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เรื่องเดนประจําฉบับ
 โรตารีทั่วไทย รวมใจเทิดไท ราชาแหงราชัน สูสวรรคาลัย  P.8-9
 สมาชิกใหมหัวใจเกินรอย  P.11
 ประชุม RI Convention, CANADA  P.19

“โรตารีทั่วไทย รวมใจเทิดไท
ราชาแหงราชัน สู สวรรคาลัย”
“โรตารีทั่วไทย รวมใจเทิดไท
ราชาแหงราชัน สู สวรรคาลัย”



2 “Rotary: Making a Difference”

สารผู้ว่าการภาค

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียน
 กันยายนเป็นเดือนแห่งการศึกษาข้ันพื้นฐานและการรู ้
หนังสือ เร่ิมเดือนท่ี 3 ของปีบริหาร  2560-2561 แล้วครับ
ผมได้เร่ิมเยีย่มสโมสรต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 - 1 กนัยายน 
2560 เยีย่มไปแล้ว 5 พืน้ท่ี ผลท่ีได้รับคาดว่าประสบความส�าเร็จ
ในเบ้ืองต้น สโมสรต่างๆต่ืนตัวและต้ังใจตามแนวทางของ
โรตารีสากลมากบ้างน้อยบ้างตามศักยภาพของแต่ละสโมสร 
หากท�าได้ตามแผนท่ีวางไว้กน่็าจะบรรลุและได้ Rotary Citation 
ในปลายปีนีจ้�านวนมากครับ และบางสโมสรกน่็าจะได้รางวัลภาค
หรือสอดแทรกได้รางวัลระดับประเทศได้ มีการต่ืนตัวท้ัง
ทางด ้านสมาชิกภาพ ด ้านมูลนิ ธิและบ�า เพ็ญประโยชน ์ 
ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรครับ 
อย่างไรก็ตามยังมี 15 สโมสรท่ียังไม่ระบุ Goals ใน Rotary 
Club Central เลย และภาคเราก�าหนดนายกได้ 94.06% 
เลขา 91.94% ส้ินเดือนกันยายนน้ีต้องได้ 100% แต่ Active ใน 
My Rotary 72.28% และ 69.31% ยังต�่าอยู่ต้องได้ 100% เช่นกัน 
ทางกองเลขาภาค อน.รัชดา เทพนาวา ก�าลังช่วยทีละสโมสร
อยู ่ครับ เร่ืองการช�าระค่าบ�ารุง RI เพิ่งจ่ายไป 37 สโมสร
เหลือต้ัง 64 สโมสร ทางประธานคณะกรรมการการเงินภาค 
อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์ ก็ก�าลังติดตามอยู่เช่นกันครับ

นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
ภาค 3330 โรตารีสากล

“ “สโมสรต่างๆตื่นตัวและตั้งใจ
ตามแนวทางของโรตารีสากล
มากบ้างน้อยบ้างตามศักยภาพ

ของแต่ละสโมสร
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Governor’s Message

Dear Fellow Rotarians,
 September, Rotary Basic Education and Literacy 
Month, has been the third month of rotary year 
2017-2018. During 15th August to 1st September, I have 
officially visited 15 clubs of 5 areas. I saw the potential 
success as clubs have been alert and intend to 
follow RI directions according to their level of 
ability. If they can achieve their plan, many of 
them will get Rotary Citation, district awards or 
even country-level awards. I could see the alertness 
in all 3 strategic plan: membership, rotary foundation 
and services, and enhancing rotary public image 
and awareness.
However, there are 15 clubs in our district have not 
set their goals in Rotary Club Central. Percentage 
of Club officers input in My Rotary: 94.06% for Club 
President and 91.94% for Club Secretary, we have to 
achieve 100% by the end of September. Percentage 
of activating My Rotary account is still low: 72.28% 
for Club President and 69.31% for Club Secretary, 
100% achievement is also required by the end of 
September. PP. Ratchada Thepnava, one of the 
district secretary committee, is helping each clubs 
to achieve those requirements.
Now, only 37 clubs had paid RI membership fee, 
64 clubs have not paid yet. PP Jirasak Phanthaphuek 
is also following up to remind those unpaid.

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

“ “I saw the potential success 
as clubs have been alert and 
intend to follow RI directions 
according to their level of 

ability.
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มิตรโรแทเรยีนทีร่กั
ส่ิงท่ีดท่ีีสุดของการประชุมใหญ่โรตารีสากล ส่ิงหน่ึงก็คือความแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดของผู้เข้าร่วมประชุมท่ีน่ัน ไม่ว่าท่านจะเดนิไปไหน
ในช่วงวาระหยุดพัก ไปเดินเย่ียมชมในศาลามิตรภาพ หรือนั่ง
รับประทานอาหาร ท่านจะได้พบผู้คนจากทุกมุมโลก ในชุดประจ�าชาติ
แบบต่างๆ พูดสนทนากันในภาษาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนุกมาก
และเป็นส่วนส�าคญัส่วนหน่ึงท่ีท�าให้โรตารีมีความย่ิงใหญ่ ท่ีท�าให้
พวกเราที่มีความแตกต่างกันมากเหลือเกิน แต่ทว่าเรายังสามารถ
รู้สึกเปรียบเสมือนหนึง่เราอยู่บ้านเดียวกนั

ความรู้สึกอบอุ่นร่วมชุมชนเดียวกันเป็นศูนย์กลางของโรตารีนี้
สามารถขยายความถึงเมืองโตรอนโต เจ้าภาพจัดประชุมใหญ่
โรตารีสากลปี 2561 นครโตรอนโตนี้เป็นเมืองหนึ่งท่ีผมช่ืนชอบ
เป็นพิเศษ เป็นเมืองท่ีมีประชากรคร่ึงหนึ่งมาจากประเทศอ่ืน
ผู้คนท่ีอาศัยในเมืองนี้จ�านวน 2.8 ล้านคน ติดต่อพูดจากันใน
ภาษาต่างๆ 140 ภาษา เมืองท่ีผู้คนล้วนเป็นมิตรมีจิตช่วยเหลือกนั 
นอกจากเป็นเมอืงท่ีสะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรแล้ว โตรอนโต
ยังเป็นเมืองท่ีน่าไปเยี่ยมเยือนมาก อยู ่ติดกับชายทะเลสาบ
ออนโตริโอท่ีสวยงาม มีร้านอาหารอร่อยพพิธิภณัฑ์ท่ีไม่เหมอืนท่ีใด 
และยงัมีเมืองรอบๆ บ้านท่ีน่าสนใจอีกด้วย

การประชุมใหญ่ประจ�าปี 2561 จะเป็นการประชุมท่ีดท่ีีสุดอีกคร้ังหนึง่
ท่ีเราเคยมี คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่และคณะเจ้าภาพต้อนรับ
ก�าลังเตรียมการอย่างหนักในการจัดล�าดับผู้บรรยายท่ีน่าสนใจ  
ภาคบันเทิงท่ีสนกุสนาน มวีาระท่ีน่าสนใจในช่วงพกัเบรก ตลอดจน
กิจกรรมมากมายหลายชนิดท่ัวท้ังเมือง และส�าหรับทุกคนใน
เมืองโตรอนโตด้วย จูเลียตกับผมขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วม
กิจกรรมเช่นเดยีวกบัพวกเรา ด้วยการน�าครอบครัวของท่านไปเท่ียว
สนุกสนานด้วยกัน หากท่านวางแผนล่วงหน้าอย่างดีแล้ว 
ประสบการณ์จากการประชุมใหญ่จะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก

สารประธานโรตารีสากล
2560-2561

สบายยิง่ข้ึน การลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับส่วนลดพเิศษ
ภายใน 15 ธันวาคม ปีนี้ (การลงทะเบียนออนไลน์จะมี
ส่วนลดเพิม่ให้อีก)

ส�าหรับมิตรโรแทเรียนทุกท่าน โตรอนโตจะให้สิ่งที่ดีที่สุด
แก่ท่านและส่วนท่ีดท่ีีสุดกค็อืการประชุมใหญ่นัน่เอง นีค่อื
โอกาสคร้ังเดียวในรอบปี ส�าหรับการไปชาร์จแบตเตอร่ี
โรตารีของท่านเอง ไปดูว่าโลกโรตารีส่วนอ่ืน เๆขาเป็นอย่างไรกนั 
หรือไปแสวงหาแรงจูงใจส�าหรับปีต่อไป ท่านสามารถทราบข้อมูล
เพิม่เติมได้จาก เว็บไซท์ reconvention.org – และไปค้นหา
แรงจงูใจจากทุกมมุโลกในการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี 2561 
ที่เมืองโตรอนโต

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

Dear Fellow Rotarians,
One of the best parts of any Rotary convention is the 
sheer diversity of the people you see there. Whether 
you’re heading into a breakout session, exploring the 
House of Friendship, or sitting down for a bite to eat, 
you’ll meet people from every corner of the world, in 
all kinds of national attire, speaking just about every 
language. It’s a lot of fun, and it’s a big part of what 
makes Rotary great: that we can be so different and 
still find ourselves so at home together.

