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สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียน

เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชุมชน เป็นหนึ่งในจุดเน้น 6 ด้านของโรตารี เป็นเดือนที่ 4 
ของการท�างาน เราผ่านการท�างานมา 3 เดือนแล้ว        
มีการประชุม ท�ากิจกรรมและเพิ่มสมาชิกใหม่ๆเข้าสู่องค์กร
ของเรา และทุกสโมสรจะต้องช�าระเงินบ�ารุงโรตารีสากล
งวด 1 กรกฎาคม 2560 ภายในวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 
หวังว่าเลขาสโมสรทุกสโมสรจะรีบด�าเนินการให้เสร็จให้
เร็วท่ีสุด รวมท้ังค่าบ�ารุงภาคท่ีต้องจ่ายแล้วเสร็จภายในวันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 เช่นกัน
นับถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ผมได้เยี่ยมสโมสรอย่างเป็น
ทางการมาแล้วท้ังส้ิน 36 สโมสร พอสรุปได้ว่าในปีน้ีภาค 3330 
ของเราคงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว มีการบ�าเพ็ญประโยชน์
อย่างมากมายในเกือบทุกสโมสร ปีนี้สโมสรในภาคของเรา
คงได้โรตารีไซเตช่ันกันมากข้ึนอย่างแน่นอน ส่วนจะ
สามารถได้มากถึงเกินคร่ึงหนึ่งของสโมสรท่ีมีอยู่หรือไม่
ก็ข้ึนอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจและร่วมบันทึกในโรตารีคลับ
เซ็นทรัลให้เป็นปัจจุบันในทุกสโมสร ผมขอให้พวกเรามี
มิตรภาพ สนุกสนานในการบ�าเพ็ญประโยชน์และได้เรียนรู้
และพฒันาความเป็นผู้น�าของเรา และส�าเร็จในทุกๆด้านครับ

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

“ “ผมได้เยี่ยมสโมสรอย่างเป็น
ทางการมาแล้วทั้งสิ้น 36 สโมสร 

พอสรุปได้ว่าในปีน้ีภาค 3330 ของ
เราคงมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นบ้างแล้ว

สารผู้ว่าการภาค
ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
ภาค 3330 โรตารีสากล
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Governor’s Message

My Fellow Rotarians:

October is the month of Economic and Community 
Development as one of Rotary six Areas of Focus 
and the fourth month of our Rotary year. We have 
already passed three months of meetings, doing 
activities and increasing new members to our      
organization, and the deadline payment of RI Dues 
of 1st July 2017 by this October 28, I hope every club 
secretary should make it in time, including District 
Dues payment by December 31, accordingly.

I have made my officially visit to 36 clubs since    
1st October and seeing that our District 3330 has 
gained some new membership already, we have 
seen a lot of activities in most of our clubs which 
showing that half of our clubs should get RI Citation, 
and more than half would be possible by the joint 
participation of club members, and get update all 
activities in your Rotary Club Central accordingly.   
I wish all of us to have good fellowship and enjoy 
your service activities together to get better learning 
and good leadership development to achieve your 
club goals finally.

Yours in Rotary

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

“ “I have made my officially visit 
to 36 clubs since 1st October 
and seeing that our District 
3330 has gained some new 

membership already.
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มิตรโรแทเรยีนทีร่กั
ท่ีพิพิธภัณฑ์นครเมลเบิร ์น ออสเตรเลีย หลายปีก ่อนน้ัน  
บุตรสาวผมเคยท�างานอยูท่ี่น่ัน มีปอดเหล็กเคร่ืองหน่ึงต้ังแสดงอยู่ 
ส�าหรับผู้คนในยุคเดียวกับผมย่อมจ�าได้ว่าเคร่ืองปอดเหล็กนั้น
เป็นพยานหลักฐานแสดงว่า การแพร่ระบาดโปลิโอโรคร้ายในยคุ 1959 
นั้นน่ากลัวสักเพียงใด ก่อนท่ีจะมีการผลิตวัคซีนป้องกันออกมา 
จนถึงจุดท่ีเคร่ืองปอดเหล็กท่ีคร้ังหน่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�าคญั
มากทางการแพทย์ กลายมาเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์

