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สารผู้ว่าการภาค

เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งมิตรภาพโรตารี

เป็นเดือนสุดท้ายของปีโรตารีท่ีพวกเราทุกสโมสรจะฉลอง
ความส�าเร็จในทุกกิจกรรมท่ีพวกเรามวลมิตรโรแทเรียนได้
ด�าเนินการมาตลอดท้ังปี บรรยากาศจะอบอวลไปด้วย
มิตรภาพ เป็นช่วงท่ีเราจะส่งมอบความส�าเร็จของสโมสร
จากปี โรตารี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ ไปสู่ปี ร่วมสร้างแรง
บันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงดีๆปีแล้วปีเล่าจากรุ่นสู่รุ ่น   
ความส�าเร็จของทุกสโมสรจะหล่อหลอมรวมกันเป็นความ
ส�าเร็จของภาค 3330 ของเรา

ด้านสมาชิกภาพ ต้องแจ้งให้ทราบว่า สโมสรในภาค 3330 
ของเราได้ลดลงจาก 101 สโมสร เหลือ 100 สโมสรต้ังแต่ 
23 พ.ค. 2561 สโมสรท่ีขอยุบตัวเองไปคือสโมสรโรตารี
พรหมคีรี  และในวันท่ี 30 มิ.ย. 2561 ก็จะขอยุบตัวเองอีก 
1 สโมสรคือสโมสรเกาะสมุย สรุปแล้วสิ้นปีโรตารีนี้ภาค 3330 
ของเราคงมีสโมสรเหลือเพียง 99 สโมสร หวังว่าในปีหน้า
เราจะกลับมาจุดเดิมได้หรือมากกว่าเดิม ส่วนสมาชิกเพิ่มขึ้น
จาก 2,381 คน เป็น 2,488 คน เพิ่มข้ึน 107 คน

ด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์ทุกสโมสรได ้ท�ากิจกรรมได้    
หลากหลายและครบถ้วน ส่วนการบริจาคก็มียอดบริจาค
กองทุนประจ�าปี 440,502 เหรียญ โปลิโอ 45,446 เหรียญ  
เมื่อรวมกับการบริจาคอ่ืนๆจะมียอดรวม 558,624 เหรียญ  
สูงเป็นอันดับ 2 ในประเทศและอันดับ 3 ในโซน 6 บี

ด้านภาพลักษณ์สาธารณะ เราก็มีการส่ือสารในทุกช่องทางท่ี
ดีข้ึนอย่างมากในปีนี้ สรุปแล้วทุกสโมสรในภาค 3330 ของ
เราท�าได้ดีข้ึนในทุกมิติจนบรรลุ Rotary Citation ส�าหรับ
สโมสรโรตารี 78+2=80 สโมสร และโรทาแรคท์ 6 สโมสร 
น�าเป็นอันดับ 1 ในโซน 6 บี

ผมขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านท่ีร่วมมือร่วมใจ
ด�าเนินกิจกรรมของสโมสรได้อย่างสมบูรณ์แบบจนภาค 3330 
ของเราประสบความส�าเร็จในทุกๆด้านในปีนี้

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

Governor’s Message

June is our Rotary Fellowship Month

and the last month of Rotary year: Making A   
Difference. Every club will celebrate their success 
in every activity that our Rotarians have done 
through the year, as the environment will be  
happy and warm fellowship as we are transferring 
our club’s achievement from Rotary: Making A 
Difference to Be The Inspiration year, doing good 
in the world from year to year, from generation to 
generation.  Every club success will be combined 
into District 3330 great achievement. 

Our District has now just 100 clubs with Phromkhiri 
Rotary termination since last May 23 and another 
club -- Koh Samui Rotary to be terminated by 
June 30, 2018, lessened our total clubs to 99 -- by 
the end of this month.  Hopefully, this coming 
year shall bring back our Rotary clubs to the old 
mark, the more the better.  Though we have lost 
2 clubs but our membership has been increased 
from 2,381 to 2,488 Rotarians, gaining 107 more, 
actually.

All clubs have done various Service Activities in 
their communities so completely, with our District 
TRF contribution succeeding in TRF Annual Fund 
to US$440,502 -- PolioPlus Fund = US$45,446 -- 

making total contribution and donation to 
US$558,624, to be our country number 2 -- and 
number 3 in Rotary Zone 6B.

Also our Public Images -- we have better      
communication and more channels in all media 
this year.

In conclusion, all clubs in D3330 have done much 
better in all aspects, getting RI Citation for our 
78+2 = 80 clubs with 6 Rotaract Clubs this Rotary 
year, to be number 1 in Rotary Zone 6B.  That’s 
great!

Thank you all my friends in Rotary to help        
participated in our clubs’ activities sharing your 
kind coordination and good cooperation so       
effectively that our District has achieved a great 
successful year together,

Yours in Rotary
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มิตรโรแทเรียนที่รัก
เป็นเวลาหกสิบปีมาแล้วที่การเลือกใช้คติพจน์ (Theme) ประจ�าปีนั้น 
เป็นสิทธิประโยชน์และบางคร้ังก็เป็นเร่ืองท้าทายส�าหรับประธาน
โรตารีรับเลือก (incoming president) แต่ละคน เมือ่มองย้อนกลับไป
พิจารณาคติพจน์ประจ�าปีในอดีตเหล่านั้น เราจะเห็นแนวคิดและ
วิสัยทัศน์ของผู้น�าแต่ละท่าน ว่ามองโรตารีอย่างไร สถานที่ไปพบเห็น
โรตารีในโลกและความหวังท่ีจะเห็นว่าโรตารีมีผลส�าเร็จในเร่ืองใด
บ้าง

เมื่อถึงช่วงเวลาที่ผมจะต้องเลือกคติพจน์ (Theme) ประจ�าปี ผมจึง
ไม่รอช้าและทราบทันทีว่าคติพจน์ประจ�าปี 2560-2561 ผมจะต้องใช้ค�าว่า 
โรตารี: มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ เป็นวลีสองสามค�าท่ีผมคิดว่าสามารถ
บรรยายสิ่งที่เราไม่เพียงแต่ท�าอยู่ในปัจจุบัน แต่ยังเป็นสิ่งที่โดนใจเรา
ทุกคนให้ท�าต่อไป เพื่อสร้างความแตกต่าง มุ่งมั่นช่วยเหลือกัน    
สร้างผลกระทบให้โลกดียิ่งข้ึนอีกนิด

ตลอดสองปีท่ีผ่านมา ผมได้พบเห็นกิจการท่ีโรตารีได้กระท�าเช่นนั้น 
เช่นกรณีไฟป่าท่ีสร้างความเสียหายมหาศาลในคาลิฟอร์เนียปีท่ีแล้ว 
ผมได้เห็นส่ิงท่ีโรแทเรียนมุ่งม่ันสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ท่ีสูญเสียทุกส่ิง
ทุกอย่าง ในกัวเตมาลา ผมเห็นความแตกต่างท่ีเตาไม้ธรรมดา

สร้างสรรค์ชีวิตสตรีท่ีต้องท�าครัวโดยใช้กองไฟ พวกเธอ  
ไม่ต้องหายใจควันไฟเวลาท�าอาหาร ใช้เวลาน้อยลงในการ
รวบรวมกองฟืน และพวกเธอใช้เตาไฟของเธอสร้างธุรกิจ
เล็กๆ ในอิสราเอล ผมไปเยี่ยมศูนย์ผู้ป่วยโรคทางสมอง 
(hyperbaric center) ที่โรตารีให้การสนับสนุน รักษาผู้ป่วย
ท่ีบาดเจ็บทางสมองหรือโรคลมปัจจุบัน ให้มีสุขภาพและ
สภาพชีวิตดีข้ึน ในชุมชนต่างๆ ท่ัวโลก โรตารีก�าลังมุ่งม่ัน
สร้างสรรค ์ให้ผู้อพยพลี้ภัยมีที่พักอาศัย หยอดวัคซีนแก่เด็ก 
สร้างความมั่นคงให้แก่คลังโลหิตและช่วยวัยรุ่นหนุ ่มสาว  
มีการศึกษาและต่อสู้ชีวิต

