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สารผู้ว่าการภาค

เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งสุขอนามัยของแม่และเด็ก

ซ่ึงเป็นจุดเน้น 1 ใน 6 ด้านของโรตารี มหีลายสโมสรในภาคของเราท่ีท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ด้านนี ้เดือนนีภ้าค 3330 
ของเรามีการประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากล วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี มี 4 
สโมสรใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ อน.วัลยา ยอดดนตรี เป็นประธานจัดงาน มียอดผู้ลงทะเบียน 730 คนจาก 94 
สโมสร เมื่อรวมผู้น�าภาคทั้ง 4 ภาค และมิตรโรแทเรียนต่างชาติรวมทั้งหมดคงประมาณ 810-820 คน เป็นจ�านวนที่สูง
มากคร้ังหนึ่งในภาคของเรา มีการประกวดรางวัลภาคทั้งสิ้น 180 รางวัล ความจริงแล้วกิจกรรมที่แต่ละสโมสรท�าเป็น
จ�านวนมากและได้ผลดีเกือบทั้งสิ้น ก็อยากให้ก�าลังใจทุกสโมสรด�าเนินกิจกรรมทั้ง 5 แนวทางต่อไป

อีกเร่ืองที่ภาคของเราท�าได้ดีคือ Rotary Citation ปรากฏว่าเราท�าได้ถึง 55(54+สร.เพชรสุพรรณ)สโมสรแล้วจาก 101 
สโมสร บรรลุเป้าหมายภาคท่ีให้ได้เกนิ 50% และจากการตรวจสอบสโมสรท่ียงัไม่ได้ พบว่ามีอีกถงึ 13-16 สโมสรท่ีเข้าข่าย
อาจได้ Rotary Citation ซึ่งหมดเขต 30 มิถุนายน 2561 หากท�าได้ก็คงจะมี 2 ใน 3 หรืออาจถึง 70 % ที่ได้ Rotary 
Citation คงต้องดูว่าเราท�าได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆในภูมิภาคของเรา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่ิงดีๆท่ีพวกเรา
ช่วยกันท�าใน ปีนี้จะส่งผลให้สโมสรสามารถท�าได้ดียิ่งๆขึ้นในปีต่อๆไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
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April in Rotary is the month of Maternal and Child Care,

one area of Rotary six areas of focus. Many clubs in our district have done this service activities 
already. Our district just has a very successful District Conference in 6-8 April 2018 at BanjongBuri 
Hotel, SuratThani, co-hosted by four clubs in Surat with PP Wallaya Yoddontree as chair organizer.  
There were 730 registrants from 94 clubs, with additional district leaders from local and international 
districts, all attendants should be around 810-820 Rotarians which is a very high number for our    
district’s record. There were 180 District Awards given for our clubs’ wonderful achievement, mostly 
very good performance. So please, I would invite every club to go on doing all five Avenues of Service 
in the coming years and so on.

Another success in our district is Rotary Citation, currently we have already 55 (54+Petchsuphan Rotary) 
clubs from 101clubs achieving more district goals of 50%+, with more 13-16 clubs who could get Rotary 
Citation by 30th June 2018.  If it can be done then we should have 2 in 3 or maybe 70% of all clubs 
to get Citations this Rotary year. Let’s see how well we can do when comparing with our neighboring 
districts.  I sincerely hope that all the good things we have done together this year would bring more 
and more successful clubs in the coming years for our district’s pride.

Yours in Rotary

DG. Dr.Peera Farmpiboon
District Governor D.3330 RI
2017-2018

Governor’s Message
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สารประธานโรตารีสากล
2560-2561

เอียน เอช. เอส. ไรส์ลี่
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RI President’s
Message 
Ian H.S. Riseley 



6 “Rotary: Making A Difference”

 เมือ่ผมเดินทางไปเยีย่มมติรโรแทเรียนในโลก ผมได้พบเห็น

การใช้รูปแบบทุนสนับสนุนของมูลนิธิฯ บ่อยๆ หลายครั้ง ดังนั้น 

จึงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเสมอที่เห็นว่า สโมสรหนึ่งหรือภาคใดภาค

หนึ่งขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมทุนสนับสนุนระดับโลก

 มีเหตุผลต่างๆ ที่ผมได้รับฟังบ่อยๆ เช่นทุนระดับโลกนี้ยุ่ง

ยากเกินไป ต้องท�างานมากขึ้น ใช้เงินมากขึ้น หรือกองทุนปันส่วน

ภาค (DDF) ไม่สะดวก หรือไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ทุน

 แต่กระนัน้กด็ ี ตัวเลขกองทุนยงับอกเร่ืองราวท่ีเป็นด้านบวก

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 มูลนิธิโรตารีครบรอบ 100 ปีนั้น 