ส�าหรับโลกส่วนใหญ่แล้ว เร่ืองราวของโปลิโอนั้นกลายเป็นเร่ือง
ธรรมดาๆ หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาท่ีน่าหวาดกลัว มีการผลิต
วัคซีนท่ีสามารถพชิิตโปลิโอได้ แต่ในบางส่วนของโลกแล้ว เร่ืองราว
จะแตกต่างกนั หลายๆประเทศไม่สามารถหาวัคซีนได้ การหยอด
วัคซีนแบบรวมหมู่กม็รีาคาสูงมาก หรือในบางท่ีอาจเข้าไม่ถึงตัวเดก็ 
ในขณะท่ีโลกส่วนใหญ่จัดให้โปลิโอไปอยู ่ในพิพิธภัณฑ์แล้ว 
ในบางประเทศไวรัสร้ายยังแพร่ระบาดต่อไป จนกระท่ังโรตารี
ก้าวเข้ามาจัดการให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด มีสิ่งแวดล้อมอะไร 
สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยปลอดโรคโปลิโอ

เมือ่โครงการโปลิโอพลัสถูกก่อต้ังข้ึนมาหลายปีก่อน ความพยายาม
ร่วมกันของโรตารีและรัฐบาลต่างๆในโลกตลอดจนโครงการ
รณรงค์กวาดล้างโปลิโอท่ัวโลก ได้ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยโปลิโอลดลง
จากปีละ 359,000 คน เหลือเพียงไม่กี่รายในปี 2560 นี้ แต่เราก็
จะต้องท�าให้จ�านวนผู้ป่วยลดเป็นศูนย์ต่อไปอย่างน้อยอีกสามปี 
เพื่อให้บรรลุผลการขจัดโปลิโออย่างแท้จริง และเพื่อให้บรรลุผล
ส�าเร็จเช่นนั้น เราจ�าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน

วันท่ี 24 ตุลาคมนี้ ถูกก�าหนดให้เป็นวันโปลิโอโลก 
เป็นวันท่ีเราจะฉลองผลงานท่ีผ่านมาและโอกาสท่ีจะสร้าง
ความตระหนักให้เราทุกคนทราบและระดมทุนเพื่อให้งาน
กวาดล้างโปลโิอได้ส�าเรจ็ลลุ่วงไป ผมขอร้องสโมสรโรตารี
ทุกแห่ง ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันโปลิโอโลกด้วยอย่างใด
อย่างหนึ่ง และขอเชิญชวนท่านเข้าในเว็บ endpolio.org 
เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและจดทะเบียนข่าวกิจกรรมของท่าน 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประมูลแบบเงียบๆ หรือจัดท�าข่าว
นิทรรศการ เดินการกุศล หรือจัดวันชมพูม่วง (Purple 
Pinkie Day) สโมสรท่านจะสามารถมุ่งมั่นสร้างสรรค์ได้
อย่างแท้จริง

ในวันโปลิโอโลกของเราปีนี้จะมีการถ่ายทอดสดจาก 
ส�านกังานใหญ่ มลูนิธิบิล&เมลินดา เกตส์ ณ เมอืงซีแอตเติล  
ท่านสามารถติดตามข่าวสดจากเว็บ endpolio.org เร่ิมเวลา 
14.30 น. ตามเวลาแปซิฟิค หลายท่านคงทราบแล้วว่า 
โรตารีจะท�าการระดมทุนปีละ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ติดต่อกนัสามปี โดยมูลนิธิบิล&เมลินดาเกตส์จะสมทบทุน
ให้ในอัตรา 2 ต่อ 1 เพื่อให้มีทุนเป็นจ�านวนสามเท่าของ
จ�านวนท่ีโรตารีหาทุนในวันโปลิโอโลกและตลอดปีต่อไป  
ผมขอให้พวกเราทุกคนมุ่งมัน่ สร้างสรรค์ ในวันโปลิโอโลก 
และช่วยกันพิชิตโปลิโอด้วยครับ

สารประธานโรตารีสากล
2560-2561

เอียน เอช. เอส. ไรส์ลี่
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RI President’s 
Message 
Ian H.S. Riseley 
Dear Fellow Rotarians,
Some years ago in the Melbourne, Australia, museum 
where my daughter used to work, an iron lung was on 
display. For most people my age who remembered 
the terrifying polio epidemics of the 1950s, that iron lung 
was a testament to how far vaccination had brought us: 
to the point where that once critical piece of medical 
equipment had literally become a museum piece.

