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โรตารีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ 
แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นพื้นฐานของความอุตสาหะ
อันมีคุณค่า โดยมุ่งสนับสนุนและส่งเสริม 

ข้อหนึ่ง  การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อโอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ข้อสอง  การส่งเสรมิมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกจิและวชิาชพี การตระหนักในคณุค่าของอาชพี 
 ทีม่ปีระโยชน์ทกุอาชพีและความภาคภมูใิจในอาชพีของโรแทเรยีน แต่ละคนทีจ่ะใช้เป็นโอกาส 
 ในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
ข้อสาม  การใช้อุดมการณ์ในการบ�าเพญ็ประโยชน์ในชวีติส่วนตวั ธรุกจิ และชมุชนของโรแทเรยีน 
 แต่ละบุคคล 
ข้อสี ่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุขระหว่างชาติ โดยผ่านมิตรภาพของผู้ที่มี 
 ธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ซึ่งเชื่อมโยงกันในอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

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

First The development of acquaintance as an opportunity for service;
Second  High ethical standards in business and professions, the recognition 
 of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of 
 each Rotarian' s occupation as an opprtunity to serve society: 
Third The application of the ideal of service in each Rotarian' s personal,
 business and community life : 
Fourth  The advancement of international understanding, goodwill and peace
 through a world fellowship of business and professional persons 
  united in the ideal of service.
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ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2561-2562

สารผู้ว่าการภาค
ภาค 3330 โรตารีสากล
มิตรโรแทเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับ 
 วันเวลาของการท�างานเพื่อให ้บริการด้านต่าง ๆ 
ตามแนวทางของโรตารีในปี 2561-2562 ซึ่งเป็นปีแห่งการ 
“ร่วมสร้าง แรงบนัดาลใจ” น้ัน ได้ผ่านไปอย่างรวดเรว็มาก ซึง่ขณะนี้
ก็ก�าลังจะย่างเข้าสู่เดือนตุลาคม 2561 แล้ว และสโมสรโรตาร ี
ทุก ๆ แห่งในภาค 3330 ก็คงจะได้จัดให้มีการประชุมสโมสร 
เพือ่วางแผน ประสานงาน อ�านวยการ และก�ากบัดแูลการปฏบัิติงาน
โครงการต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ให้บรรลุผล ซึ่งปัจจัย
แห่งความส�าเร็จในการด�าเนนิงานตามเป้าหมายดงักล่าวของสโมสร
นั้นก็คือ ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในสโมสรนั่นเอง

 สโมสรโรตารีที่มีความเข้มแข็งและสามารถด�าเนินกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนั้น ควรมีสมาชิกที่มี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ในเรื่องของโรตารีและ
กระบวนการของโรตารีเป็นอย่างดี และมีจ�านวนสมาชิกที่เหมาะสมเพียงพอกับงานของสโมสร และที่ส�าคัญคือสภาพ 
ขวญัก�าลงัใจของสมาชกิต้องด ีมีความกระตือรือร้นท่ีจะท�าหน้าทีโ่รแทเรยีนทีดี่ตามอดุมการณ์แห่งโรตารซีึง่ส่ิงต่าง ๆ  
เหล่านี้ล้วนมีอยู่แล้วในสมาชิกของท่านที่อยู่ในสโมสร
 ดงันัน้ ผูน้�าสโมสรควรต้องใช้ภาวะผู้น�าอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ดงึศกัยภาพของสมาชกิออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับสโมสรต่อไป และสรรหาสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อรองรับงานโรตารีของเราต่อไปในอนาคต โดยผู้น�า
สโมสรควรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกทั้งปวง ก็จะท�าให้สโมสรสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่นและประสบความ
ส�าเร็จตลอดไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
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DG.Lt.Gen
     (Kanit Jamjuntra)

