ในก รปร ชมโรต ร กลท่ น เม่ ป พ. . 2483
โครงการโปลิโอพลั เปนค มพย ย มท่เ ็นไดชดเจนท่ ดข งโรต รในก ร ร ง นตภ พ เพร มก รร มม กนในทกปร เท ท่จ ขจดโปลโ ใ พนจ กเด็กๆ ทกคน
ในโลกน้
ในป พ. . 2539 มลนธโรต รจด ลก ตรก ร ก นตภ พแล ก รขจดข ขดแยง ภ ยใตโครงก ร นย นตภ พโรต ร มลนธโรต รได รร บคล กรท่มคณ ฒแล
ค มเช่ย ช ญด นน้ จดก ร บรมเพ่ ใ ทกคนไดเปน ผูแทน ันติภาพ ใน น คต ในร ย เพยง บก ป โรต ร ม รถ ร งบคล กรด น นตภ พม กก 1,000 คน
ใ กไปปฏบต น ท่ท่ โลกใน ข ชพท่ม น จเก่ย ข งในก ร ร ง นตภ พโดยตรง
โรต รม ลก ตรร ดบปรญญ โท ในม ทย ลย 6 แ ง ใน เมรก 2 แ ง ใน เดน ญ่ปน งกฤ แล เตรเลย ปร เท ล 1 แ ง น กจ กน้น ยงม ลก ตรร ย ้น
3 เด น ท่จ ลงกรณม ทย ลย กรงเทพ ด ย ทก ลก ตร นเปนภ งกฤ ผเรยนจ ไดรบทนเต็มจ น นโดยก ร นบ นนจ กมลนธโรต ร ปจจบนน้มผจบ
ลก ตรม กก 1,000 คน ก ลงปฏบตง นด น นตภ พในก 100 ปร เท ท่ โลก ทกๆ ป จ มผรบทน นตภ พก 100 คน เข ก บรมใน ข ต งๆ ด น นตภ พ
ไดแก 50 คน ในม ทย ลยท้ง 6 แ ง แล 50 คน ท่จ ลงกรณม ทย ลย

พันธกิจของ ูนย ันติภาพโรตารี ค ก ร งเ รม นตภ พโดยก รใ ค มรแล พฒน กยภ พข งผแทน นตภ พผ นก ร บรม ย งเขมขน ก ร ก ดง น

ใน ถ นท่จรง แล ก รเปดโ ก ใ มก ร ร งเคร ข ยร

งกนท่ โลก

ในป พ. . 2555 นตภ พแล ก รขจดข ขดแยง ถกจดใ เปน ข แรกข งก รมงเนน 6 ด น (Six areas of focus) ในก รใ ทน นบ นนร ดบโลก โรแทเรยน
ม รถช ยกน งเ รมใ เกด นตภ พในโลกไดโดย ธเ ล น้
แ ง ผเรยน ลก ตร นตภ พท่ท ง นด นน้แล กร ตนใ เข มครเข โครงก รทน นตภ พโรต ร ก รปร ก รบ มครจ เร่มในเด นมกร คมข งทกป
โดย ม รถ งใบ มครผ น นย นตภ พโรต ร
งเ รมเร่ ง นตภ พแล ก รขจดข ขดแยงในชมชน ในโรงเรยน แล ในท งถ่นท่มข ขดแยงใกลต ท น
ร ง นตภ พภ ยใน โม ร ร มท้งเผยแพร ฒนธรรมโรต รด น นตภ พแล มตรภ พใ เกดข้น ท้งภ ยใน โม รแล กบต ง โม รท่ โลก
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District Rotary World Peace Fellow Subcommittee Chair
February is the month of Peace and Conﬂict Prevention/Resolution in Rotary. This month is also signiﬁcant because 23rd
February is Rotary’s anniversary.
From the earliest days of Rotary, Paul Harris had said ‘The road to war is well paved, the road to peace is a wilderness.’ Since the
World War 1, Rotarians have considered World Understanding and Peace a corner stone of Rotary.
In 1917 the Rotary Foundation was established with the mission to advance world understanding, goodwill, and peace through
the improvement of health, the support of education, and the alleviation of poverty. Later in 1921, Rotarians incorporated peace
making into Rotary’s constitution and By-laws with the word “The advancement of international understanding, goodwill, and peace
through a world of fellowship of business and professional persons united in the ideal of service.”
Rotarians emphasized peace throughout the two intervening world war years and ﬁnally in 1948 The United Nations Universal
Declaration for Human Rights was ﬁnalized using the framework and guidelines from the 1940 Rotary International Convention in
Havana.
Polio Plus is Rotary’s most visible effort at peace building as it involved co-operation of every single country in the world to
make this world a safe polio free place for its children.
In 1996 the Rotary Foundation set up education on peace and conﬂict prevention and resolutions under the Rotary Peace
Centers program. The Rotary Foundation identiﬁes highly qualiﬁed professionals and train them to become agents of peace. In just
over a decade, the Rotary Peace Centers have trained more than 1,000 Rotary Peace Fellows who are now working throughout the
world in a wide range of occupations and positions of authority to serve the goal of building peace.
Masters’ degree programs were offered in six universities – two in the US, one each in Sweden, Japan, United Kingdom, and
Australia while a three months certiﬁcate program is offered in Bangkok at Chulalongkorn University. All courses are taught in English.
Students receive a full scholarship and are funded by Rotary Foundation. Today more than 1,000 peace fellows are working to help
build peace in more than 100 countries. Every year a new batch of 100 students study different aspects of peace building – 50 at the
6 universities and 50 at Chulalongkorn University.
The Rotary Peace Center’s mission is to promote world peace by educating and empowering peace-builders through rigorous
academic training, applied ﬁeld experience, and global networking opportunities.
In 2012 Peace and Conﬂict Prevention and Resolution became the ﬁrst
of Rotary’s 6 Areas of Focus where Global Grants are offered.
Rotarians can help promote peace in several different ways –
Identify potential peace fellows and encourage them to apply
for Rotary’s Peace Fellow Program.
Each year announcements are made in January inviting applications
to the Rotary Peace Center
Promote Peace building and resolution of conﬂict in your community,
in schools, and in conﬂict areas Promote Peace in your club and share
the Rotary culture of world understanding and fellowship in your club,
and with other clubs in the world.
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แน ทางการปองกันการใชค ามรุนแรงตอเยา ชน
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อน.ชาลี ยาณะสาร