For much of the world, the story of polio is a simple one: 
After years of fear, a vaccine was developed and a 
disease was conquered. But for some of the world, 
the story was different. In so many countries, the vaccine 
wasn’t available, mass vaccination was too expensive, 
or children simply couldn’t be reached. While the rest 
of the world relegated polio to its museums, in these 
countries, the disease continued to rage – until Rotary 
stepped forward and said that all children, no matter 
where they lived or what their circumstances, deserved 
to live free of polio.

In the years since PolioPlus was launched, the 
combined efforts of Rotary, the governments of the 
world, and the Global Polio Eradication Initiative 
have brought the number of cases of polio down 
from an estimated 350,000 per year to just a few so 
far in 2017. But we must reach zero cases, and stay 
there, to achieve eradication. To do that, we need 
everyone’s help.

On 24 October, we will mark World Polio Day. It is 
a day to celebrate how far we have come and an 
opportunity for all of us to raise awareness and 
funds to complete the work of eradication. I ask 
every Rotary club to participate in some way in 
World Polio Day activities, and I encourage you to 
visit endpolio.org for ideas and to register your 
event. Whether you host a silent auction, a virtual 
reality viewing, a fundraising walk, or a Purple 
Pinkie Day, your club can make a real difference.

This year, our World Polio Day livestream event will 
take place at the Bill & Melinda Gates Foundation 
headquarters in Seattle; you can watch it on    
endpolio.org beginning at 2:30 p.m. Pacific time. As 
many of you know, Rotary has committed to raising 
$50 million a year for the next three years. This 
amount will be matched 2-to-1 by the Gates 
Foundation – effectively tripling the value of all 
money Rotary raises on World Polio Day and 
throughout the year. Let’s all make a difference on 
World Polio Day – and help End Polio Now.
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ขยายบทบาทโรแทเรียนเปน็ผู้สร้างสันติ
 เมื่อเราพูดเรื่องสันติภาพ เราหมายถึงอะไร? วัตถุประสงค์
ของโรตารีข้อท่ีส่ี ท่ีได้ก�าหนดไว้ คือ “ส่งเสริมความเข้าใจกัน 
ด้วยไมตรีจิตและสันติภาพระหว่างประเทศ ด้วยการใช้มิตรภาพ
ของนักธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพจากท่ัวโลก มาเช่ือมโยงกันใน
อุดมการณ์แห่งการบ�าเพญ็ประโยชน์” ในโรตารีทุกวันนี ้ เราพบว่า
สันติภาพมใิช่เป็นเพยีงรูปแบบนามธรรม แต่เป็นรูปแบบการพฒันา
มนุษยชาติท่ีมพีลังชีวิต และมบูีรณาการในภารกจิ เพือ่เพือ่นมนุษย์
ของเรา

 การท�างานสร้างสันติภาพของเราส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีก�าลัง
ความสามารถของสมาชิกโรตารีท่ีจะบริหารกิจกรรมส�าคัญสาม
ประการ กล่าวคือ การจัดรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนกนั การระดมทุน
สนับสนุนโครงการต่างๆนับร้อยนับพันโครงการของเรา และ  
การคัดเลือกนักศึกษาทุนสันติภาพ โรตารีและสนับสนุน
การท�างานของเขา
 ในปีนีมู้ลนิธิโรตารีได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางกลยทุธ์กบัสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติ ซึ่งเป็นองค์กรระดับชั้นน�า ด้านการระบุ
แสดงตัวตน การใช้มาตรการชี้วัดทัศนคติ ชี้วัดสถาบันต่างๆและ
การออกแบบโครงสร้างสังคมที่มีสันติอย่างยั่งยืน
 ในการร่วมเป็นหุ้นส่วนกนั โรตารีจะท�างานกบัสถาบันแห่งนี้
เพ่ือสร้างช่องทางการเรียนรู ้ออนไลน์ส�าหรับโรแทเรียนและ
นักศึกษาสันติภาพ เพื่อสร้างทักษะประสบการณ์ปัจจุบันของตน 

