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สารผู้ว่าการภาค

มวลมิตรโรแทเรียนที่รักและเคารพครับ
	 เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งสมาชิกภาพ	ก็หวังว่าทุกสโมสร
จะด�าเนินการส�ารวจประเภทอาชีพในชุมชนของเรา	 และหา
ประเภทอาชีพที่สโมสรยังขาดอยู่	 สมาชิกทุกคนในสโมสรเร่ิม
เชิญสมาชิกมุ่งหวังเข้าร่วมประชุมหรือบ�าเพ็ญประโยชน์หรือ
กิจกรรมวันครอบครัวของสโมสร	 สามารถเรียนรู้ขั้นตอนการ
สนเทศสมาชิกมุ่งหวังจาก	www.rotary3330.net	downdload	:	
Slide	Provisional	Members	และเมื่อรับเป็นสมาชิกแล้ว	ก็มี	
Slide	New	Member	Orientation	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
โรตารีและสโมสรเอง	 ดังนั้นถ้าทุกสโมสรมีเอกสารแนะน�า
สโมสรเพื่อมอบให้กับแขกหรือสมาชิกผู ้มุ ่งหวังทุกคนที่มา
เยี่ยมสโมสร
	 วันที่	15	สิงหาคม	2560	ได้เร่ิมเยี่ยมสโมสรโรตารีปัตตานี
อย่างเป็นทางการสโมสรแรก	 ซึ่งทางสโมสรโรตารีปัตตานีวาง
เป้าหมายว่าจะเพิ่มสมาชิกจาก	8	คน	เป็น	16	คน	ปีที่	2	เป็น	
25	คน	ปีที่	3	เป็น	27	คน	มีสมาชิกมุ่งหวังเข้าฟังบรรยายจาก
ผมในช่วงสุดท้ายถึง	9	คน	สโมสรโรตารียะลาวางแผน	3	ปี	
เพิ่มปีละ	3	คน	สโมสรโรตารีเบตงก็วางแผน	3	ปี	ปีแรกจาก	
16	คนเป็น	21	คน	ปีที่	2	เป็น	25	ปีที่	3	เป็น	27	คน	สโมสร
โรตารีนราธิวาสวางเป้าหมายจากสมาชิก	24	คน	เป็น	28	คน	
ปีที่	2	เป็น	30	ปีที่	3	เป็น	32	คน	ซึ่งเป็นความตั้งใจของทั้ง	
4	 สโมสรใน	 3	 จังหวัดทางใต้สุด	 และมุ่งมั่นที่จะบรรลุทั้ง	 3	
กลยุทธ์	และได้	Rotary	Citation	ทุกสโมสร
	 ผมหวังเป ็นอย่างยิ่งว ่าในปีนี้ภาคของเราจะมีการเพิ่ม
สมาชิกที่มีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร
โรตารีเป็นอย่างดีสามารถท�าให้สโมสรบรรลุได้ทุกเป้าหมายทั้ง	
3	กลยุทธ์ทุกสโมสร

นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
ภาค 3330 โรตารีสากล

หวังว่าทุกสโมสร

จะด�าเนินการส�ารวจประเภทอาชีพ

ในชุมชนของเราและหาประเภทอาชีพ

ที่สโมสรยังขาดอยู่

“
”
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“
”

Governor’s Message

My Fellow Rotarians :	
	 August	 is	 Rotary	 Membership	 Month,	 I	 hope	
every	club	would	 look	 to	membership	classifica-
tions	 in	your	community	and	recruit	any	missing	
professionals	 or	 vocational	 leaders	 in	 your	 club	
classification	to	fulfill	your	club	membership	roster.		
Every	prospect	member	should	be	invited	to	at-
tend	your	club	meeting	or	activity	or	family	event.		
To	 learn	 the	 orientation	 process	 for	 prospect	
member	in	our	www.rotary3330.net		and	download:	
Slide	 Provisional	 Members	 /	 after	 inducting	 we	
have	Slide	New	Member	Orientation	to	be	used	in	
every	club	 to	study	about	Rotary	and	your	own	
club	which	should	have	club	brochure	or	leaflets	
of	your	club	history	for	guest	and	prospect	mem-
ber	when	they	visit	your	club.

		 My	Official	Club	Visit	was	started	on	August	15,	
2017	 by	 visiting	 to	 RC	 Pattani	 as	 the	 first	 club.		
Their	 membership	 goal	 this	 year	 from	 8	 to	 16	
members,	2nd	year	to	25	and	3rd	year	to	27	mem-
bers.	There	were	9	prospects	attending	my	speech,	
that’s	great.	RC	Yala	has	3-year-goals	as	3	new	
members	per	year.	RC	Betong’s	3-year-goals	as	

DG. Dr.Peera Farmpiboon
RI D3330 Governor
2017-2018

the	1st	year	from	16	to	21,	the	2nd	year	to	25	and	
the	3rd	year	to	27	members.		RC	Narathiwat’s	
goals	as	the		1st	year	from	24	to	28,	the		2nd	
year	 to	 30,	 and	 the	 3rd	 year	 to	 32	members.	
These	are	membership	goals	of	our	four	Ro-
tary	clubs	in	the	three	southernmost	provinces,	
to	achieve	Rotary	three	main	strategies	and	RI	
President’s	Citation	altogether.	Excellent!
		
Hopefully,	 I	wish	 this	Rotary	year	our	District	
could	 increase	more	membership	with	qualifi-
cation	and	more	knowledge	of	Rotary	organi-
zation	so	well,	 that	every	club	could	achieve	
all	3-strategic	goals	together	accordingly.

I hope every club would look 
to membership classifications in 

your community and recruit 
any missing professionals or 

vocational leaders in your club
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มติรโรแทเรยีนทีร่กั
เวลามคีนมาถามท่านว่า	“โรตารคีอือะไร?”	ท่านจะตอบว่าอย่างไร?		
ผมคิดว่าเราทุกคนมีประสบการณ์เคยถูกถามด้วยค�าถามที่ดู
เหมอืนธรรมดาๆ	 แล้วพบว่าไม่รู้จะตอบอย่างไร	 แม้แต่คนทีพ่ดู
เก่งทีส่ดุท่ามกลางพวกเรากย็งัยากทีจ่ะพดูถงึองค์กรของเราในข้อ
ส�าคญัๆ	เพยีงไม่กีป่ระโยคได้	

ในฐานะองค์กรโรตารีก็มีเวลาที่ยากล�าบากในการสื่อสารขอบเขต
การท�างานของเราอยูเ่สมอ	 มใิช่ในสิง่ทีเ่รากระท�า	 แต่ในวธิกีาร
ด�าเนนิงานของเราเอง	 ตลอดจนคณุค่าของสิง่ทีพ่วกเราเสยีสละ
อทุศิแก่โลกของเราด้วย

ในฐานะนกับญัชผีมชอบตวัเลข	 ทกุภาษาต้องใช้ตวัเลขและบ่อย
คร้ังที่เราใช้ตัวเลขสื่อสารข้อมูลที่สลับซับซ้อนได้ผลดีกว่าใช้ตัว
หนงัสอื	 นีค่อืเหตผุลว่าในปีโรตารนีี	้ ผมจะขอแต่ละสโมสรจดั
ท�าตวัเลขส่งให้ส�านกังานใหญ่โรตาร	ี กล่าวคอื	 จ�านวนเงินทีเ่ป็น
เงินสดและมูลค่าสิ่งของที่ใช้ในโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และ
จ�านวนชัว่โมงทีใ่ช้ท�างานในนามของโรตารี

หากต้องการให้ตวัเลขเหล่านีม้ปีระโยชน์	เรากจ็ะต้องท�าให้ถกูต้อง
แม่นย�า	 ซึง่หมายความว่าจะต้องเริม่ต้นตัง้แต่บดันี	้ เพือ่ตดิตาม
นบัชัว่โมงท�างานและจ�านวนเงนิทีถ่กูต้อง	 เมือ่สโมสรของเราใช้ใน
กจิการบ�าเพญ็ประโยชน์