ทุนระดับโลกที่มูลนิธิฯสนับสนุนออกไปจ�านวน 1,260 ทุน เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน ร้อยละ 8 และตัวเลขในครึ่งปีแรกของปีโรตารีนี้ ก็ยัง

เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 ข้อมูลและค�าแนะน�าท่ีได้มาจากท่านท้ังหลายตลอดเวลาน้ัน

ช่วยให้เรามุ่งม่ันสร้างสรรค์สร้างความแตกต่าง มีการปรับปรุง

ข้อมูลทุนระดับโลกในข้ันตอนการสมัครขอรับทุนทางออนไลน์ให้

ดีข้ึนมาก ก�าหนดเวลาท่ีใช้ในข้ันตอนการขอรับทุนระดับโลกได้

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2559-2560  จ�านวนวันท�าการท่ีใช้

ในข้ันตอนการยื่นใบสมัครขอรับทุนจนถึงวันจ่ายเงินทุนงวดแรก

เฉล่ีย 129 วัน ในปีโรตารี 2560-2561 ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 

เฉลี่ยแล้ว คงเหลือเพียง 107 วันท�าการ

 หากสโมสรของท่านยังมิได้ร่วมงานในกองทุนระดับโลก 

ผมขอชวนท่านได้หวนไปพิจารณาแหล่งทรัพยากรปัจจุบันท่ีมีอยู่ 

เร่ิมต้นด้วยการดูท่ีศูนย์กองทุนโรตารีท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ ท่ีเว็บ 

grants.rotary.org โปรดตรวจสอบแหล่งทรัพยากรต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในคอลัมน์ขวามือด้วย

 คณะท�างานทุนสนบัสนุนฯ ท่ียอดเยีย่ม ของมลูนธิิฯ ต้องการ

ใช้ทักษะและประสบการณ์สะสมในมูลนิธิฯ ช่วยเหลือท่าน โปรด

ติดต่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ติดต่อในคณะท�างานของเราส�าหรับ

โครงการของภาคของท่าน ศนูย์สนบัสนนุข้อมลูโรตารีเองกส็ามารถ

จัดหาแหล่งข้อมูลส�าหรับติดต่อภายในหน่ึงวันท�าการ (อีเมล์  

rotarysupportcenter@rotary.org)

 คณะท่ีปรึกษาฝ่ายเทคนิคของมูลนิธิฯ เพื่อทุนมนุษยชาติ 

คือกลุ่มอาสาสมัครโรแทเรียนท่ีมีทักษะและให้ค�าแนะน�าด้าน

เทคนิคแก่โรแทเรียนในการวางแผนและด�าเนินโครงการของ

โรตารี หากท่านต้องการรับค�าแนะน�าในการวางแผนโครงการใน

ขั้นตอนเบื้องต้น โปรดติดต่อที่อีเมล์ cadre@rotary.org

 บทบาทส�าคัญของคณะทรัสตีฯ คือการรับฟังส่ิงท่ีสมาชิก

โรตารีพูด พวกเราคืออาสาสมัครที่ทรงพลังในการแยกแยะความ

ต้องการและตอบสนองด้วยความคิดสร้างสรรค์ อย่างใจกว้าง

และมีเมตตา ทุนของโรตารีให้โอกาสพิเศษแก่เราในการสร้างฝัน

ให้เป็นจริงและมีผลกระทบอย่างยั่งยืน ท้ังในระดับท้องถิ่นและ

ระดับโลก

พอล เอ เนตเซล

สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561
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 The new grant model comes up frequently during 
my visits with Rotarians throughout the world. It is 
always disappointing to learn that a club or district 
lacks interest in participating in global grants.
 What are the reasons I hear most often? Global 
grants are too complicated. They take too much work, 
require too much money. Or the available pool of 
DDFs (District Designated Funds) may not be large 
enough to meet the demand.
 Yet the numbers tell a story that can be perceived 
as positive. During 2016-17 – The Rotary Foundation’s 
centennial year – 1,260 global grants were awarded, an 
8 percent increase over the previous year. And the 
figures for the first half of this Rotary year are running 
ahead of last year.
 Your ongoing feedback and suggestions have 
helped make a difference. Numerous upgrades have 
been made to the global grant online application process. 
The time it takes to process global grants has been 
significantly reduced. In 2016-17, the average was 129 
business days from the time a grant application was 
submitted to the first payment. The average was 107 
business days for 2017-18 as of 1 February.