    District Governor 3330 RI
Year 2018-2019

Governor’s
Message
July 2018

My fellow Rotarians :
 This Rotary year of BE THE INSPIRATION 
has been passing very fast and now we are going 
to the month of October 2018, every Rotary club 
in our district should have already done their Club 
Assemblies for their club plans, with coordination, good 
administration and supervision to their service projects 
to achieve each club goal accordingly.  The means of 
success for every club must depend on club members’ 
collaboration and fully coordination always.
 The strong and active Rotary club’s performance in fully good service project 
should have club members with perfect skilled and experiences in their professions, 
and high ethic in their behavior, with good Rotary processing knowledge, a good number 
of club members in good spirit, very active to be good Rotarian by Rotary Objectives.  
These members are now already in our Rotary Clubs.
 Today Club leaders should have good leadership to bring out the best from 
each member for their club’s best achievement, recruiting new qualified members for 
more service projects in the future.  Club leaders should be real good example to their 
club members, in order to have good club administration successfully and smoothly 
always.
Yours in Rotary, 
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มิตรโรแทเรียนที่รัก 
 หากเราใช้จินตนาการว่า เราสามารถจับภาพรวมผลงาน
ทัง้หมดทีโ่รตารปีฏบิตักิารในวนัใดวนัหนึง่มาดกูนั คงไม่มใีครเชือ่ (ยกเว้น
โรแทเรียน) ว่าองค์กรเพยีงหนึง่เดยีวนีจ้ะสามารถสร้างผลงานได้มากมาย
ขนาดนี ้ในภาพถ่าย ท่านอาจเหน็อาสาสมคัรทีอ่ทุศิตนท�างานขจดัโปลโิอ  
จัดให้สินเชื่อขนาดย่อย จัดหาน�้าสะอาด ให้ค�าแนะน�าแก่เยาวชนและ 
กิจกรรมอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน
 สิ่งที่เราสามารถกระท�าได้ทั้งหมดนั้น ต้องขอบคุณทั้งด้าน 
การติดต่อถึงกันในทางภูมิศาสตร์และความจริงที่ว ่า สโมสรของ 
พวกเราน้ันประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนร่วมงานอยู่ในชุมชน ในส่วน
ของชุมชนที่ท่านบ�าเพ็ญประโยชน์อยู่นั้น ท่านก็จะทราบความต้องการ
ของชุมชน ท่านมีเครือข่ายต่างๆ ที่ท่านสามารถติดต่อด�าเนินการได้ใน
ทันที  นี่คือเหตุผลว่า สโมสรโรตารีทุกๆ แห่ง ควรต้องมีสมาชิกภาพที่
สะท้อนถึงอาชีพหลากหลายในชุมชนด้วย
 เรายงัมคีวามคบืหน้ามากอกีด้านหนึง่ สมาชกิภาพของสภุาพสตรี 
ในโรตารีอียิปต์ อินโดนีเซีย และเคนยา เกือบจะถึงร้อยละ ๕๐ แล้ว 
และเราก�าลังขยายความแตกต่างด้านอายุในสโมสรของเราด้วย ในแต่ละ
ชุมชนของเรา มีผู้ประกอบการหนุ่มสาวที่อยากจะขอแบ่งปันพรสวรรค์
ของพวกเขาคืนให้แก่สังคม และมาเรียนรู้จากที่ปรึกษา (โรแทเรียน) 
ดงันัน้โปรดแบ่งปันเรือ่งของโรตารทีีเ่กีย่วข้องให้พวกเขาทราบด้วย มคีูม่อื
ส�าหรับใช้ติดต่อผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวของ โรตารีสากล (The 
Engaging Younger Professionals Toolkit) อยู่ในเว็บไซต์ 
ของ Rotary.org ซึ่งมีแผนปฏิบัติการส�าหรับช่วยติดต่อผู้น�าหนุ่มสาว
และศิษย์เก่ามูลนิธิที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน  
 อีกแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่สามารถช่วยเราสะท้อนชุมชนของ
เราดียิ่งขึ้น นั่นคือ โรทาแรคท์ ที่มีสมาชิกในโลกที่เข้มแข็งกว่าสองแสน

สารประธาน
โรตารสีากล

ห้าหมื่นคน โรทาแรคเตอร์คือหุ้นส่วนของเราในการแบ่งปันคุณค่าของ
การบ�าเพ็ญประโยชน์และการเป็นผู้น�าเหมือนกับเรา โปรดร่วมงานกับ
พวกเขาในการท�าโครงการ เชญิชวนเขามากล่าวปราศรยัในงานของท่าน   
และเชิญชวนเขามาเป็นสมาชิกในสโมสรท่าน โรทาแรคเตอร์ในโลก 
ที่มุ่งมั่นอุทิศตนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโรตารีแล้ว และยังได้เริ่มก่อตั้ง
สโมสรโรตารีใหม่ ในขณะที่ท�าหน้าที่สมาชิกโรทาแรคท์ด้วย 
 โลกขณะนี้ต้องการโรตารี และโรตารีก็ต้องการสโมสรที่ 
เข้มแขง็และสมาชกิทีร่่วมกจิกรรมเพ่ือการท�าสิง่ดีๆ  ในโลกมากยิง่ขึน้ นีค่อื
หน้าที่ที่เรารับผิดชอบร่วมกันทั้งท่านและผม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่มี
ความสนใจจะเข้าร่วมในโรตารีต้องได้รับค�าเชิญ โปรดใช้ประโยชน์จาก
คูม่อืแนะน�าสมาชกิใหม่ (Membership Leads tool) ในเวบ็ Rotary.
org ซึง่จะช่วยให้บคุคลทีส่นใจในการร่วมงานโรตาร ีได้ตดิต่อกับสโมสร
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเขา  และมัน่ใจว่าสมาชกิทกุๆ คนมเีหตผุลทีจ่ะอยูต่่อไป
ด้วย  การสร้างความเข้มแข็งให้สโมสรในการท�าโครงการที่มีคุณค่าและ
สนกุสนานไปพร้อมกนัด้วย เราได้มอบคณุค่าให้แก่สมาชกิสโมสรของเรา
ที่พวกเขาไม่สามารถหาได้จากที่อื่นๆ  
 โปรดอย่าเกบ็เร่ืองราวของโรตารีทีจ่บัภาพการบ�าเพ็ญประโยชน์
ที่กล่าวข้างต้นไว้กับตัวเอง ผมขอท้าให้ท่านเชื้อเชิญผู้น�าชายและหญิง 
ทุกระดับอายุ ผู้ก�าลังมองหาวิธีคืนกลับให้สังคม ในการนี้ ท่านจะได้ 
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ในชุมชนของท่านและช่วยให้โรตารีสืบสาน 
การท�าสิ่งดีๆ ในโลกต่อไป