ประธานคณะอนุกรรมการสันติภาพ และขจัดขอขัดแยง

ค ามรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยมีคานิยมและเจตคติของ ังคมจากผูใ ญ าจะตองคอยชี้นำและตัด ินใจแกบุตร
ธิดา รือกระทั่งลูก ิ ย เพราะผูใ ญมีค ามแข็งแรงทางกาย และกำลังทรัพยมากก า ตอง าเลี้ยงเด็กๆ
รือจะตองคอย ั่ง อนใ เปนคนดี ทำใ “มี ิทธิ” ที่จะใชอำนาจบังคับ ค บคุม รือแมแตทำราย รางกาย
และจิตใจได เรื่องนี้จริงๆแล ก็ยังคงเปนปญ าในเกือบทุก ังคมทั่ โลก
โรตารี ามารถจัดทำโครงการเพื่อ งเ ริมการแกไข เปลี่ยนแปลงระบบค ามเชื่อและคานิยมทุกระดับ
ใ ไม นับ นุน ไมใชค ามรุนแรง ไมปกปองผูใชค ามรุนแรงในครอบครั ทุกรูปแบบ เชน ื่อที่เคยออกขา
มีการเปลี่ยนคำพูดติดปากไปเปน “รัก ั ใ ปลอย รักลูกใ กอด” ฟงดูนารัก และใชไดผลจริงๆ
โรตารีมีค าม ามารถที่จะ รางเครือขายนำเ นอขอมูลขา าร เกี่ย กับการปองกันค ามรุนแรง ใ คำ
ปรึก ากอนการมีชี ิตคู และเผยแพรคูมือการครองคูที่เปน ุข
ปญ าค ามรุนแรงกลายเปนเรื่องใกลตั ของเราทุกคน ันนี้ จนเกือบจะเ มือนเปนเรื่องปกติในชี ิต แต
ในฐานะโรแทเรียนเราจะไมปลอยใ เรื่องนี้ผานไปโดยไมไดรับการแกไข พ กเรามีค ามเชื่อ า ิ่งดีๆ นั้น
พ กเราทำใ เกิดขึ้นได

PP.Charlie Yanasan

Peace & Conflict Resolution & Prevention Subcommittee Chair
Promoting Peace is one of Rotary International’s six area of focus, we do not accept
that violence is a part of daily life and can be solved by charity services to help with the problem.

โครงการ งเ ริม ันติภาพ เปน นี่งในโครงการบำเพ็ญประโยชน 6 แน ทาง ที่ โม รโรตารี ากลกำ นดไ ค ามขัดแยงที่เกิดขึ้นใน ังคมที่ตองการการแกไข
โรตารีไมยอมรับ าค ามขัดแยงเปน ิถีชี ิต และ ามารถดำเนินการผานโครงการ บริการตางๆเพื่อแกไขปญ าได

Rotary Promoting Peace

โรตาร�ชวยสงเสร�มสันติภาพ

Rebuilding Life

รางชี ิตใ ม
โรตารี ามารถดำเนินโครงการเพื่อช ยเ ลือผูลี้ภัย ใ ดำเนินชี ิตไดใน ังคมใ ม ในคายผูลี้ภัยยังตองการค ามช ยเ ลืออีกมากมาย ตั้งแตเรื่องการ าธารณ ุข
การฝกอาชีพ ร มไปถึงการ ึก า เมื่อใดที่ ถานการณค ามขัดแยง ิ้น ุดลง ผูลี้ภัยจะ ามารถกลับไปมีชี ิตที่มีคุณภาพได

เพิ่มพลังใ เยา ชนเพื่อขจัดค ามขัดแยง
ค ามขัดแยงที่เกิดขึ้นในขอบเขตเล็กๆ เชน การกลั่นแกลงในโรงเรียน ไมใชเรื่องที่ ามารถมองขามได โครงการตั อยางของโรตารีที่นา นใจ มีการจัดใ เด็กๆ
ไดแ ดงค ามเ ็นเรื่องการจัดการกับเรื่องนี้ตั้งแตอายุยังนอย

ทุนการ ึก าดาน ันติภาพ
ในแตละป โรตารีใ ทุนการ ึก าดาน ันติภาพแก ูนย ันติภาพทั่ โลกนับรอยทุน โดยผูไดรับทุน ยอมกลับมาทำงานเพื่อ ันติภาพใน ังคมตอไป

เปน ะพานเชื่อมใ แก ังคม
การแลกเปลี่ยนเยา ชนของโรตารี เปนการเรียนรู ัฒนธรรมเพื่อใ แตละ ังคมไดเรียนรูกันและกัน เปนกุญแจ ำคัญในกระบ นการ ันติภาพระดับโลก
ค ามขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติ เมื่อผูคนมาอยูร มกันใน ังคม มีค ามปรารถนาที่แตกตางกัน ยอมกอเกิดค ามขัดแยงไดเปนธรรมดา ในบางกรณีคนเราก็เลือกใช
ค ามรุนแรงมายุติค ามขัดแยง เปนเ ตุใ เกิดค ามคิด าค ามรุนแรงคือค ามขัดแยง รือ นักก านั้นคือคิด าค ามรุนแรงเปนเรื่องธรรมชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่ผิด
เพราะค ามขัดแยงที่ไมมีค ามรุนแรงนั้นบางครั้งกอใ เกิดการถกปญ า เกิดเปน ิ่ง ราง รรคใ มๆ ขึ้นด ย
การกระทำรุนแรงใน ังคมไทยเกิดขึ้นมาจาก าเ ตุตางๆกัน บางครั้งก็เปนผลมาจากค ามเชื่อของคนใน ังคมที่ทำระ างกัน บางอยางก็เกิดจากภา ะจิตใจที่ผิด
ปกติ บางครั้งก็เปนค ามรุนแรงที่มาจากคนใกลชิด จนเปนภัยทาง ังคมที่เ ็นได
การกระทำรุนแรงตามค ามเชื่อของไทย บางก็มาในรูปค ามเชื่อ รือคานิยม เชน รัก ั ใ ผูก รักลูกใ ตี ซึ่งแมไมรุนแรงเ มือน ลายภูมิภาคอื่นๆ ในโลกที่มี
การข างปาขา ของ ขับไล รุมทำราย รือ รื้อถอนบาน แตอยางไรก็ตามการกระทำรุนแรงที่เกิดระ างคนใกลชิดถือเปนปญ าใ ญ นใ ญจะเกิดในครอบครั
โรงเรียน รือชุมชนใกลชิด ตั้งแตการดุดาด ยถอยคำ ลงโท ด ย ิธีแปลกๆ ทำรายจิตใจ รือเกิดกระทั่งการคุกคามทางเพ
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Rotary help refugee to begin new life in new society. In many refugee camps there are still need for helps in basic healthcare,
career training, education so when the present conﬂict pass refugee can go back to better quality life.