 If your club has not participated in a global 
grant, I urge you to take another look at the resources 
now available. Start by looking at the newly redesigned 
Rotary Grant Center at grants.rotary.org. Explore the 
comprehensive resources linked in the right-hand column.
 Our Foundation’s outstanding grants staff wants 
to help, drawing on its expertise and TRF’s collective 
experience. Establish a relationship with the staff contact 
for your project district. The Rotary Support Center can 
provide contact information within one business day 
(rotarysupportcenter@rotary.org).
 The Rotary Foundation’s Cadre of Technical   
Advisers is a group of volunteer Rotarians who also 
provide technical expertise and advice to Rotarians 
planning and carrying out Rotary projects. If you would 
like to receive guidance on project planning early in 
the process, contact cadre@rotary.org.
 A critical role of the Trustees is to listen. Rotary 
members have spoken. Together we are a powerful 
force of volunteers who identify needs and respond 
with generosity, creativity, and passion. Rotary grants 
provide us with a unique opportunity to bring ideas to 
reality and to make a lasting impact, whether locally 
or globally.

 
Foundation Trustee 
Chair’s Message
           Paul A. Netzel



 การวาง concept ของงานท่ีจะด�าเนนิการจัด ได้มกีารคยุ
กับผู้ว่าการภาค นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ เสนอการจัดแบบ
ไท๊ย ไทย ตามท่ีท่านคาดหวังไว้ เมือ่เราได้สถานท่ีได้ concept 
ของงานแล้ว ได้น�าทั้ง 2 มาคิดต้นทุนในการจัดงาน ภายใต้ 
concept “งานสนุก หรู ราคาถูก” เป็นโจทย์ท่ียาก        
พอสมควร ซ่ึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีภาษีกว่าจังหวัดอ่ืนๆ  
ในเร่ืองท�าเลเหมาะสมส�าหรับการเดินทาง เพราะอยู่กึ่งกลาง
ของภาค 3330 การเดินทาง ข้ึน-ลง สะดวก ท้ังทางรถยนต์ 
ทางรถไฟ และทางเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าครองชีพไม่สูงมากนัก  
มีโรงแรมใหญ่ๆรองรับ และได้มีการสรุปจัดงานอย่างลงตัว
ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี

Concept ของงาน

 หลังจากท่ีได้มีมติในสโมสร ออกมาว่า จะต้องรับเป็น 
เจ้าภาพในการจัดงาน District Conference ได้มีการด�าเนิน
การจัดหาประธานในการจัดงานคร้ังนีว่้าควรเป็นใคร จนตกผนกึ
มาท่ีข้าพเจ้า อน.วัลยา ยอดดนตรี เหลือระยะเวลาปีกว่าๆ 
ก่อนที่จะถึงวันงาน คือ 6-8 เมษายน 2561 มันเป็นระยะเวลา
ท่ีไม่นานเลย เมื่อเราวางแผนออกมาเป็นช่วงไตรมาสว่า   
ควรท�าอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น เวลานี้ เริ่มต้นจากนัดนายก
จาก 4 สโมสร คุยกันถึงความร่วมมือในการจัดงานคร้ังนี ้
แล้วแบ่งฝ่ายตามความถนัดของแต่ละสโมสร ให้ท�าหน้าท่ีท่ี
ถนัดและเหมาะสมกับตนเองจัดต้ังปฏิทินก�าหนดการของงาน
ออกมา ตามฝ่ายต่างๆ งานไหนเร่ิมต้นก่อนหลัง ตามล�าดับ 
1  2  3  4  5  และต่อๆไป  พร้อมทั้งจัดหาผู้รับผิดชอบที่
เป็นตัวหลักและจัดหาทีมงาน  ซึ่งล�าดับของงานอันดับ 1 ขึ้น
อยู่ท่ีความส�าคัญว่างานอะไรเร่ิมต้นท่ีจุดไหน และงานใด 
ควรส้ินสุดในช่วงใดงาน DC เร่ิมต้นท่ีสถานท่ีในการจัดงาน   
โรงแรมท่ีจัด สามารถรับจ�านวนคนได้เท่าไหร่ มีห้องประชุม 
กี่ห้อง ห้องพักกี่ห้อง ท่ีจอดรถ การเดินทาง ความสะดวก
ด้านต่างๆ และที่ส�าคัญคือราคาของสถานที่

การเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะถึงวันจัดงาน

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ประธานการจัดงาน 
District Conference