That spirit of warm community that is so central to 
Rotary also defines Toronto, our host city for the 2018 
Rotary International Convention. Toronto is one of my 
favorite cities. It’s a place where half the population is 
from another country, where over 140 languages are 
spoken by 2.8 million residents, and where no one 
ever seems to be too busy to be helpful. In addition 
to being clean, safe, and friendly, Toronto is a wonderful 
place to visit, with its attractive Lake Ontario waterfront, 
great restaurants, one-of-a-kind museums, and interesting 
neighborhoods to explore.

The 2018 convention already promises to be one of our 
best ever. Our Convention Committee and Host Organization 
Committee are hard at work lining up inspiring speakers, 
great entertainment, fascinating breakout sessions, and 
a wide variety of activities across the city. There will 
be something for everyone in Toronto, and Juliet and 

I encourage you to do what we’ll be doing – 
bring your families along for the fun. If you plan 
early, your convention experience will be even 
more affordable: The deadline for discounted 
early registration (there is an additional discount 
for registering online) is 15 December.

As much as Toronto offers to Rotarians, the true 
draw is, of course, the convention itself. It’s a 
once-a-year opportunity to recharge your Rotary 
batteries, to see what the rest of the Rotary 
world is up to, and to find inspiration for the year 
ahead. Find out more at riconvention.org – and 
find Inspiration Around Every Corner at the 2018 
Rotary Convention in Toronto.

Ian H.S. Riseley
President, Rotary International                                                                                                                                    
On the Web - Speeches and news from RI 
President Ian H.S. Riseley at www.rotary.org/
office-president
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สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561

นับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์
 “นับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์” เป็นวลีที่ผมชอบเป็นพิเศษ 
เพราะแสดงถึงช่วงเวลาพิเศษในโครงการโปลิโอของโรตารีนั้น
ส�าคัญเพียงใด - ไม่เพียงแต่เป็นผลส�าเร็จเพียงครั้งเดียวส�าหรับ
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ - แต่ยังแสดงว่าเส้นชัยนั้น ยังมองเห็น
อยู่ข้างหน้าด้วย
 โรตารีและหุ้นส่วนทางยทุธวิธีของเราร่วมมอืเป็นหนึง่เดยีวกนั
ในการกวาดล้างโปลิโอ ในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติโรตารีปี 2559
มมีติรับรองอีกคร้ังหน่ึงส�าหรับการขจัดโปลิโอให้เป็นเป้าหมายส�าคญั
สูงสุด และในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 70 ที่นครเจนีวา
เมือ่เร็วๆน้ี ผู้น�าด้านสาธารณสุขระดับโลกกไ็ด้กล่าวย�า้ถงึความมุง่มัน่
ในการขจัดโปลิโอของเขาอีกด้วย มีรายงานข่าวการหยอดวัคซีนโปลิโอ
ของเราเกดิข้ึนทุกหนทุกแห่ง โครงการนีย้งัคงด�าเนนิการต่อไปท่ัวโลก 
- เช่นที่ภาค 6930 จัดโครงการอาหารมื้อใหญ่ที่สุดในโลกประจ�าปี 
– เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบเบื้องต้นของโรแทเรียนในการ
ระดมทุน ร่วมเป็นพนัธมิตรและการรับสมคัรหาจิตอาสามาร่วมงาน
 การคิดว่า ผู้ป่วยโปลิโอรายต่อไปนั้นสามารถเป็นผู้ป่วย
รายสุดท้ายน้ัน เราต้องระวังด้วย เนือ่งจาก “ผู้ป่วยรายสุดท้าย” นัน้ 
ยังมิใช่แสดงว่างานของเราจะส้ินสุดลง แต่ความเป็นจริงนั้น
งานจะยิ่งยากมากข้ึน องค์การอนามัยโลกจ�าเป็นต้องใช้เวลา
ท่ีจะเฝ้าดูรายงานผู้ป่วยโปลิโอให้เป็นศูนย์รายอย่างน้อยสามปี 
ก่อนที่จะสามารถรับรองได้ว่า “โลกเราปลอดโปลิโอ”
 ตลอดเวลาสามปีน้ัน การหยอดวัดซีนและการเฝ้าระวัง
ยังจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อไป ในด้านการหยอดวัคซีนโปลิโอแก่
เด็กนั้น ยังจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้เด็กต้องได้รับต่อไป ในด้าน
การเฝ้าระวัง การตรวจเคร่ืองหมายของการแพร่ระบาดยิ่งมี
ความส�าคัญมาก ขณะที่จ�านวนรายผู้ป่วยที่มีอาการเห็นได้ชัดอาจ

ลดลง การตรวจเฝ้าระวังก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
 นี่คือเหตุผลท่ีโรตารีได้มุ่งมั่นในความพยายามต่อสู้กับ
โปลิโอต่อไปอีก ปีละ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับทุนของ
มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ ที่ขยายเวลามอบทุนสมทบในอัตรา 
2 ต่อ 1 กับเงินบริจาคของโรตารีต่อไปอีกสามปี ในการพิชิต
เป้าหมายนีเ้ราจ�าเป็นต้องพึง่พาท่านท้ังหลายมากยิง่ข้ึน หากโรแทเรียน
ระดมทุนครบเป้าหมายในแต่ละปีแล้ว เราจะมีเงินทุนท้ังส้ิน
450 ล้านเหรียญสหรัฐ ในที่ประชุมใหญ่โรตารีที่เมืองแอตแลนต้า 
ผู ้น�าประเทศต่างๆท่ัวโลกและผู ้บริจาคหลักได้มีค�าสัญญา
จะบริจาคร่วมกนัมากกว่า 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในการเพิม่พลัง
ต่อสู้ระดบัโลกเพือ่พชิิตโรคพกิารร้ายน้ีให้ส้ินไป (รวมเป้าหมายของ
โรตารีปีละ 50 ล้านเหรียญด้วย) ดังนั้น เราทุกคนจึงมีงานส�าคัญ
เพื่อท�าสิ่งดีๆ ให้กับค�าสัญญาเหล่านั้นด้วย
 ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้คือเหตุผลท่ีผมขอร้องท่านท้ังหลาย
ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ขจัดโปลิโอ ไม่ว่าจะบริจาคโดยตรง 
ระดมทุนจากชุมชน หรือบอกเล่าเรื่องโปลิโอโดยใช้ช่องทางในสื่อ
ต่างๆ ทุกวันนี ้ ขอมส่ีวนร่วมด้วยการแจ้งเตือนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ให้รัฐสนบัสนนุโดยปฏบัิติตามค�ามัน่สัญญา ติดต่อผู้น�าองค์กรธุรกจิ
ขอความสนบัสนนุกวาดล้างโปลิโอต่อไป โปรดติดต่อผมทางอีเมล์  
Paul.Netzel@rotary.org แบ่งปันประสบการณ์หรือข้อคดิเห็นของท่าน
ในการจัดปฏิทินขจัดโปลิโอเป็นอันดับแรก เราขอรับการสนับสนุน
จากทุกๆ ท่านแบบท่ีไม่เคยขอมาก่อน เพื่อการ “นับถอยหลังสู่
ประวัติศาสตร์” ของพวกเรา

พอล เอ เนตเซล
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สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561