ส�าหรบัสโมสร	วธิทีีง่่ายทีส่ดุในการจดัท�าข้อมลูตอนปลายปี	กค็อื
กรอกข้อมลูตวัเลขต่างๆ		ลงใน	Rotary	Club	Central	ทกุเดอืน	
เครือ่งมอืนี	้(Rotary	Club	Central)	เราได้จดัท�าขึน้ใหม่ทัง้หมด
และน�าออกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดและใช้ง่ายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา	
หากว่าสโมสรท่านไม่สามารถตดิต่อเข้า	 Rotary	 Club	 Central	
ด้วยเหตใุดกต็าม	 (เช่น	 อนิเทอร์เนท็ขดัข้อง)	 โปรดตดิต่อกบัผู้

สารประธานโรตารีสากล
2560-2561

ว่าการภาคของท่าน	 เพื่อรีบจัดส่งข้อมูลของท่านโดยวิธี
การอื่นต่อไป

ผมไม่อาจเน้นให้จรงิจงัได้มากเพยีงพอว่า	 จดุมุง่หมายใน
ความพยายามนี้	 มิใช่ว่าจะได้ตัวเลขมากที่สุดหรือน่า
ประทับใจมากที่สุด	 เราจะไม่มกีารแข่งขนัหรอืยกย่อง
สโมสรใด	หรอืเผยแพร่ตวัเลขของสโมสรใดให้สาธารณชน
ทราบ	 แต่จุดประสงค์คือตัวเลขรวมที่ถูกต้องเชื่อถือได้	
เพื่อเราจะใช้น�าเสนอในงานสร้างภาพลักษณ์สาธารณะ	
ในเอกสารสมาชิกภาพของเราและส�าหรับหุ้นส่วนของเรา	
โดยจะเป็นตัวเลขที่มีข้อมูลสนับสนุนจริงๆ	 และส�าหรับ
ระดับสโมสรแล้วค�าตอบมิใช่ใช้ตอบค�าถามที่ว่า	 “โรตารี
คอือะไร?”	แต่ใช้ตอบค�าถาม	“โรตารที�าอะไร?”

เอียน เอช. เอส. ไรส์ลี่

โรตารีคืออะไร?
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RI President’s 
Message 
Ian H.S. Riseley 

Dear Fellow Rotarians,
When	someone	asks	you,	“What	is	Rotary?”	what	do	
you	say?	I	think	we’ve	all	had	the	experience	of	being	
asked	 that	 deceptively	 simple	 question	 and	 finding	
ourselves	suddenly	at	a	loss	for	words.	Even	the	most	
articulate	among	us	have	a	hard	time	capturing	the	
essence	of	our	organization	in	just	a	few	sentences.

As	an	organization,	Rotary	has	always	had	a	difficult	
time	conveying	the	scope	of	our	work:	not	just	what	
we	do,	but	how	we	do	it,	and	the	value	of	what	we	
contribute	to	the	world.

As	an	accountant,	I	like	numbers.	They	work	in	every	
language,	and	often	they	communicate	complex	infor-
mation	much	more	effectively	than	words.	That	is	why,	
in	this	Rotary	year,	I	am	asking	each	club	to	provide	
Rotary	headquarters	with	two	numbers:	the	amount	of	
money,	both	in	cash	and	in	kind,	spent	on	humanitar-
ian	service;	and	 the	number	of	hours	of	work	per-
formed	in	Rotary’s	name.	

If	we	want	these	numbers	to	be	useful,	they	have	to	
be	 accurate.	 That	 means	 beginning	 now	 to	 accu-
rately	track	the	hours	and	the	money	that	our	clubs	
spend	on	their	service.	

The	simplest	way	for	clubs	to	provide	this	information	
at	 the	end	of	 the	year	will	be	by	entering	 it	every	

What is 
Rotary?

month	on	Rotary	Club	Central	–	a	tool	that	has	
been	 completely	 rebuilt	 and	 relaunched	 to	 be	
significantly	more	useful,	and	user-friendly,	than	
it	has	been	in	the	past.	If	for	some	reason	(for	
example,	limited	internet	access)	your	club	is	not	
able	to	connect	to	Rotary	Club	Central,	please	
be	in	touch	with	your	district	governor,	who	will	
ensure	 that	 your	 information	can	be	submitted	
through	other	means.

I	 cannot	 emphasize	 strongly	 enough	 that	 the	
goal	of	this	effort	is	not	getting	the	largest	and	
most	impressive	numbers.	There	is	not	going	to	
be	 any	 competition,	 recognition,	 or	 public	 use	
whatsoever	of	the	numbers	reported	by	any	in-
dividual	club.	The	goal	is	accurate	and	reliable	
numbers	that	we	can	present	confidently	in	our	
public	image	work,	in	our	membership	materials,	
and	to	our	partners	–	numbers	backed	by	spe-
cific	data,	on	the	club	level,	that	answer	not	only	
the	question,	“What	is	Rotary?”	but	the	question,	
“What	does	Rotary	do?”	
	
I	strongly	believe	 that	with	 these	numbers,	we	
will	be	better	able	to	demonstrate	the	value	of	
Rotary:	Making	a	Difference	–	which	in	time	will	
enable	us	to	make	more	of	a	difference,	for	more	
people,	in	more	ways,	than	ever.
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สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561

ท่านพูดมา เราจะรับฟัง
	 ประธานทรสัตมีลูนธิโิรตารี	 ท่านท�าอะไรบ้าง?	 คณะ	
ทรัสตฯี	ท�าอะไรบ้าง?	ผมถกูถามด้วยค�าถามเหล่านีบ่้อยๆ	ใน
รปูแบบต่างๆ	 กนั	 บอร์ดคณะทรสัตฯี	 จะบรหิารธรุกรรมของ
มลูนธิฯิ	เป็นแขนขาด้านการกศุลขององค์กรของเรา	ซึง่จดัการ
เปลีย่นเงนิบริจาค(ของขวญั)	 จากท่านทัง้หลายให้กลบัเป็นผล
ตอบแทนที่ยั่งยืน	 เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในชุมชนทั้งใกล้หรือ
ไกลในทั่วโลก
	 สิ่งหนึ่งที่เราท�าก็คือการรับฟัง	 เรารับฟังเสียงของท่าน
สมาชิก	 เสียงของท่านมาถึงเราในหลายช่องทางและเชื่อมต่อ
ด้วยเสียงตอบรบั	แนวคดิ	ความห่วงใยและค�าแนะน�าต่างๆ
	 เรารบัฟังคณะกรรมการมลูนธิโิรตารีของเรา	 เรารับฟังผู้
ประสานงานภาคพืน้ทวปีและทีป่รกึษาของเรา	 ประธานคณะ
กรรมการมลูนธิโิรตารภีาคต่างๆ	 และรับฟังผู้ว่าการภาคต่างๆ	
ของเราด้วย	 และเรายังรับฟังผู้ช่วยมูลนิธิโรตารีของเรา	 ผู้
จัดการผลประโยชน์ด้านภาษีในท้องถิน่อกี	7	ประเทศด้วย
	 เรารับฟังมิตรสหายของเราในคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากล	 และคณะท�างานผู้ซื่อสัตย์ของโรตารี	 คณะ
กรรมการโปลิโอพลัสที่น่านับถือและบรรดาหุ้นส่วนโครงการ
โปลโิอของเรา	 กลุม่โรแทเรยีนผูป้ฏบิตักิารของเรา	 และกลุม่ที่
ปรึกษาฝ่ายเทคนคิของเรา	 และเรายงัรบัฟังเสยีงตอบรบัจาก
ศนูย์สนัตภิาพของโรตารใีนมหาวทิยาลยัต่างๆ	 รอบโลกทัง้หก
ศนูย์อกีด้วย
	 โรแทเรยีนทกุคนคอืกระดกูสนัหลงัของมลูนธิ	ิดงันัน้จงึ
เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องรบัฟังท่านด้วย