ผมมีส่วนร่วมในโครงการปลูกต้นไม้ของบรรดาโรแทเรียน
ท่ัวโลก ขณะท่ีนิตยสารโรตารีฉบับนี้ก�าลังจัดพิมพ์ เราก�าลัง
รอตัวเลขสุดท้ายของจ�านวนต้นไม้ที่ปลูกปีนี้ ผมมีความยินดี
ท่ีจะขอประกาศว่า ขณะนี้เราได้ผ่านเกินเป้าหมายเดิมท่ีจะ
ปลูกต้นไม้ 1.2 ล้านต้นไปแล้ว เฉล่ียให้โรแทเรียนคนละ
หนึ่งต้น และทั่วทั้งโลกโรตารีก�าลังให้การสนับสนุนระดมทุน
และการกวาดล้างโปลิโอ ในปีท่ีผ่านมาน้ี มีผู้ป่วยพิการ
โปลิโอเพียง 22 รายจาก 2 ประเทศเท่าน้ัน ผมจึงมีความ
มั่นใจว่าไม่ช้านี้จะมีจ�านวนเป็นศูนย์ และเราก็จะได้เร่ิมต้น
เฟสใหม่ของการนับถอยหลังอย่างน้อย 3 ปีจากสัญญาณ
สุดท้ายของไวรัส เพื่อการรับรองว่าโลกปลอดโปลิโอจริงๆ

เมื่อผมและคุณจูเลียตกลับบ้านท่ีออสเตรเลีย เราท้ังสอง 
จะได้น�าความทรงจ�าอันอบอุ่นจากสถานท่ีท่ีเราไปเยือน  
จากมิตรสหายท่ีเราได้พบและการบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีเรามี
ส่วนร่วมกลับไปด้วย ขอขอบคุณส�าหรับผลงานอันยิ่งใหญ่
ในโรตารีท่ีมุ่งม่ัน สร้างสรรค์ ของทุกๆท่านด้วย

เอียน เอช. เอส. ไรส์ล่ี

สารประธานโรตารีสากลสารประธานโรตารีสากล
2560-2561
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Dear Fellow Rotarians,
For 60 years, choosing a theme has been the privilege, 
and sometimes the challenge, of each incoming president. 
Looking back on those past themes opens a small    
window into the thinking and the vision of each leader 
– how they saw Rotary, the place they saw for Rotary in 
the world, and what they hoped Rotary would achieve.

When my turn came to choose a theme, I did not     
hesitate. I knew immediately that our theme in 2017-18 
would be Rotary: Making a Difference. For me, that small 
phrase describes not only what we do now, but what we 
aspire to do. We want to make a difference. We strive to 
help, to have an impact, to make the world a bit better.

Over the past two years, I have seen so many ways that 
Rotary is doing just that. In California, after the devastating 
wildfires last year, I saw Rotarians Making a Difference to 
those who had lost everything. In Guatemala, I saw the 
difference that simple wood stoves are making in the 
lives of women who had been cooking on open fires: 
They no longer breathe smoke when they cook, they 
spend less time gathering firewood, and they are using 
their stoves to start small businesses. In Israel, I visited 
a Rotary-supported hyperbaric center that is helping 
brain injury and stroke patients return to healthy, productive 
lives. In communities around the world, Rotarians are 
Making a Difference by resettling refugees, immunizing 
children, ensuring a safe blood supply, and helping 
young people learn and thrive.

All over the world, I have been a part of Rotarians’ 
commitment to planting trees. As this issue of The 
Rotarian goes to press, we are still awaiting the final 
count of trees planted, but I am delighted to          
announce that we have already far surpassed our 
original goal of 1.2 million trees, one new tree per 
Rotarian. And, all over the world, Rotary is continuing 
its advocacy, fundraising, and support for polio   
eradication. Last year, wild poliovirus caused only 22 
cases of paralysis in only two countries. I am confident 
that soon that number will be zero, and we will begin 
a new phase in the timeline of eradication: counting 
down at least three years from the last sign of wild 
virus to the certification of a polio-free world.

As Juliet and I return home to Australia, we will bring 
warm memories of the places we have visited, the 
friends we have made, and the service we have seen. 
Thank you, all of you, for the tremendous work you 
are doing, through Rotary: Making a Difference.

RI President’s
Message 
Ian H.S. Riseley 
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 ไม่น่าเช่ือเลยว่า ปีแรกของศตวรรษท่ีสองในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของมูลนิธิของเราและวาระการด�ารงต�าแหน่งประธาน
ทรัสตีมูลนิธิโรตารีของผม ก�าลังจะสิ้นสุดลง
 เป็นประสบการณ์ท่ีน่าพิศวงท่ีได้เห็นโรตารีและมูลนิธิโรตารี
ของเราด�าเนินงาน ขณะท่ีผมเดินทางไปท่ัวโลก ช่างเป็นส่ิงบันดาลใจ
ในการเห็นความมุ่งมั่นและปรารถนาของโรแทเรียน พลังงานการ
สร้างสรรค์ของ โรทาแรคเตอร์ ความแตกต่างของโครงการและ
รูปแบบต่างๆ ของการบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าให้ผมมองเห็นโรตารี 
มุง่ม่ัน สร้างสรรค์ ให้ชีวิตผู้คนท่ีขาดแคลนนบัไม่ถ้วน เป็นเพราะว่า 
โรแทเรียนเป็นผู้ท�างาน People of Action!
 ประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นการย�้าความม่ันใจในอนาคตของ
โรตารีและมูลนิธิโรตารีท่ีมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการและ
ต้องสานต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีเราก�าลังก้าวสู่ยุค
ปลอดโปลิโอ
 ในฐานะโรแทเรียน พวกเรายงัมีส่ิงท้าทายและโอกาสท่ียิง่ใหญ่
รออยู่ข้างหน้า กล่าวคือ:
 • เราจะต้องพิชิตเป้าหมายการกวาดล้างโปลิโอให้ส�าเร็จไป  
 โปรดร่วมมือกันในการรณรงค์ขจัดโปลิโอ ไม่ว่าการบริจาค
 โดยตรง การระดมทุนหรือบอกเล่าเรื่องโปลิโอ โดยใช้สื่อ
 ตามที่ท่านถนัด
 • เราต้องเผยแพร่ข่าวสารนี้และพิจารณาถึงโครงการระดับ
 องค์กรหรือโครงการที่เราจะด�าเนินการต่อไป ขอให้คิดท�า
 อย่างจริงจังด้วยครับ