Countdown to history
 “Countdown to history” is a phrase I especially like. 
Those three words express not just how momentous 
Rotary’s polio endeavor is – something achieved only 
once before in the human experience – but also that 
the finish line is within sight.
 Rotary and our strategic partners are united 
behind eradicating polio. Our 2016 Council on Legislation 
voted to reaffirm polio eradication as a goal “of the 
highest order.” At the recent 70th World Health Assembly 
in Geneva, global health leaders reiterated their commitment 
to polio eradication. News coverage of our efforts 
pops up everywhere. Projects continue worldwide
– such as  District 6930’s annual World’s Greatest Meal 
– that focus on Rotarians’ primary responsibilities of 
fundraising, advocacy, and volunteer recruitment.
 Just think: The next case of polio could be the 
last case. But we must be careful, because that “last 
case” will not be the end of our task. In fact, that’s 
when the job gets even harder. The World Health 
Organization will require at least three years with zero 
cases reported before certifying the world polio free.
 During that time, intensive vaccination and
observation operations will need to continue. On the 
vaccination side, children will continue to receive the 
polio vaccine. On the surveillance side, watching for 

signs of resurgence is vitally important. As the number 
of cases and patients with visible symptoms drops, 
this observation grows increasingly more expensive.
 This is why Rotary has increased its commitment 
to fighting polio to $50 million per year and the Bill & 
Melinda Gates Foundation has extended its 2-for-1 
match of Rotary donations for another three years. To 
achieve this goal, we need you more than ever. If 
Rotarians hit the fundraising goal each year, the total 
will be $450 million. At the convention in Atlanta, nations 
from around the world and key donors pledged more than 
$1 billion to energize the global fight to end this paralyzing 
disease, including Rotary’s $50 million per year. Now 
we all have the important job of making good on 
those pledges.
 All of this is why I ask you to contribute something 
to the polio campaign – whether it is a direct donation, 
fundraising in your community, or telling the polio 
story using the multiple platforms of today’s media. 
Also, be an advocate by writing your government    
officials to ensure that they fulfill their pledges and 
maintain commitment, and reaching out to corporate 
leaders asking for their continued support of polio 
eradication. Write to me at Paul.Netzel@rotary.org to 
share what you are doing or your ideas for keeping 
polio at the top of our agenda. We need you as never 
before in our “countdown to history.”

 
Foundation Trustee 
Chair’s Message
Paul A. Netzel



๙โรตารีท่ัวไทย

สู ่สวรรคาลัย
ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน

จากใจประธานด�าเนินงานโครงการ “โรตารีทัว่ไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน สู่สวรรคาลัย”
เป็นโครงการทีส่โมสรโรตารีในประเทศไทยทั้ง 4 ภาคจัดท�า เพือ่แสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแก่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยการรวบรวมมวลมิตรโรแทเรียนและอาสาสมัครนักปั่นจากทัว่ประเทศ อาสาทีจ่ะเป็นตัวแทนน�าความจงรักภักดี 

โดยการเริม่ปั่นจักรยานจากจุดตั้งต้นของแต่ละภาค เดินทางไปยังพระบรมราชมหาราชวัง
ณ กรุงเทพมหานคร เพือ่ถวายความอาลัย และเข้าถวายดอกไม้จันทน์ทีส่�านักพระราชวัง สนามเสือป่า

เพือ่น�าไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันพฤหัสบดีที ่26 ตุลาคม 2560



๙
	 ส�ำหรบัภำค	3330	จดุเร่ิมต้นกำรป่ันของภำคใต้	ได้เร่ิมทีจ่งัหวดั

ยะลำและนรำธิวำสพร้อมกันเมื่อวันที่	16	กันยำยน	2560	ใช้เวลำ

ท�ำกิจกรรมทัง้สิน้	10	วนั	คอื	ระหว่ำงวนัที	่16	–	25	กนัยำยน	2560

	 รปูแบบของกำรป่ันจักรยำนจะม	ี2	รปูแบบคือ	กำรป่ันทำงไกล

จำกจดุเริม่ต้นจนถงึจดุหมำยคือกรุงเทพมหำนคร	จะมนัีกป่ันทำงไกล

ทั้งหมดรวม	11	ท่ำน	เริ่มต้นที่จังหวัดยะลำ	4	ท่ำน	เริ่มต้นที่จังหวัด

นรำธิวำส	2	ท่ำน	และที่เหลือเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลำอีก	5	ท่ำน

ซึ่งทั้ง	11	ท่ำนน้ีถือเป็นตัวแทนของภำค	3330	ในกำรปั่นต่อเนื่อง

จำกภำคใต้ไปจนถึงพระบรมมหำรำชวัง	ส่วนกำรปั ่นจักรยำน

อีกรูปแบบหน่ึงคือกำรปั่นระหว่ำงจังหวัด	 เป็นกำรปั่นส่งมอบธง

สโมสรไปยังจังหวัดถัดไปจนถึงกรุงเทพมหำนครเพื่อใช้ธงสโมสร

เป็นเสมือนหน่ึงตัวแทนในกำรถวำยอำลัยแก่พระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

	 ถึงแม้ว ่ำในกำรด�ำเนินโครงกำรครั้งนี้จะมีข ้อจ�ำกัดและ

อุปสรรคบำงประกำร	 ด้วยเรื่องของเวลำที่กระชั้นชิดและเรื่องงบ

ประมำณ	แต่ด้วยควำมพยำยำม	ควำมมุง่มัน่และต้องกำรแสดงออกถึง

ควำมจงรักภักดีที่มีต่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล

อดลุยเดช	องค์อปุถมัภ์สโมสรโรตำร	ีพระองค์ผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ของพวกเรำ

ชำวโรแทเรียนทั้งมวล	 ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรได้รับควำมร่วมมือและ

เสยีสละด้วยดจีำกประธำนจัดกำรป่ันจักรยำนทกุๆท่ำน	 ไม่ว่ำจะเป็น

แรงกำย	 แรงใจ	 ก�ำลังทรัพย์และอื่นๆ	 ได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำน

นำยกสโมสรทกุสโมสร	ท่ำนผู้ช่วยผูว่้ำกำรภำค	ท่ำนอดีตผูว่้ำกำรภำค	

ท่ำนอดีตนำยกสโมสร	มวลมิตรโรแทเรียน	ชมรมนักปั่นจักรยำนใน

ทุกพืน้ที่	 นักปั่นอิสระทีใ่ห้ควำมสนใจมำร่วมป่ันในครัง้นีอ้ย่ำงมำกมำย		

รวมไปถงึผูม้อุีปกำรคณุสนับสนนุในทกุๆเรือ่ง	ต้องขอขอบคุณทกุๆท่ำน

	 ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ร่วมปั่นตลอดเส้นทำงจำกใต้ขึ้นมำจนถึง

กรงุเทพมหำนคร	 แต่ได้ติดตำมข่ำวครำวกำรป่ันเพือ่คอยประสำนงำน

ในกำรปั่นถึงจุดที่พักให้เป็นไปโดยรำบร่ืนทุกวัน		ทรำบข่ำวจำก

นักปั่นหลักว่ำในหลำยๆช่วงของกำรปั่นเป็นไปอย่ำงสนุกสนำน					

มีโอกำสได้กรำบสักกำระขอพรจำกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลำยๆสถำนที่ที่

ปั่นผ่ำน	 ด้วยไมตรีจิตกำรต้อนรับที่ดียิ่งจำกนักปั่นและมวลมิตร

โรแทเรียนในทุกพ้ืนที่ที่ไปถึง	 เป็นที่ประทับใจของนักปั่นหลักท้ัง	

11	 ท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง	 ขอขอบคุณ

แทนนักปั่นหลักมำ	ณ	ที่นี้ด้วย

	 เป็นทีน่่ำยนิดว่ีำตลอดกำรป่ันทัง้	

9	 วันนั้น	 สภำพอำกำศจะดีมำกแทบ

จะไม่เจอฝนท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรปั่น	

และไม ่มีอุ บัติ เหตุ ใดๆเกิดข้ึนเลย	

ถือว่ำเป็นโชคดียิ่งของกำรปั่นในครั้งนี้	

	 ในส่วนของตัวเองท่ีมีโอกำสได้

ร่วมป่ันในช่วงจำกตวัเมอืงนครปฐมเข้ำสู่

พระบรมมหำรำชวัง	 ถือเป็นควำมภมูใิจอย่ำงยิง่ท่ีมโีอกำสได้เข้ำร่วม

ในกิจกรรมครั้งประวัติศำสตร์ในครั้งนี้	 เพรำะถือได้ว่ำเป็นครั้งแรก

ที่ตัวแทนสโมสรโรตำรีทั้ง	 4	 ภำค	 สำมำรถรวมตัวกันปั่นจักรยำน

เพื่อไปกรำบถวำยอำลยัแก่พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมูพิล

อดุลยเดช	พร้อมๆกันในตอนบ่ำยวันที่ 	24	กันยำยน	2560

ท่ีสนำมโรงเรียนวัดรำชบพิตรซ่ึงอยู ่ติดกับพระบรมมหำรำชวัง

และได้เป็นหนึ่งในตัวแทนภำค	 3330	 เข้ำร่วมถวำยดอกไม้จันทน์	

ในวันที่	25	กันยำยน	2560	ที่ส�ำนักพระรำชวัง	สนำมเสือป่ำ

	 ขอขอบคณุท่ำนผูว่้ำกำรภำค	นพ.พรีะ	ฟำร์มไพบลูย์	ทีม่อบโอกำส

ให้ท�ำงำนนี้	 ทั้งยังช่วยสนับสนุนด้ำนงบประมำณและให้ก�ำลังใจ

ผลักดันจนโครงกำรส�ำเร็จได้ในที่สุด

บทความโดย...
อน.อรอนงค์ กูลแก้ว 
ประธานด�าเนินงานโครงการฯ ภาค 3330
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กำรจดักำรประกวดสนเทศโรตำรขีองภำค	3330	

ของเรำปีนีเ้ป็นครัง้ที	่18	แล้วค่ะ	ซึ่งทีมงำนที่จัดกำร

ประกวดก็หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปทุกปีเรำจะได้ผู้ชนะเลิศที่

มำกไปด้วยควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด	ผู้ชนะเลิศบำงท่ำนหลังจำก

ได้รำงวัลเกิดควำมมั่นใจ	ค้นพบตัวเอง	ทุกวนันีเ้ป็นพธิกีร	เป็นปฏคิม

ให้แก่สโมสรของตวัเองและต่ำงสโมสรด้วยค่ะ

    การประกวดสนเทศโรตารีคืออะไร??
เชื่อไหมค่ะว่ำดิฉันเคยเจอค�ำถำมนี้

หลำยๆท่ำนอำจจะเป็นสมำชิกใหม่เลยไม่ทรำบว่ำ

กำรประกวดสนเทศโรตำรีคืออะไร

วนันีเ้รำมำท�ำควำมรูจ้กักำรประกวดสนเทศกันดกีว่ำ

อน.ดร.รัตนำพร	เลำรุจิรำลัย	08-1299-3600

หรือส่งใบสมัครได้ท่ี	:	คุณกมลลักษณ์	08-1744-4543

สอบถามเพิ่มเติม
ID	LINE	:
@rotary_information

ในการประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1
พื้นที่ 1-15 และ 31

สถานที่ประกวด

1.	สโมสรจะเข้มแขง็ได้อย่ำงไร

2.	โครงกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ทีดี่	ควรมีลกัษณะอย่ำงไร

3.	อะไร?	คอืภำพลกัษณ์สำธำรณะทีด่ขีองโรตำรี

หัวข้อในการประกวดสนเทศโรตารีสน เทศ โรตารี

การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-15 และ 31 ขอเชิญชวน
นายก, ประธานสมาชิกภาพ, มูลนิธิ, บ�าเพ็ญประโยชน์, ภาพลักษณ์สาธารณะ ผชภ., 

กรรมการภาค และสมาชิกโรแทเรียนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1

ลงทะเบียน online ได้ที่
www.rotary3330.net/register/

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่

ผชภ.ฤลิษา พรศิริอนันต์
ประธำนจัดงำน

http://www.rotary3330.net/register/


	 สวสัดีครับ	ผมช่ือสนัติพงษ์	บญุผลิตกลุ	ท�ำอำชีพวิศวกรโรงงำนอตุสำหกรรม	ท�ำงำนเก่ียวกบัระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองมือวดั	

ท่ีได้รู้จกัและเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นสมำชิกของโรตำรีก็ด้วยควำมสนใจในกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ได้รับกำรชกัชวนโดยอดีต

นำยกเอกรัตน์	จนัทร์รุ่งเรือง	ซึง่เป็นเพ่ือนสมยัมธัยมและเป็นวำ่ท่ีนำยกรับเลือก	112	ในขณะนัน้		เม่ือได้เข้ำมำเป็นสมำชิกโรตำรี

ลกูแก-กำญจนบรีุ	 รู้สกึประทบัใจกบักำรต้อนรับอยำ่งอบอุน่เป็นมิตรและเป็นกนัเองอยำ่งมำก	ย่ิงได้เหน็แนวคดิแนวทำงกำรท�ำงำน

เพ่ือสว่นรวมของโรแทเรียนทกุคนและได้มีสว่นร่วมกบังำนตำ่งๆ	ของทำงสโมสรก็ย่ิงท�ำให้รู้สกึรักและภำคภมิูใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่

ของสโมสรโรตำรี		

	 ขอขอบคณุสโมสรโรตำรีลกูแก-กำญจนบรีุและโรแทเรียนทกุท่ำนท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเสียสละ	มุ่งมัน่ตัง้ใจท�ำงำนเพ่ือ

ส่วนรวมอย่ำงเต็มท่ี	เต็มควำมสำมำรถ	ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน	ผมมีควำมยินดีท่ีได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในกำรสนบัสนนุกิจกรรมตำ่งๆ	เพ่ือให้สิง่ดีๆ	เหลำ่นีค้งอยูต่อ่ไป	ขอบคณุครับ

	 ท่ีผมเข้ำมำเป็นสมำชิก	 สโมสรโรตำรีทวำรวดีก็เพรำะคณุพอ่(อน.สมชำย	 กมลพนัธ์ทิพย์)	 ทำ่นอยำกให้เข้ำมำบ�ำเพญ็ประโยชน์	

และชว่ยเหลือสงัคม	 แรกๆก็ไมอ่ยำกเข้ำมำเพรำะไมค่อ่ยมีเวลำสกัเทำ่ไหร่	 แตพ่อได้เข้ำมำร่วมประชมุเทำ่นัน้แหละ	 ก็รู้สกึวำ่

สมำชิกทกุทำ่นเป็นกนัเอง	 ดแูลกนัดีมำก	ประชมุเป็นงำนเป็นกำรแตก็่ไมเ่ครียด	สนกุอีกตำ่งหำก	ทกุคนเคำรพและรับฟังข้อเสนอ

ของแตล่ะคนนำ่รักมำกครับ	หลงัจำกนัน้ผมก็ได้เข้ำร่วมบ้ำงไมเ่ข้ำบ้ำง	รู้ตวัอีกที	ผมก็รู้สกึมีควำมสขุทกุครัง้ท่ีได้เข้ำร่วมประชมุ

หรือกิจกรรมหลำยๆอยำ่งท่ีทำ่นนำยกสโมสร	 หรือสมำชิกทำ่นอ่ืนเสนอมำ	 ผมมีควำมรู้สกึวำ่พวกเรำได้ก้ำวข้ำมค�ำวำ่สมำชิก

มำเป็นค�ำวำ่	 “ครอบครัว”	 แล้วรักกนัเหมือนพ่ีเหมือนน้อง	 และพร้อมท่ีจะชว่ยเหลอืในทกุๆเร่ืองของสโมสรฯของพวกเรำ	 แตล่ะคน

จะมีควำมถนดัและจะท�ำหน้ำท่ีนัน้ดีมำก	 จงึรู้วำ่พวกเรำมำด้วยใจท่ีเตม็ใจอยำกท�ำและเสียสละมำเพ่ือท�ำอะไรก็ได้ท่ีให้สงัคม

น่ำอยู่และดีขึน้	ไม่เก่ียงถึงควำมยำกและล�ำบำก	นีแ้หละคือควำมประทบัใจของผม	และท�ำให้ผมรักสโมสรโรตำรีทวำรวดี