สามารถใช้แบบวิธีการใหม่ และขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสนองปัญหา
ต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง เป้าหมายของเราคือการสนับสนุน
โครงการด้านสันติสุขและการแก้ไขข้อขัดแย้งในชุมชนนัน้ๆ ให้เป็น
ส่ิงท่ีท�าได้และมีผลกระทบอย่างดีด้วย โรตารียังได้เร่ิมรูปแบบ
โครงการ ผู้บริจาครายใหญ่ส�าหรับศูนย์สันติภาพของโรตารี เพื่อ
ระดมทุนส�าหรับหุ้นส่วนรายใหม่ๆ ในขณะท่ียังด�าเนินการ
รวบรวมเ งินบริจาคเพื่อการอบรมและสนับสนุนนักศึกษาทุน
สันติภาพและทุนอื่นๆ ต่อไปด้วย
 ประธานโรตารีสากล เอียน เอช เอส ไรส์ลี่ มีการประชุม
ด้านสันติภาพระดับโลก จ�านวนหกคร้ัง โดยจัดประชุมต้ังแต่
เดอืนกมุภาพนัธ์ ถงึมถินุายนปีน้ี เพือ่ส�ารวจสัมพนัธภาพด้านสันติ 
จุดโฟกัสท่ีส�าคัญหกประการของโรตารีและความยั่งยืนด้าน
ส่ิงแวดล้อม ประวัติศาสตร์ของเราได้พิสูจน์แล้วว่า ในการสร้าง
สันตินั้น ท่านไม่จ�าเป็นต้องเป็นนักการทูตก็ได้
 เมือ่ท่านเป็นพีเ่ล้ียงนักศึกษาท่ีจะส�าเร็จการศึกษา ท่านกเ็ป็น
ผู้สร้างสันติคนหนึ่ง
 เมื่อท่านท�าโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนของท่าน ท่านก�าลังสร้างสภาวะสันติสุขและการจัดการ  
ข้อขัดแย้งอย่างยั่งยืน
 เม่ือท่านสนบัสนนุร่วมมอืกบันกัศกึษาสันติภาพของโรตารี 
ท่านก�าลังส่งเสริมสันติภาพ
 ข้อขัดแย้งที่สับสนวุ่นวายทุกวันนี้ จ�าเป็นต้องใช้ความคิด
ริเร่ิมแบบสร้างสรรค์จากชุมชนมากยิ่งข้ึน เราสามารถมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ สร้างสันติด้วยกันได้อย่างแท้จริง

พอล เอ เนตเซล

สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561

“ “เราพบว่าสันติภาพ
มิใช่เป็นเพียงรูปแบบนามธรรม 

แต่เป็นรูปแบบการพัฒนา
มนุษยชาติที่มีพลังชีวิต 
และมีบูรณาการในภารกิจ
เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ของเรา
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community-based projects in peace and conflict resolution 
that are practical and impactful. Rotary has also launched 
a Rotary Peace Centers Major Gifts Initiative to raise 
funds for new partnerships while continuing to garner 
contributions to educate and support our peace fellows 
and more.

President Ian H.S. Riseley’s six peacebuilding conferences – 
taking place globally from February to June – will explore 
the relationship among peace, Rotary’s areas of focus, 
and environmental sustainability. Our history proves that 
you don’t need to be a diplomat to make peace.

 When you mentor a student struggling to graduate, 
you are a peacebuilder.

 When you launch any project to support economic   
development in your community, you are building conditions 
for sustainable peace and conflict management.

 When you support and collaborate with a Rotary 
Peace Fellow, you are advancing peace.

 Today’s complex conflicts require more creative 
community-based initiatives. Together we can really 
make a difference.