อน.วัลยา ยอดดนตรี
ประธานจัดงาน District Conference
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เริ่มขึ้นดังนี้ 
 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์เริ่มท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลงไป
  ทุกช่องทางในภาค มีการโปรโมทงาน
 - ฝ่ายลงทะเบียนมีการจัดวางแผนการก�าหนดช่วงเวลา
  ในการลงทะเบียน
 - ฝ่ายจัดการเรื่องห้องพักที่รับรอง เตรียมการประสาน
  โรงแรมระแวกใกล้เคียง ต่อรองราคาพิเศษ ให้มวล
  มิตรได้พักในราคาถูก
 - ฝ่ายด�าเนินการจัดงานราตรี (Awards Night)  
  วางแผนคิดด�าเนินการรูปแบบของงาน
 - ฝ่ายด�าเนินการจัดงานราตรี (ไท๊ย ไทย) วางแผนคิด
  ด�าเนินการรูปแบบของงาน
 - ฝ่ายออกแบบสถานที่ภายนอก – ภายในบริเวณการ
  จัดงาน มีการประชุมหาข้อเสนอแนะ ซึ่งได้ด�าเนินการ
  ออกแบบทุกอย่าง เกี่ยวกับ เวที ภาพ concept ของ
  งาน ป้ายไวนิล ต่างๆ
 - ฝ่ายเหรัญญิก เริ่มวางแผนการด�าเนินงาน ราคาค่าลง
  ทะเบียน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
 - ฝ่ายอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง วางแผนการ
  รับ – ส่ง สมาชิกที่เดินทางมาร่วมงาน
 - ฝ่ายดูแลห้องประชุม ในวันประชุมที่ 7-8 เมษายน 
  2561
 - ฝ่ายออกแบบหนังสือ/เอกสารต่างๆ 
 - ฝ่ายบันทึกภาพ
 - ฝ่ายพิธีกร
 - ฝ่ายแสงสีเสียง ควบคุมระบบภายในงานหารือร่วมกับ
  ฝ่ายสถานที่

 แต่ละฝ่ายจะมีทีมลงปลีกย่อยไปอีก และจะมีการประชุมวางแผนการ
จัดงาน การด�าเนินการตามภาระงานในทุกเดือน ช่วง 5 เดือนแรก และ 
ทุกๆ 2 สัปดาห์ ในช่วง 5 เดือนหลัง และทุกสัปดาห์ในช่วง 1 เดือน
สุดท้ายก่อนถึงวันงาน มีการนัดประชุมใหญ่ 4 สโมสร ในครั้งที่ 1 ร่วมกับ
ท่านผู้ว่าการภาค เพือ่ให้เห็นภาพโครงสร้างรูปแบบของการจัดงาน ส่วนการ
ประชุมครั้งต่อๆไป ดิฉันได้จัดประชุมย่อยของแต่ละฝ่าย เพื่อไม่เป็นการ
รบกวนเวลาของสมาชิก ให้นกึภาพตุ๊กตา 1 ตัว แบ่งเป็น  หัว แขน ล�าตัว ขา  
หัวก็จะประชุมหัวไป แขนก็จะประชุมแขนไป ล�าตัวก็จะประชุมล�าตัวไป 
เป็นต้น ดฉัินจะเน้นเป็นผู้ประสาน แล้วน�ามาประกอบจัดประชุมเป็นระยะๆ 
เพื่อให้แต่ละฝ่ายทราบความคืบหน้าของงานทั้งหมดว่าไปถึงไหนแล้ว

การวางแผนงานตามฝ่ายต่างๆ

“เรามีคณะท่ีปรึกษาที่ เก ่งคอยให้ค�าแนะน�า”
“เรามีทีมงานท่ีน่ารัก พร้อมท�างานด้วยหัวใจ”
“เรามีมิตรภาพต่างสโมสร ท่ีคอยไถ่ถามว่าให ้ช ่วยเหลืออะไร
หรือเปล่า”
“เรามีชาวโรแทเรียนในภาค 3330 ที่ร ่วมใจกันลงทะเบียนมา
ร่วมงาน”
 มีอะไรอีกมากมายมิอาจเขียนบรรยายได้หมดในครั้งนี้ อาจจะมีภาค
ต่อไปอาจเป็นได้ ถ้ามวลมิตรต้องการทราบเป็นประสบการณ์เผ่ือสโมสร
โรตารีท่านจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในอนาคต เช่นปัญหา
ล่ะ!!!? การจัดงานไม่มีปัญหาเลยหรือ ??? ถ้าท่านต้องการทราบเราอาจ
พบกันใหม่นะคะเมื่อโรตารีต้องการ

ผลที่ได้จากการจัดงาน District Conference
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Award Night
วันที่ 6 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

Award Night

Award Night Award Night
Award Night

Award Night

Award Night

Award Night Award Night
Award Night

Award Night
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Award Night Award NightAward Night Award Night
Award NightAward Night Award Night

Award Night
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วันท่ี 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานีDistrict Conference
District Conference

12 “Rotary: Making A Difference”



District Conference
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ราตรีผู ้ ว ่ าการภาค
ภายใต้คอนเซ็ปต์งานไท๊ยไทย

วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
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การอบรมประจ�าปีภาค 3330 
และ พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2561-2562
27-29 เมษายน 2561
ณ โรงแรม Seapine

สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน

D i s t r i c t  T r a i n i n g  A s s e m b l y
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สโมสรโรตารีปราณบุรี 
ร่วมกับสโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีสุริวงศ์ ภาค 3350 และ