Empowering Youth
Conﬂicts and violence that occur in small area such as school bully is not actually small thing that should be neglect, Rotary has
many interesting projects that let children and youth to share their view and help solving the problem.

Rotary Peace Fellowship
Over decade, the Rotary Peace Center trained many fellows that now serve as leaders at international organizations and help their
societies in their own ways.

Become Bridge Between Communities
Rotary Youth Exchange Program is a way each community can see different culture through the eyes of youth that will become new
leader, which will become key to all of us understanding one another in the future.
Conﬂict is nature of all things, when people lives together, it is normal that each one will have different needs which leads to
conﬂict. In some cases, also leads to the use of violence to end the conﬂict – linking conﬂict to violence or worse, the thought that
conﬂict itself is violence.
Violence in Thailand has many origins, often stem from old belief system or dysfunctional state of mind. Many times, violence
comes from close person that we can call domestic violence as seen in many media.
Violence that come from norms or old belief in Thailand might not be as extreme as in some region of the world which is good but
still better if there is no violence happen in our society. We still must not accept that violence that domestic violence school bully or
psychological abuse from close person or family member is a normal occurrence.

9

Rotary International has issued a Guide to Reduce
Violence on Youth.
This guide says that violence occurs when social values and attitudes
dictate that adults will tend to advice and make decisions on behalf of their
youth be they their offspring or even their students. This is because adults
have physical strength, ﬁnancial strength, and are in the position to support
the youth, and teaches the youth to be a good person. These positions give
the adults a sense of right to use physical or mental force to make the youth
do what adults want. This is the root cause of problems with violence in
youth in almost all societies worldwide.
Rotary can offer projects that will promote mitigating or changing such behaviors and values at all levels, to prevent use of force, and
will not protect adults who use any form of violence in the family. This will encourage behavior reminiscent of what we hear in the media
–“Love cows let them free, love kids give them a hug”. Such words are not only nice, they are effective.
Rotary is capable of establishing networks to promote news and information about protection from violence, offer advice before
taking up married life, and offer tips on how to lead happy married life.
The problem of violence is all around us today, it is almost as if this is a normal state of living. A Rotarian will however not allow this to
exist without making efforts to change this state. We believe that we can make things go better.

สนเทศโรตาร�
ถาทานไมอยากใหโรตาร�ออนแอลง
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ำ ำ รับ โม รที่มีประ ิทธิภาพ

1. บริ ารงาน โม รตามธรรมนูญ ขอบังคับ โม ร
และ Club Plan โดยผานมติของคณะกรรมการบริ าร โม ร
2. มีการประชุม ม่ำเ มอ
- ประชุม โม ร
อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ
ผูวาการภาค 3350 ป 2548-49
- ประชุมคณะกรรมการบริ าร โม ร
- ประชุม Club Assembly
- ประชุมประจำปของ โม ร
- การเยี่ยมอยางเปนทางการของผูวาการภาค
3. ชำระคาบำรุงราย ัวแกภาคและโรตารี ากล โดยไมรับความชวยเ ลือจากผูอื่น
4. ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน นองตอบความตองการของชุมชนในทองถิ่นเปนทางเลือกกอน
5. จัดทำรายชื่อ มาชิกในฐานขอมูลของโรตารีใ เปนปจจุบัน โดยใช My Rotary
6. ยอมรับการเยี่ยมของ ผูชวยผูวาการภาค ผูวาการภาค รือ เจา นาที่ของโรตารี ากล
7. ใ ความรวมมือกับภาคอยูเ มอ
8. ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชนดวยความโปรงใ และยั่งยืน ามารถตรวจ อบได
9. บริ ารการเงินดวยความโปรงใ ยุติธรรม ามารถตรวจ อบได
10. ามารถเพิ่มและรัก า มาชิก
11. ใ การ นับ นุนมูลนิธิโรตารีดวยการทำกิจกรรมและบริจาค
12. เผยแพรอุดมการณโรตารีใ เปนที่ประจัก แกชุมชน
13. ผูนำ โม รควรมีภาวะผูนำ
14. แกไขปญ าขอขัดแยงใน โม รดวยไมตรีจิตมิตรภาพ
15. รวมมือกับโรตารี ากลโดยไมริเริ่ม รือทำการฟองรองโรตารี ากล มูลนิธิโรตารี รวมทั้งกรรมการบริ ารทุกคณะ เจา นาที่ และลูกจาง

การบริ าร โม รใ เขมแข็งและมีประ ิทธิภาพ มิใชอยูที่นายก โม รแตผูเดียว มาชิกทุกคนตองรวมมือกันโดยทำงานเปนทีม
และควรจะ ใ มาชิกทุกคนมี วนรวมทั้งการวางแผน และการดำเนินงานดวยความรัก ความ ามัคคี
ุดทายขอเรียนวา ทัก ะของนักปราชญ รือ บัณฑิต พึงมี (นาจะรวมถึงนักบริ ารดวย)

ุ
จิ
ปุ
ลิ

6•

-

ดุ ตะ
จินตะ
ปุจฉา
ลิขติ

=
=
=
=

การฟง
จินตนา การคิด
ถาม
การเขียน

การเปนผูนำคน ตองนั่งในใจคน ไมใชนั่งบนหัวคน
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MESSAGE