	 ยกตวัอย่าง	 การรบัฟังข้อคดิเหน็จากโรแทเรียนในการ
ประชมุสภานติบิญัญตั(ิโรตาร)ี	ปี	2016	น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ทีส่�าคญัๆ	 หลายประการเพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์สมาชกิ
ภาพ	 การปรบัเปลีย่นเหล่านีช่้วยท�าให้สโมสรมคีวามยดืหยุน่
มากขึน้	ตวัอย่างการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีน่่าตืน่เต้น	คอื	
อนญุาตให้นบั(การประชมุ)โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์เป็นการ
ประชมุสโมสรได้	และข้อส�าคญัอกีประการหนึง่	คอื	โรทาแรค
เทอร์สามารถเป็นสมาชกิสโมสรโรตาร	ีขณะทีเ่ขาเหล่านัน้ยงัคง
สมาชกิภาพในสโมสรโรทาแรคท์	ได้อกีด้วย
	 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลดีต่อมูลนิธิโรตารี
อย่างไรบ้าง?		ความเข้มแขง็ของมลูนธิฯินัน้เริม่ต้นจากสมาชกิ
ของเรา	 เราเชือ่ว่าข้อเสนอหรือออปชัน่ใหม่ทีย่ดืหยุน่ได้ของ
สโมสรเหล่านีจ้ะจงูใจและรกัษาสมาชกิไว้ได้มากยิง่ขึน้	มสีิง่ใด
ที่โรตารียังคงจ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องเพื่อความส�าเร็จในทุกวันนี้
และส�าหรับคนรุน่ใหม่ต่อไปอกีหรือไม่?	 นีค่อืโอกาสของท่าน
ในการประชมุสภานติบิญัญตั(ิโรตาร)ี	รอบสามปี/ครัง้	ทีจ่ะได้
น�าเสนอแนวคดิต่างๆ	เพือ่สบืสานพฒันาโรตารีต่อไป	เส้นตาย
หรือวันสุดท้ายในการน�าเสนอญัตติเปลี่ยนแปลง(ข้อบังคับ)
ส�าหรบัการประชมุสภานติบิญัญตัโิรตารีปี	 2019	 คอืวนัที	่ 31	
ธนัวาคมปีนี	้ดงันัน้	โปรดส่งข้อเสนอของท่านไปที	่on.rotary.
org/COL.proposals	
	 ผมหวงัว่าจะได้รบัฟังเสยีงของท่านด้วย	 เพราะท่านคอื
พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา	ติดต่อผมได้ที่	 paul.netzel@			
rotary.org

พอล เอ เนตเซล
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Talk to us; we’ll listen
	 What	does	the	chair	of	The	Rotary	Foundation	
Trustees	 do,	 anyway?	What	 do	 the	 Trustees	 do?	
These	questions	are	often	asked	of	me	in	different	
ways.	The	Board	of	Trustees	manages	the	business	
of	the	Foundation,	the	charitable	arm	of	our	organi-
zation	that	transforms	your	gifts	into	sustainable	out-
comes	that	change	lives	–	both	close	to	home	and	
around	the	world.
	 One	thing	we	do	is	listen.	We	listen	to	you,	
the	members.	Your	voice	comes	to	us	through	many	
different	 channels	 and	connections	with	 feedback,	
ideas,	concerns,	and	recommendations.	
	 We	listen	to	our	Rotary	Foundation	commit-
tees.	 We	 listen	 to	 our	 regional	 coordinators	 and	
advisers,	to	the	district	Foundation	committee	chairs,	
and	to	our	district	governors.	We	listen	to	our	as-
sociate	Rotary	foundations	which	provide	local	tax	
benefits	in	seven	countries.	
	 We	listen	to	our	colleagues	on	the	Board	of	
Directors,	to	our	trusted	Rotary	staff,	to	our	incredi-
ble	PolioPlus	committees	and	our	polio	partners,	to	
our	 Rotarian	Action	Groups	 and	 to	 the	Cadre	 of	
Technical	Advisers.	We	listen	to	feedback	from	our	
six	Rotary	Peace	Centers.

	 Rotarians	are	the	backbone	of	the	Foundation,	
so	it’s	important	to	listen	to	you.	
	 For	example,	 listening	to	Rotarians’	 ideas	at	
the	2016	Council	on	Legislation	(COL)	led	to	several	
significant	reforms	to	enhance	the	membership	ex-
perience.	These	reforms	offer	clubs	more	flexibility.	
For	 example,	 an	 exciting	 rules	 change	 allows	 a	
service	project	to	count	as	a	meeting.	Importantly,	
Rotaractors	 can	 now	become	members	 of	 Rotary	
clubs	while	they	are	still	in	Rotaract.	
	 How	 do	 these	 changes	 benefit	 The	 Rotary	
Foundation?	The	strength	of	 the	Foundation	 starts	
with	our	members,	 and	we	believe	 the	new	club	
flexibility	options	will	attract	and	keep	more	mem-
bers.	What	needs	to	be	accomplished	for	Rotary	to	
remain	 relevant	 today	 and	 for	 the	 generations	 to	
come?	This	is	where	the	COL’s	three-year	cycle	is	
your	opportunity	to	bring	forward	ideas	to	continue	
the	evolution	of	Rotary.	The	deadline	for	submitting	
proposed	enactments	 for	 the	2019	COL	 is	31	De-
cember.	Share	your	ideas	at:	on.rotary.org/COLpro-
posals.
	 You	are	our	greatest	strength.	Let	me	hear	
from	you.	I	can	be	reached	at	paul.netzel@rotary.org.

 
Foundation Trustee 
Chair’s Message
Paul A. Netzel



ของภาค 3330 โรตารีสากล
การพัฒนา
	 	 สมาชิกภาพ

บทความโดย...

อผภ.นพ.สงวน คุณาพร

ประธานคณะกรรมการพัฒนา

สมาชิกภาพ ภาค 3330

	 ปี 1992-93 ซึ่งเป็นปีแรกที่ภาค 3330 แยก

ออกมาจากภาค 335, 336 เรามีสโมสรแค่ 30 

สโมสร มีสมาชิก 846 คน สมาชิกเฉลี่ย 28 คนต่อ

สโมสร ปัจจุบันปี 2017-18 หรือ 25 ปีต่อมา (15 

ส.ค. 2017) ภาค 3330 มี101 สโมสร สมาชิก 2,401 

คน หรือเฉลี่ย 24 คนต่อสโมสร แสดงว่าการเติบโต

ของสมาชิกภาพเกิดจากการเพ่ิมจ�านวนสโมสร ใน

ขณะที่สโมสรมีขนาดเล็กลง หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง

คือสโมสรที่มีอยู่ เดิมส่วนใหญ่มีสมาชิกลดลง 

เนื่องจากมีสมาชิกเก่าออกไปมากกว่าที่สโมสรรับ

ใหม่เข้ามา	

	 ณ	วันนี้	ภาค	3330	มีสโมสรโรตารี	43	แห่ง	ที่เพิ่มสมาชิกได้	รวม	78	

คน	เทียบกับตัวเลขสมาชิก	เมื่อวันที่	1	ก.ค.	2016	(2559),	45	สโมสร	มีสมาชิก

ลดลง	135	คน	และ	13	สโมสรไม่ลดและไม่เพิ่ม	ดังนั้นสูตรการเพิ่มสมาชิกภาพ

ก็ยังคงเป็นการรักษาสมาชิกเก่าไว้ให้ดีที่สุด	 ไม่นับการจากไปตามอายุขัย	 การ

ดึงดูดสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่ม	 เน้นสมาชิกหนุ่มสาว	 สุภาพสตรี	 หรือสมาชิกที่มี