สโมสรในภาค 3360 สโมสรโรตารีกุลมาซาไก ภาค 2840 ประเทศ

ญี่ปุ่น ท�าโครงการจักรยานยืมเรียน เพื่อน้องที่ขาดทุนทรัพย์ ห่าง

ไกลโรงเรียน จ�านวน 200 คัน โครงการน้ีเป็นโครงการต่อเน่ือง ที่ท�า

มานานถึง 123 ครั้ง เกิน 50,000 คัน

สโมสรโรตารีหัวหิน
จัดงานสงกรานต์ ตามวิถีไทยรดน�้าแด่ผู้สูงอายุ 

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า

วันที่ 10 เม.ย. 2561

กิจกรรมสโมสร

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง
จัดงาน Thank You Party บรรยายกาศไทยไทย

โดย นย.วิบูลย์ รูปข�าดี วันที่ 19 เม.ย. 2661

ที่ปรึกษา ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์, อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ, อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง, อผภ.อรชร สายสีทอง, อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์, อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์

บรรณาธิการ  นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล E-mail: rotarykl@gmail.com โทร. 081-8975623

กองบรรณาธิการ อน.พิเชษฐ์ คงมานะเกียรติคุณ E-mail: pichet_rotary@hotmail.co.th โทร. 081-5372029

 อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย E-mail: nena.indy@hotmail.com โทร. 081-2993600

 อน.จักรชัย วิสุทธากุล E-mail: jackchaiseng@gmail.com โทร. 081-8169214

 อน.ชญานี จิตรุ่งเรืองรัตน์ E-mail: scsiyahoo@gmail.com โทร. 095-3517978

 รทร.นภดนัย ลิปิชัยชนะ E-mail: art-army@hotmail.co.th โทร. 080-4313412

คณะกรรมการจัดท�าสารผู้ว่าการภาค



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

สารจากประธานศูนย์ฯ
เรียน  ผู้น�าสโมสรที่เคารพรัก

 การด�าเนินงานของศูนย์โรตารีฯ ในเดือนเมษายน  เจ้าหน้าที่ของ

เราได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความคืบหน้าและประชุม

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการแก้มลิง ณ หนองโนนต่าย เพื่อ

ให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  และไปร่วมการอบรมภาค

ประจ�าปี (District Training Assembly) ของภาค 3330 และ 3350 

เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการจัดงานให้กับเจ้าภาพ

 จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อการตัดสินถ้วยรางวัลของสโมสรโรตาร ี

ในประเทศไทย ประจ�าปี 2560-61 และการประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ฯ ปี 2559-61 และปี 2561-63  การให้ความช่วยเหลือและ

ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้งาน My Rotary, การช�าระค่าบ�ารุง

โรตารีสากล และเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรตารี

 การแปลและจัดรูปเล่มเอกสารโรตารีสากล การท�าให้สมาชิกภาพ

มีความเข้มแข็ง: สร้างแผนพัฒนาสมาชิกภาพของท่าน (Strengthening 

Your Membership: Creating Your Membership Plan) ให้เป็น 

ภาษาไทย 

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์โรตารีฯ ปี 2559-61 และ 2561-63 เพื่อพิจารณาและรับทราบ

เรื่องต่างๆ และเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ปี 2561-63 

ในต�าแหน่งต่างๆ ด้วย

 ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิด 

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมระดับประกาศนียบัตรทางด้านสันติภาพ 

(International Training on Peace Study & Conflict Resolu- 

tion) ที่จะเข้ารับการอบรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ ่นที่ 26  

(มกราคม 2562) และรุ ่นที่  27 (มิถุนายน 2562) จนถึงวันที่  31  

พฤษภาคม 2561  คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องมี 

ประสบการณ์การท�างานด้านสันติภาพหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี  

และจะเข้าอบรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน 

โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาการอบรม ศึกษารายละเอียดเพิ่ม 

เติมได้ที่ www.rotarychula.org หรือโทร. 0 2611 6175

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ

ตัวเลขโรตาร ี(30 เม.ย. 61 - www.rotary.org)

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนพฤษภาคม 2561

31 บาทต่อ US$1

 ภาค สมาชิก สโมสร
 3330 2,493 101
 3340 1,588 67
 3350 2,954 110
 3360 1,425 68
 รวม 8,460 346

เมษายน 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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สารจากประธานศูนย์ฯ
เรียน  ผู้น�าสโมสรที่เคารพรัก

 การด�าเนินงานของศูนย์โรตารีฯ ในเดือนเมษายน  เจ้าหน้าที่ของ

เราได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความคืบหน้าและประชุม

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการแก้มลิง ณ หนองโนนต่าย เพื่อ

ให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  และไปร่วมการอบรมภาค

ประจ�าปี (District Training Assembly) ของภาค 3330 และ 3350 

เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการจัดงานให้กับเจ้าภาพ

 จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อการตัดสินถ้วยรางวัลของสโมสรโรตาร ี