เชิญชวนใหสงผลงานเขาแขงขัน
ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ
อผภ.สุพงศ ชยุตสาหกิจ
ประธานคณะกรรมการรางวัลภาค

ในฐานะประธานคณะกรรมการราง ลั ภาค ผมขอเชิญช นใ โม รโรตารีในภาค 3350 ทุก โม ร งผลงานเขาแขงขันชิงถ ยราง ัลเกียรติย ของ โม รโรตารี
ในประเท ไทย และถ ยราง ัลเกียรติย ของภาค 3350 ป 2561-62
ำ รับถ ยราง ัลเกียรติย ของ โม รโรตารีในประเท ไทย ในปนี้ ผ ภ.นครินทร รัตนกิจ ุนทร เ ็น มค รใ งดการแขงขันชิงถ ยพระราชทาน 2 รายการ คือ
ถ ยพระราชทาน มเด็จพระบรมโอร าธิราชฯ ยามมกุฎราชกุมาร และถ ยพระราชทาน มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ออกไปกอน ดังราย
ละเอียด ใน ิ่งที่ งมาด ย
นถ ยราง ัลเกียรติย ของภาค 3350 นั้น ผ ภ.นครินทร รัตนกิจ ุนทร เ ็นชอบกับคณะกรรมการราง ัลภาค 3350 ใ เพิ่มถ ยราง ัลเกียรติย อีก 2 ราง ัล
คือ ราง ัลการเพิ่ม มาชิกภาพ ุทธิในอัตรา น ูง ุด และราง ัลการเพิ่ม มาชิก ุทธิในจำน น ูง ุด
ฉะนั้น ในปนี้จึงมีถ ยราง ัลเกียรติย ตางๆ ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ถ ยราง ัลเกียรติย ของ โม รโรตารีในประเท ไทย มี 4 ราง ัล คือ

1. ถ ยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

ถ ยราง ัลเกียรติย ของภาค 3350 มี 10 ราง ัล คือ
1. การบริจาคเขากองทุนประจำป
1.1 ถ ย ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ราง ัลบริจาคเขากองทุนประจำป
เฉลี่ยตอคน ูง ุด (Per Capita)
**นับตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562**
1.2 ถ ยผู าการภาค นครินทร รัตนกิจ ุนทร
ประเภทที่ 1 ราง ัลบริจาคเขากองทุนประจำป ำ รับบริจาคยอดร ม ูง ุด
** ใชຌขຌอมูลที่แสดงใน My Rotary ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562**

2. ถ ยราง ัล ุดยอดแ งการบริการ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ราง ัล ุดยอดแ งบริการ โม ร
ราง ัล ุดยอดแ งการบริการชุมชน
ราง ัล ุดยอดแ งการบริการอาชีพ
ราง ัล ุดยอดแ งการบริการระ างประเท
ถ ยราง ัล ุดยอดแ งการบริการเยา ชน

3. ถ ยราง ัลภาพลัก ณโรตารี

3.1 ราง ัล งเ ริมภาพลัก ณโรตารี

4. ถ ยราง ัล มาชิกภาพ

4.1 ราง ัลการเพิ่ม มาชิก ทุ ธิในอัตรา น ูง ุด
4.2 ราง ลั การเพิ่ม มาชิก ทุ ธิในจำน น ูง ุด

ราง ัล โม รที่ทำคะแนนเขาประชุม โม รเฉลี่ยรายเดือนได ูง ุด ตลอดป

2. ถ ยกรม มื่นนราธิปพง ประพันธ

ราง ัล โม รโรตารีที่มี มาชิกเพิ่มขึ้น ุทธิ ูง ุด ตั้งแต ันที่ 1 กรกฎาคม ถึง ันที่ 31 มีนาคมของแตละปโรตารี

3. ถ ยกรม มื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

ราง ัล ำ รับ โม รโรตารีที่มี มาชิกเขาร มประชุมใ ญของภาคมากที่ ุด
(โดยคิดเปนรอยละของจำน น มาชิกของ โม รนั้น)

4. ถ ยพระยา รี ิ าร าจา

ราง ัล ำ รับ โม รโรตารีที่มีกิจกรรมในบริการใดบริการ นึ่ง ดีเดนที่ ุดในรอบป
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ขอใ โม รโรตารีที่ นใจ งเอก ารผลงานเขาแขงขัน
ชิงถ ยราง ลั เกียรติย ตางๆ ดังกลา ขางตน ไดที่
อน. ุภณัฏฐ จรั จิรภัทร
เลขานุการคณะกรรมการราง ัลภาค
21/5 มูบาน บาน นพุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑล าย1
แข งบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม 10170
***ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562***

�� กุมภาพันธ์ พ.ศ. ����
เรื� อง งดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรี ยน นายกสโมสร และสมาชิก ภาค ���� โรตารี สากล
ตามที�สโมสรโรตารี ในประเทศไทย ได้จดั ให้มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลความเป็ นเลิศในด้าน
ต่างๆ มาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี แล้วนั�น ถ้วยรางวัลทั�งหมดมีอยู่ 2 รายการที�เป็ นถ้วยพระราชทานรางวัล ได้แก่
1. ถ้วยพระราชทานรางวัล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สําหรับสโมสรโรตารี ที�ทาํ
บําเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชน ในด้านต่างๆ เป็ นเลิศ 3 โครงการ หรื อมากกว่า
2. ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับสโมสรที�บาํ เพ็ญ
ประโยชน์ดีเด่น � โครงการขึ�นไป
สําหรับปี 2561-62 คณะกรรมการตัดสินถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารี ในประเทศไทยได้
พิจารณาแล้วว่า เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ และมีการสถาปนาพระราชอิสริ ยยศ
ใหม่ ดังนั�น เพื�อความเหมาะสม จึงเห็นควรที�จะงดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน 2 รายการดังกล่าว ซึ� งมีพระ
นามเดิม จนกว่าจะมีการสถาปนา และพิจารณาว่าจะขอพระราชทานถ้วยรางวัลใหม่ หรื อควรจะดําเนินการ
ต่อไปอย่างไร
จึงเรี ยนมาเพื�อทราบ