(แบรี่ แรซซิน)
ประธานโรตารีสากล ปี 2561-62
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Dear fellow Rotarians,  
 Imagine if we could take a snapshot capturing 
all of the work Rotary does on a given day. No 
one – except Rotarians – would believe that a single 
organization was capable of accomplishing so much. 
In that snapshot you would see dedicated volunteers 
working to eradicate polio, setting up microloans, 
providing clean water, mentoring youth, and countless 
other actions. 
 We can do all this thanks both to our 
geographic reach and to the fact that our clubs 
are made up of people who are engaged in their 
communities. As a part of the community that you 
serve, you know the needs, you have the connections, 
and you’re able to take immediate action. That’s why 
every Rotary club’s membership should reflect the 
diversity of its community.
 We’ve made great strides in this. In Egypt, 
Indonesia, and Kenya, Rotary is approaching 50 percent 
female membership. We’re also expanding the age 
diversity of our clubs. In each of our communities, 
young professionals are eager to contribute their talents, 
give back, and learn from mentors. Let’s share with 
them what Rotary is all about. The Engaging Younger 
Professionals Toolkit at Rotary.org has an action plan 
to help you reach young leaders and Rotary alumni in 
your area.

 Another resource that can help us better reflect 
our communities – one that is global like us, is a quarter-
million members strong, and already shares our values 
of service and leadership – is Rotaract. Rotaractors are 
our partners: Team up with them on projects, ask them 
to speak at your events, and invite them to join your 
club. Dedicated Rotaractors worldwide are becoming 
members of Rotary and even starting new Rotary clubs 
while still serving as members of Rotaract.
 The world needs Rotary, and Rotary needs 
strong clubs and engaged members in order to do 
more good. It is our responsibility – yours and mine – to 
make sure everyone who shows an interest in joining 
Rotary gets an invitation. Make use of the Membership 
Leads tool at Rotary.org, which helps people who are 
interested in joining Rotary connect with a club that’s 
right for them. And let’s ensure that every member has 
a reason to stay. By building strong clubs that engage 
in meaningful projects and have fun along the way, we 
provide value to our club members that they cannot 
find anywhere else.
 Let’s not keep Rotary’s story – the story 
captured in those snapshots of service – to ourselves. 
I challenge you to invite leaders of all ages, men and 
women, who are looking for a way to give back. By 
doing so, you will Be the Inspiration in your community 
and help Rotary continue to do good in the world.

Barry Rassin
President, Rotary International

(Translation :  Pichet Ruchirat)

PRESIDENT’S
MESSAGE
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 ในปีบริหาร พ.ศ. 2530-2531 ผมเป็นผูว่้าการภาค
ในปีของอดีตประธานโรตารีสากล Charles C. Keller (ถึงแก่
กรรมแล้ว) ในฐานะผู้ว่าการภาคผมจึงไปเข้าร่วมประชุม ประจ�าปี  
2531 โรตารสีากล ณ เมอืง Philadelphia ซึง่ได้รบัทราบว่ามี
ผูป่้วยโรคโปลโิอประมาณ 350,000 รายอยูใ่น 125 ประเทศ 
และมีข่าวดีว่า เราสามารถระดมทุนขจัดโปลิโอสูงเกินเป้าหมาย 
120 ล้านเหรยีญสหรัฐ โดยท�าได้ถงึ 219,350,449 เหรยีญ
สหรัฐ (ซึ่งต่อมาหลังจากปรับยอดบัญชีแล้ว ตัวเลขเป็น 247  
ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นเรื่องน่าชื่นชมยืนดีมาก พวกเราสามารถ 
พิสูจน์ตัวเองและให้โลกประจักษ์ถึงพลังของโรตารีที่สามารถ
รับมือกับปัญหาด้านสุขภาพในระดับโลกได้
 ต่อจากนั้นมาอีก 30 ปี เราพร้อมกับหุ้นส่วน คือ 
องค์การอนามยัโลก WHO ศูนย์ควบคุมป้องกนัโรคติดต่อของ
สหรฐั องค์การ UNICEF และมลูนธิบิลิ&เมลนิดา เกตส์ ร่วมกนั
ระดมทุนเพิ่มขึ้นและจัดตั้งวันหยอดวัคซีนแห่งชาติ รวมถึงการ
ติดต่อกับทุกรัฐบาลในโลก  เรามีเป้าหมายรักษาค�ามั่นสัญญาที่
จะท�าให้เดก็ในโลกปลอดโรคโปลโิอตลอดไป และในปีท่ีผ่านมาน้ี มี
รายงานผู้ป่วยเพียง 22 รายเท่านั้น 
 เราได้บรรลผุลงานทีเ่หลอืเชือ่ แม้ทราบดว่ีางานนีย้งัไม่
จบสิ้น ต่อเมื่อเราได้ลดจ�านวนรายผู้ป่วยลงให้เป็นศูนย์และไม่มี
ไวรัสแพร่ระบาดในโลกอีก เราก็ต้องรอให้องค์การอนามัยโลก  
ให้การรบัรองว่าโลกปลอดโปลโิอจรงิ ซึง่จะต้องใช้เวลาอกีอย่างต�า่ 
สามปีโดยไม่พบการติดต่อของเชื้อไวรัสในบุคคลหรือบริเวณ 
แวดล้อมแม้แต่รายเดียว ในระหว่างสามปีน้ัน พวกเรายังต้อง
ท�าการให้วัคซีนแก่เด็กต่อไปและต้องแน่ใจในการเฝ้าระวังว่าเชื้อ
ไวรัสจะไม่หวนคืนมาอีก
 ในความพยายามท่ีกล่าวมานี ้เราชาวโรแทเรยีนอยู่แนวหน้า 
เสมอมาและเรายังอยู่ในปัจจุบัน ถามว่า ท่านจะช่วยท�าอะไรต่อ
ไป? โปรดแจ้งให้ทุกๆ คนที่ท่านรู้จักได้ทราบเรื่องของโรตารีและ
โปลิโอด้วย โปรดร่วมบริจาค (ทุนโปลิโอ) ปรับปรุงข้อมูลสโมสร
ของท่านและส�ารวจว่าพวกเราจะร่วมมือกันโดยตรงในการต่อสู ้
ครั้งนี้ต่อไปอย่างไร   