We see peace not as an abstract 
concept but as a living, dynamic 

expression of human development, 
integral to our humanitarian mission.“ “

Expanding Rotarians’ role as 
peacebuilders
 What do we mean when we talk about peace?  
In 1921, the fourth object of Rotary was established: “The 
advancement of international understanding, goodwill, 
and peace through a world fellowship of business and 
professional persons united in the ideal of service.”
In Rotary today, We see peace not as an abstract concept 
but as a living, dynamic expression of human development, 
integral to our humanitarian mission.

 Much of our work for peacebuilding depends on 
the ability of Rotary members to execute three important 
activities: forming transformative partnerships, raising 
funds to support our many hundreds of projects, and 
recruiting and supporting Rotary Peace Fellows in their work.

 This year The Rotary Foundation formed a strategic 
partnership with the Institute for Economics and Peace, 
one of the leading organizations in identifying and 
measuring the attitudes, institutions, and structures that 
create and sustain peaceful societies.

Through this partnership, Rotary will work with the institute 
to create an online learning portal for Rotarians and 
peace fellows to build on their current expertise, apply 
new methods, and mobilize communities to address    
the issues underlying conflicts. Our goal is to foster       

 
Foundation Trustee 
Chair’s Message
Paul A. Netzel



วัสดีครับ ผมยินดีมากท่ีได้มีโอกาสมาร่วมงานการประชุมใหญ่
ภาค 2500 ประจ�าปี 2560-2561  ผู้น�าในภาค 3330 ชื่นชมมิตรภาพ
และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาคของเรา และการสนับสนุนที่ท่าน

ได้มอบให้อย่างดีและต่อเนื่องเสมอมา

ก่อนอ่ืน ผมขอแสดงความยนิดกีบั ผวภ. โนริยกู ินารึเซะ และคณะกรรมการ
ภาค 2500 และขอมอบความปรารถนาดีแด่ท่านและมวลมิตรโรแทเรียน 
ขอให้ประสบความส�าเร็จในปี “โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์” 

ผู้น�าของเราท้ังสองภาคได้มีการเดินทางเย่ียมเยือนกันเสมอมาเป็นเวลากว่า 
10 ปีแล้ว ท�าให้สัมพันธภาพของเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เราได้รับการสนับสนุน
ในการท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทุนสนบัสนนุระดับโลก (Global Grants) 
จากท่านมาเป็นเวลานาน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ เราได้รับการสนับสนุนจาก
ท่านท้ังในระดับภาคและระดบัสโมสรเพือ่โครงการ Global Grants 10 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 129,050 เหรียญสหรัฐ จากงบประมาณที่ท่านสนับสนุน ท�าให้
สโมสรในภาค 3330 สามารถบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนได้รวมเป็นเงินถึง 
386,026 เหรียญสหรัฐ โครงการเหล่านัน้เน้นในเร่ืองการป้องกนัโรค น�า้สะอาด 
การช่วยเหลือแม่และเด็ก และสนับสนุนการศึกษา

ในเดือนตุลาคม ปี 2559  ภาค 2500 ได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพ 
(Vocational Training Team: VTT) ให้ทีมจากภาค 3330 จ�านวน 4 ท่าน 
โดยอบรมเกีย่วกบัการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและน�า้เสียของเกาะฮอกไกโด 
ประเทศญีปุ่่น ดร.กมลนาวิน อินทนจิูตร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้รับการอบรมประทับใจการบริหารจัดการโครงการอบรม
ของโรตารีมาก เขาได้ประสบการณ์และทักษะอย่างมากจากการอบรมและ
ทัศนศกึษาท่ีอาซาฮิคาวาและคติาม ิ เมือ่กลับไปภูมลิ�าเนา เขาได้รับการแต่งต้ัง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
สงขลา นอกจากนี้ เขายังตัดสินใจเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีกาญจนวนิช-
หาดใหญ่ ด้วยการสนบัสนุนของท่านนอกจากจะให้ความรู้และประสบการณ์แล้ว 
ยงัสร้างแรงบันดาลใจให้เกดิสมาชิกมุ่งหวัง และในท่ีสุดได้สมัครเป็นโรแทเรียน 
ขอขอบคุณทุกท่าน ผมสนุกและพอใจท่ีได้ร่วมงานกับทุกๆท่าน และเช่ือว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคของเราจะแน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป 

สุดท้ายนี้ผมขอเรียนเชิญท่านไปร่วมงานประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค 3330 
ระหว่างวันท่ี 6-8 เมษายน 2561 ในจงัหวัดสุราษฎร์ธานี  หวังว่าจะได้ต้อนรับ
คณะของท่าน

ขอขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นและไมตรีจิตท่ีทุกท่านมอบให้ ขอบคุณครับ

ood morning, it is my pleasure to have a chance to join your 
2017-2018 District Conference.  Our district leaders appreciate 
the good relationship between district 2500 and 3330 and your 

continued excellent supports.