มำจนถงึทกุวนันีค้รับ

สมาชิกใหม่หัวใจเกินร้อย

	 สวสัดีคะ่	ดฉินั	นำงสำวพิมพ์วิมล	ประชำญสทิธ์ิ	อำชีพ	ท่ีปรึกษำด้ำนกำรเงิน	id	9452959	ผู้แนะน�ำ	อน.พรรณเพญ็	ไพบลูย์เกษม	

ดฉินัมีควำมเหน็วำ่สโมสรโรตำรี	 เป็นสโมสรท่ีชว่ยเหลอืสงัคม	 แบง่ปันสิง่ดีๆให้คนในสงัคมตรงกบัท่ีตวัเรำเองเป็นคนชอบชว่ยผู้ อ่ืน	

รักในงำนบริกำร	 อีกทัง้พ่ีๆในสโมสรให้ควำมเป็นกนัเองควำมเอน็ด	ู รู้สกึอบอุน่ใจ	 จงึตดัสนิใจเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสโมสรโรตำรี

มณีกำญจน์	ดิฉันรับรู้ถึงมิตรภำพท่ีย่ิงใหญ่	เกิดเป็นควำมรัก	จำกกิจกรรมท่ีได้ร่วมท�ำกับสมำชิกทุกท่ำน	ดีใจมำกๆเลยค่ะ

ท่ีได้มำเป็นสมำชิกครอบครัวโรตำรีคะ่	ขอบคณุคะ่

	 ควำมประทบัใจของฉนักบัสโมสรโรตำรี	มีมำตัง้แตก่่อนท่ีฉนัเข้ำมำเป็นสมำชิก	ควำมประทบัใจสิง่แรก	จำกคณุพอ่วินยั	ทรุำภรณ์

(พอ่บญุธรรม)	 ทำ่นเป็นอดีตผู้อ�ำนวยกำร	ทำ่นย่ืนนำมบตัรของทำ่นให้	 ทำ่นได้เลำ่เร่ืองรำวกำรท�ำงำนของทำ่นเก่ียวกบัสโมสร

โรตำรี	ทำ่นเลำ่อยำ่งภำคภมิูใจท่ีทำ่นได้ชว่ยเหลอืสงัคม	อำทิเชน่	ชว่ยเหลอืผู้ยำกไร้	และมอบเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์กบัโรงพยำบำล

ท่ีขำดแคลน	ซึง่เป็นควำมจ�ำเป็นกบัเป็นอยูข่องมนษุย์	โดยสว่นตวัฉนัเป็นคนท่ีชอบชว่ยเหลอืคนอยูแ่ล้ว	พอทำ่นเลำ่เร่ืองรำวให้ฟัง	

ท�ำให้ฉนัมองสโมสรโรตำรี	 เป็นกำรชว่ยเหลือสงัคมเพ่ือนมนษุย์อยำ่งแท้จริง	 เพรำะกำรท่ีได้ชว่ยเหลือผู้คนท�ำให้ฉนัมีควำมสขุ	

อีกสิง่ท่ีฉนัประทบัใจอีกเร่ือง	วนังำนสถำปนำของสโมสรโรตำรีเบตง	คณุพอ่วินยัและคณุแมก่ญัญำ	ทรุำภรณ์	ทำ่นได้ชวนให้ไป

ร่วมงำนสถำปนำสโมสรโรตำรีเบตง	 ทำ่นถอดเข็มจำกสทูทำ่นหนึง่อนัเป็นตรำสโมสรโรตำรีเบตง	 มำตดิท่ีเสือ้ของฉนั	 ได้เหน็

สมำชิกมำจำกท่ีตำ่งๆ	ทัง้ในประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย	 เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกนั	 ในวนันัน้คณุพอ่ได้รับหน้ำท่ีเชิญธง

ขึน้เวที	ทำ่นเชิญธงอยำ่งภำคภมิูใจและสงำ่งำมท�ำให้รู้สกึภมิูใจไปด้วย	ทำ่นเป็นตวัอยำ่งในกำรให้มำตลอด	ให้โดยไมห่วงัผลตอบแทน

จำกใคร	ให้ด้วยใจ	กำรได้ชว่ยเหลือคนท�ำให้ฉนัรู้สกึถงึคณุคำ่ของกำรให้	และกำรให้ท่ีหำซือ้ไมไ่ด้
รทร.ชญำภำ	สมำนวรศกัดิ์

สโมสรโรตำรีเบตง

รทร.พิมพ์วิมล	ประชำญสทิธ์ิ
สโมสรโรตำรีมณีกำญจน์

รทร.สนัตพิงษ์	บญุผลติกลุ
สโมสรโรตำรีลกูแก-กำญจนบรีุ

รทร.ธเนศ	กมลพนัธ์ทิพย์
สโมสรโรตำรีทวำรวดี
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ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

สโมสรโรตารีตรัง

ท�ำพิธีสถำปนำคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรโรทำแรคท์

โรงเรียนตรังวิทยำ	อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตำรีตรัง

สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์

ให้กำรต้อนรับ	ผวภ.พีระ	ฟำร์มไพบูลย์

พร้อมเยี่ยมชมโครงกำรบ่อหมักปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและเตรียมกำรก่อตั้ง

ชุมชน	RCC	บ้ำนบำงทอง
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สโมสรโรตารีพัทลุง

ให้กำรต้อนรับ	ผวภ.นพ.พีระ	ฟำร์มไพบูลย์	

พร้อมท�ำกิจกรรม	“ปันรักให้น้อง”	และมอบทุน

กำรศึกษำและเล้ียงอำหำรกลำงวันที่ศูนย์ศึกษำ

พิเศษ	จ.พัทลุง

สโมสรโรตารีทับเท่ียง

เชิญ	ผวภ.นพ.พีระ	ฟำร์มไพบูลย์	ท�ำโครงกำร	

“ปันรักให้น้อง”	กับโรงเรียนตรังร่วมพัฒนำ	

มอบสื่อกำรเรียนกำรสอนและเลี้ยงอำหำรกลำง

วันเด็กที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	เขต	4	จ.ตรัง
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สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง

ผวภ.นพ.พีระ	ฟำร์มไพบูลย์ร่วมท�ำ

กิจกรรมให้ควำมรู้ในกำรดูแล

สุขภำพด้วยสมุนไพรและวิธี

ธรรมชำติบ�ำบัดแก่ประชำชน

ต.นำท่ำมใต้	ร่วมกับโรงพยำบำลส่ง

เสริมสุขภำพ	ต.นำท่ำมใต้	จ.ตรัง

สโมสรโรตารีราชบุรี
ท�ำโครงกำรสร้ำงวิชำชีพให้ชุมชน

สู่กำรท�ำกินที่พอเพียง	(ช่ำงตัดผมชำย)	

ณ	วิทยำลัยสำรพัดช่ำงรำชบุรี

สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา 10 สโมสร 
โดย	อผภ.ธีรนันท์	วงค์หล่อ

และมิตรโรแทเรียน	เรียงร้อยดวงใจ

*ท�ำด้วยใจ*	ส่งรำชำแห่งรำชัน	สู่สวรรคำลัย

...ร่วมใจท�ำดอกดำรำรัตน์	๖,๙๙๙	ดอก

เพื่อใช้ในงำนพิธีถวำยพระเพลิง

โดยส่งมอบให้กับ	ส่วนรำชกำร

ท่ำนไพร	พัฒโน

นำยกเทศมนตรีเทศบำลนครหำดใหญ่

ณ	เทศบำลนครหำดใหญ่

กิจกรรมสโมสร
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สโมสรโรตารีนครปฐม และสโมสรตารีทวารวดี
จัดท�ำโครงกำร	“หนังสือเพ่ือน้องเยำวชนไทยก้ำวไกลกำรศึกษำ”	

113	โรงเรียน	มูลค่ำ	1,130,000	บำท	ร่วมกับส�ำนักพิมพ์

Grolier International

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
ท�ำโครงกำรมอบพันธ์ปลำ	3,000	ตัว	อำหำรปลำ	3	กระสอบ	และอบรมให้ควำมรู้ในกำร

เลี้ยงปลำเพื่อเป็นอำหำรกลำงวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ

สโมสรโรตารีในพื้นท่ี 21 สโมสรโรตารีพระประแดง สโมสรโรตารีลัดหลวง 

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์
ท�ำโครงกำรร่วมกันในกำรฝึกอบรมให้เยำวชนต่อต้ำนยำเสพติดในโรงเรียนครุนอก