อาชีวะที่สโมสรยังไม่มีและการก่อตั้งสโมสรใหม่ตามกฎเกณฑ์	 ความเหมาะสม	

มิใช่เพียงเพื่อให้ได้ตัวเลขแต่ขาดคุณภาพ

	 การเพิ่มและพัฒนาสมาชิกภาพเป็นภารกิจของสโมสรแต่ละแห่งใน

ส่วนของภาค	 โซน	 และโรตารีสากล	 ก็พยายามหากลยุทธ์ใหม่ๆ	 มาสนับสนุน

สโมสรต่างๆ	 ผ่านการสัมมนาสมาชิกภาพ	 การตรวจสุขภาพสโมสร	 (Club	

Health	Check)	แผนการพัฒนาสโมสรให้เป็นสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ	(Vibrant	

club)	การตั้งเป้าหมายและสร้างแผนปฏิบัติการใน	Rotary	Club	Central	เพื่อ

ให้สมาชิก	 ผู้น�าสโมสร	 ผู้น�าภาค	 ได้ติดตามและพัฒนาเป้าหมาย	 (Club	 goal	

and	Action	plan)	
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	 ภาค	 3330	 มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพภาคมาตั้งแต่ก่อตั้ง

ภาคเมื่อ	25	ปีก่อน	เพื่อช่วยสนับสนุนสโมสร	ในปี	2017-18	นี้ได้มีการทดลองแต่ง

ตั้งกรรมการที่มีศักยภาพตรงกับกลยุทธ์และเป้าหมายของการดึงดูดสมาชิกมุ่งหวัง	

อาทิ	 โรแทเรียนสตรีจากสโมสรสุภาพสตรีของทุกสโมสรในภาค	 โรแทเรียนที่มีประวัติ

ความส�าเร็จยอดเยี่ยมในการหาสมาชิกใหม่ให้กับสโมสรและมิติใหม่ขององค์ประกอบ

กรรมการฯ	 ชุดนี้คือ	 การเชิญให้ประธานของนายกสโมสรรุ่น	 103	 ถึง	 112	 ในปี	

2016-17	 มาร่วมทีม	 โดยหวังว่าจะใช้ความเข้มแข็งของนายกรุ่นต่างๆ	 มาเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาสมาชิกภาพ

	 แต่แก่นหลักของการรักษาสมาชิกเดิม	 และดึงดูด/เพิ่มสมาชิกใหม่	 ก็ยังอยู่

ที่บริบทของสโมสรแต่ละแห่งนั่นเอง	โดยสโมสรต้องเป็นที่ๆ	สมาชิกอยากมาประชุม	

มาพบปะเพื่อนสมาชิกและครอบครัวเพราะได้รับความสุข	สนุกสนาน	ได้รับฟังเรื่อง

ราวดีๆ	 มีประโยชน์จากวิทยากรประจ�าสัปดาห์	 มีโอกาสได้บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับ

ชุมชน	 สังคม	 ท้องถิ่น	 หรือต่างประเทศ	 ผ่านโครงการบริการชุมชน	 บริการอาชีพ	

บริการเยาวชน	 ได้รับโอกาสพัฒนาความเป็นผู้น�าทั้งระดับสโมสร	 ระดับภาค	ภูมิภาค	

หรือระดับสากล	การฝึกพูดในที่ชุมนุม/ที่สาธารณะ	การเดินทางไปประชุมท่องเที่ยว

ในจังหวัดอื่นๆ	 หรือต่างประเทศที่ภาคหรือโรตารีสากลจัดขึ้น	 ในทางตรงข้าม	 หาก

สโมสรเป็นที่ที่ผู้คนมาทะเลาะเบาะแว้ง	 มาหาประโยชน์ทางธุรกิจ	 เป็นที่น่าเบื่อมี

สมาชิกมาประชุมไม่กี่คนในแต่ละครั้ง	 ไม่มีโครงการที่ท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น	 สโมสรก็

จะขาดพลังและตกต�่า	มีสมาชิกลดลง	ไม่มีผู้คนใหม่ๆ	สนใจเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก

”
“ 

โดยหวังว่าจะใช้ความเข้มแข็งของนายก
รุ่นต่างๆ มาเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
สมาชิกภาพ

การเชิญให้ประธานของนายก
สโมสรรุ่น 103 ถึง 112 ในป ี
2016-17 มาร่วมทีม

โรตารีก�าลังอยู่ในช่วงที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวางเดิมพันขนานใหญ่ ในขณะที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล ผู้คนติดต่อ

กันผ่าน   สมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องพบหน้า ชนรุ่นใหม่ยึดโยงกับสังคมและท้องถิ่นลดลง ในขณะที่สโมสรโรตารีและ

ผู้น�าสโมสรมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารและด�าเนินงานสโมสรมากขึ้น ผู้น�าภาคก็ยิ่งมีภาระงานความ

รับผิดชอบหนักขึ้นไปอีก การบังคับใช้ My Rotary ในการติดต่อ กับโรตาีรีสากลเพื่อสร้าง Big Data ส�าหรับน�า

มาประมวลผล วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาองค์กรโรตารี ในทุกระดับ เพื่อประกันความ    อยู่รอดขององค์กรใน

ศตวรรษที่สองของโรตารี นับเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องจับตามองดูว่าเราจะประสบความส�าเร็จในการพัฒนา

เพิ่มสมาชิกภาพหรือไม่
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	 การที่ดิฉันได้เดินทางไปมาหลายจังหวัดในการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งท�าหน้าที่

เป็นเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากล	 1	 ปีที่ผ่านมานั้นดิฉันย้อนคิดไปถึงเมื่อ	 10	 ปีที่แล้ว	 ที่ดิฉันได้ท�าหน้า

เป็นผู้น�าสโมสร(นายกสโมสร)	 ดิฉันรู้สึกกลัวมากที่สมาชิกมาบอกกับดิฉันว่าจะขอลาออกจากสโมสร	

ดิฉันกังวลใจว่าถ้าหากพวกเขาออกจากสโมสรไปแล้ว	 จะหาสมาชิกมาจากไหนเพื่อเพิ่มจ�านวนให้มีสมาชิก

เหมือนหรือมากกว่าเดิม	 อีกทั้งดิฉันก็ยังได้ไปรับปากกับผู้ว่าการภาคอีกว่า	 จะเพิ่มสมาชิกให้ได้	 2-3	

คนในปีนั้น	ดิฉันจึงกังวลใจเป็นอย่างมากจนเกือบลืมการบ�าเพ็ญประโยชน์ไป	แต่ด้วยโครงการต่างๆ	ที่วาง

ไว้	 และเมื่อถึงเวลาที่ได้เช็คจ�านวนสามาชิกที่มีอยู่	 ในการประชุมประจ�าสัปดาห์สโมสร	 และเวลาไป

ร่วมมอบโครงการกิจกรรมนอกสถานที่ดูแล้วนั้นท�าให้ดิฉันมีความสบายใจขึ้นมามาก	เพราะสมาชิกที่เข้ามา

ร่วมประชุมและร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 นั้น	 ส่วนใหญ่เป็นอดีตนายก	 และสมาชิกที่เสียสละตนเองโดย

แท้จริง	 ท�าให้คิดว่าอดีตนายก	 ผู้ที่เคยรับหน้าที่เป็นผู้น�าสโมสรมาก่อนนั้นจะมีความเข้าใจผู้ที่ท�าหน้าที่ผู้น�า

ในปัจจุบันและคนต่อๆ	 มาได้ดี	 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมตัวก่อตั้ง	 สภาที่ปรึกษาประกอบไปด้วยอดีต