 • เราต้องท�างานร่วมกบัประชากรโลก ร้อยละ 50 อายตุ�า่กว่า 
 30 ปี จากการส�ารวจอย่างจริงจังแสดงว่าพลเมืองโลกวัยรุ่น
 เหล่านี้มีความต้องการสร้างสรรค์และเป็นอาสาสมัครด้วย 
 เราจ�าเป็นต้องพัฒนากลยุทธการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
 ความสัมพันธ์กับประชากรโลกและคนรุ่นใหม่ (Gen Z-ers) 
 • สตรีเป็นประชากรโลกร้อยละ 50 พวกเธอได้พิสูจน์ให้เห็น
 ด้วยว่าสตรีคือกระดูกสันหลังของสโมสรหลายแห่ง เราต้อง
 ให้โอกาสพวกเธอท�างานและสนับสนุนให้เป็นผู้น�าทุกระดับ
 ในองค์กรของเราด้วย
 • โรแทเรียนและสโมสรอีกหลายแห่งจ�าเป็นต้องติดต่อกับ
 มูลนิธิของเราให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ เพื่อท�าความเข้าใจว่า 
 มูลนิธิโรตารีสามารถช่วยเราบรรลุเป้าหมายอย่างไรด้วย
 
 ปีโรตารีนี้ ผมขอเชิญชวนท่านร่วมแบ่งปันข้อคิดเห็นกับผม 
หลายท่านได้ท�าแล้ว ด้วยการแบ่งปันวิธีการระดมเงินทุน วิธีการ
ขอรับทุนให้ง่ายข้ึน การร่วมมือกับเยาวชนให้ดียิ่งข้ึน ในการสร้าง
สันติสุข การเสริมสร้างประสบการณ์ของสมาชิกโดยอาศัยมูลนิธิ
โรตารี โปรดแจ้งความปรารถนาของท่านส�าหรับอนาคตของมูลนิธิ
โรตารีให้มีผลกระทบมากยิ่งขึ้นในศตวรรษที่สองของมูลนิธิ เพราะ
ท่านคือพลังอันยิ่งใหญ่ของเรา
 ขอขอบคุณที่ให้เกียรติผม ได้ร่วมเส้นทางนี้กับท่านด้วย

พอล เอ เนตเซล

สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561
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 It’s hard to believe that the first year of Our 
Foundation’s second century of service – and my term 
as chair of The Rotary Foundation – is coming to a close.
 It has been an amazing experience to see Rotary 
and Our Foundation in action as I’ve traveled the 
world. It has been inspiring to see the passion and 
dedication of Rotarians, the energy and creativity of 
Rotaractors, and the diversity of projects and forms of 
service. I’ve seen Rotary: Making a Difference in the 
lives of countless people in need, because Rotarians 
are People of Action!
 These experiences have reaffirmed my belief in 
Rotary’s future and the vital role Our Foundation can 
and must continue to play – especially as we approach 
our post-polio era.
 As Rotarians, we have big challenges and bold 
opportunities ahead:
 • We must achieve our goal of eradicating polio! 
 Please contribute to the polio campaign – whether 
 through a direct donation, by fundraising, or by 
 telling the polio story using your preferred media 
 platform. 
 • We must expand the conversation and determine 
 what corporate project or projects we will undertake 
 next. Think bold!

 • We must work to engage the 50 percent of   
 the world’s population that is under the age of 30. 
 Surveys consistently show that these young people 
 want to make a difference and to volunteer. We 
 need to continue developing proactive strategies 
 to engage millennials and Gen Z-ers.
 • Women account for 50 percent of the world’s 
 population. They are proving to be the backbone 
 of many clubs. We need to expand their reach 
 and welcome their leadership at every level of 
 our organization.
 • More Rotarians and clubs need to connect 
 more closely to the Foundation to understand 
 how it can help achieve our goals.

 This Rotary year, I invited you to share your ideas 
with me. Many did – about how to raise more funds, 
to simplify the grant process, to better engage youth, 
to build peace, to enhance our membership experience 
through The Rotary Foundation. You expressed your 
passion for a future in which Our Foundation will have 
a greater impact than ever in its second century. This 
is because you are our greatest strength.
 Thank you for the honor of sharing this journey 
with you.

 
Foundation Trustee 
Chair’s Message
           Paul A. Netzel



 เป ็นสัญญาณท่ีดีของสโมสรขนาดกลาง 
ต้นปีบริหาร 2560-2561 สมาชิกเพียง 
25 คน สามารถเพิ่มสมาชิกได้ถึง 43 คน 
และกลายเป็นสโมสรขนาดใหญ่ จนเป็นท่ี
น ่าจับตามองถึงความเปล่ียนแปลงท่ีน ่า
อัศจรรย์ น้ี ดิฉันขอเป็นตัวแทนสัมภาษณ์
พิเศษ  นย.มณฑ์สิริ ณ นคร นายกสโมสร
โรตารีภู เก็ตเซ ้าท ์

สโมสรได้วางเป้าหมายในการเพิ่มสมาชิกภาพอย่างไร
 1) เร่ิม 1 กรกฎาคม 2560 สโมสรมีสมาชิก 25 คน และ
ประธานสมาชิกภาพสโมสรโดย อน.กุลศักดิ์ ฤทธิสิริกุล ได้ร่วม
ก�าหนดเป้าหมายกับคณะกรรมการบริหารสโมสร โดยก�าหนด
เป้าหมายระยะยาว 3 ปี ให้ภายในปี 2562-2563  สโมสรจะเพิ่ม
สมาชิกใหม่ 15 คน จะมีสมาชิกรวมสุทธิ 40 คน โดยมีการเพิ่ม
สมาชิกสุทธิปีละ 5 คนเริ่มตั้งแต่ปี 2560-2561  
 2) ประมาณกลางปีบริหาร 2560-2561 สโมสรได้มีการปรับ
เป้าหมายประจ�าปีใหม่ จากเดิมเป้าหมายการเพิ่มสมาชิก 5 คน 
เป็น 15 คน ซึ่งเท่ากับเป้าหมาย 3 ปีเลยทีเดียว เนื่องจาก
ภายในเดือนธันวาคม 2560 สโมสรสามารถรับสมาชิกใหม่เข้ามา
ในสโมสรได้มากถึง 11 คน เป้าหมายใหม่ 15 คน จึงไม่น่าจะ
ยากเกินไป และในที่สุดสโมสรก็สามารถท�าได้เกินเป้าหมายใหม่ 
โดยสามารถรับสมาชิกใหม่ได้มากถงึ 18 คน รวมมีสมาชิกท้ังส้ิน 
43 คน
 3) สโมสรได้มีการปรับเป้าหมายของปีต่อไป คือในปี 2561-
2562 สโมสรจะมีจ�านวนสมาชิกสุทธิอย่างต�่า 51 คน เพื่อเลื่อน
สถานะของสโมสรจากสโมสรขนาดกลางเป็นสโมสรขนาดใหญ่

สัมภาษณ์พิเศษ
เทคนิคในการเพิ่มสมาชิกภาพ

โดย..  นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล
 ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค ปี 2560-2561



มีวิธีอย่างไรในการหาสมาชิกภาพ
 1) สโมสรได้ท�าการส�ารวจประเภทอาชีพในสโมสรและในชุมชน
ทุกปี เพือ่ท่ีจะพยายามสรรหาประเภทอาชีพท่ียงัขาดเข้ามาเป็นสมาชิก
 2) สมาชิกทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายและเป้าหมายการเพิ่ม
สมาชิกของสโมสรปี 2560-2561 และให้ทุกคนตื่นตัวในการสรรหา
และเชิญชวนบุคคลมุ่งหวังที่มีคุณภาพเข้าเป็นสมาชิกสโมสร 
 3) สโมสรได้สนับสนุนให้สมาชิกเก่าเชิญชวนสมาชิกมุ่งหวัง 
มาร่วมประชุมกับสโมสรในวันท่ีผู้ว่าการภาคมาเยี่ยมสโมสรอย่าง
เป็นทางการในวันท่ี 8 กนัยายน 2560 เพือ่จะได้ได้รับแรงบันดาลใจ
ในเรื่องโรตารีจากการบรรยายของผู้ว่าการภาค ในวันนั้นมีสมาชิก
มุ ่งหวังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 10 คน และได้มีการ
สนทนากันต่อกับผู้ว่าการภาคหลังปิดประชุมแล้ว ในท่ีสุด 8 ใน 
10 คน ยินดีที่จะเข้าร่วมในโรตารี