นคริ นทร์ รัตนกิจสุนทร
(ผูว้ ่าการภาค 3350 โรตารี สากล ปี 2561-62)

ทั้งนี้ ขอใ ระบุ (1)ชื่อ โม รโรตารีผู ง และ (2)ชื่อ รือประเภทถ ยราง ัลที่ประ งคจะเขาแขงขัน ที่มุมซองดานซายบนใ ชัดเจนด ย ากมีขอ ง ัย
รือตองการรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ ามารถติดตอ อบถามไดที่ อน. ุภณัฏฐ จรั จิรภัทร โทร. 06-4241-4942 รือ E-mail: kaew6914@gmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา งผลงานของ โม ร เขาแขงขันชิงถ ยราง ัลเกียรติย ตางๆ ดังกลา โดยพรอมเพรียงกัน
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MESSAGE

อน.รุงขจ� นิตยธีรานนท

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
ณ แดนดินถิ�นสวรรค

ประธานคายภาษาอังกฤษ
คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3350
จากประ บการณจัดคายภา า ังกฤ ข งโรตารีใ กับเยา ชน ตล ดระยะเ ลา ลายปที่ผานมา ดิฉันรู ึกปติและเปน ุข ยางยิ่งที่ไดเ ็นเยา ชนชา ไทย
ข งเราไดรับการฝกฝน และขัดเกลาใ กลาคิด กลาพูด และกลาแ ดง ก โดยใชภา า ังกฤ เปนภา ากลางในการ ื่ าร การเขาคายเพียงระยะเ ลาไมกี่ ัน
ามารถ รางการเปลี่ยนแปลงในชี ิตข งเยา ชนได ยางคาดไมถึง เยา ชนที่เคยผานการเขาคายและมีโ กา ไดไปเปนนักเรียนแลกเปลี่ยน ไดเลาใ ดิฉันฟง า
ชี ิตข งเธ คงไม ามารถมา ยูยังจุดที่เปนในปจจุบันได ากโรตารีไมผลักดันใ เธ มาเขาคายภา า ังกฤ ทำใ เธ กลาที่จะพูด ไม ายที่จะพูดผิด และกลายเปน
คนที่เรียนภา า ังกฤ ไดดี จนปจจุบันเธ กลายเปนพลเมื ง เมริกันและรับราชการท าร ยูที่ประเท รัฐ เมริกา ดังนั้นเมื่ ประธานคณะ นุกรรมการ
เยา ชนแลกเปลี่ยนภาค 3350 ม บ มายใ ดิฉันรับผิดช บจัดกิจกรรมคายภา า ังกฤ ในปนี้ และคณะ นุกรรมการทุกทานยินดี นับ นุน ดิฉันจึงรับปากเปน
ประธานโครงการนี้ด ยค ามเต็มใจ ด ยมุง ังในใจ า ยากใ กิจกรรมนี้ช ยจุดประกายและ ราง นาคตใ กับเยา ชนข งไทย เพื่ ใ พ กเขาไดเปนกำลัง ำคัญ
ในการพัฒนาชาติต ไปใน นาคต
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ แดนดินถิ่นท ยเทพ รื ที่เราทุกคนรูจักกันดีในนามข งจัง ัดนคร รรค เริ่ม ันที่ 18 ม.ค. ถึง 20 ม.ค.62 แตเราต งไปเตรียม
ค ามพร มตั้งแต ันที่ 17 ม.ค. ทำไมต งเปนที่นี่? ลายทานไดตั้งคำถามกับดิฉันแบบนี้ แล ทำไมถึงจะไมเปนนคร รรคละ? จากปรัชญาในการใ ค ามช ยเ ลื
ข งโรตารี เราต งใ ค ามช ยเ ลื แกผูที่ขาดแคลน ผูที่มีค ามจำเปน และเปนผูที่จะไดใชประโยชนจาก ิ่งที่เราใ จริงๆ ากพิจารณาตามนี้ก็จะเ ็นได าเยา ชน
ในตางจัง ัดยังต งการไดรับโ กา ในการพัฒนาภา า ังกฤ ีกเปนจำน นมาก ีกทั้ง โม รโรตารีในพื้นที่เ งก็มีค ามเขมแข็งและเ น ตั เขาร มจัดกิจกรรม
ยางเต็มใจ ดิฉันต งถื โ กา ข บคุณ ผชภ.ไขแ ง นพนาคีพง จาก โม รโรตารี ี่แค ที่ไดเชิญช น โม รโรตารีชุมแ ง และ โม รโรตารี ี่แค ร มเปนเจาภาพ
ในกิจกรรมคายภา า ังกฤ นี้
ในการจัดคายครั้งนี้ เรามีเด็กนักเรียนระดับมัธยม ึก าต นตน 7 โรงเรียน จำน นทั้ง มด 135 คน แบงกลุมนักเรียนทั้ง มดเปน 9 กลุมๆ ละ 15 คน เขาคาย บรม
ตั้งแตเ ลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และกลับบานทุก ัน
ำ รับ ันแรกข งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได รางภาพลัก ณใ โรตารีภาค 3350 โดยมีขบ นพาเ รด ันยิ่งใ ญนำขบ นโดย งโยธ าทิต งใ ญข ง
โรงเรียนชุมแ งชนูทิ เคลื่ นขบ นจากบริเ ณ นาเท บาลเมื งชุมแ ง ผานตลาดชุมแ งจนถึง ประชุมร มใจ ถานที่จัดกิจกรรม ริ้ ขบ นประก บด ย