นายกทุกท่าน	และมีนายกผ่านพ้นเป็นเลขานุการ	โดยจะมีการมาประชุมหารืออย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	

หน้าที่หลักคือ	ร่วมปรึกษาหารือช่วยหาข้อมูลให้สโมสร	มีนายกรับเลือกล�าดับที่	1-2-3	และกิจกรรม

การบริหารสโมสรที่ด�าเนินอยู่ได้ด้วยเรื่องเวลาการประชุม,	 การเงิน,	 และโดยเฉพาะเรื่องข้อบังคับของ

สโมสรที่สอดคล้องกับธรรมนูญของโรตารีสากล

ด้วยการจัดตั้งสภานี้ท�าให้นายกสโมสรมีที่พักพิง	สามารถรวมตัวกันท�าให้สมาชิกปกติ	เกิดความภูมิใจ	

และที่ส�าคัญที่สุดคือเป็นทางออกของสมาชิกปกติเหล่านั้นที่ยังขาดความเข้าใจในการบริหารของ

นายกสโมสรและกรรมการบริหารสโมสรในปีปัจจุบัน	 การที่สามาชิกไม่เข้าใจในเรื่องการประชุมประจ�า

สัปดาห์,	การประชุมระดับภาค,	รวมถึงกิจกรรมโครงการต่างๆ	แม้แต่การมีส่วนร่วมในการบริจาคเข้า

มูลนิธิโรตารี	สิ่งเหล่านี้คงต้องมีการจัดสนเทศน์โรตารีอย่างสม�่าเสมอภายในสโมสรอย่างต่อเนื่อง	การ

ดูแลรักษาและพัฒนาสมาชิกภาพ	เป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก	เพราะเราจะหาผู้ที่เสียสละนั้นเป็นเรื่องไม่ง่าย	

การเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีนัั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเสียสละตนเองก็จะท�าให้

ด�าเนินการณ์ในเรื่องต่างๆ	ไปได้อย่างล�าบาก	เหตุนี้จึงท�าให้มีการเพิ่มและลดลงของสมาชิกด้วยเหตุผลร้อย

แปดพันเก้าประการอยู่เรื่อยๆ	ค�ากล่าวที่ว่า	“การบริการผู้อื่นเหนือตน”	Service Above Self	จะน�ามา

ปฏิบัติและยึดถือเป็นหลักการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันนั้นมิใช่เรื่องง่าย	 แต่ก็มีผู้คนมากมายในโลกนี้	 เช่น

โรแทเรียนเช่นท่านทั้งหลายที่ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการบริการ	ในแนวความคิดของดิฉัน	ดิฉันได้พบ

ค�าถามว่าเป็นโรตารีแล้วนั้นได้อะไร

กับผู้ที่มาถามดิฉันอยู่เสมอ	ดิฉันอยากจะขอฝากท่านโรแทเรียนทุกท่านไว้ว่า	หากมีใครที่ถามว่า	“โรตารีนั้น

คืออะไร”	ก็ขอให้ท่านยิ้มอย่างภาคภูมิใจว่าผู้ถามนั้นทราบดีว่าท่านเป็นสมาชิกของโรตารี	 แล้วจึงค่อย

ตอบว่าเป็นโรแทเรียนแล้วนั้นดีอย่างไร	 และท่านนั้นได้อะไรจากการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้	 ดิฉัน

เชื่อว่าด้วยความเป็นโรตารี	จะท�าให้ท่านได้มิตรภาพดีๆ	เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

การขยายสโมสรในแนวทางของโรแทเรียน

บทความโดย...

อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ 

ประธานคณะกรรมการขยาย

สโมสรภาค 3330

Service Above Self จะน�ำมำปฏิบัติและยึดถือเป็นหลักกำรปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันนั้นมิใช่เรื่องง่ำย แต่ก็มีผู้คนมำกมำยในโลกนี้ เช่นโรแทเรียนเช่นท่ำน
ทั้งหลำยที่ยึดมั่นในอุดมกำรณ์แห่งกำรบริกำร

”“ 



สวัสดีครับ	 มวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลาย	 กระผมเป็นใครมาจากไหนไม่ส�าคัญแต่สิ่งที่กระผมได้กระท�าร่วมกับ

เพื่อนๆ ที่มีหัวใจเดียวกันภายใต้ร่มเงาของค�าว่า ROTARY นั้นส�าคัญกว่ามากยิ่งใหญ่และยืนยาว และจะยืนยงตลอดไป

ณ วันหนี่งกระผมได้มีโอกาสได้เจอ อาจารย์ 2 ท่านที่เป็นมากกว่าแม่พิมพ์ อาจารย์ทั้ง 2 เป็นคนแสดงให้

กระผมทราบว่าในบ้านเราในสังคมเรายังมีกลุ่มคนที่เป็นผู้น�าที่มีจิตใจอันดีงานมารวมตัวกันแสดงพลังๆที่ยิ่งใหญ่ พลัง

แห่งการให้ที่ไม่ได้หวังสิ่งใดๆ เป็นการตอบแทนซึ่งแทบจะหาไม่เจอเลยในสังคมปัจจุบัน แต่ทว่า กลับมีมากมายและมี

ในทุกๆคนที่ได้ชื่อว่า ROTARIAN ซึ่งกระผมได้สัมผัสมาแล้ว

เมื่อกระผมทราบดังนั้นแล้ว จึงไม่รอช้าที่จะร่วมท�ากิจกรรมร่วมกับสโมสร ROTARY เขาวัง ด้วยความปิติและ

ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีครอบครัวใหม่ครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันและในวันนี้กระผมได้มาเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่ร่วม

หมุนไปพร้อมๆ กับเพื่อนๆ ร่วมอุดมการณ์ กระผมสัญญาว่าจะมุ่งมั่นท�าความดีตามพ่อสอนจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆตาม

ครรลองจะบ�าเพ็ญประโยชน์ทุกเมื่อเชื่อวัน

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณ อ.ไพบูลย์ อ.เกยูร ดีประเสริฐ และสมาชิกสโมสรโรตารีเขาวัง ทุก
ท่านที่ได้มอบโอกาสและไว้ใจเชื่อใจให้กระผมได้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน 																																																																																

		 	 	 	 	 รทร.สุวัณ พุทธรักษา

	 	 	 	 	 สโมสรโรตารีเขาวัง

ความประทับใจ 
ตอนแรกที่เข้ามาเพราะอยากรู้ว่าองค์กรโรตารีเค้าท�าอะไรกันบ้าง เพราะเห็นการท�ากิจกรรมต่างๆ ทาง

เคเบิลทีวี มีพี่ที่รู้จักคนหนึ่ง (อน.รัตนาพร) เป็นสมาชิกของโรตารีก็เลยขอตามพี่เค้ามาร่วมประชุม  
เมื่อมาแล้วรู้สึกอบอุ่น ทุกคนเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง ช่วยเหลือกัน มีน�้าใจ มีจิตอาสา ไม่หวังผลตอบแทน ทุกๆ 

คนน่ารักมาก ดิฉันตามพี่สาวคนเดิมไปร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ จ�าได้เลยว่าเป็นโครงการท�าสนามเด็ก

เล่น BBL ให้กับเด็กๆ ที่รร.แห่งหนึ่ง ดิฉันเหน็สหีน้าและแววตาเดก็ๆ ทีด่ใีจ ดฉินัมคีวามสขุมากๆ ค่ะ ดิฉัน

เลยหลงรักโรตารีและตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเลยค่ะ

	 	 	 	 	 	 รทร.สิริภา  ถึงถิ่น

	 	 	 	 	 	 สโมสรโรตารีสนามจันทร์

สวัสดีค่ะ	 ดิฉันพรชลัยย์	 ราอี	 มีความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้มาเป็นสมาชิกใหม่ ตอนแรกดิฉันไม่