ในประเทศไทย ประจ�าปี 2560-61 และการประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ฯ ปี 2559-61 และปี 2561-63  การให้ความช่วยเหลือและ

ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้งาน My Rotary, การช�าระค่าบ�ารุง

โรตารีสากล และเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรตารี

 การแปลและจัดรูปเล่มเอกสารโรตารีสากล การท�าให้สมาชิกภาพ

มีความเข้มแข็ง: สร้างแผนพัฒนาสมาชิกภาพของท่าน (Strengthening 

Your Membership: Creating Your Membership Plan) ให้เป็น 

ภาษาไทย 

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ภาพกิจกรรม
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ศูนย์โรตารีฯ ปี 2559-61 และ 2561-63 เพื่อพิจารณาและรับทราบ

เรื่องต่างๆ และเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ปี 2561-63 

ในต�าแหน่งต่างๆ ด้วย

 ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิด 

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมระดับประกาศนียบัตรทางด้านสันติภาพ 

(International Training on Peace Study & Conflict Resolu- 

tion) ที่จะเข้ารับการอบรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ ่นที่ 26  

(มกราคม 2562) และรุ ่นที่  27 (มิถุนายน 2562) จนถึงวันที่  31  

พฤษภาคม 2561  คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องมี 

ประสบการณ์การท�างานด้านสันติภาพหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี  

และจะเข้าอบรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน 

โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาการอบรม ศึกษารายละเอียดเพิ่ม 
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ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ

ตัวเลขโรตาร ี(30 เม.ย. 61 - www.rotary.org)

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนพฤษภาคม 2561

31 บาทต่อ US$1

 ภาค สมาชิก สโมสร
 3330 2,493 101
 3340 1,588 67
 3350 2,954 110
 3360 1,425 68
 รวม 8,460 346

เมษายน 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย

อน.พัชรา พูลโภคผล

เลขานุการภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล

อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์

การเงินภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

การเงินภาค 3330 โรตารีสากล

สวัสดี มวลมิตรโรแทเรียนค่ะ
 ในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา เรามีการประชุมใหญ่ภาค
ประจ�าปี 2560-2561 ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติ 
800 กว่าท่าน งานประสบความส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้เห็น
ความตั้งใจของสโมสร เจ้าภาพท้ัง 4 สโมสรในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีภายใต้การน�าของประธานจัดงาน อน.วัลยา 
ยอดดนตร ีเป็นประสบการณ์หนึง่ทีป่ระทบัใจของหลายๆท่าน
 แม้นใกล้จะหมดวาระของปีโรตารี 2560-2561 เรายัง
มีเวลาเหลืออีก 2 เดือนที่จะด�าเนินการต่างๆตามที่สโมสรได้
ก�าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ ขณะนี้มีสโมสรในภาค
ของเราได้รับประกาศเกียรติคุณโรตารีแล้ว 75 สโมสร แต่จะ
ได้รบัการยืนยันที่แน่นอนหลังจาก การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
ของสโมสรใน My Rotary ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อีก
คร้ังหน่ึง ฉะนั้นตุ๊กตาทองส�าหรับทุกสโมสรที่ผ่านประกาศ
เกียรติคุณโรตารี ผวภ. นพ.พีระ  ฟาร์มไพบูลย์ จะมอบให้ใน
วันอบรมมูลนิธิโรตารีภาค วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561        
ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 
 การอบรมมูลนิธิโรตารีภาคเป็นอีกหนึ่งการอบรมภาค
บังคับ ท่ีนายกสโมสรและประธานมูลนิธิสโมสรโรตารีต้อง
เข้าอบรม เพื่อครบตามเงื่อนไขที่ภาคก�าหนดไว้ส�าหรับสโมสร
ที่จะท�าโครงการ Global Grant

โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์

มวลมิตรโรแทเรียน
 และแล้วเราก็ผ่านการท�างานมาถึงช่วงสุดท้าย ผ่านงาน DC ที่ 
จ.สรุาษฎร์ธาน ีอย่างน่าประทบัใจ อาจมบ้ีางท่ีไม่เป็นไปตามท่ีสโมสร
คาดหวังอย่างไรก็ขอเป็นก�าลังใจให้ท่านนายกและกรรมการบริหาร
ตลอดจนท่านสมาชกิได้ด�าเนนิกิจกรรมทีด่ีๆ ของสโมสรต่อไป อย่างน้อย
ท่านพิสูจน์ให้ชุมชนที่สโมสรตั้งอยู ่ได้มองเห็นภาพลักษณ์ของ
สโมสร รักษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และรักษาสมาชิกที่มีอยู่
ให้แน่นเฟ้น บางทีนี่อาจเป็นรางวัลที่ดีส�าหรับสโมสร
 เรามีเวลาอีก 2 เดือนที่จะสิ้นสุดปีบริหารของ ผวภ.นพ.พีระ 
ฟาร์มไพบูลย์ ในฐานะที่ท�าหน้าที่ประธานการเงินภาคขอเรียนแจ้ง
ท่านนายก เลขานุการ เหรัญญิกสโมสร รวมถึงสมาชิกสโมสรให้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการช�าระเงินค่า RI และค่าบ�ารุงภาค 
เนื่องจากเงินเหล่านี้เป็นฐานก�าลังของโรตารีที่จะสามารถบริหาร
องค์กรต่อไป ยังมีสโมสรที่ยังไม่ได้ช�าระ RI และค่าบ�ารุงภาค        
อีกหลายสโมสร ท่านควรตรวจสอบและตระหนักในตัวท่านเอง  ถ้า
ยังไม่ช�าระขอเรียนว่าเวลาของท่านหมดลงแล้ว ข้อแนะน�าคือท่าน
ต้องรีบช�าระโดยด่วน  คณะกรรมการการเงินภาคเองไม่อยากให้ไป
ถึงขั้นตอนการประกาศรายชื่อสโมสรที่ยังค้างช�าระ แต่ถ้าท่านยัง
เพิกเฉยก็อาจมีความจ�าเป็นต้องประกาศออกสื่อต่อไป
 เราท่านทุกคนต่างท�าหน้าที่ตามบทบาทและหัวโขนที่สวมใส่ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการท�าหน้าที่ก็กลับไปเป็นโรแทเรียนธรรมดาๆ

ต่อไป หวังว่ามิตรภาพจะยังคงยั่งยืน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

มวลมิตรโรแทเรียน
 We have passed our Rotary mission to the final quarter,  
after finishing our 2018 Surat DC so impressively, some clubs 
might not be happy with the awards but I would encourage 
club presidents, club officers and club members to go on doing 
good for your clubs and your communities to increase your 
club images, keep fellowship among club members and retain 
current members actively, these may be the best rewards for 
your clubs certainly.
 We still have two more months in this Rotary year of Gov. 
Dr. Peera Farmpaiboon, as current District Finance Committee 
chair, I would advise all club presidents, secretaries, treasurers 
including club members to aware of essential payment to RI 
and District Dues as they are our Rotary basic supplement to 
carry on our organization performance. There are only few 
clubs who still not pay RI and District Dues and they should 
review this matter urgently.  As your time is already up now and 
my best advice is your immediate payment now. Our District 
Finance Committee would not likely to announce the list of 
non-payment clubs but if you still not doing now, we may have 
to make announcement accordingly soon.
 We all are doing our duty and roles together, after finishing 
our terms this year we will go back to be simple Rotarians in our 
clubs and wishing our friendship would be last and sustaining. 

Your in Rotary

Dear Fellow Rotarians
 In April, more than 800 Thai and foreign Rotarians and 
guests had attended the District Conference 2017-2018 
which was a very successful. We have seen the dedication 
of all 4 organizing Rotary Clubs in Surat Thani, led by Chair, 
PP. Wallaya Yoddontree. Many participants have much    
impressed with this conference.
 Though the rotary year 2017-2018 is almost ended, we 
still have 2 months to continue for achieving our goals and 
plans. Currently, 75 clubs in our district have qualified to 
receive the Rotary Citation, but the final confirmation will 
be after rechecking with data of the clubs in My Rotary as 
at 30 June 2018. Therefore, the golden award for every 
clubs achieving Rotary Citation will be presented by DG. Dr. 
Peera Farmpiboon in the Rotary Foundation Seminar on 
Saturday 4th August, 2018 at MIDA Dhavaravati Grande    
Hotel – Nakhon Pathom.
 The Rotary Foundation Seminar is one of the mandatory 
conditions that Club President and Chair, Rotary Club 
Foundation have to attend in order to qualify to apply for 

Global Grant.

ROTARY: MAKING A DIFFERENCE



รายงานการประชุมของสโมสรโรตารี ภาค 3330 ประจ�าเดือน
มีนาคม
2561

พื้นที่ ชื่อสโมสร สมาชิก เพิ่ม/ลด ครั้ง %
1 1. ยะลา

2. เบตง
27
17

2
4

50.00
39.06

2 3. ปัตตานี
4. นราธิวาส

8
16

-
-

-
-

3 5. ควนลัง - หาดใหญ่
6. หาดใหญ่
7. หาดใหญ่นครินทร์
8. สงขลานวมินทร์

14
27
15
9

1

1
-
4
4

57.14
-

80.00
71.15

4 9. คอหงส์
10. โคกเสม็ดชุน
11. นครหาดใหญ่
12. กาญจนวนิช-หาดใหญ่
13. หาดใหญ่อิสต์