 วนัที ่24 ตลุาคมนี ้ เราจะเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 30 ปี 
ของการรณรงค์กวาดล้างโปลิโอในโลก เป็นการจัดฉลองวัน
โปลิโอโลกประจ�าปี ครั้งที่หก ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่เป็น
จดุเริม่ต้นของการรณรงค์ฯ โปรดเป็นเจ้าภาพจดังานหาทนุในวนั
โปลิโอโลก หรือจัดงานปาร์ตี้ขึ้นในสโมสร แล้วแจ้งข้อมูลแก่เราที่
เว็บ endpolio.org/promote-your-event  และส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจที่เว็บ endpolio.org ด้วย
 ผมขอให้ท่านช่วยเหลือและหวังพึ่งพาท่านเพื่อให้เรา
รักษาค�ามั่นสัญญาของเราต่อไป

รอน ดี.เบอร์ตัน
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี 2561-62



A MESSAGE FROM
FOUNDATION
TRUSTEE CHAIR
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 I was a district governor in 1987-88, the 
year that Charles C. Keller was the RI president.  
As district governor, I attended the 1988 Rotary 
International Convention in Philadelphia. There, 
I heard that there were an estimated 350,000 
cases of polio in 125 countries. But I also heard 
some exciting news: We had surpassed our goal 
of raising $120 million for the eradication of polio. 
We had raised $219,350,449 (and later, after 
the accounting was done, that figure was revised 
to $247 million). What a celebration we had. We 
proved to ourselves and the world the strength of 
Rotary and that we could take on a global health 
challenge.
 In the ensuing 30 years, we, along with 
our partners – the World Health Organization, the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 
UNICEF, and the Bill & Melinda Gates Foundation 
– have raised even more funds, organized National 
Immunization Days, and advocated with world 
governments. Our goal has always been to keep 
our promise to give children a polio-free world, 
and in 2017, there were only 22 cases.
 We’ve done incredible work, but we know 
the job isn’t over. Once we reduce the number of 

cases to zero and no viruses are detected in the 
environment, we must wait for WHO to certify the 
world officially polio free. That requires at least 
a three-year period without a single detection of 
the wild poliovirus in a person or the environment. 
During that three years, we will still have to 
vaccinate children and ensure through surveillance 
that the virus never regains a foothold.
 Rotarians have always been on the front 
lines of this effort – we still are. So, what can you 
do? Tell everyone you know about Rotary and 
polio. Make a donation. Update your club and 
explore how together you could participate directly 
in the fight. 
 On 24 October, we’ll celebrate the 30th 
anniversary of the Global Polio Eradication 
Initiative’s formation at our sixth annual World 
Polio Day event, in Philadelphia, the city where it 
all started. Host a World Polio Day fundraiser or 
watch party, and tell us about it at endpolio.org/
promote-your-event. For more inspiration, check 
out endpolio.org. 
 I need your help. I’m depending on you to 
help us keep our promise.

Ron D. Burton



ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ

เยี่ยมสโมสรโรตารีคอหงษ์

เยี่ยมสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน

เยี่ยมสโมสรโรตารีจังซีลอน

เยี่ยมสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต
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ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ

เยี่ยมสโมสรโรตารีตรัง

เยี่ยมสโมสรโรตารีตะกั่วป่า

เยี่ยมสโมสรโรตารีทุ่งคา

เยี่ยมสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

เยี่ยมสโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสท์
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ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ

เยี่ยมสโมสรโรตารีป่าตองบีช เยี่ยมสโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต

เยี่ยมสโมสรโรตารีพังงา เยี่ยมสโมสรโรตารีพัทลุง

11
MONTHLY LETTER

2018-19GOVERNOR’S 



ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ
เยี่ยมสโมสรโรตารีภูเก็ต

เยี่ยมสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท์

เยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลา

เยี่ยมสโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่ เยี่ยมสโมสรโรตารีสตูล
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สโมสรโรตารีกาญจนบุรี ตั้งตู้รับบริจาคโครงการ
ขจัดโรคโปลีโอ ณ ห้างกนกกาญจน์

ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ

เยี่ยมสโมสรโรตารีอันดามัน

เยี่ยมสโมสรโรตารีอันดามันพังงา

Activities กจิกรรมต่างๆ

 ผวภ.3330 ประชุมสัมมนา Joint leaders training seminar ( Zone 6 b ) 
ประเทศ Malaysia 15-16 ก.ย.61

งานฉลองครบรอบ 30 ปี สร.พระปฐมเจดีย์ ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม 18 ส.ค. 61
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Activities กจิกรรมต่างๆ

พิธีมอบ" เข็มบุรฉัตร" ของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน 
พระบิดาของโรตารีประเทศไทย ณ ค่ายก�าแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร 6 ส.ค. 61 

พิธีมอบเงินเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ณ ค่ายก�าแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร 6 ส.ค. 61

พิธีมอบเงินเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ณ ค่ายก�าแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร 6 ส.ค. 61

พิธีมอบโล่เป็นเกียรติ จากประธานจัดงาน เพื่อขอบคุณ อน.สมชาย 
กมลพันธ์ทิพย์ ที่สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาค 
3330 ณ โรงเเรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ. นครปฐม 4 ส.ค. 61
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Activities กจิกรรมต่างๆ

ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา มอบของที่ระลึกขอบคุณ 
อน.ปฐมสิทธิ์ ชาญสิทธิ์จิรากุล ประธานและคณะกรรมการ 
จัดงานการประชุมสัมมนามูลนิธิโรตารี ณ โรงแรมไมด้า 
แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม 4 ส.ค. 61

การประชุมเตรียมการจัด Intercity Meeting ครั้งที่ 1
(พื้นที่ 1-15 ) ของสโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา 

มี นยก.อาภาฬฏี เลขะกุล เป็นประธานจัดงาน

พิธีฉลองครบรอบ 15 ปี
สร.ภูเก็ตเซ้าท์

งานฉลองครบรอบ 49 ปี สโมสรโรตารีนครปฐม 
ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม 11 ก.ย. 61

พิธีเปิดงานประเพณีปิดทองพระพุทธฉายถ�้าฤาษี เขางู กิจกรรม
หารายได้ เพือ่โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และโครงการโปลโิอ ของ
สโมสรโรตารีราชบุรี ณ ชุมชนเทศบาลเขางู 22 ก.ย. 61
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	 เป็นประสบการณ์ท่ียอดเยี่ยมน่าอัศจรรย์และได้รับการจัดเป็นอย่างดี 
จากทางโรตารี	 ภาค	 3330	 ตลอดการเดินทางพร้อมกับเพ่ือนอีก	 19	 คนจาก
ทั่วโลก	เช่น	อินเดีย,	อียิปต์,	 โรมาเนียม,	รัสเซีย,	 ไต้หวัน,	 โครเอเชีย	ฯลฯ	รู้สึก
เป็นเกียรติและโชคดีมากๆ	 ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้ค่ะ	 วันแรก
ของการเดินทางคือวันท่ี	 12	 ตามตารางกิจกรรมที่โฮสต์ได้ให้กับเราเป็นเขต
สงวนชีวมณฑล	 BiosparenhausPfalzerwald	 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาตใินหมูบ้่าน	Fischbachbei	Dahn	ในรฐัเยอรมนัของ	Rhineland-Pfalz	
และต่อด้วยกจิกรรมผ่อนคลายยามบ่าย	เช่น	ว่ายน�า้ในทะเลสาบและบาร์บคีวิกบั
โฮสต์โรตาเรยีนทีไ่ด้กจิกรรมให้เราในวนันีท้ีบ้่านของเขาที่	Saarbacher	Hammer	
ใกล้ประเทศฝรั่งเศสวันที่	 13	 เราไปเยี่ยม	 House	 of	 Sustainability	 เป็น 
สถาบันการศึกษา	 ตั้งอยู่ภายในเขตสงวนชีวมณฑลในเขต	 Palatinate	 Forest-	
North	 Vosges	 ใน	 Trippstadt	 ประเทศเยอรมนีและหลังจากการน�าเสนอ
เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของสถาบัน	 เราได้ส�ารวจศึกษานิทรรศการภายใน
อาคารเก่ียวกับการใช้พลังงานวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิต 
แบบสมัยใหม่	 หลังจากน้ันก็พักเที่ยง	 พวกเขาก็เตรียมส่วนผสมให้เราทอดพัฟ 
พิซซ่าของเราเองและได้ทานเนื้อกวางแดงอบกับอาหารเคียง	 วันที่	 14	 เยี่ยมชม
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและโครงสร้างในระดับโมเลกุล	 เครื่องสูบ 
และมอเตอร์ขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีศักยภาพในการ 
เลียนแบบกระบวนการผลิตของสิ่งมีชีวิต	 หรือเรียกว่านาโนเทคโนโลยีในสถาบัน 
Frauenhofer	 ท่ี	 Mainz.	 และต่อด้วยการเย่ียมชมร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของคนเยอรมันเองเรียกว่า	 KOBIG	 และกิจกรรมสุดท้ายจบด้วย 
การไปชมิไวน์ทีบ้่านของโฮสต์ครทีจ่ดักจิกรรมให้เราวนันี	้ วนัที	่ 15	 เราได้เข้าเยีย่มชม 
บริษัท	 บรอดคาสท์ทางโทรทัศน์สาธารณะของเยอรมันชื่อ	 ZDF	 (Zweites	
Deutsches	 Fernsehen)	 ที่	 Mainz,	 Rhineland-Palatinate	 ต่อจากนั้น
ก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	 Guttenberg	 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
แห่งหนึง่ของการพมิพ์โดยใช้โลหะชนดิเคลือ่นย้ายได้ในการพมิพ์และหลงัจากนัน้ 
เค้าได้จัดเกมส์ให้เราได้เล่นมีเควสที่เราจะต้องท�าให้เสร็จสิ้นโดยการหาค�าตอบ 
และกรอกข้อมูลลงในช่องว่างจากค�าถามที่มีให้จากสถานโบราณประวัติศาสตร์
ที่อยู่รอบเมือง	Mainz.	 และจบด้วยการทานอาหารเย็นที่	 Olivengarten.วันที่	 
16	 เราได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	 Kaiserslautern	 ที่	 Kaiserslautern	 ซึ่งม ี
ชื่อเสียงในด้านปัญญาประดิษฐ์,	การค�านวณทางวิทยาศาสตร์,	หุ่นยนต์และอื่น	ๆ 
พวกเขาแบ่งเราเป็นกลุ่มเล็ก	 ๆ	 เพื่อทดลองวิทยาศาสตร์เช่นการทดลองการท�า
เบียร์,ความรู้ด้านรังผึ้ง	 น�า้ผึ้งและอื่น	 ๆ	 วันที่	 17	 เยี่ยมชมพระราชวังอิมพีเรียล 
ของ	Charlemagne	ศตวรรษที	่8	ที	่Ingelheim	am	Rhein	และต่อด้วยการเยีย่มชม	
บรษิทั	ด้านการวจิยัทางยาทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกทีเ่รียกว่า	BoehringerIngelheim 
ที	่Ingelheim	am	Rhein	เช่นเดียวกนั	หลงัจากนัน้ไปทีศ่นูย์เส้นทางเดนิเท้าเปล่า 