เข้าใจว่า Rotary คืออะไร ท�าอะไร อย่างไร หลังจากที่พี่สาวดิฉัน นายกวาสนา ราอี รับต�าแหน่งดิฉัน
ก็ต้องตามนายกไปเกือบทุกที่ ทุกเวลา และได้สัมผัสจริงๆ โรตารีเป็นองค์กรที่บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วย
เหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบยั่งยืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ดิฉันมีความรู้สึกดีใจ

และภูมิใจในการเป็นโรแทเรียนเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

เวลาดิฉันเข้าประชุมของสโมสรโรตารีหัวหิน มีการต้อนรับเป็นอย่างดีและท�าให้รู้สึกถึงความอบอุ่นพร้อม

ทั้งมีมิตรภาพ

ขอขอบคุณที่ให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรตารี ดิฉันพร้อมที่จะบ�าเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน  

เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ ขอขอบคุณค่ะ

	 	 	 	 	 รทร.พรชลัยย์ ราอี

	 	 	 	 	 สโมสรโรตารีหัวหิน		

สมาชิกใหมห่ัวใจเกินร้อย
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การสัมมนามูลนิธิโรตารีสากล
สัมมนาภาพลักษณ์ภาค 
และการสัมมนาผู้ฝึกอบรมสโมสร
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม
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สโมสรโรตารีปัตตานี
ผวภ.นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์	พร้อมด้วยโรตารีแอนน์	เยี่ยม

สโมสรและร่วมท�ากิจกรรมมอบรถเข็นผู้พิการ	5	คัน	และผ้า

ขาวห่อศพให้ตัวแทนมัสยิด	30	แห่ง	จ�านวน	150	ชุด	มูลค่า

ประมาณ	60,000	บาท

สโมสรโรตารีสงขลา
ผวภ.นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์	เยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาอย่างเป็น

ทางการและร่วมประชุมกับสโมสร	วันที่	31	สิงหาคม	2560

สโมสรโรตารีสนามจันทร ์
วันที่	11-12	กรกฎาคม	2560	

ท�าโครงการ	สนามเด็กเล่นตาม

หลัก	BBL	(Brain	Base	

Learning)	ปีที่	3	โดยการ

ปรับปรุง	ซ่อมแซม	สนามเด็ก

เล่น	ณ	โรงเรียนวัดสองห้อง	

อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม

สโมสรโรตารียะลา
จัดโครงการฝายประชาร่วมใจ	บ้านลูโบ๊ะกาโล	อ.กรงปีนัง	จ.ยะลา

สโมสรโรตารีนราธิวาส
18	สิงหาคม	2560	ผวภ.นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์	ผู้ว่าการภาค	3330	โรตารี

สากล	เยี่ยมสโมสรโรตารีนราธิวาสอย่างเป็นทางการ	ในการนี้ได้ร่วมกันท�า

กิจกรรม	มอบทุนการศึกษา	หนังสือ	อุปกรณ์ห้องสมุด	และอุปกรณ์การกีฬา	

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่	จ�านวน	5	โรงเรียน
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สโมสรโรตารีในจังหวัดสมุทรปราการ 
สโมสรโรตารีลัดหลวง	ร่วมกับ	9	สโมสรโรตารีในจังหวัดสมุทรปราการ	

ร่วมกันปลูกป่าชายเลน	“เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ”	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหาคม	ณ	

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู

สโมสรโรตารีเบตง
ร่วมรณรงค์ชุมชนแกรนด์วิลลาร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก	ร่วมกับ	เทศบาลเมืองเบตง	

สาธารณสุขอ�าเภอเบตง	อาสาสมัครสาธารณสุข	และชุมชน	วันที่	17	สิงหาคม	2560

สโมสรโรตารีสนามจันทร์
“สนองคุณพระราชา เพื่อพัฒนาชาติและแผ่นดิน” 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ท�าดีเพื่อพ่อ ซ่อมแซมทางเดิน
ป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ 
ท�าโครงการต่อเนื่องทุกปี	ใช้ชื่อว่า”กิจกรรมเพื่อแม่

หลัง	คลอด”	โดยสมาชิกไปเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด

และมอบถุงผ้าไว้ใช้ใส่สิ่งของต่างๆ	ของทารกน้อย	

ณ	โรงพยาบาลกระบี่	วันที่	12	สิงหาคม	2560
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สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์
พิธีฉลองนายกและกรรมการบริหาร	พร้อมท�ากิจกรรมบริจาคเรืออาบน�้าศพที่หมู่บ้าน

มัสยิดสะพาน	ร่วมกับสโมสรโรตารี	Port	Klang,	Malaysia

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่
ฉลองนายกและคณะกรรมการบริหาร	และท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนโรตารีเกาะเลียบ		

ชุมชนในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีหาดใหญ่

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่
ท่าน	ผวภ.	นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์	ได้ร่วมท�า

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้คนละ	2	ต้น			

ตามโครงการ”One	Two	Trees”กับสโมสร	

อินเทอร์แรคท์บ้านหน้าวัดโพธิ์	อุปถัมภ์โดย	

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

สโมสรโรตารีราชบุรี
ร่วมกิจกรรมงานประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้บนเขา

แก่นจันทน์	เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ		และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

ในรัชกาลที่	9	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	85	พรรษา	12	

สิงหาคม	2560	ร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	8	หน่วยงาน	ณ	

บริเวณบนเขาแก่นจันทน์	วันที่	4	กันยายน	2560

สโมสรโรตารีหาดใหญ่อี๊สต์	สถาปนาก่อตั้ง	“ชุมชนโรตารีบ้าน

บางกล�่าดินเผา”	อุปถัมภ์โดย	สโมสรโรตารีหาดใหญ่อี๊สต์
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สโมสรโรตารีนครปฐม	

ส่งคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์

และอาจารย์ที่ปรึกษาในความอุปถัมภ์จ�านวน	43	คน	

เข้ารับการอบรมอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ของภาค	

3330	วันที่	15	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงแรมโกลเด้น		

ซิตี้	จ.ราชบุรี	โดยมีประธานชนรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรม

ด้วย

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล	

วันที่	2	สิงหาคม	2560	นย.พิกุล	ศักดิ์ดากร	สโมสร

โรตารีพุทธมณฑล	ท�าพิธีสถาปนาคณะกรรมการ

บริหาร	สโมสรอินเทอร์แรคท์	โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย	นครปฐม	(พระต�าหนักสวนกุหลาบ

มัธยม)	ปีบริหาร	2560-2561	ในความอุปถัมภ์ของ

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล	

สโมสรโรตารีอันดามัน
สโมสรอุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา	จ.ภูเก็ต			

ร่วมท�าโครงการปลูกป่าถาวร	เฉลิมพระเกียรติฯ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

วชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

65	พรรษา	28	กรกฎาคม	2560	และปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	วันที่	2	

สิงหาคม	2560	เวลา	08.30	น.	ณ	จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ	ต.ราไวย์			

อ.เมือง	จ.ภูเก็ต

สโมสรโรตารีหาดใหญ่
สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	โดยการ

อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีหาดใหญ่	รณรงค์โครงการ	

“Please	Donate	to	Building	the	Library	for	Country	

Children”	บริเวณในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	จ.สงขลา



รายงานการประชุม
ของสโมสรโรตารี ภาค 3330

พ้ืนที่	 ชื่อสโมสร	 สมาชิก	 เพ่ิม/ลด	ครั้ง	 %
จ�านวนสโมสรโรตารี	101	สโมสร	จ�านวนสมาชิก	2,394	ท่าน

จ�านวนสโมสรที่ส่งคะแนนการประชุม	67	สโมสร		คิดเป็น	66.34%	 	
จ�านวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนการประชุม	34	สโมสร		คิดเป็น	33.66%
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719, E-mail: info@rotarythailand.org, www.rotarythailand.org, Facebook.com/Thai Rotary Centre