 1) การสร้างความจริงใจ มิตรภาพที่ดีต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน และดูแลกันฉันท์พี่น้องและครอบครัวเดียวกัน เป็นเรื่อง
ที่สโมสรให้ความส�าคัญและถือปฏิบัติต่อกันมาตลอด
 2) สโมสรจะมีวัฒนธรรมในการประชุมประจ�าสัปดาห์ด้วย
บรรยากาศสบายๆ ไม่ตึงเครียด ไม่ต้องใส่สูท (ยกเว้นวันส�าคัญ
อื่นๆ) การประชุมจะสนุกสนานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความสุข 
และมีสาระในเรื่องกิจกรรมโครงการต่างๆของสโมสร
 3) สโมสรจะมีการประชุมสัญจรไปตามร้านอาหารประมาณ
1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยจะเน้นเรื่องมิตรภาพสังสรรค์ ไม่เน้นเรื่อง
การประชุมที่มีสาระ ท�าให้สมาชิกได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

 4) สโมสรได้จัดให้มีพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นและมี
ความหมาย พร้อมทั้งแต่งตั้งสมาชิกพี่เลี้ยง ให้ช่วยดูแลสมาชิก
ใหม่ โดยพีเ่ล้ียง 1 คนดแูลน้องเล้ียง 1 คน ปีบริหาร 2560-2561 
เรามีพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงทั้งหมด 18 คู่ ช่วยกันติดตามดูแลการเข้า
ประชุมและกิจกรรมต่างๆของสโมสร 
 5) เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รู้จักโรตารีมากขึ้น และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของการเป็นโรแทเรียนที่ดี สโมสรจึงได้จัดให้มีการอบรม
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ขึ้น โดยจัดให้สโมสรอื่นในพื้นที่และต่าง
พื้นที่ส่งสมาชิกใหม่และสมาชิกมุ่งหวังเข้าอบรมด้วย

การหาสมาชิกภาพน้ันไม่ง่าย แต่การรักษาสมาชิกภาพนั้นยากกว่า มีวิธีการอย่างไรในการท่ีท�าให้สมาชิกอยากจะอยู่
และมีส่วนเป็นเจ้าของสโมสร
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 1) ส่ิงแรกคือความชัดเจนของเป ้าหมายด้าน   
สมาชิกภาพ ท่ีท�าให้สมาชิกได้ช่วยกันท�าให้เป้าหมาย
สโมสรประสบความส�าเร็จร่วมกัน
 2) หลังจากมีการปรับเป ้าหมายประจ�าป ีใหม ่      
เป็นสโมสรได้สร้างความท้าทายให้กับสมาชิก คือสโมสร
ได้ต้ังเป ้าหมายในการพิชิตรางวัลด้านสมาชิกภาพ      
ท้ังในระดบัภาค และระดับประเทศส�าหรับปีบริหาร 2560-
2561 นี้ ท�าให้สมาชิกต่ืนตัว และมุ ่งมั่น และในท่ีสุด
สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ส�าเร็จ 
 3) เรามีผู้น�าสโมสรในอนาคต ท้ังนายกรับเลือก 
และนายกโนมิน ี ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ช่วยกนัสรรหา
สมาชิกใหม่เข้ามาในสโมสรปีนี้เลย แทนท่ีจะเก็บเอาไว้
เข้าในปีบริหารท่ีตนเองจะข้ึนมาท�าหน้าท่ีนายกในปีต่อไป 
เพราะสมาชิกใหม่ของปีน้ีก็คือการเสริมความเข้มแข็ง
ของสโมสรเพื่อรองรับในปีบริหารของท่านต่อไป ต้องขอ
ช่ืนชม นยล.สิทธิชัย ขู้สกุล ท่ีน�าสมาชิกใหม่เข้ามา     
1 ท่าน และ นายกโนมินีเกว็ณกนิษฐ์ พรหมจักร์ น�าเข้า
มามากถึง 14 ท่าน 
 4) นอกจากโรตารีแล้ว สมาชิกของสโมสร 3 ท่านได้
เป็นสมาชิกขององค์กร BNI (Business Network   
International) ด้วย เป็นองค์กรท่ีพฒันาระบบการตลาด
แบบแนะน�าธุรกิจ (Referral Organization) การรับ
สมาชิกของ BNI ในแต่ละ Chapter ก็มีนโยบาย
เหมือนกับโรตารีคือจะต้องมีอาชีพท่ีไม่ซ�้ากัน สโมสร
โรตารีภูเก็ตเซ้าท์ได้สมาชิกใหม่จาก BNI Horizon 
Chapter ทั้งหมด 14 คนเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสร

 ดิฉันรู้สึกมีความสุข และภูมิใจท่ีได้รับเกียรติจาก
สมาชิกทุกท่านของสโมสรท่ีให้ข้าพเจ้าเป็นนายก ผู้น�า
สโมสร ข้าพเจ้าจึงต้ังใจ และมุง่มัน่ในการท�าทุกกจิกรรม
ท่ีได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสุด และส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือ
ความรัก ความเข้าใจ การเสียสละเวลา การร่วมกัน
แก้ปัญหา และการให้อภัยซึ่งกันและกันของสมาชิกทุก
ท่านท่ีมอบให้แก่ข้าพเจ้าตลอดปีบริหาร 2560 – 2561 
ทุกส่ิงทุกอย่าง ทุกเร่ืองราว จะเป็นความทรงจ�าท่ีดี    
ท่ีมีความสุขในใจของดิฉันตลอดไป และดิฉันจะท�า
หน้าท่ีนายกเพิ่งผ่านพ้นให้ความช่วยเหลือนายกคนใหม่ 
เพื่อน�าพาสโมสรให้ประสบความส�าเร็จต่อไป

อยากให้ท่านกล่าวอะไรในใจให้เราทราบว่า
ท่านรู้สึกอย่างไรในการเป็นนายก ผู้น�าสโมสร

ในปีบริหารนี้ถือว่าท่านประสบความส�าเร็จมาก 
อะไรคือสิ่งที่ท�าให้เกิดความมุ่งม่ัน สร้างสรรค์
ที่โดดเด่นจนเป็นที่กล่าวขวัญในผลงานน้ี
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14 ถ้วยรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ ปีบริหาร 2560-2561



Youth
 Exchange
  Student

ความรู้สึกก่อนไปเป็น นร.แลกเปลี่ยน

	 เม่ือสมยัเดก็ๆคอมได้มโีอกาสเข้าร่วมประชุมโรตารีบ่อยๆ	มอียู่วนัหนึง่	

คอมเห็นรุ่นพี่ใส่สูทพร้อมกับเข็มเท่ๆ	คอมก็ได้แต่สงสัยว่าพี่เขาไปท�า

อะไรมา	ท�าไมถึงใส่สูทกับเข็มรุงรังขนาดนั้น	ท�าไมพี่เขาดูมีความกล้า

มีความมั่นใจขนาดนั้น		คอมก็มารู้ทีหลังว่าพวกรุ่นพี่เหล่านั้นเขาเป็น	

นักเรียนแลกเปลี่ยน	พี่ๆเหล่านั้นเป็นเหมือนแรงบันดาลใจผลักดัน

ให้คอมอยากมีประสบการณ์ชีวิตที่น่าตื่นเต้นแบบเขาบ้าง	อยากลองไป

ใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างพี่ๆเขาบ้าง

ถามว่าท�าไมถึงเลือก USA?	หลายปีมาแล้ว	ทางบ้านของคอมได้

ตัดสินใจที่จะรับเป็นบ้านอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนจากอเมริกา		