9
46
23
12
36

1

-
3
-
-
-

-
72.36

-
-
-

5 14. สตูล
15. สงขลา

11
34

2
2

54.17
63.00

6 16. ช่อศรีตรัง
17. ทับเที่ยง
18. พัทลุง
19. ตรัง

18
11
25
45

-
-
-
2

-
-
-

50.00
7 20. Patong Beach

21. ชิโนภูเก็ต
22. ภูเก็ตเซ้าท์
23. ภูเก็ต

29
22
43
17

-1
-1

5
-
2
4

68.28
-

60.47
64.95

8 24. จังซีลอน 
25. ทุ่งคา
26. อันดามัน
27. พรหมเทพภูเก็ต

22
41
24
16

2 2
5
-
4

56.82
65.85

-
54.69

9 28. ตะกั่วป่า
29. ระนอง
30. พังงา
31. อันดามันพังงา

21
22
22
13

1

4
-
3
-

46.43
-

84.85
-

10 32. เหลืองกระบี่
33. กระบี่
34. อ่าวลึก

33
33
17

-1
1

4
4
-

25.00
26.61

-
11 35. นครศรีธรรมราช

36. พรหมคีรี
37. ไม้เรียง-นครศรี

27
2
4

2
-
-

14.10
-
-

12 38. ทุ่งสง
39. นครศรีวีรไทย
40. ศรีธรรมาโศกราช

27
15
25

3
-
-
4

-
-

67.00
13 41. สิชล-นครศรี

42. ท่าศาลา-นครศรี
43. โพธิ์เสด็จ-นครศรี

28
25
24

-
4
-

-
67.11

-
14 44. สุราษฎร์ธานี

45. ศรีตาปี
46. เพชรตาปี
47. บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

17
48
14
14

-
-
-
-

-
-
-
-

15 48. ประจวบคีรีขันธ์
49. ชุมพร

18
14

-8 -
-

-
-

16 50. ปราณบุรี
51. หัวหิน
52. รอยัลหัวหิน

33
33
50 3

2
-
1

85.94
-

55.81

พื้นที่ ชื่อสโมสร สมาชิก เพิ่ม/ลด ครั้ง %
17 53. ชะอ�า

54. เพชรบุรี
55. เขาวัง

8
15
30

-
-
-

-
-
-

18 56. สมุทรสงคราม
57. สมุทรสาคร
58. บ้านแพ้ว
59. กระทุ่มแบน

31
26
40
12

-
3
-
-

-
52.00

-
-

19 60. แก่นจันทน์
61. พลอยราชบุรี
62. ราชบุรี
63. ผึ้งหลวงราชบุรี

35
51
38
18

2
-
4
3
3

-
47.45
56.14
64.91

20 64. โพธาราม
65. บ้านโป่ง
66. หลักห้า-ด�าเนิน

23
32
14

-
-
2

-
-

67.86
21 67. ลัดหลวง

68. พระประแดง
69. พระสมุทรเจดีย์

24
24
31

1 4
2
4

61.46
77.27
83.06

22 70. ปู่เจ้าสมิงพราย
71. เอราวัณ
72. ส�าโรง
73. เทพารักษ์

24
9
32
16

2 2
-
4
-

70.45
-

79.69
-

23 74. บางบ่อ
75. สมุทรปราการ
76. บางพลี

9
21
10

4
-
3

86.11
-

53.33
24 77. นครปฐม

78. พุทธมณฑล
79. ดอนตูม
80. ไร่ขิงสามพราน

56
21
29
17

4
-
-
-

80.45
-
-
-

25 81. ก�าแพงแสน
82. พระปฐมเจดีย์
83. บางเลน
84. ทวารวดี

14
71
26
21

-
5
-
2

-
76.42

-
54.76

26 85. สนามจันทร์
86. นครชัยศรี
87. สามพราน

56
19
11

-
3
-

-
70.37

-
27 88. กาญจนบุรี

89. ทองผาภูมิ
90. มณีกาญจน์
91. อีคลับภาค 3330

46
12
29
18

1
1

3
1
-
-

76.81
100.00

-
-

28 92. ท่าเรือ-กาญจนบุรี
93. ท่าม่วง
94. ลูกแก-กาญจนบุรี

18
32
39

-
-
5

-
-

44.12
29 95. เพชรสุพรรณ

96. สุพรรณบุรี
97. สุพรรณิการ์

31
44
31

-
2
2

-
96.43
90.32

30 98. ป่าเลไลยก์
99. อู่ทอง
100. สองพี่น้อง

32
20
31 1

-
4
2

-
72.50
68.82

31 101. เกาะสมุย 10 2 - -

จ�านวนสโมสรที่ส่งคะแนนการประชุม 47 สโมสร คิดเป็น 46.53%
จ�านวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนการประชุม 54 สโมสร คิดเป็น 53.47%

ปีบริหาร
2560-2561จ�านวนสโมสรโรตารีท้ังหมด 101 สโมสร  จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 2,503 ท่าน

(ข้อมูลจาก my rotary : Date as of 31 March 2018)