ทางธรรมชาติที่	 Sobernheim	 และจบทริปด้วยการชิมไวน์และทานอาหาร
เย็นในร้านอาหารที่ไร่ไวน์	 Dr.	 Crusius	 ที่	 Traise	 วันที่	 18	 ได้ขึ้นรถเคเบิล
จาก	 Assmanshausen	 (หรือ	 Rudesheim)	 และเดินข้ามไปยังอนุสาวรีย	์
Niederwald	 จะได้เห็นวิวที่สวยงามของแม่น�้าไรน์และตบท้ายด้วยการเที่ยงใน 
เมื่อง	Mainz	ตอนกลางคืน	วันที่	19	เดินทางไปเยี่ยมชมเมือง	Bacharach	ในเขต	
Mainz-Bingen	และขึน้รถไฟไปยงัปราสาท	Reichensteinใน	Trechtingshausen	
ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก	UNESCO	World	Heritage	Site	ตั้งอยู่
บนเนนิเขาทีล่าดชนัทางทศิตะวนัออกของ	Bingen	Forest	เหนอืเขตเทศบาลเมอืง	 
Rhineland-Palatinate	 ของ	 Trechtingshausenในย่าน	Mainz-Bingen	 ใน
ประเทศเยอรมนแีละจบทริปด้วยอาหารเยน็ท่ีร้านอาหาร	Burg	Reichenstein	วันท่ี	20  
เยี่ยมชม	บริษัท	รถแทร็กเตอร์	John	Deere	และเยี่ยมชม	BASF	บริษัท	เคมีของ
เยอรมันและเป็นผู้ที่ผลิตสารเคมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเมือง	Mannheim	วันที่	21	
เยีย่มชม	บรษิทั	SaarstahlAG	ผู้ผลติทีส่�าคญัทีส่ดุของผลติภณัฑ์ทีย่าวนานทีส่ดุใน 
โลกซึ่งท�าจากวัสดุโลหะ	 เชี่ยวชาญในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีคุณสมบัติสูง
ที่สุด	หลังจากนั้นก็ไปที่	Baumwipfelpfad	Saarschleife	เป็น	Treetop	Trail 
ทีเ่มอืง	Mettlach	และมาเดนิเล่นในเมอืง	Mettlach	ตงัเองกไ็ด้ซือ้ของทีร่ะลกึจาก
ทีน่ีท่ีข่ึน้ชือ่ในผลติภณัฑ์เซรามคิเคลอืบจากร้าน	Villeroy&Boch	และตบท้ายด้วย 
การทานอาหารเย็นท่ีร้าน	MettlacherAbtei-Bräu	 วันท่ี	 22	 เยี่ยมชม	 บริษัท		
Sirona	 Dental	 Systems	 GmbH	 ผู้ผลิตอุปกรณ์ทันตกรรมทั่วโลก	 ให้บริการ
เครือ่งมอืทันตกรรมรายใหญ่ท่ีสุดของโลกหลังจากนัน้กท็านอาหารเท่ียงท่ี	Sirona	
และการเยีย่มชมคลังสินค้าทันตกรรมของ	Henry	Schein	ผูจ้ดัจ�าหน่ายเวชภณัฑ์
ทันตกรรมและสัตวแพทย์ทั่วโลก	 วันที่	 23	 เยี่ยมชมเมือง	 oppenheim	 และ	 
อโุมงค์ใต้ดนิทีเ่ดมิทใีช้เป็นห้องเกบ็อาหารและไวน์ในช่วงทศวรรษที	่1600	อโุมงค์ 
ถูกใช้เป็นท่ีหลบซ่อนส�าหรับชาวเมืองในช่วงสงครามสามสิบปีและส้ินสุดทริปนี ้
อย่างเป็นทางการด้วยงานเลีย้งอ�าลาในหมูค่รอบครวัโรตารีจ่ากทัว่	Mainz	เพือ่นๆ 
ทุกคนช่วยกันจัด	ตกแต่งงานออกมาท้ังหมดร่วมกันตัวตังเองและเพือ่นๆ	อกี	19	คน 
จากทั่วโลกได้มีโอกาสแนะน�าตัวเองและแสดงความประทับใจเกี่ยวกับการจัด 
ทรปิในครัง้นี	้	ตงัและนชุกไ็ด้เตรยีมการแสดง	ร�าไทย	แบบฉบบัส้ันๆ	ได้เซอร์ไพรส์
ครอบครัวโรตารีทุกๆ	คนอกีด้วย		ถ้ามโีอกาสท่ีน่าสนใจแบบนีใ้นคร้ังหน้า	อยากจะ
สมัครไปร่วมกิจกรรมสนุกสนาน	มีความรู้มากมายแบบนี้อีกค่ะ