เยา ชนนานาชาติ เยา ชนจาก ำเภ ชุมแ ง มาชิกโรตารี ี่แค และชุมแ ง ประมาณ 300 คน เยา ชนทุกคนโบก ะบัดธงประจำชาติในมื ข งตั เ งทำใ เปน
ที่ประทับใจข งคนชุมแ งและผูที่พบเ ็นเปน ยางยิ่ง ทำใ ประชาชนทั่ ไปไดรูจักโรตารีเพิ่มขึ้น และ ยากเขาร มเปน มาชิก การจัดงานในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก
ผภ.ชัยรัตน ประเ ริฐล้ำ มาเปนประธานในการเปดคายภา า ังกฤ ป 2019 จากนั้นเยา ชนก็ไดร มกันทำกิจกรรม ณ ประชุมร มใจ ตล ดเ ลา 4 ัน 3
คืนนั้น เยา ชนทุกทานตางเรียนรูด ยค าม นุก นานและใ ค ามร มมื กับทุกกิจกรรมเปน ยางดี และที่ ำคัญที่ ุดคื ประ บการณใ มพร มทั้งเพื่ นใ ม
ที่ช ย รางแรงบันดาลใจใ ยากเรียนรูภา า ังกฤ มากขึ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจากโรงเรียนชุมแ งชนูทิ , เท บาล 3 ( ัดแ งธรรม ุทธาราม) และนักเรียนจากโรงเรียนขยายโ กา จาก ังกัด ำนักงาน
ประถม ึก า จ.นคร รรคเขต 1 ไดรับประ บการณ ได ัมผั พูดคุยกับเจาข งภา า ไดเรียนรูงาน าชีพ เชน การมัดย มผาพันค ตาม ไตลข งตนเ ง ผามัดย ม
ใชเปนข งที่ระลึก ำ รับนักเรียน และใชในกิจกรรม กกำลังกาย ไตลคา บ ยในจัง ะริงโก เมื่ ันที่ 19 ม.ค. ซึ่งเปน ันที่ 2 ข งคาย
ันที่ 20 มกราคม ช งเชาเด็กนักเรียนทั้ง 9 กลุมไดแ ดงละครเปนภา า ังกฤ ทุกคนเตรียมการมาดี มีค ามกระตื รื รน ก นแ ดงไดปรึก ากับ ิทยากร
ตางชาติกันทุกกลุม เพื่ ใ คนดูรู านักเรียนชุมแ งก็ ามารถพูด ังกฤ ได เรามีการ นทำขนมลูกชุบร มกัน ซึ่งตางจากการเขาคายทุกครั้งที่ผานมา เพื่ เปนการ
ยพรใ ชี ิตในภายภาค นาข งผูเขาร ม บรมจะเต็มไปด ยค าม ดใ ดั่ง ี ยข งขนมลูกชุบ ชี ิตมีแตเรื่ งดีๆ ม านและร่ำร ยเงินท งเ มื นถั่ ก น
ีท งที่ใชทำตั ลูกชุบ จากนั้นเปนการแ ดงข งคณะ ิทยากรเยา ชนแลกเปลี่ยนข งเราที่กลับจากตางประเท (Rebound)15 คน และ เยา ชนแลกเปลี่ยนจาก
ตางประเท ข งเรา (Inbound) 23 คน เพื่ ปดคาย บรมในครั้งนี้ ซึ่งไดรับเ ียงปรบมื และคำชื่นชม เ ียงกรี๊ดจากผูเขาร ม บรมดังกึกก งไปทั้ง ประชุม
ำ รับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประ บค าม ำเร็จเปนไปตาม ัตถุประ งคและเปา มายข งโครงการเปน ยางดี โดยไดรับค ามร มมื จาก น ยงาน งคกร
และบุคลากรจาก ลายฝายดังนี้
1. ดานการประ านงานค ามร มมื จากทุกฝายโดย ผชภ.ไขแ ง นพนาคีพง นยก. เรขา ชำนาญ ม และนายก โม รโรตารีชุมแ ง นายไพบูลย ิง โตท ง
ในฐานะเจาข งพื้นที่
2. ดาน ลัก ูตรการ นและกิจกรรมโดย .ดาลัต นุตตรังกูร และ . รรณภา ไชย ิทธิ์
3. ดาน า ารเครื่ งดื่มและที่พัก ไดรับค ามร มมื ร มใจจาก โม รโรตารีชุมแ งที่ทำงานกัน ยางเต็มที่
4. ดานขบ นพาเ รดไดรับค ามร มมื จากโรงเรียนชุมแ งชนูทิ โดย ทาน ผ .ชาญชัย ชนิด ะ
5. ดาน าคาร ถานที่ไดรับค ามร มมื จากเท บาลเมื งชุมแ งโดย นายกเท มนตรีเมื งชุมแ ง นาย รชัย ธิปฏิเ ชช ในการ นุเคราะ ประชุม
นามกี าร มใจและบุคลากรในการดูแล
6. งานดานจราจรไดรับค ามร มมื จาก ภ.ชุมแ งในการ งเจา นาที่จราจรมา ำน ยค าม ะด ก
7. ดานบริการรถรับ ง ไดรับค ามมื จาก ร.ร.เท บาล 3 โดย ผ .พัลลพา ิไลลัก ณ
คำข บคุณ คำ ำลา และร ยยิ้มข งเยา ชนใน ัน ุดทายข งการจัดกิจกรรมยังประทับ ยูในใจดิฉันจน ันนี้ ถาจะบ ก าดิฉันรู ึกไดถึง รรคก็คงจะไมผิด
นคร รรคกับกิจกรรมดีๆที่ทำใ ดิฉัน ุขใจรา กับ ยูบน รรค
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@ City of Heaven (Nakorn Sawan)
PP. Rungkhachee Nitteranont
President, English Camp 2019
Youth Exchange Sub-committee D. 3350