เขาก็เล่าเรื่องของเขาจากอเมริกาให้คอมฟัง	เปิดรูปให้คอมดู	สิ่งต่างๆ

เหล่าน้ันเป็นความฝันของคอมท่ียังคงเก็บไว้อยู่ในหัวจนถึงทุกวันนี้	

โดยเฉพาะรูปของ	เทพีเสรีภาพ	หลังจากได้เห็นเทพีเสรีภาพรูปนั้น

คอมก็สัญญากับตัวเองว่าวันหนึ่งคอมจะต้องไปเห็นกับตาตัวเองให้ได้

ป ี ในต ่างแดน1

โดย..นรินทร์ ศิริณภัค
YE 3330-7330 USA 2017-2018
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การเดินทางไป
	 ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคอมไม่เคยเดินทางออกนอก

ประเทศคนเดียวมาก่อน	 ครั้งนี้จึงเป็นประสบการณ์การออก

เดินทางต่างประเทศครั้งแรกของคอม	 ถามว่าคอมกลัวไหม?			

กลัวมากครับ	 เพราะจากประเทศไทยไปอเมริกาต้องไปต่อเครื่อง

ถงึ	3	ที	่ใช้เวลาประมาณ	34	ชัว่โมง	โชคดีทีข่าไปสายการบนิทีค่อม

เลือกเดินทางไปมี	Special	service	เป็น	option	เสริม	ส�าหรับ

คนที่เดินทางครั้งแรกหรืออายุไม่ถึง	 16	 ปี	 ซึ่งตอนนั้นคอมอายุ		

15	ปีและเดินทางเป็นครั้งแรกจึงได้ใช้	option	พิเศษครับ	ตอนที่

คอมไปต่อเคร่ืองจาก	 Hongkong	 ไป	 Newyork	 ต้องไปรอ	

เปลี่ยนเครื่องอยู่	10	ชั่วโมง	เนื่องจากคอมไปถึงเวลา	4	ทุ่ม	ของ						

Hongkong	เวลาน้ันไม่มีเครื่องที่จะบินไปอเมริกาแล้ว	 เลยต้อง

รอเคร่ืองต่อไปตอน	10	โมงเช ้าของวันต่อมาครับ	เมื่อถึง	

Newyork	 ก็ต้องต่อเครื่องไป	ที่	 Pittsburgh	 อีก	 ช่วงนี้ต้องผ่าน	

Immigration	ครับ	คิวยาวมาก	คอมมีเวลาแค่	2	ชั่วโมง	เลยรีบวิ่ง

ออกจากเครื่องเอากระเป๋าแล้วไปต่อแถวเข้าเมืองเลยครับ						

ตอนไปถึงที่อเมริกา	ก็	culture	shock	นิดหน่อยจากปกติเห็น

หน้าตาเอเชียแบบบ้านเรา	ตอนนี้ก็เป็นฝรั่งผิวขาวเต็มไปหมดเลย	

รูส้กึคดิถงึบ้านกบัตืน่เต้นไปพร้อมกนั	มนัเป็นหลายอารมณ์มากครบั	

ท้ังกังวล	 ตื่นเต้น	 ดีใจ	 มีความสุข	 แต่พอเราเดินออกจาก	 gate			

รับกระเป๋า	 เจอหน้า	 Host	 กับหน้าตายิ้มแย้ม	 ที่มายืนรอรับเรา

กับป้ายที่เขียน	Welcome Com !

ก็หายกังวลไปเลยครับ

	 ตอนอยู่ที่อเมริกาคอมได้ร่วมกิจกรรมกับสโมรสรของทาง		

โรงเรียนคือสโมรสร	 Interact	 เหมือนกับสโมรสรโรตารีใน

โรงเรียนครับ	และเป็นสโมสรของเราเองเลย	สโมสร	Interact	นี้

คอมได้ท�างานจิตอาสาอย่าง	Pancake breakfast	คือการท�า

แพนเค้กขายให้กับชุมชน	คอมเป็นเด็กเสิร์ฟครับ	คอยเก็บตั๋ว

และจดรายการอาหารกับเสิร์ฟอาหาร	 สนุกดีครับได้ช่วยเหลือ

สโมสรไปในตัว	 ได้ร่วมประชุมกับสโมสรประจ�าอาทิตย์	 ได้ไป			

Trip	 กับทางโรตารีและเข้าร่วมงาน	 DC	 District	 Conference	

ด้วยครับ

 กิจกรรมที่ท�ากับโฮสมีหลายอย่างมากครับคอมรู้สึกว่าตัวเอง

โชคดีมากๆ	 ที่ได้	 Host	 family	 ใจดี	 ทั้ง	 2	 ครอบครัวเลย		

ครอบครัวแรกได้พาคอมไปไล่ตามฝันตัวเองครับ	 โดยส่วนตัวแล้ว

คอมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาบาสเก็ตบอลมาก	 พอโฮสรู้จึงพาคอม

ไปดูการแข่ง	NBA	เป็นรายการแข่งบาสประจ�าประเทศอเมริกาครับ	

ลองคิดดูนะครับ	ปีที่แล้วคอมยังนั่งดูการแข่งผ่านทาง	ทีว	ี		

ระหว่างอยู่ที่น่ันท�ากิจกรรมอะไรเก่ียวกับโรตารีเก่ียวกับโฮส?

หรือคอมพิวเตอร์อยู่เลย	 แต่ปีนี้คอมได้มานั่งดูตัวเป็นๆในสนาม

เหมือนได้ไล่ตามความฝันเลยครับ	อีกทั้งยังพาคอมไป	Newyork 

city	 ไปดู	 Time square	 ที่ไม่คิดเลยว่าเมืองจริงๆจะสวย

เหมือนในหนังขนาดนี้	ส่วนโฮสที่	2	ก็ใจดีมากครับ	เขาพาคอม

ไปเที่ยว	Washington, D.C.	เนื่องจากทริปของโรตารีถูกยกเลิก

เขาจึงอาสาพาคอมไปเที่ยวเองน่ารักมากๆครับ	ได้เห็น	White 

House	เหน็	Lincoln Memorial	เหมอืนในหนงัเลยครบั	 

	 ไปอเมริกาครั้งนี้	ก็เป็นครั้งแรกที่คอมได้มีโอกาสเห็นหิมะครับ	

สวยมาก	แล้วก็หนาวมากเช่นกนัครบั	 ช่วงฤดหูนาวนีก้เ็ลยมโีอกาส

ได้ไปเล่นสกีด้วยครับ	 เป็นอีกหนึ่งในประสบการณ์ท่ีชอบที่สุด

เหมือนกันเพราะหาเล่นที่ไทยไม่ได้แล้วครับ	 ช่วงที่พายุหิมะเข้า	

คอมกับพี่ชายช่วยกันกวาดหิมะหน้าบ้านกัน
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กลับมาแล้วรู้สึกอย่างไร? ได้อะไรกลับมา?
	 รู ้สึกดีใจและก็เสียใจในเวลาเดียวกันครับ	 คิดถึงอาหาร	

คิดถึงเมืองไทย	 แต่ในขณะเดียวกันก็เสียใจ	 มารู้ตัวอีกทีเราก็ได้

ไล่ตามความฝันเราเสร็จแล้ว	 การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