First of all, may I congratulate 2017-2018 Governor, Noriyuki Naruse 
and committees of District 2500, wish you and fellow Rotarians all 
success for the year “ROTARY: MAKING A DIFFERENCE”.

Both district leaders and members have regularly visited each other, 
therefor, our relationship have been continually stronger for more than 
10 years. We have been receiving your support for Global Grants 
for very long time. Last 3 years, there are supports from district 2500 
and clubs for 10 Global Grants at the amount of USD 129,050-. As 
a result of District 2500 contributions, District 3330 has been able to 
provide services to local communities in total amount of USD 386,026-. 
Those grants are emphasized on fighting disease, providing clean 
water, saving mothers and children and supporting education.

In October 2016, District 2500 had supported 4 VTT from District 3330 to 
study solid waste and clean water management in Hokkaido, Japan. Dr. 
Kamonnawin Inthanuchit, a professor at Songkhla Rajabhat University, 
one of the VTT had very impressed on how Rotary arranges and manages 
the vocational training program. He had good experienced and gained 
competence from his vocational training at Asahikawa and Kitami. After 
returning home, he had been appointed as professional advisor of Office 
of Natural Resources and Environment in Songkhla Province. Furthermore, 
he decided to be a member of Rotary Club of Karnjanavanit-Hatyai.  
With your support, apart from providing knowledge and experience to 
VTT, you help us build the prospective member and then member. 
Thank you very much. We have been enjoying to cooperate and work 
with all of you. I believe that our friendship will be stronger and stronger.

Last but not least, I would like to invite you to join our District 
Conference during 6-8 October, 2018 which will be held in Surat Thani. 
Looking forward to welcoming you.

Finally, we thank you for your warm welcome and hospitality. Thank you.

ส G

ผู้ว่าการภาคร่วมประชุม District Conference 
และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม ภาค 2500 
เกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น 7 ตุลาคม 2560



	 เร่ิมต้นดิฉนัได้รู้จกัสโมสรโรตารี	จากการบอกเลา่ของทา่น	อน.พงษพ์ิเชษฐ	์ตอนแรกก็ไมเ่ข้าใจเลยวา่การเป็นสมาชิกต้อง
ท�าอะไรบ้าง	ท�าเพ่ือใคร	ใครได้ประโยชน์จากโรตารีบ้าง	
	 กระทัง่วนัหนึง่	 ทา่น	 อน.พงษ์พิเชษฐ์เรียนเชิญดฉินัไปร่วมงานสถาปนาและมีโอกาสได้พดูคยุกบัโรตารีแอนน์ศศธิร	 สคุนัธงั	
(แอนน์ของทา่นพงษ์ฯ)	ท่ีมองเหน็อะไรบางอยา่งในตวัข้าพเจ้า	จงึได้เอย่ปากชวนข้าพเจ้าให้เข้ามาสมัผสั	และแนะแนวการด�าเนินชีวิต
ของข้าพเจ้าวา่	 “หากน้องแอนยงัคงเป็นพนกังานประจ�า	 น้องแอนคงท�าได้เพียงเลีย้งดตูนเองและครอบครัว	 ไมส่ามารถเผ่ือแผไ่ปยงั				
ผู้ยากอ่ืน	แตห่ากน้องแอนมีจิตใจท่ีงดงามสามารถเผ่ือแผไ่ปยงัผู้ อ่ืนได้	หนไูมค่วรเป็นพนกังานประจ�าตอ่นะลกู”	ในวนันัน้ทา่นพงษ์ฯ	และ
แอนน์ศศธิร	ได้ให้โอวาท	ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการค้นหาสิง่ท่ีตวัเองรักเพ่ือท�างานอยา่งมีความสขุและสามารถเผ่ือแผไ่ปยงัผู้ อ่ืนได้	
ข้าพเจ้าใช้เวลาค้นหาตวัเองอยูห่ลายเดือน	 กระทัง่ตดัสินใจลาออกจากงานประจ�าและทา่นทัง้สองก็ได้เชิญข้าพเจ้าเข้าไปสมัผสั
โรตารีมากขึน้	 การได้รู้จกัมวลมิตรโรตารีผู้ใจบญุทัง้หลาย	 ท�าให้ข้าพเจ้าสมัผสัถงึการเป็นผู้ให้โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน	 น�า้ใจท่ีมากล้น	
จากผู้คนหลากหลายอาชีพ	 เข้ามารวมตวักนัเพ่ือท�าประโยชน์ให้กบัสงัคม	 โดยไมค่ดิถงึความเหน็ดเหน่ือยและคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้	
ทุกคนก�าลงัลงมือท�าอะไรท่ีเป็นประโยชน์	 บริการผู้ อ่ืนเหนือตนเอง	 สงัคมและบรรยากาศเหล่านีข้้าพเจ้าเช่ืออย่างสนิทใจว่า										
ไมส่ามารถหาได้จากหนว่ยงานหรือองค์กรใด	จงึตกลงใจขอเป็นสมาชิกโรตารีอยา่งไมล่งัเล
	 ข้าพเจ้าประทบัใจและขอปฏิญาณวา่จะเป็นก�าลงัส�าคญัในการท�าให้องค์กรโรตารีแข็งแรงและยัง่ยืนตราบนานเทา่นาน