From my experience that have been organizing Rotary English camp for several years, I feel happy and delighted to see our Thai
youths were trained to think, interact and use English to communicate as much as possible. In a short period of time of camping, their
life could be unexpectedly changed. One of Thai youth that had a chance to participate in the English camp and turned to be an
exchange student told me that her life was not like this if Rotary did not encourage her to join the English camp. The camp made her
feel very conﬁdent in speaking and still keep learning English. Until now, she was a US citizen and had been working as government
ofﬁcer in USA. Therefore, when the Chair of Youth Exchange Sub-committee D. 3350 assigned me to be in charge of English Camp
preparation in this year with their supportive, I was not hesitate to be the President of this project with heartiness. I hoped that this
activity could help to turn on the light for Thai young people and build up the bright future for them as a good citizen to further develop
this country.
This English camp was organized in the City of Heaven or Nakon Sawan Province. Why Nakon Sawan? Many people asked me a lot.
But why not Nakon Sawan? The philosophy of Rotary to provide humanitarian service to all people, to improve the quality of life in the
communities and to serve the public interest with their speciﬁc needs. A lot of Thai young people in countryside really needed the
opportunity to develop their English. Furthermore, Rotary club in the host area had the strength and volunteer to organize this activity. I
was really thankful Assistant Governor Kaisaeng Nopanakepong from RC Siquare who kindly invited that RC Chumsaeng and Siqaure to
be co-host in this English Camp activity, Mayor of Chumsaeng district, Mr. Sornchai Athipathiwech for location, Mr. Chanchai Chanitsa,
Director of Chumseang Chanutid School for marching band, and Panlapa Wilailuk, Director of Tesaban 3 school (Watsangtumsudtaran)
to provide bus service for Thai and foreigner teachers without cost.
The activity was organized in January 18-20, 2019 from 8.30-16.00. There were 135 students from 7 middle schools and divided into
9 groups. There were 15 students in each group.
The ﬁrst day of activity, we had a parade of 300 International YE and Thai students along Chumsaeng district road to make people
know more about Rotary and interest to be Rotary members. Then, all youths were participated the activities in the meeting hall for 3
days. They learn everything with fun and enthusiasm for all activities. They were taught to dye their own scarves for future vocation. We
taught them to make kanom look choup (fruit shaped mung beans). These activities were quite different from the previous years.
Making kanom look choup was for blessing all participants to have the bright future as the colorful look choup and good prosperous as
golden bean paste. Then there was a performance from 15 Rebound Rotary YE students and 23 Inbound Rotary YE students of District
3350. This show made all the audiences happy and cheerful.
Finally, I would like to thank Club Presidents of RC Chumsaeng, Siquare and all Rotary members to kindly volunteer in this activity
and unforgettable thank you to Teacher Dalat Anutrangkul and Teacher Wannapa Chaiyasit, Former English teacher at Nakonsawan
school for excellent training all the Thai and International speakers.
All thanking, farewell and smiling of Thai youths in the last day of activity were still deeply impressed into my mind until now.
Organizing good activity in Nakon Sawan made me feel like I was in heaven.
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MESSAGE

DISCs
and District Resource Networks
PP.Jay Chung Ph D.

Calls to Action for Clubs

District International Service Chair

• Introduce yourself to your DISC
• Share your project ideas with your DISC and ask to
be connected with a project mentor
• Encourage club members with project experience
and technical skills to connect with your DISC to
join your District Resource Network
• If you serve as the club international service committee
chair, work with your DISC to receive regular updates,
communications, resources, and best practices for success

DISCs Support DRFCs & Other District Leaders
DISCs support fellow District Chairs
• District Governor
• District Rotary Foundation Chair
• District Grants Subcommittee Chair
• District Stewardship Subcommittee Chair
• District Scholarship Subcommittee Chair
• District Alumni Chair
• Other Key District Leaders

การ นับ นุนประธานมูลนิธิฯ ภาค และ กรรมการภาค ของประธานบริการระ วางประเทศ

Train-the -Trainer Approach for DISCs

แนวทางการอบรมแกผูอบรมของประธานบริการระ วางประเทศ

• DISC Workshops at RI Headquarters
• “Train-the-Trainer” guidance
• Prior to workshop, DISCs met with district leaders
to develop strategy
• Shared best practices for creating and managing
their networks of experts
• Developed initial action & communication plans
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ประธานบริการระ างประเท ใ ค ามช ยเ ลือกรรมการภาค ไดแก
• ผู าการภาค
• ประธานมูลนิธิโรตารีภาค
• ประธานอนุกรรมการทุน นับ นุนภาค
• ประธานอนุกรรมการผูตร จ อบ
• ประธานอนุกรรมการทุนการ ึก า
• ประธาน ิ ยเกาโรตารี
• ผูนำระดับภาคอื่นๆ

• มีการอบรมประธานบริการระ างประเท ที่ ำนักงานโรตารี ากล
• มีคูมือการอบรม
• มีการพบปะพูดคุยระ างประธานบริการระ างประเท กับผูนำภาค
เพื่อ างแผนกลยุทธกอนการอบรม
• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ รางและบริ ารจัดการเครือขายผูเชี่ย ชาญซึ่งกันและกัน
• มีการ างแผนการปฏิบัติงานและการ ื่อ ารอยางเปนรูปธรรม

Calls to Action for DGs
• If applicable, coordinate with your DGE and DGN to
make three-year DISC appointments
• Facilitate district strategy and collaboration among
DISC, DRFC, DGSC, and other key district leaders for
district strategy
• Communicate regularly with your DISC; provide relevant

updates, success stories, stories, etc. in district
newsletters and on your district’s website
• Plan for the further development of the DRN in your
district structure

Calls to Action for DGEs
• Collaborate with district leaders to support this role
• Support existing district strategy and efforts
• Promote the District Resource Network to your
clubsCollaborate with district leaders to support this role
• Support existing district strategy and efforts
• Promote the District Resource Network to your clubs

ขอควรปฏิบัติ ำ รับ โม รตางๆ

• แนะนำตั ทานใ ประธานบริการระ างประเท รูจัก
• เลาเรื่องโครงการที่ทานอยากทำใ ทราบและขอขอมูลผูที่ ามารถเปนพี่เลี้ยง
โครงการใ ทานได
• กระตุนใ มาชิกของ โม รที่มีประ บการณและทัก ะในการเขียนโครงการ
รูจักกับประธานบริการระ างประเท เพื่อจะได รางเครือขายผูเชี่ย ชาญร มกัน
• ากทานคือประธานบริการระ างประเท ของ โม ร ใ ทำงานร มกับ
ประธานบริการระ างประเท ของภาคเพื่อใ ไดรับขอมูลการ ื่อ าร
แ ลงทรัพยากร และแน ทางในการปฎิบัติงานที่ดีอยาง ม่ำเ มอ