หลายคนอาจจะคาดหวังภาษากลับมา	เอาจริงๆแล้วได้เยอะ

กว่านั้นมากครับ	ทั้งประสบการณ์	วัฒนธรรม	เพื่อนใหม่	ลองท�า

สิ่งใหม่ๆ	 เหมือนท�าให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นครับ	 คอมคิดว่า		

การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่หาซ้ือไม่ได้จาก

ที่ไหนเลยเป็นประสบการณ์ที่ต้องไปเจอกับตัวเอง	แก้ปัญหาเอง	

เข้าใจด้วยตัวเอง	ลองท�าสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเอง	ถามว่าคอม
กลับมาต้องมาเรียนซ�้าใหม่คุ้มไหม?	 บอกเลยครับว่าเกินคุ้ม				

1	ปีที่เสียไป	กับประสบการณ์ดีๆแบบนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วจริงๆ

ครับ	แค่	1	ปีของการเรียนกับ	1	ปีในชีวิตใหม่	มันเทียบกันไม่ได้

จรงิๆครับ	คอมไม่เสียใจเลยทีไ่ด้ไปแลกเปลีย่น	คอมคดิว่าการไป

แลกเปลี่ยนไม่ใช่มีแต่เราฝ่ายเดียวที่ได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆ			

คอมคิดว่าเราเองก็สามารถแชร์วัฒนธรรมไทยได้เหมือนกันครับ	

เช่นการไหว้	 ยกมือไหว้ง่ายๆแบบไทยๆ	 ก็ถือเป็นการแสดง

วัฒนธรรมไทยหนึ่งอย่างแล้วครับ	 คอมคงหาประสบการณ์ดีๆ

อย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดโรตารีไป	 ต้องขอขอบคุณโรตารีและ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ท�าให้คอมได้ไปใช้ชีวิตหา	

ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ในต่างประเทศท่ีคิดไม่ถึงเลยว่าจะท�าให้

คอมเปลีย่นไปได้ขนาดนี	้ขอขอบคณุคณุพ่อ	คณุแม่	ท่ีเข้าใจคอม	

ให้โอกาสคอมคอยเป็นแรงผลักดัน	 คอยสนับสนุนไม่ว่าคอมจะ

ทุกข์หรือสุข	 พวกท่านท้ังสองก็จะคอยอยู่เคียงข้างคอมเสมอ	

สุดท้ายแล้วขาดไม่ได้เลย	คือ	สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช	ที่

เป็นสโมสรสนบัสนนุคอม	 คอยดแูลและเอน็ดคูอมมาตัง้แต่เดก็ๆ

จนคอมได้กลบัมาเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นในวนันี	้ขอบคณุมากครบั

	 สุดท้ายนี้	ขอฝากถึงน้องๆที่สนใจจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่อจาก

ปีพี่ไว้	2	ประโยคนะครับ

1)	 Nothing is better or worse it’s just different.
 ไม่มีอะไรท่ีดีกว่าหรือแย่ไปกว่ากันหรอกครับเพียงแค่เราน้ันแตกต่างกัน
 เท่าน้ันเอง 

2)		Exchange isn’t a year in your life, but it’s a life in a year.
 การไปแลกเปล่ียน 1 ปี ไม่ใช่ปีหน่ึงในชีวิตแต่เป็นอีก 1 ชีวิตในเวลา 1 ปี

ขากลับเป็นยังไงบ้าง?	 ขากลับกังวลมากครับอยู่ๆ	 ทางสาย

การบินได้ยกเลิก	 Flight	 ที่จะบินจากเมืองคอมไป	 Chicago	

คอมมตีารางทีจ่ะต้องไปถึง	Chicago	ตอนบ่าย	3	ซึง่เวลาตอนนัน้

คือ	11	โมงครับ	ทางเคาท์เตอร์เขาช่วยไม่ได้	บอกได้แค่ให้โทรหา

สายการบิน	คอมกังวลมากครับปรึกษากับ	Host	ตั้งสติ	แล้วโทร

หา	Call	Center	ของสายการบิน	โทรไปแล้วเขาบอกว่าให้คอม

หาเครื่องอื่นที่จะไปถึง	Chicago	ให้ทันบ่าย	3	หรือว่า	จะให้เขา

จัดตารางใหม่	 คอมเช็คเครื่องบินแล้ว	 ไม่มีเครื่องไหนไปถึงตอน

บ่าย	3	เลยครับ	เลยตัดสินใจขอเขาท�าตารางบินใหม่ทั้งหมดจาก

อเมริกาถึงประเทศไทย	 สรุปก็คือ	 ถึงไทยช้ากว่าก�าหนดไป	 12	

ชั่วโมงครับ	 ถามว่าคอมกดดันไหม,	 กังวลไหม?	 แน่นอนครับว่า

ต้องกังวลและคิดเยอะมากๆ	 เพราะเราจะกลับบ้านอยู่แล้วแต่

อยู่ๆก็มีปัญหา	 แต่พอมีสติจัดการกับปัญหา	 ทุกๆอย่างก็ผ่านไป

ได้ด้วยดีครับ	พอทุกอย่างเรียบร้อยคอมจึงแจ้งพ่อแม่แล้วก็ให้มา

รับในวันถัดไปครับ	 ก็นับเป็นประสบการณ์การแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าที่จะไม่มีวันลืมเลยครับ
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Rotary Community Corps ก่อตั้งชุมชนโรตารี RCC
20 พ.ค. 2561
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารี (RCC) 
ภาค 3330 โรตารีสากล พร้อมด้วย อดีตนายก ยศกร เทพบุตร คณะกรรมการชุมชน
โรตารีภาค ร่วมพิธีฉลองและมอบสารตราตั้งชุมชนโรตารีบ้านพรุพ้อ-ทุ่งเคี่ยม ในความ
อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้บรรยายให้ความรู้
เบื้องต้นเร่ืองโรตารี และบทบาทหน้าที่ของชุมชนโรตารี ให้กับคณะกรรมการชุมชนฯ 
และชาวบ้านพรุพ้อ ทุ่งเคี่ยม

23 พ.ค. 2561

ท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารี ภาค 

3330 ในพิธีมอบสารตราตั้งให้กับชุมชนโรตารี

บ้านบางทอง ในความอุปถัมภ์ของ สโมสรโรตารี

ภูเก็ตเซ้าท์

21 พ.ค. 2561

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ ประธานคณะกรรมการชุมชน

โรตารี ภาค 3330 และ อดีตนายก ยศกร เทพบุตร คณะกรรมการชุมชน

โรตารีภาค ร่วมประชุมกับ สโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่ และ

ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องชุมชนโรตารี โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

25 มิ.ย. 2561

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี น�าโดย นายก พรรณิภา ธนันเศรษฐศิริ นายกสโมสร

โรตารีกาญจนบุรี จัดพิธีฉลองและมอบสารตราตั้งชุมชนโรตารีไทรโยค, ชุมชน

โรตารีปากแพรก และชุมชนโรตารีกะมะฮอ ประเทศเมียนมาร์ ในความอุปถัมภ์

ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อดีตผู ้ว ่าการภาค วรวุฒิ

พงษ์วิทยภานุ , ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ พร้อมด้วยคณะ

กรรมการชมุชนโรตาร ีภาค3330, ผูช่้วยผูว่้าการภาค ปรานปิยา อมรชัยยาพิทักษ์,

มิตรโรแทเรียน และผู้น�าชุมชนท้องถิ่น ร่วมงานอย่างคับคั่ง

1 มิ.ย. 2561

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ ประธานคณะกรรมการ

ชุมชนโรตารี (RCC) ภาค3330 บรรยายให้ความรู้เร่ืองชุมชนโรตารี 

ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ท่ีก�าลังจะก่อตั้งเป็นชุมชนโรตารี ในความ

อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีอู่ทอง ขอบคุณท่าน อดีตนายก รัชดาวัลย์ 

ค�าแย้ม และ ท่านนายกณัฐรินีย์ สินทรัพย์ คณะกรรมการRCCภาค 

ท่ีร่วมกิจกรรม
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สโมสรโรตารีมณีกาญจน์
วันที่	4	มิถุนายน	2561

พิธีสถาปนา
คณะกรรมการบริหารสโมสร

ปีบริหาร 2561-2562

สโมสรโรตารีภู เก็ตเซ ้าท ์
วันที่	18	มิถุนายน	2561

สโมสรโรตารีกระบี่ สโมสรโรตารีอ ่าวลึก 
และสโมสรโรตารี เหลืองกระบี่
วันที่	30	มิถุนายน	2561

สโมสรโรตารีสงขลา
วันที่	23	มิถุนายน	2561
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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

กิจกรรมสโมสร

สโมสรโรตารีตะกั่วป่า ร่วมกับ สโมสรโรตารีมารุโอกะ ภาค 2650 ญี่ปุ ่น
ใช้ทุน	Global	Grant	2.2	ล้านบาท	โครงการอบรมครูปฐมวัย	32	โรงเรียน	

จ.พังงา	วันที่	23-24	มิ.ย.	2561	อผภ.วิชัย	มณีวัชรเกียรติ	เปิดการอบรม	และ	

วันที่	25	มิ.ย.	2561	รอง.ผวจ.พังงา	เป็นประธาน	การมอบอุปกรณ์การเรียน

สโมสรโรตารีนครปฐม
ร่วมงานเดิน-วิ่ง(สานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง)ไร่ขิงสามพราน	มินิมาราธอน	สโมสรโรตารี

ไร่ขิงสามพราน	วันที่	17	มิ.ย.	2561	ณ	พุทธมณฑล	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม



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

มิ
ถุนายน เดือนสุดท้ายของปีบริหาร 2560-61 ขอขอบคุณ 

ทุกนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร พร้อมสมาชิกและ

ครอบครัวที่ทุ่มเทดูแลชุมชนทั้งสังคมโดยรวม  และในโอกาสนี้

คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทยก็ครบวาระ และมีการ

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อย

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ปี 2561-63 น�าโดยประธานคณะ

กรรมการบริหาร อดีตกรรมการโรตารีสากล รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตน- 

วิชช ซึ่งทรงภูมิความรู้และมากประสบการณ์ ทั้งมีความเป็นกันเอง ผม

มั่นใจว่าจะสามารถน�าพาศูนย์ฯ ให้เจริญรุ่งเรือง และให้บริการต่อท่าน

ทั้งหลายได้เต็มสรรพก�าลัง

 ท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย 

ปี 2559-61 พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกๆ คนขออ�าลาในหน้าที่ และขอขอบ- 

พระคุณในความร่วมมือและการใช้บริการตลอด 2 ปีที่ผ่านมาด้วยดียิ่ง

เสมอมา

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

เจ้าหน้าที่สโมสรจะต้องเข้าไปปรับปรุงรายชื่อสมาชิกของสโมสรให ้

เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  ซึ่งโรตารีสากลจะถือ 

เอาข้อมูลสมาชิก ณ สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ไปออก Club Invoice 

เรียกเก็บเงินค่าบ�ารุงโรตารีสากล (RI Dues) งวด 1 กรกฎาคม - 31 

ธันวาคม 2561 คนละ 33.50 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีข้อควรทราบดังนี้

การลงวันที่เพิ่มสมาชิก (Admission Date) หรือวันที่ตัดสมาชิก  

(Termination Date) สามารถลงวันที่ย้อนหลังหรือล่วงหน้าวัน  

ที่ป้อนข้อมูลได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งหากย้อนหลังข้ามในช่วงสิ้นป ี

บริหารจะมีผลต่อผลงานของสโมสรและของภาค รวมถึงผลงานใน 

การพิจารณา Rotary Citation ด้วย (RI จะรอสรุปผลงานหลังเดือน 

กรกฎาคม) แต่ไม่มีผลต่อ Club Invoice ที่ออก ณ สิ้นสุดวันที่  

1 กรกฎาคมไปแล้ว (นับเวลาท่ีชิคาโก) สโมสรยังคงจะต้องจ่ายตาม 

Club Invoice โดยไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้

ถ้าท่านไม่สามารถใช้ My Rotary ในการปรับปรุงรายชื่อสมาชิกทาง

ออนไลน์ได้ ให้ติดต่อศูนย์โรตารีฯ ล่วงหน้า นานพอท่ีศูนย์ฯ จะแจ้ง 

ไปยัง RI ได้ทันในวันที่ 1 กรกฎาคม

สมาชิกใหม่ที่ลง Admission Date เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  

(หรือพ้นจากนี้ไป) จะเป็นการเพิ่มสมาชิกของปี 2561-62  ส่วน 

สมาชิกลาออกท่ีลง Termination Date เป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม  

2561 (หรือก่อนหน้านี้) จะเป็นการสูญเสียสมาชิกของปี 2560-61

การรับสมาชิกใหม่กลางงวด ให้ลง Admission Date ตามความเป็น

จริง ซึ่ง RI จะเก็บย้อนหลังตามสัดส่วนเป็นรายเดือน (ไม่ได้เก็บเต็ม

งวด 6 เดือน) แต่สมาชิกที่ลาออกกลางงวดจะไม่ได้รับคืนเงินส�าหรับ

เดือนท่ีเหลือ ซ่ึงหากสมาชิกท่านท่ีลาออกน้ันกลับเข้ามาเป็นโรแท- 

เรียนใหม่ หรือไปเข้าสโมสรอื่นโดยใช้ ID เดิม ก็จะไม่เสียค่าบ�ารุง RI 

ในเดือนที่เหลือในงวดนั้น เพราะถือว่าได้จ่ายงวดนั้นครบไปแล้ว

เรื่องน่ารู้

การปรับปรุงรายชื่อสมาชิกของสโมสรก่อนเข้าปี 
2561-62

ตัวเลขโรตาร ี(20 มิ.ย. 61 - www.rotary.org)

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนกรกฎาคม 2561

32 บาทต่อ US$1

 ภาค สมาชิก สโมสร
 3330 2,447 100
 3340 1,551 67
 3350 2,897 109
 3360 1,382 67
 รวม 8,277 343

มิถุนายน 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย



อน.พัชรา พูลโภคผล

เลขานุการภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล
สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก
	 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ในที่สุดเดือนมิถุนายน
ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีบริหาร	 2560-2561	 ก็มาถึง	
ในโอกาสนี้	ดิฉันขอขอบคุณ:
 	ผวภ.นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์	ท่ีไว้วางใจ	และ
	 สนับสนุนให้ท�างานในหน้าที่เลขานุการภาค
	 คณะกรรมการเลขานกุารภาค	อน.อรอนงค์	กลูแก้ว	
	 และ	อน.รัชดา	เทพนาวา	ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ	ช่วย
	 แบ่งภาระหน้าที่ให้ส�าเร็จอย่างเข้มแข็ง
  ผู้น�าภาค	ที่กรุณาให้เกียรติ	และค�าแนะน�าอย่างดี
	 เสมอ
  คณะกรรมการภาค	ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค	นายก
	 สโมสร	และมวลมิตรโรแทเรียนที่ให้ความร่วมมือ
	 ร่วมใจ	ท�างานในบทบาทหน้าที่ของท่านอย่าง
	 เต็มก�าลัง