	 นายกมลนาวิน	อินทนจิูตร	อาชีพ	อาจารย์	(พนกังานมหาวิทยาลยั)	มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
ต�าแหนง่	รองผู้อ�านวยการส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา		ID	Rotary	9873484
ผูแ้นะน�ำ  อน. ธนเดช เตชะทวีกิจ	นายกสโมสรเพ่ิงผา่นพ้น	สโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่
	 “โอะฮาโย	โกไซอิมัส”	ขออนุญาตสวสัดีมวลมิตรโรตารีทุกท่าน	เป็นภาษาญ่ีปุ่ น	ซึ่งแปลว่า	“สวสัดีตอนเช้าครับ”	กระผม				
นายกมลนาวิน	อินทนจิูตร	(จารย์วิน)	เร่ิมต้นในปี	2016	ท่ีผา่นมา	ได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของทีม	VTT	D3330	to	D.2500	
Hokaido	 ซึง่เป็นทีมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจดัการมลูฝอยชมุชนและน�า้สะอาด	 กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุระดบัภาค
ของฮอกไกโด	ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุในหลายสโมสรของภาค	2500	Hokkaido	ตลอดจนได้รับการดแูลอยา่งดีท่ีประเทศญ่ีปุ่ น	
ท�าให้รู้วา่มิตรภาพและพลงัแหง่ไมตรีจิตรขององค์กรโรตารีเป็นสากล	 และไมจ่�ากดัจริงๆ	 ทกุคนเหน็คณุคา่ในสิง่ท่ีเราท�า	 ทกุคนให้
เกียรติเรา	และท่ีส�าคญัท่ีสุดคือให้โอกาสด้านความรู้ท่ีสามารถท�าให้เราต่อยอดมาพฒันาประเทศเราต่อไป	หลงัจากกลบัมา						
อน.	 ธนเดช	 เตชะทวีกิจ	 ก็เชิญเข้าร่วมประชมุอยา่งสม�่าเสมอเพ่ือให้รู้จกัวฒันธรรมองค์กรโรตารี	 ได้รู้จกัคนดี	 ท่ีมีจิตสาธารณกศุล	
รู้จกัสภาวะผู้น�า	และได้รับการเชิญเข้าสูส่มาชิกสโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่		กระผมไมป่ฏิเสธและตอบรับทนัที	เพราะ	เรารู้สกึ
วางใจและคดิวา่ความรู้	 ความสามารถของเรานา่จะเป็นเฟืองหนึง่ท่ีสามารถชว่ยขบัเคลือ่นองค์กรได้	 ขอขอบคณุไมตรีจิตแหง่โรตารี
จากทกุทา่นโดยเฉพาะอยา่งย่ิง	 อผภ.	 ยทุธกิจ	 มานะจิตต์	 หวัหน้าทีม	 VTT	 2016	 ท่ีดแูลพวกเราทีม	 VTT	 เป็นอยา่งดีรวมถงึเป็น		
แบบอยา่งโรแทเรียนท่ีนา่ยกยอ่ง
	 สดุท้ายนี	้ขอกลา่ววา่	“ฮะจิเมะมาชิเตะ	โด้โซะ	โยะโระชิค”ุ	แปลเป็นไทยวา่	“ยินดีท่ีได้รู้จกัและฝากเนือ้ฝากตวัด้วยนะครับ”