ขอควรปฏิบัติ ำ รับผูวาการภาค

• ากทำได ค รประ านงานกับ ผ ล. และ ผ น.
ในการแตงตั้งประธาน บริการระ างประเท ตอเนื่อง 3 ป
• ช ยใ แผนกลยุทธของภาคมีการดำเนินงานอยางราบรื่น โดยประ านงานกับ
ประธานบริการระ างประเท ประธานมูลนิธิภาค และกรรมการภาค
• ื่อ ารกับประธานบริการระ างประเท อยาง ม่ำเ มอ ใ ขอมูลที่เปนปจจุบันบอก
เรื่องรา โครงการที่ทำได ำเร็จใน าร ารและเ ็บไซดของภาค
• างแผนพัฒนาเครือขายทรัพยากรผูเชี่ย ชาญในโครง รางระดับภาค

ขอควรปฏิบัติ ำ รับผูวาการภาครับเลือก

• ประ านงานกับผูนำภาคเพื่อ นับ นุนบทบาทนี้
• นับ นุนกลยุทธและ งเ ริมนโยบายที่ภาคกำ นดในปปจจุบัน
• งเ ริมใ เกิดเครือขายทรัพยากรภาคใน โม รตางๆ

(อน.ดร.สลักจิต นพคุณ สร.บางรัก : ผูຌแปล)
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อน.ชุลีกร สุธีรางกูร

ประธานอนุกรรมการสงเสร�มการเขาประชุมสโมสร

PP.Chuleekorn Suteerangkool
Meeting Promotion Subcommittee Chair

โรตารีเปนองคกรของนักธุรกิจที่ไดรวมใจกันบำเพ็ญประโยชนใ ังคม ในการ
บำเพ็ญประโยชนใ ังคมแตละครั้ง เราจะตองประชุมเพื่อเตรียมแผนงานรวมกัน
จึงเปน นาที่และความรับผิดชอบของพวกเรา โดย มาชิกของ โม รจะทราบ
เปนอยางดีและถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มกอตั้ง โม ร

The institution of compassionate businessperson, Rotary, has
apparently been the association that contributes to a society.
The group consistently arranges a meeting to plan and separate
the task with their highest responsibility in every endowment
since the establishment of the organization.

การรวมประชุมกันอยางตอเนื่อง เพื่อใ มาชิกไดมีเวลารวมกันแ ดงความเ ็น
รวมกัน รางมิตรภาพ พรอมวางแผนพัฒนา โม รใ เขมแข็งมากขึ้น การประชุมเพื่อ
ทำกิจกรรมรวมกันจะทำใ โม รมีความเขมแข็งมากขึ้นถาการประชุมเกิดมิตรภาพ
ที่ดี บางครั้งการประชุมอาจมีถกปญ ากันบาง แตถา มาชิกมีจุดประ งคเดียวกัน
คือมาประชุมเพื่อเ ีย ละเวลาและใ ประโยชนกับ ังคม ทุกทานจะรวมประชุม
อยางมีความ ุข และไดความรัก ความ ามัคคี ความยั่งยืนในการประชุมดวยมิตรภาพ
เพราะพวกเราคือผูเ ีย ละที่จะอุทิศตนเองเพื่อบำเพ็ญประโยชนใ ังคม

These consistent meetings have created the fellowship between
members, allowing individuals to suggest their opinion and improve
the club to be superior such as the coordination in the group.
Sometime, there has been a disagreement in the meeting.
Nevertheless, the main purpose of all members in the meeting is
to share and listen to the other members in order to devote times
and provide to a society. Due to this perspective, it leads to the
harmony and love between members in the association as they
have had the same purpose for the community.

การประชุมของ โม ร มาชิกควรพรอมใจมารวมประชุมกันทุกครั้ง รืออยางนอย
ไมควรต่ำกวา 50% ของจำนวน มาชิก และควรนัด มายประชุมอยางนอย องครั้ง
ตอเดือน เพื่อ ใ ไดพบปะกัน
การประชุมควรจะมี ถานที่ และเวลาที่แนนอน เพื่อใ มาชิกใน โม รอื่นๆ
ไดรับทราบ และอาจมารวมประชุมกับตาง โม รเพื่อ รางมิตรภาพตอกัน บางครั้ง
บางคราวอาจเปลี่ยนเปนการประชุม ัญจรเพื่อมิตรภาพตอเนื่องกัน ปจจุบันมี ื่อ
ไอทีที่ทำใ เรา ื่อ ารและรวมประชุมกันไดงายขึ้น ทำใ เราประชุมรวมกันนอยลง
ใช ื่อทางออนไลนมากขึ้น แตไมวาเราจะใชระบบการประชุมแบบใด จุดประ งคเรา
ไมตางกันคือเพื่อใ โม รเขมแข็ง เกิดความรัก ความ ามัคคีมากขึ้น จึงขอใ มาชิก
โรตารีเราเขารวมประชุมทั้งใน โม ร ประชุมเพื่อ รางมิตรภาพนอก โม ร และ
รวมประชุมใ ญภาค เพื่อใ องคกรโรตารี มีความยั่งยืนตลอดไป
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The meeting should be held at least two times in a month with
the ﬁfty percent of group members. The appointment usually has
been speciﬁed the location and time earlier, hence the members
will easily arrange their time and allow them to invite other interested
persons in a different organization. At a present, internet and social
media have considerably assisted the communication among the
group. This results in the less appointment, but the more opportunity to meet new members and more conversation in the online
media. No matter what kind of conference, however, our ambition
is not distinct as it is the intention to strengthen this association,
creating love and empathy between individuals.
Therefore, if the members of Rotary consistently attend a
meeting, it would be more favorable for the club and the society,
along with the sector group appointment which is to sustain the
Rotary association.

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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PP.Trong Sangswangwatana
RC. of Bangkok Suwanabhum
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อน.ตรอง แสงสวางวัฒนะ
สโมสรโรตาร�กรุงเทพสุวรรณภูมิ
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ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)

ภาค

3330

3340

3350

3360

รวม

สมาชิก

2,477 (2,323)

1,517 (1,472)

2,941 (2,796)

1,402 (1,348)

8,337 (7,939)

สโมสร

101 (99)

66 (67)

109 (110)

68 (68)

344 (344)
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