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง และ
สโมสรตารีสุพรรณิการ์
จัดท�ำโครงกำร	“สนำมเด็กเล่น

สร้ำงสุข	ห้องสมุดสร้ำงปัญญำ	

(หนังสือพูดได้)”	

และเล้ียงอำหำรกลำงวันให้กับ

อนุบำลศิริประจันต์	

จ.สุพรรณบุรี



ศูนยโรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 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
ประธานศูนยฯ

เรียน ผูนําสโมสรที่เคารพรัก

 โรตารีสากลกําหนดใหสงคาบํารุงโรตารีสากลงวดครึ่งปแรก
ภายใน 120 วันนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ในปบริหารนี้ 
กอนถูกเพิกถอนสถานภาพสโมสร หวังวาทุกๆ สโมสรจะไดดําเนิน
การโดยเรียบรอย 

 อนึ่ง  การเขา  My Rotary และรายงานสถานภาพและ
กิจกรรมของสโมสรดวย Rotary Club Central เปนสิ่งสําคัญที่
ทุกๆ สโมสรควรดําเนินการ หลายสโมสรติดตอขอความรูจากศูนย
โรตารีในประเทศไทยในเรื่องนี้ ซึ่งเรายินดีใหบริการคําปรึกษาเพื่อ
การเรียนรู ขอเชิญเจาหนาที่สโมสรตางๆ ที่ยังมีขอขัดของหารือได
ดวยความยินดียิ่ง

  ดวยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดวยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมตรีจติ

(ชาญ จรรโโโโโลงเศวตกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล)

 เร่ิมตนปโรตารี 2560-61 ศูนยฯ ไดปรับเปลี่ยนเว็บไซตเปนรูปแบบใหม 
เพ่ือใหตอบสนองการใชงานของมวลมิตรโรแทเรียนที่ปจจุบันนิยมใช
สมารทโฟนเพื่อออนไลนหรือทํากิจกรรมตางๆ มากยิ่งขึ้น

 ศูนยโรตารีฯ ไดแปลเอกสารของโรตารีสากลเปนภาษาไทย เปนชุดคูมือ 
“การเริ่มตนสโมสรโรตารี (Starting a Rotary Club)” ประกอบดวย
เรื่อง สโมสรอุปถัมภ, การประชุมสนเทศ, การประชุมกอต้ัง, การประชุม
สโมสร, การฉลองสารตราตั้งของสโมสร

 นอกจากนี้ ยังมีเอกสารเกี่ยวกับ "My Rotary" แปลเปนภาษาไทยโดย
โรตารีสากล ประกอบดวย

   วิธีเขาใชงาน Rotary Club Central
   วิธีใสรายละเอียดเปาหมายสําหรับเจาหนาที่สโมสร
   วิธีใสรายละเอียดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
   วิธีการดูขอมูลตางๆ
   วิธีการรายงานความคืบหนาของเปาหมายสําหรับเจาหนาที่

สโมสร

 ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารทั้งสองรายการไดที่เว็บไซตของศูนย
โรตารีฯ Rotarythailand.org

ขาว/ประกาศ

ภาพกิจกรรม
เม่ือวันที่ 29 กันยายน มีการประชุมคณะกรรมการ
โครงการแกมลิงหนองโนนตาย เพื่อหารือในเร่ือง
ตางๆ  อาทิ  การดําเนินงาน  การเพิ่มมูลคาของ
โครงการใหมีผู รับประโยชนมากข้ึนโดยการจัดทํา
ธนาคารนํ้า การจัดภูมิทัศนพื้นที่ในโครงการ รวมทั้ง
การสรางศาลาอเนกประสงค

ตัวเลขโรตาร ี(25 ก.ย. 60 - www.rotary.org)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,430 1,676 2,879 1,383 8,368
สโมสร 101 67 110 68 346

กันยายน 2560
สารจากศูนยโรตารีในประเทศไทย



รายงานการประชุมของสโมสรโรตารี ภาค 3330 ประจ�าเดือน
สิงหาคม
2560

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

2.	เบตง
25
17 1

4
5

66.00
62.50

2 3.	ปัตตำนี
4.	นรำธิวำส

10
24

3
-

73.33
-

3 5.	ควนลัง	-	หำดใหญ่
6.	หำดใหญ่
7.	หำดใหญ่นครินทร์
8.	สงขลำนวมินทร์

13
29
18
9

3
-
5
3

71.11
-

80.00
70.00

4 9.	คอหงส์
10.	โคกเสม็ดชุน
11.	นครหำดใหญ่
12.	กำญจนวนิช-หำดใหญ่
13.	หำดใหญ่อิสต์