สารจาก
ประธานศูนย์ฯ

เรียน ผู้น�าสโมสรที่เคารพรัก

 เดือนสิงหาคมนี้ โรตารีในประเทศไทยได้สูญเสียอดีต 

ผู ้ว่าการภาคไปอีกหนึ่งท่าน คือ นพ.สมบัติ อินทรลาวัณย์ 

(สโมสรโรตารีเชียงราย) ภาค 3360 ท่านเป็นผู้ว่าการภาค 336 

เมื่อปี พ.ศ. 2533-34 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ

ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

 และเมื่อต้นเดือนนี้เอง ทีมศูนย์โรตารีฯ ได้ไปช่วยจัด 

เวิร์คช้อป My Rotary & Rotary Club Central ในช่วงที่มี 

การสัมมนาสมาชิกภาพและมูลนิธิโรตารีของภาค 3340 ที่ 

จ.ขอนแก่น มีผู้สนใจร่วมเวิร์คช้อปถึง 40 คน นับว่าประสบ

ความส�าเร็จในระดับหนึ่ง  จึงขอเรียนว่า หากท่านประสงค์จะ 

เรียนรู้หรือหากติดขัดปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ My Rotary และ 

Rotary Club Central ศูนย์โรตารีฯ ช่วยท่านได้ ขอให้ติดต่อ

สอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือนัดหมายเวลาเข้ามาพูดคุยกันได้

 ขณะนี้ ท่านผู้ว่าการภาคแต่ละท่านคงเริ่มเดินทางเยี่ยม 

สโมสรต่างๆ อย่างเป็นทางการ ประกอบกับหลายพื้นที่เกิด

ภัยพิบัติทางน�้าจากฟ้าฝนมากเกินปกติ ขอความกรุณาผู้น�า 

สโมสรและสมาชิกพร้อมครอบครัว ร่วมต้อนรับท่านอย่าง 

เต็มความสามารถ ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์โรตารีใน

ประเทศไทย

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

U หลายท่านคงได้เข้าไปที่ Rotary Club Central โฉมใหม่แล้ว เจ้าหน้าที่

สโมสรสามารถเข้าไป Set Goal เพื่อให้ได้รับ Citation จากโรตารีสากล

ในปี 2017-18 ทั้งสโมสรโรตารี โรทาแรคท์ และอินเทอร์แรคท์   Rotary 

Club Central โฉมใหม่นี้ จะมีเมนู Goal Center ให้เราเข้าไปป้อนข้อมูล

ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม มีเมนูย่อยที่จะป้อนเป้าหมายและผลส�าเร็จ

ส�าหรับการขอรับ Citation ที่สะดวกกว่าเดิม ศูนย์โรตารีฯ ยินดีให้ค�า

ปรึกษาและบริการ

U ในปีนี้  ประธานโรตารีสากล Ian Riseley มีเป้าหมายที่จะให้สโมสร 

รายงานข้อมูลกิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ที่แต่ละสโมสรได้ท�า 

ตลอดปี 2017-18 ลงใน Rotary Club Central (เมนูย่อย Service 

Activities) เป็นตัวเลข 2 เรื่อง อันได้แก่ มูลค่าเป็นเงินหรือที่ตีค่าเป็น 

เงินได้ และจ�านวนชั่วโมงที่ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ของโรแทเรียน เพื่อให้ 

โรตารีมีข้อมูลที่จะน�าไปประชาสัมพันธ์เป็นภาพลักษณ์ของโรตารีได้ว่า  

โรตารีได้เปลี่ยนแปลงโลกและชุมชนให้ดีขึ้นในแต่ละปีเพียงใด จึงเป็นข้อ

บังคับข้อหนึ่งที่สโมสรจะต้องรายงานเพื่อที่จะได้รับ Citation ในปีนี้

U ขอแสดงความยินดีกับผลงานการเสียสละของโรแทเรียนในประเทศไทย 

ที่ได้บริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีในปี 2016-17 ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่ 

เคยมีมา โดยได้บริจาครวมทั้งสิน 1.9 ล้านเหรียญ เป็นประเทศอันดับที่  

14 ของโลก (โรแทเรียนทั่วโลกบริจาคทั้งสิ้น 275.2 ล้านเหรียญ) โดย

เฉพาะภาค 3350 ได้บริจาคถึง 1.12 ล้านเหรียญ เป็นภาคที่มีการบริจาค

มากกว่าล้านเหรียญเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

U RI Convention ในปีหน้าที่ Toronto Canada 23-27 มิถุนายน 2018 

เปิดให้ลงทะเบียนในราคาพิเศษ 345 เหรียญ (ลงทะเบียนออนไลน์ลด 

ให้อีก 10 เหรียญ) ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้เท่านั้น (ราคาเต็ม 495  

เหรียญ) วางแผนการเดินทางและลงทะเบียนได้แล้ว

ข่าว/ประกาศ

ตัวเลข (25 ส.ค. 60 - www.rotary.org)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,407 1,675 2,897 1,379 8,358
สโมสร 101 67 110 68 346

สิงหาคม 2560
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย



19“Rotary: Making a Difference”

	 เมื่อสิ้นสุดงานสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร	ผมเห็นการเริ่มต้นท�างานของนายกสโมสร
และคณะกรรมการบริหารสโมสร	นับเป็นโชคดีที่มีโอกาสอยู่ในกลุ่มไลน์โรตารีหลายๆ	กลุ่ม		ได้เห็นถึงความมุ่ง
มั่นสร้างสรรค์ของสโมสรต่างๆ	 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	 บ่อยครั้งที่ผมอ่านไลน์ด้วยความชื่นชม	 งานของ
โรตารีถือเป็นงานจิตอาสา	 เกือบทุกท่านมีงานประจ�าล้นมือแต่ยังสามารถบริหารจัดการเวลามาท�าประโยชน์
ให้สังคมได้	 หลายๆ	 กิจกรรมท่านลงมือท�าเองทั้งที่หากอยู่ในกิจการของตัวท่านเอง	 ท่านอาจมีพนักงานหรือผู้
ใต้บังคับบัญชามากมายคอยช่วยงาน	อันนี้ขอชมเชยครับ
	 เมื่อสารผู้ว่ากาคฉบับที่	 2	 ออกมา	 ผมคิดว่าคงใกล้เดือนตุลาคมเข้าไปทุกที	 วันที่	 28	 ตุลาคมถือเป็นวัน
สุดท้ายของการช�าระค่า	 RI	 ครึ่งปีแรก	 ซึ่งตามค�าแนะน�าพิมพ์ไว้ว่า	 ช�าระภายในเดือนกรกฎาคมหรืออย่างช้า
ภายใน	28	ตุลาคม	2560	ผมหวังว่าสโมสรคงไม่รอถึงเวลานั้นและหมายรวมถึงค่าบ�ารุงภาคด้วยเช่นกันครับ		
	 เพื่อประโยชน์ของสโมสรโดยตรง	 ทางการเงินภาคอาจมีการติดตามการช�าระเงินเป็นการส่วนตัวบ้างคง
ต้องขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วยครับ
	 ท้ายนี้ขอเป็นก�าลังใจมายังท่านนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรทุกท่านทุกสโมสรในการท�างาน
เพื่อสโมสรครับ