SHORT TERM EXCHANGE
Mainz, District 1806 Germany
โดย นางสาวนภัสนันท์ จินดานิล ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี 3330

“รู้สึกเป็นเกียรติและโชคดีมากๆ
ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้ค่ะ”
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นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์
ประธานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
(STEP COORDINATOR)
สโมสรโรตารีทวารวดี

SUMMER CAMP
 เนื่องในโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นใน 
วันที่ 11-23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในการ
เดินทางที่น่าจดจ�าและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายกลับมา ทั้ง
เรื่องการได้เรียนรู้วัฒนธรรม บ้านเมือง วิถีชีวิต และความศิวิไลซ์
ของประเทศเยอรมนัรวมถึงการได้เรยีนรูแ้ลกเปลีย่นกับเพือ่นๆ อกี 
10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ไต้หวัน อินเดีย รัสเซีย บราซิล โปรตุเกส
โรมาเนีย โคเอเชีย ฮังการี อียิปต์

 ความประทับใจในการเดนิทางครัง้นี ้คอื กจิกรรมทีจ่ดัขึน้มปีระโยชน์มากๆได้ไปเรยีนรูแ้ละท�าความรูจั้กกับบรษิทัต่างๆซึง่เป็นประโยชน์กับช่วง
วยัน้ีของนชุทีก่�าลงัมองหาประสบการณ์การท�างานและหาอาชพีถอืเป็นการเปิดโลกใบเลก็ของนชุมากๆ รวมถงึเรือ่งการได้รูจ้กักบัเพือ่นๆต่างชาต ิเป็น
ความรูส้กึทีป่ระทบัใจมากๆเพือ่นๆดมีาก แม้เราจะมาจากต่างทีต่่างภาษาแต่เรามาใช้ชวีติอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวามสขุ สดุท้ายอยากขอขอบคุณโรตารี
ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ และถ้าใครมีโอกาสก็อยากเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักกันมากขึ้นค่ะ

ROTARY SHORT TERM
EXCHANGE PROGRAM 2018
โดย นางสาว ศุภนุช ไกรระวี ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
สโมสรสมุทรสาคร 3330

GERMANY DISTRICT 1860 - MAINZ
Exploration of culture and Economics of Germany
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สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียน 
	 สารผู้ว่าการภาคน้ีเป็นฉบับที่	 3	 ในปีบริหาร	 2561-62	 เดือนกันยายน	 เป็นเดือนแห่ง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ	ที่ผ่านมา	3	เดือน	เป็นช่วงระหว่างที่ผู้ว่าการภาค	พลโท	คณิต 
แจ่มจันทรา	 มีก�าหนดการเย่ียมสโมสรต่างๆ	 ในภาค	 3330	 มีหลายสโมสรอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ท�ากิจกรรมของสโมสรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีกับหลายๆ	 สโมสร	 ที่ผู้ว่าการภาค	
พลโท	คณิต	แจ่มจันทรา	ได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมฯ	กับสโมสร	
	 ผมขอเชิญชวนนายกสโมสรและสมาชกิทกุสโมสรในภาค	3330	เข้าร่วมประชมุระหว่างเมอืง	
Inter	City	ครั้งที่	1	พื้นที่	1-15	และ31	ในวันที่	10	พฤศจิกายน	2561	และครั้งที่	2	พื้นที่	16-30	ใน
วันที่	26	มกราคม	2562	โดยพร้อมเพรียงกันครับ