8
44
17
11
30

3
-
2
-
-
-

-
67.78
86.27

-
-

5 14.	สตูล
15.	สงขลำ

12
34 4

-
4

-
84.17

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

17
13
25
43

2
1
-
2

61.76
53.85

-
51.11

7 20.	ชิโนภูเก็ต
21.	ภูเก็ตเซ้ำท์
22.	ภูเก็ต

22
25
19

-2 1
3
1

47.83
53.33
52.63

8 23.	จังซีลอน
24.	ป่ำตองบีช
25.	ทุ่งคำ
26.	อันดำมัน
27.	พรหมเทพภูเก็ต

20
31
41
24
17

-2

2
2
5
2
5

85.00
54.84
68.10
66.67
56.47

9 28.	ตะกั่วป่ำ
29.	ระนอง
30.	พังงำ
31.	อันดำมันพังงำ

22
21
21
16

-1

-
-
5
-

-
-

88.57
-

10 32.	เหลืองกระบี่
33.	กระบี่
34.	อ่ำวลึก

37
33
16

1 4
4
3

50.00
50.81
45.24

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

33
9
4

2
-
-

33.33
-
-

12 38.	ทุ่งสง
39.	นครศรีวีรไทย
40.	ศรีธรรมำโศกรำช

26
12
25

1
3

5
2
5

56.92
77.78
70.83

13 41.	สิชล-นครศรี
42.	ท่ำศำลำ-นครศรี
43.	โพธิ์เสด็จ-นครศรี

28
23
19

5
4
3

55.71
65.28
65.08

14 44.	สุรำษฎร์ธำนี
45.	ศรีตำปี
46.	เพชรตำปี
47.	บ้ำนนำสำร	สุรำษฎร์ธำนี

16
46
14
16

-
3
-
2

-
86.96

-
43.75

15 48.	ประจวบคีรีขันธ์
49.	ชุมพร

26
14 -1

-
5

-
42.86

16 50.	ปรำณบุรี
51.	หัวหิน
52.	รอยัลหัวหิน

32
34
45

3
1

4
2
4

64.38
48.61
50.58

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

54.	เพชรบุรี
55.	เขำวัง

6
11
30

1
1

-
-
4

-
-

81.25
18 56.	สมุทรสงครำม

57.	สมุทรสำคร
58.	บ้ำนแพ้ว
59.	กระทุ่มแบน

28
37
39
11 -2

5
-
3
1

56.19
-

62.50
58.82

19 60.	แก่นจันทน์
61.	พลอยรำชบุรี
62.	รำชบุรี
63.	ผึ้งหลวงรำชบุรี

34
49
36
18

-1
6

3
4
-
2

45.10
52.04

-
68.42

20 64.	โพธำรำม
65.	บ้ำนโป่ง
66.	หลักห้ำ-ด�ำเนิน

23
29
10

3
2
3

76.39
96.55
66.67

21 67.	ลัดหลวง
68.	พระประแดง
69.	พระสมุทรเจดีย์

21
19
31

-1
2

-
4
5

-
98.68
95.86

22 70.	ปู่เจ้ำสมิงพรำย
71.	เอรำวัณ
72.	ส�ำโรง
73.	เทพำรักษ์

22
5
31
15

4
-
4
-

79.55
-

81.25
-

23 74.	บำงบ่อ
75.	สมุทรปรำกำร
76.	บำงพลี

9
20
12

4
5
-

91.67
84.00

-
24 77.	นครปฐม

78.	พุทธมณฑล
79.	ดอนตูม
80.	ไร่ขิงสำมพรำน

57
20
28
12

3 5
-
-
2

87.37
-
-

67.86
25 81.	ก�ำแพงแสน

82.	พระปฐมเจดีย์
83.	บำงเลน
84.	ทวำรวดี

14
67
25
18 1

-
4
-
2

-
88.06

-
63.89

26 85.	สนำมจันทร์
86.	นครชัยศรี
87.	สำมพรำน

54
19
10

-
5
-

-
74.74

-
27 88.	กำญจนบุรี

89.	ทองผำภูมิ
90.	มณีกำญจน์
91.	อีคลับภำค	3330

47
11
25
4

-4

-1

3
5
5
2

70.92
87.27
92.00
100.00

28 92.	ท่ำเรือ-กำญจนบุรี
93.	ท่ำม่วง
94.	ลูกแก-กำญจนบุรี

19
33
34

-1 2
5
5

67.50
55.76
42.63

29 95.	เพชรสุพรรณ
96.	สุพรรณบุรี
97.	สุพรรณิกำร์

23
42
29 1

-
4
2

-
89.29
98.00

30 98.	ป่ำเลไลยก์
99.	อู่ทอง
100.	สองพี่น้อง

30
20
30

1
-
5
2

-
90.53
65.00

31 101.	เกำะสมุย 8 - -

จ�านวนสโมสรที่ส่งคะแนนการประชุม 69 สโมสร คิดเป็น 68.32%
จ�านวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนการประชุม 32 สโมสร คิดเป็น 31.68%

ปีบริหาร
2559-2560จ�านวนสโมสรโรตารีท้ังหมด 101 สโมสร  จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 2,411 ท่าน

(ข้อมูลจาก my rotary : Date as of 1 September 2017)



อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์

การเงินภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

อน.พัชรา พูลโภคผล

เลขานุการภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

มวลมิตรโรแทเรียน
	 กำรเงนิภำคใคร่ขอแสดงควำมขอบคณุสโมสรต่ำงๆท่ีให้ควำมร่วมมอื
ในกำรช�ำระค่ำ	RI	และค่ำบ�ำรุงภำคอย่ำงต่อเนื่อง	อำจมีกำรช�ำระ
ลำ่ชำ้บ้ำงก็เข้ำใจว่ำผูบ้รหิำรสโมสรคงอยู่ระหว่ำงด�ำเนนิกำร	 แต่อย่ำงไรก็ดี
ควำมเป็นองค์กรสำกลย่อมต้องมกีติกำท่ีวำงไว้เดนิร่วมกัน	 ซึง่ทำงกำรเงิน
ของโรตำรี	 ก็มีกติกำเช่นกัน	 กติกำที่ว่ำคือกำรก�ำหนดให้สโมสรช�ำระเงิน
ค่ำ	RI	ภำยใน	120	วัน	งวดปัจจุบันต้องช�ำระภำยใน	28	ตุลำคม	2560		
ค�ำถำมคือถ้ำเกิน	 120	 วันจะเกิดอะไรขึ้น	 ค�ำตอบคือเกินจำก	 120	 วัน	
สโมสรจะถูกยุบสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิกภำพ	 (Terminated)	 ซึ่งปกติแล้ว
ก่อนกำร	Terminate	ทำง	RI	 จะท�ำกำรสอบถำมมำยังสโมสรหรือยังให้
โอกำสสโมสรช�ำระค่ำ	 RI	 เสมอ	 ยกเว้นสโมสรไม่แจ้งหรือขำดกำรติดต่อ
จริงๆ		กรณีที่สโมสรถูก	Terminated	แล้วภำยใน	150	วันนับจำกวันที่
ถกูยบุ	(Terminated)		สโมสรกย็งัมีสทิธิท์ีจ่ะขอท�ำกำรคนืสทิธ	ิ(Reinstate)	
แต่สโมสรจะต้อง
	 	 1.ช�ำระค่ำใช้จ่ำยคงค้ำงที่ปรำกฏยอดค้ำงช�ำระอยู่ทั้งหมดกับ	RI
	 	 2.ช�ำระค่ำปรับท่ำนละ	30	USD	(ตำมจ�ำนวนสมำชิก)
	 หำกสโมสรไม่ด�ำเนินกำรจ่ำยยอดค้ำงช�ำระท้ังหมดให้กับ	RI
ภำยใน	 150	 วันหลังจำกถูกยุบเลิก	 สโมสรจะถูกริบสำรตรำตั้งต้นฉบับ
และไม่มีสิทธิ์ขอคืนสมำชิกภำพได้อีก	กำรเงินภำคจึงมำพร้อมหน้ำที่
ที่จะต้องสกัดปัญหำที่จะเกิดกับสโมสรด้วยกำรติดตำมกำรช�ำระ
ค่ำ	RI	และค่ำบ�ำรุงภำคอย่ำงต่อเน่ือง	หวังว่ำท่ำนสมำชิกสโมสรทุกท่ำน
คงเข้ำใจ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

    สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียน
 	 ในเดือนผ่ำนมำ	 นำยก	 เลขำนุกำร	 เจ้ำหน้ำที่สโมสร	 ผู้ช่วย			
ผู้ว่ำกำรภำค	 และคณะกรรมกำร	 My	 Rotary	 ภำค	 ได้ร่วมมือ
ร่วมใจช่วยกันบันทึกข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ีสโมสร	 และเป้ำหมำยสโมสร	
ใน	My	Rotary	และ	Rotary	Club	Central	ได้ครบทุกสโมสร	
แม้จะยังมีบำงสโมสรบันทึกเจ้ำหน้ำที่สโมสรไม่ครบทุกต�ำแหน่ง
กต็ำม	ทัง้นีไ้ม่รวมกำรบนัทกึต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริหำร	(Executive	
Secretary)	 ซึ่งโรตำรีสำกลได้เปิดให้สโมสรเลือกที่จะบันทึกหรือ
ไม่บันทึกก็ได้	
		 หลังจำกด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยแล้ว	 อย่ำลืมเข้ำไปบันทึก
ข้อมูลที่ได้ด�ำเนินกำรแล้วใน	Rotary	Club	Central	ด้วย	เพื่อจะ
สำมำรถติดตำมควำมส�ำเร็จของสโมสรได้ตลอดทั้งปี
		 ขอแจ ้ งควำมคืบหน ้ ำของโครงกำรหนองโนนต ่ ำย											
ภำคฯได้รบัเงินบรจิำคเข้ำโครงกำรแล้ว	จ�ำนวน	2,086,000.-	บำท	
(ไม่รวมยอดจำก	 DDF	 69,934.-	 เหรียญสหรัฐ)	 คงเหลืออีก
จ�ำนวน	107,500.-	บำท	จำกท่ำนที่ได้แจ้งควำมประสงค์บริจำค
ไว้แล้ว	 หำกท่ำนใดยังไม่ได้โอนเงินให้ภำคฯ	 กรุณำโอนเข้ำบัญชี
ธนำคำรกสิกรไทย	สำขำกระ บ่ี 	 บัญชีออมทรัพย ์ เลขที่
026-8-09082-7	ชือ่บัญช	ีนำยจิระศักดิ	์พันธพฤกษ์	และ	นำยพีระ	
ฟำร์มไพบูลย์	 และ	 นำงพัชรำ	 พูลโภคผล	 เพื่อโรตำรีไทยจะได้
ระบุจ�ำนวนเงินสนับสนุนท่ีแน่นอน	 ในกำรบันทึกข้อตกลงกับ
กรมชลประทำนภำยในเดือนตุลำคมนี้	 และร่วมกันวำงแผน
ด�ำเนินงำนต่อไป
		 ขอขอบพระคุณที่ให้ควำมร่วมมือในทุกๆด้ำนด้วยดีเสมอมำ

เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล

การเงินภาค 3330 โรตารีสากล

    Dear Fellow Rotarians
 	 During	 September,	 Club	 Presidents,	 Secretaries,	 Club	
Officers,	Assistant	Governors	and	My	Rotary	District	Committee	
have	cooperated	in	updating	club	officers	and	goals	in	My	
Rotary	and	Rotary	Club	Central.	So	all	101	clubs	have	now	
accomplished	 the	updates,	 though	 few	clubs	have	not	
input	all	club	officers,	excluding	Executive	Secretary
which	is	an	optional	requirement	not	a	mandatory.		
		 Club	should	input	achievement	in	Rotary	Club	Central	
after	completing	each	goal	so	that	club	achievements	can	
be	tracked	throughout	the	year.
		 To	update	you	the	progress	of	Monkey	Cheek	Project	
“Nong	Nuon	Tai”,	our	district	could	now	collect	the	donation	
of	 Baht	 2,086,000.-	 (excluding	 DDF:	 USD.	 69,934.-),									
outstanding	amount	from	those	who	had	informed	us	their	
intention	 to	 donate,	 is	 Baht	 107,500.-	 We	 would	 request	
those	showing	their	intention	to	donate	(at	DTA	in	Trang),	
please	 transfer	 your	 donation	 to	 Kasikorn	 Thai	 Bank	 –		
Krabi	 Branch	 026-8-09082-7,	 Account	 Name:	 Mr.Jirasak	
Phanthaphuek,	Mr.Peera	Farmpiboon		and	Mrs.	Patchara	
Phulphokphol.	Rotary	Thailand	shall	sign	MOU	with	Royal	
Irrigation	 Department	 within	 October	 and	 plan	 for															
the	works	respectively.
		 Thank	you	for	all	your	continual	effort	and	support.