	 ด้วยความตั้งใจ	มุ่งมั่น	และทุ่มเทของทุกๆท่าน	ท�าให้
ภาค	3330	ของเราในปี	“โรตารี: มุ่งม่ัน สร้างสรรค์” 
ประสบความส�าเร็จอย่างดีอีกปีหนึ่ง

	 ประสบการณ์	มิตรภาพ	น�้าใจไมตรีที่ทุกท่านมอบให้
จะอยู่ในความทรงจ�าของดิฉันเสมอ

ขอขอบคุณทุกๆท่าน

Dear Fellow Rotarians
	 Days	 and	nights	 have	quickly	 passed,	 it	 is	 now	 June,	
the	 last	month	of	Rotary	Year	2017-2018.	 I	would	 like	to	
thank:
  DG.Dr.Peera	Farmpiboon	for	his	trust	in	appointing	
	 and	supporting	me	as	a	District	Secretary.
  District	Secretary	Committee,	PP.On-anong	Koolkaew	
	 and	PP.Ratchada	Thepnava,	for	their	great	achievement	
	 in	their	roles	and	responsibilities.
  District	leaders	for	their	acceptance	and	
	 recommendations.
  District	Committes,	Assistant	District	Governors,	
	 Club	Presidents	and	all	fellow	Rotarians	for	their
	 continual	cooperation	to	perform	according	to
	 their	roles	and	responsibilities.

	 Because	of	all	parties’	determination	and	dedication,	it	
is	another	year	that	our	District	3330	has	greatly	succeeded	
under	the	theme	of	“ROTARY: MAKING A DIFFERENCE”.

	 The	 happy	 experience,	 friendship	 and	 goodwill	 shall	
always	be	in	my	memory.

Thank	you	all.

“
MAKING A DIFFERENCE

จากใจบรรณาธิการ
 สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน
“All good things must come to an end งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา” 
บทบาทของดิฉันก�าลังสิ้นสุดลง สารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน ซึ่ง
เป็นฉบับสดุท้าย ในปีบริหารนี ้ทกุท่านก�าลงัจะละบทบาทของท่านเช่นกัน และ
ก�าลังจะเร่ิมบทบาทใหม่ในวันข้างหน้า ขอขอบพระคุณท่าน ผวภ.นพ.พีระ 
ฟาร์มไพบูลย์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจในหน้าที่นี้ แม้ว่าดิฉันไม่ใช่มืออาชีพ  
แต่ได้พยายามท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ หากมีสิง่ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ดิฉันขอน้อมรับ
ความผิดพลาดนี้
 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการทีมงานบรรณาธิการ
ทุกท่าน ท่านที่เขียนบทความ สโมสรที่ส่งรูปกิจกรรม และ สุดท้ายคือ น้องนา 
ได้ท�า Art work ที่มี Idea บรรเจิด และเข้าใจงานที่ดิฉันอยากได้ ดิฉัน
ม่ันใจว่าความรับผิดชอบและบทบาทของแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจน
ส�าเรจ็ลุล่วงในปีบริหารนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้ท่านได้เสียสละและเข้ามา
ช่วยกัน มุ่งมั่นสร้างสรรค ์ตลอดไป ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ

                                 ด้วยไมตรีจิต
                                นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล

                     ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค
                                 ปี 2560-2561

จากใจบรรณาธิการ



รายงานการประชุมของสโมสรโรตารี ภาค 3330 ประจ�าเดือน
พฤษภาคม
2561

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

2.	เบตง
26
17

-1 3
-

47.44
-

2 3.	ปัตตานี
4.	นราธิวาส

10
17

-
-

-
-

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

14
23
15
9

-3
1
-
4
4

42.85
-

68.33
69.23

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

9
46
23
12
36

-
3
-
-
-

-
90.24

-
-
-

5 14.	สตูล
15.	สงขลา

11
34

1
2

90.91
55.88

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

18
11
25
41 -2

-
-
-
-

-
-
-
-

7 20.	Patong	Beach
21.	ชิโนภูเก็ต
22.	ภูเก็ตเซ้าท์
23.	ภูเก็ต

29
22
43
17

-
-
2
3

-
-

40.70
62.75

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

22
40
24
16

-1
3
-
-
3

71.21
-
-

47.92
9 28.	ตะกั่วป่า

29.	ระนอง
30.	พังงา
31.	อันดามันพังงา

20
22
22
12

-1

-1

3
-
-
-

46.03
-
-
-

10 32.	เหลืองกระบี่
33.	กระบี่
34.	อ่าวลึก

33
33
13 -4

5
5
4

29.44
43.23
62.50

11 35.	นครศรีธรรมราช
36. พรหมคีรี
37.	ไม้เรียง-นครศรี

28
0
4

-2
-

-

-

-
12 38.	ทุ่งสง

39.	นครศรีวีรไทย
40.	ศรีธรรมาโศกราช

26
15
25

-
-
2

-
-

64.58
13 41.	สิชล-นครศรี

42.	ท่าศาลา-นครศรี
43.	โพธิ์เสด็จ-นครศรี

28
25
21

-
3
-

-
73.68

-
14 44.	สุราษฎร์ธานี

45.	ศรีตาปี
46.	เพชรตาปี
47.	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี

16
48
14
14

-1 -
-
-
-

-
-
-
-

15 48.	ประจวบคีรีขันธ์
49.	ชุมพร

18
13

-
-

-
-

16 50.	ปราณบุรี
51.	หัวหิน
52.	รอยัลหัวหิน

33
33
52

1
-
-

69.70
-
-

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
-
-

-
58.97

-
-

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

35
51
38
18

-
-
4
-

-
-

55.92
-

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

-
2
3

-
47.73
92.47

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

24
9
32
16

4
-
2
-

93.18
-

70.31
-

23 74.	บางบ่อ
75.	สมุทรปราการ
76.	บางพลี

9
21
10

-
-
-

-
-
-

24 77.	นครปฐม
78.	พุทธมณฑล
79.	ดอนตูม
80.	ไร่ขิงสามพราน

56
21
29
17

3
-
-
2

82.42
-
-

85.29
25 81.	ก�าแพงแสน

82.	พระปฐมเจดีย์
83.	บางเลน
84.	ทวารวดี

14
71
26
21

-
2
-
-

-
84.33

-
-

26 85.	สนามจันทร์
86.	นครชัยศรี
87.	สามพราน

56
19
11

-
-
-

-
-
-

27 88.	กาญจนบุรี
89.	ทองผาภูมิ
90.	มณีกาญจน์
91.	อีคลับภาค	3330

46
12
29
18

3
-
4
-

71.01
-

88.67
-

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

18
32
39

-
-
-

-
-
-

29 95.	เพชรสุพรรณ
96.	สุพรรณบุรี
97.	สุพรรณิการ์

28
44
31

-
-
1

-
-

96.77
30 98.	ป่าเลไลยก์

99.	อู่ทอง
100.	สองพี่น้อง

32
20
29

-
5
3

-
72.00
84.95

31 101.	เกาะสมุย 8 - -

จ�านวนสโมสรที่ส่งคะแนนการประชุม 32 สโมสร คิดเป็น 33.00%
จ�านวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนการประชุม 68 สโมสร คิดเป็น 67.00%

ปีบริหาร
2560-2561จ�านวนสโมสรโรตารีท้ังหมด 100 สโมสร  จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 2,478 ท่าน

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

Terminated