 ตลอด		114		ปีทีผ่่านมา		เราได้พบเหน็กจิกรรมโรตารไีด้กระท�าคณุประโยชน์ให้กบัทัว่โลกอย่างมากมาย	ปัจจยัหลกั 
แห่งความส�าเร็จของโรตารีสากลในการบ�าเพ็ญประโยชน์	คือ	มูลนิธิโรตารีสากล	แห่งโรตารีสากล	(TRF/The		Rotary		
Foundation)		ซึ่งเริ่มจากเงินต้นเพียง	26.50	ดอลล่าร์สหรัฐ		ในวันนี้มีสินทรัพย์ของมูลนิธิฯ		จะมีมากกว่าหนึ่งพันล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ	 ซึ่งจะอยู่ในความดูแลของคณะทรัสตีของมูลนิธิโรตารี	 และโรแทเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในคณะ
กรรมการฝ่ายการลงทุน	 โดยต้องยึดหลักในความโปร่งใสอย่างที่สุด	 	 เพราะจะต้องใช้เงินบริจาคของท่านทั้งหลายใน
การลงทุนอย่างรอบคอบ
	 ในสารภาคฉบับที่	3		ประจ�าเดือนกันยายน	2561	นี้		ผมต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์มายังนายกสโมสรทุก	ๆ		
ท่านอีกครั้ง			เนื่องจากใกล้ถึงก�าหนดการช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากล	และค่าบ�ารุงภาค	3330	ซึ่งมีหลายสโมสรที่ด�าเนิน
การส่งค่าบ�ารงุท้ัง	2	ประเภทมาแล้ว	เพือ่ให้การส่งเงนิดงักล่าวเป็นไปในทางเดยีวกนั	ขอแจ้งรายละเอยีดอกีครัง้ดงันีค้รบั

	 1.	 ค่าบ�ารุงโรตารีสากล		ช�าระ	2	ครั้ง/ปี
	 	 1.1	 ครั้งที่	1		ครึ่งปีแรก	/	ช�าระภายในเดือนกรกฎาคม	2561		หรืออย่างช้า	28	ตุลาคม	2561	(32	+	1USD)
	 	 	 ครั้งที่	2	ครึ่งปีหลัง/ช�าระภายในเดือนมกราคม	2562		หรืออย่างช้า		30	เมษายน	2562		(32USD)
	 	 1.2	 ช�าระเป็นตั๋วแลกเงิน	(ดร๊าฟท์)		ในนาม		Rotary		International
	 	 1.3	 แนบส�าเนาใบแจ้งหนี	้	(Invoice)
	 	 1.4	 ส่งเอกสารลงทะเบียนไปที่ผู้แทนดูแลการเงินโรตารีสากลในประเทศไทย	ศูนย์โรตารีในประเทศไทย		ชั้น	32		อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์2		
75/82-83		ซอยวัฒนา		ถนนอโศก		เขตวัฒนา		กรุงเทพฯ		10110		โทร.02-6616720-1		FAX.02-6616719
	 	 1.5	 ส�าเนาเอกสารตามข้อ	1.2	และ	1.3		ส่งมายัง	อน.วิชัย		วชิรศรีสุนทรา		(ประธานการเงินภาค	3330)		65/207		ถนนคฑาธร		ต.หน้าเมือง		
อ.เมือง	จ.ราชบุรี		70000
	 2.	 ค่าบ�ารุงภาค	3330		ช�าระเพียงครั้งเดียวภายในธันวาคม	2561		สมาชิกท่านละ	1,100	บาท/ปี/คน
	 	 2.1	 ช�าระเป็นตั๋วแลกเงิน	(ดร๊าฟท์)		ในนาม		นายคณิต		แจ่มจันทรา		และนายวิชัย		วชิรศรีสุนทรา		หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย	์	ธนาคาร
กสิกรไทย		สาขาบิ๊กซ	ีราชบุรี			เลขที่บัญชี		033-3-62481-8		ชื่อบัญชี		นายคณิต		แจ่มจันทรา		และนายวิชัย		วชิรศรีสุนทรา
	 	 2.2	 ส่งตั๋วแลกเงิน	(ดร๊าฟท์)	หรือส�าเนาใบโอนเงินพร้อม		Invoice		มาที่	อน.วิชัย		วชิรศรีสุนทรา		65/207	ถนนคฑาธร		ต.หน้าเมือง		อ.เมือง		
จ.ราชบุรี		70000
	 สุดท้ายนี้	ขอให้นายกสโมสร		คณะกรรมการและสมาชิกทุก	ๆ	ท่านร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้ครบทุกเป้าหมายที่ก�าหนดไว้นะครับ

“ร่วมสร้าง	แรงบันดาลใจ”
อน.วิชัย		วชิรศรีสุนทรา

ประธานการเงินภาค	3330	ปีบริหาร		2561-2562

สารการเงินภาค

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตาร	ี
อน.อดิศักดิ์	โอภาสกรวงศ์

เลขานุการภาค	3330		โรตารีสกล
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