Dear Fellow Rotarians,
	 District	Finance	Committee	would	like	to	thank	clubs	
that	paid	RI	and	district	membership	fees.	I	believe	those	
clubs	that	have	not	paid	yet,	are	processing	the	payment.	
International	organization,	as	well	as	RI	has	set	the	rules	
that	 clubs	 must	 pay	 the	 annual	 fees	 within	 120	 days,	
therefor	first	annual	fees	invoice	is	due	by	28	October	2017.	
You	may	have	the	question	what	will	happen	if	the	payment	
is	not	paid	within	120	days.	If	the	club	does	not	pay	within	
120	days,	the	club	will	be	terminated	from	membership	
of	Rotary	International.	Anyhow,	RI	will	remind	the	club	to	
pay	for	the	over-due	accordingly,	unless	the	club	could	
not	be	in	contact.	Within	150	days	of	termination,	if	the	club	
wish	to	reinstate	membership,	the	club	must
	 	 1)	pay	all	outstanding	amount.
	 	 2)	pay	the	reinstatement	fee	of	USD.	30	per	member.		
	 If	 the	 club	 have	 not	 fulfilled	 their	 entire	 financial						
responsibility	within	150	days	of	termination	will	lose	their	
original	charter	and	will	not	be	eligible	for	reinstatement.
I	 hope	 you	 all	 understand	 that	 District	 Finance	 has	 a								
responsibility	 to	 remind	 all	 clubs	 to	 pay	 RI	 and	 district	
membership	fee.

Yours in Rotary
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โดย
อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ

ตำมท่ีผมได้รบักำรแต่งต้ังให้เป็นผูป้ระสำนงำนโซน	6	บ	ีส่งเสรมิกำรประชมุใหญ่
ประจ�ำปีโรตำรีสำกล	 (Zone	 6B	 Coordinator,	 Toronto	 Convention	
Promotion)	 ที่เมืองโตรอนโต	 ประเทศแคนำดำ	 ระหว่ำงวันท่ี	 23-27	
มิถุนำยน	2561	ผมอยำกจะถือโอกำสนี้เชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่ำน
ไปร่วมประชมุและท่องเทีย่วประเทศแคนำดำด้วยกัน	ท่ำนจะได้สัมผัสบรรยำกำศ
พิธีเปิดประชุมที่ยิ่งใหญ่	ตระกำรตำ	ถ่ำยภำพกับประธำนโรตำรีสำกลที่ท่ำน
ชื่นชอบทั้งอดีต,	ปัจจุบัน	และอนำคต	และได้พบปะมิตรโรแทเรียนที่มำจำก
ทั่วโลก

โตรอนโต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนำดำ	เป็นศูนย์กลำงกำรเงิน,	
กำรท่องเที่ยว,	ควำมบันเทิงและด้ำนอื่นๆ	ของประเทศ	อยู่ทำงด้ำนตะวันออก	
ได้รับกำรจัดอันดับจำกองค์กำรสหประชำชำติว่ำเป็น “เมืองท่ีน่ำอยู่ที่สุด
เมอืงหน่ึงของโลก” เป็นเมอืงทีไ่ด้ช่ือว่ำมคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมมำกทีสุ่ด
ท่ำนสำมำรถหำทำนอำหำรอร่อยๆ	 ของเกือบทุกชำติในโตรอนโต	 โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่ง	 อำหำรจีนสมัยก่อน	 คนจะบอกว่ำจะทำนอำหำรจีนที่อร่อย
ที่สุดต้องไปที่ฮ่องกง	 แต่ในปัจจุบันอำหำรจีนที่อร่อยที่สุดอยู ่ที่โตรอนโต		
เพรำะตั้งแต่หลังปี	ค.ศ.1997	ซึ่งเป็นปีที่อังกฤษคืนฮ่องกงให้กับประเทศจีน	
พ่อครัวที่ท�ำอำหำรจีนอร่อยได้ย้ำยจำกฮ่องกงมำอยู่ที่โตรอนโต	 นอกจำกน้ี	
โตรอนโตมีหอ	CN	Tower	ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นหอที่สูงที่สุด	ทุกคนที่มำโตรอนโต
ควรขึ้นไปชม	 น�้ำตกไนแองกำร่ำได้ชื่อว่ำเป็นน�้ำตกที่สวยที่สุดและมีช่ือเสียง
ที่สุดในโลก	ใกล้เพียงขับรถหนึ่งชั่วโมงเศษ	นอกจำกเที่ยวโตรอนโตแล้ว
ถ้ำท่ำนมีเวลำท่ำนสำมำรถเดินทำงไปท่องเที่ยวทำงด้ำนตะวันตกของแคนำดำ	
“เมืองแวนคเูวอร์”	กเ็ป็นเมอืงท่ีสวยงำมและน่ำอยูท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ของโลกเช่นกนั	
เทือกเขำร็อกกี้ของแคนำดำ	 (Canadian	 Rocky),	 อุทยำนแห่งชำติ	 Banff,	
ทะเลสำบหลุยส์หรือทะเลสำบมรกต	(Lake	Louis)	ล้วนมีควำมสวยงำมติด
อันดับโลก

ถงึตอนนี	้พวกเรำคงอยำกไปแคนำดำกันแล้ว	ขณะนี	้ได้มกีำรเตรยีมกำร
จัดทัวร์เพื่อพำพวกเรำไปร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปีโรตำรีสำกล
และท่องเที่ยวประเทศแคนำดำ	รำยละเอียดจะได้แจ้งให้พวกเรำ
ได้ทรำบเมือ่โปรแกรมเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	 แต่ท่ำนควรรบีลงทะเบยีน
เพื่อร่วมประชุม	โดยค่ำลงทะเบียนจะไม่รวมอยู่ในค่ำทัวร์	สำมำรถ
ลงทะเบียนได้ใน	My	Rotary	ค่ำลงทะเบียน	US$345	ก่อนวันท่ี	
15	 ธันวำคม	 2560	 หลังจำกนั้นค่ำลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเป็น	
US$420	และ	US$495	ถ้ำลงทะเบียนหลังวันที่	31	มีนำคม	2561
ถ้ำท่ำนลงทะเบียนออนไลน์ก่อน	15	ธันวำคม	2560	ท่ำนจะได้รับ
ส่วนลด	US$10	เหลือเพยีง	US$335 ดงันัน้	อย่ำรอช้ำ	รบีลงทะเบยีน
ตั้งแต่วันนี้	เพรำะถ้ำท่ำนลืมอำจจะต้องจ่ำยค่ำลงทะเบียนแพงขึ้น 

CN	Tower

อุทยำนแห่งชำติ	Banffน�้ำตกไนแองกำร่ำ

Lake	Louis

Canadian	Rocky

แล้วพบกันท่ี TORONTO, CANADA

ประชุม RI Convention, และเที่ยว CANADA ด้วยกัน



ลงทะเบียนออนไลนที่
My Rotary

ลงทะเบียน US$ 420
กอนวันที่ 31 มีนาคม 2561

*คาลงทะเบียนไมรวมคาทัวร

ลงทะเบียน US$ 345
กอนวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียนออนไลนกอนวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ไดรับสวนลด US$10

เหลือเพียง US$ 335