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียน
สองเดือนของ	 ปี	 “โรตารี:	 มุ่งมั่น	 สร้างสรรค์”	 ผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก	 หลายๆ	 สโมสรเริ่มกิจกรรมต่างๆ	
อย่างเข้มแข็ง	 เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรตารีสากล,	 ภาค	 และสโมสร	 	 อย่างไรก็ตาม	 ขอความร่วมมือจาก
สโมสรและโรแทเรียนที่ยังมิได้ด�าเนินการในเรื่องต่อไปนี้	กรุณาด�าเนินการด้วย	
1.	 การบันทึกเจ้าหน้าที่สโมสรปีปัจจุบันใน	My	Rotary
2.	 การเปิดบัญชี	My	Rotary	ออนไลน์
3.	 การบันทึกเป้าหมายของสโมสรใน	Rotary	Club	Central
4.	 การแก้ไขธรรมนูญสโมสร	 และ	 ข้อบังคับสโมสร	 (หากมีการเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะจ�านวนครั้งในการ
ประชุมสโมสรต่อเดือน)
5.	 การแก้ไข	(เพิ่ม/ลด)	สมาชิกของสโมสรใน	My	Rotary	และเว็บภาค	(www.rotary3330.net)					เว็บไซต์
สโมสรในภาค3330		เพื่อให้จ�านวนสมาชิกสโมสรของทั้ง	2	เว็บเป็นตัวเลขเดียวกัน
		 หากมีข้อขัดข้องในการด�าเนินการข้อ	(1)	ถึง	ข้อ	(3)	ท่านสามารถปรึกษา	อน.รัชดา	เทพนาวา	กรรมการ
เลขานุการ	 หรือ	 คณะกรรมการ	 My	 Rotary	 ของภาค	 ส่วนข้อ	 (4)	 ดาวน์โหลดต้นแบบธรรมนูญและข้อ
บังคับสโมสรได้จากwww.rotarythailand.org						เอกสาร/คู่มือ					RI	Document
		 ในระหว่างวันที่	16-26	กันยายน	2560	โรตารีทั้ง	4	ภาคในประเทศไทยจะด�าเนินโครงการ	“โรตารีทั่ว
ไทย	ร่วมใจเทิดไท้	 ราชาแห่งราชัน	สู่สวรรคาลัย”	ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มวลมิตรโรแทเรียนจากทุกสโมสรใน
แต่ละภาค	 ร่วมกันปั่นจักรยานเดินทางเข้ามารวมตัวกัน	 เพื่อถวายความอาลัยและความส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ถวายดอกไม้จันทน์	 ณ	 พระบรม
มหาราชวัง	 โดย	 อน.อรอนงค์	 กูลแก้ว	 เป็นประธานด�าเนินโครงการฯ	 ภาค	 3330	 ท่านที่สนใจร่วมขบวน
ถวายความจงรักภักดี	 สามารถติดต่อประธานด�าเนินโครงการฯภาค3330	 หรือประธานจัดการปั่น..ของ
แต่ละพื้นที่	

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719, E-mail: info@rotarythailand.org, www.rotarythailand.org, Facebook.com/Thai Rotary Centre

สารจาก
ประธานศูนย์ฯ

เรียน ผู้น�าสโมสรที่เคารพรัก

 เดือนสิงหาคมนี้ โรตารีในประเทศไทยได้สูญเสียอดีต 

ผู ้ว่าการภาคไปอีกหนึ่งท่าน คือ นพ.สมบัติ อินทรลาวัณย์ 

(สโมสรโรตารีเชียงราย) ภาค 3360 ท่านเป็นผู้ว่าการภาค 336 

เมื่อปี พ.ศ. 2533-34 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ

ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

 และเมื่อต้นเดือนนี้เอง ทีมศูนย์โรตารีฯ ได้ไปช่วยจัด 

เวิร์คช้อป My Rotary & Rotary Club Central ในช่วงที่มี 

การสัมมนาสมาชิกภาพและมูลนิธิโรตารีของภาค 3340 ที่ 

จ.ขอนแก่น มีผู้สนใจร่วมเวิร์คช้อปถึง 40 คน นับว่าประสบ

ความส�าเร็จในระดับหนึ่ง  จึงขอเรียนว่า หากท่านประสงค์จะ 

เรียนรู้หรือหากติดขัดปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ My Rotary และ 

Rotary Club Central ศูนย์โรตารีฯ ช่วยท่านได้ ขอให้ติดต่อ

สอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือนัดหมายเวลาเข้ามาพูดคุยกันได้

 ขณะนี้ ท่านผู้ว่าการภาคแต่ละท่านคงเริ่มเดินทางเยี่ยม 

สโมสรต่างๆ อย่างเป็นทางการ ประกอบกับหลายพื้นที่เกิด

ภัยพิบัติทางน�้าจากฟ้าฝนมากเกินปกติ ขอความกรุณาผู้น�า 

สโมสรและสมาชิกพร้อมครอบครัว ร่วมต้อนรับท่านอย่าง 

เต็มความสามารถ ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์โรตารีใน

ประเทศไทย

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

U หลายท่านคงได้เข้าไปที่ Rotary Club Central โฉมใหม่แล้ว เจ้าหน้าที่

สโมสรสามารถเข้าไป Set Goal เพื่อให้ได้รับ Citation จากโรตารีสากล

ในปี 2017-18 ทั้งสโมสรโรตารี โรทาแรคท์ และอินเทอร์แรคท์   Rotary 

Club Central โฉมใหม่นี้ จะมีเมนู Goal Center ให้เราเข้าไปป้อนข้อมูล

ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม มีเมนูย่อยที่จะป้อนเป้าหมายและผลส�าเร็จ

ส�าหรับการขอรับ Citation ที่สะดวกกว่าเดิม ศูนย์โรตารีฯ ยินดีให้ค�า

ปรึกษาและบริการ

U ในปีนี้  ประธานโรตารีสากล Ian Riseley มีเป้าหมายที่จะให้สโมสร 

รายงานข้อมูลกิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ที่แต่ละสโมสรได้ท�า 

ตลอดปี 2017-18 ลงใน Rotary Club Central (เมนูย่อย Service 

Activities) เป็นตัวเลข 2 เรื่อง อันได้แก่ มูลค่าเป็นเงินหรือที่ตีค่าเป็น 

เงินได้ และจ�านวนชั่วโมงที่ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ของโรแทเรียน เพื่อให้ 

โรตารีมีข้อมูลที่จะน�าไปประชาสัมพันธ์เป็นภาพลักษณ์ของโรตารีได้ว่า  

โรตารีได้เปลี่ยนแปลงโลกและชุมชนให้ดีขึ้นในแต่ละปีเพียงใด จึงเป็นข้อ

บังคับข้อหนึ่งที่สโมสรจะต้องรายงานเพื่อที่จะได้รับ Citation ในปีนี้

U ขอแสดงความยินดีกับผลงานการเสียสละของโรแทเรียนในประเทศไทย 

ที่ได้บริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีในปี 2016-17 ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่ 

เคยมีมา โดยได้บริจาครวมทั้งสิน 1.9 ล้านเหรียญ เป็นประเทศอันดับที่  

14 ของโลก (โรแทเรียนทั่วโลกบริจาคทั้งสิ้น 275.2 ล้านเหรียญ) โดย

เฉพาะภาค 3350 ได้บริจาคถึง 1.12 ล้านเหรียญ เป็นภาคที่มีการบริจาค

มากกว่าล้านเหรียญเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

U RI Convention ในปีหน้าที่ Toronto Canada 23-27 มิถุนายน 2018 

เปิดให้ลงทะเบียนในราคาพิเศษ 345 เหรียญ (ลงทะเบียนออนไลน์ลด 

ให้อีก 10 เหรียญ) ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้เท่านั้น (ราคาเต็ม 495  

เหรียญ) วางแผนการเดินทางและลงทะเบียนได้แล้ว

ข่าว/ประกาศ

ตัวเลข (25 ส.ค. 60 - www.rotary.org)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,407 1,675 2,897 1,379 8,358
สโมสร 101 67 110 68 346

สิงหาคม 2560
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย

อน.พัชรา พูลโภคผล

เลขานุการภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์

การเงินภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

เลขานกุารภาค 3330 โรตารีสากล

การเงินภาค 3330 โรตารีสากล
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