สมาชิกใหม่หัวใจเกินร้อย

รทร.กติตยิา เรือนดี
สโมสรโรตารีลดัหลวง

รทร.กมลนาวนิ อนิทนูจติร
สโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่

รทร.มานิดาภรณ์ เกือ้เดช
สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

	 ตอนแรกท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกก็ยงัไมเ่ข้าใจสโมสรมากนกัวา่ท�าเพ่ือใคร	ท�าเพ่ืออะไรแตพ่อได้เข้ามาสมัผสัก็เข้าใจลกึซึง้ของ
ค�าวา่	เสียสละ	สามคัคี	ร่วมแรงร่วมใจกนั	เพราะทกุๆงานจะต้องร่วมมือกนัท�าคนละไม้คนละมืองานจงึจะประสบผลส�าเร็จ	
ตอนนีย่ิ้งอยูย่ิ่งมีความรัก	ความผกูพนักบัสโมสรมากขึน้ทกุวนั	ขอบคณุท่ีท�าให้รู้สกึแบบนีค้ะ่
 อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน	ID	Rotary	9982062	ผูแ้นะน�ำ นย.วิเชียร ขวัญทองเย็น
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การอบรมเยาวชนผู้น�าโรตาร ี
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)

การอบรมเยาวชนผู้น�าโรตารี หรือ Rotary Youth Leadership 

Awards (RYLA) เป็นโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมอย่างมากอีก

โครงการหน่ึงของโรตารีสากล

 นับต้ังแต่ปี 1959 (พ.ศ. 2502) เมื่อรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์

ของประเทศออสเตรเลียได้เชิญสโมสรโรตารีท้องถิ่นเข้ามาช่วย

จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีของรัฐ งานคร้ังน้ันเยาวชนได้

แสดงศักยภาพให้ประจักษ์ถึงพลังของพวกเขาท่ีได้เข้ามาช่วยท�า

กิจกรรม ผู้ว่าการภาค 260 โรตารีสากล จึงได้อนุมัติให้

โปรแกรม RYLA เป็นโปรแกรมอบรมเยาวชนผู้น�าโรตารีอย่าง

เป็นทางการเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2503  ภาค 258 และ 260 

ของออสเตรเลียได้ร่วมกันจัดต้ังคณะกรรมการร่วมกันเพื่อ

พัฒนาการอบรม แนวทางนี้ได้ช่วยให้ RYLA ขยายไปสู่ภาคต่างๆ 

ในออสเตรเลียและได้รับการอนุมัติให้เป็นโครงการนานาชาติใน

อนุสัญญา 1971 ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

 ส�าหรับในปี พ.ศ. 2560 ภาค 3330 โรตารีสากลได้อนุมัติ

ให้จัดโปรแกรม RYLA ข้ึนระหว่างวันท่ี 18-22 ตุลาคม 2560 

ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) และโรงเรียน

หาดใหญ่วิทยาลัย 2 โดยมี อน.ธนเดช เตชะทวีกิจ จากสโมสร

โรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่ เป็นประธานจัดการอบรม
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สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ประธานการจัดงาน 
อบรมเยาวชนผู้น�าโรตารี

RYLA
ขอให้ อน.ธนเดช พูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อน
ที่จะถึงวันจัดการอบรม
	 การอบรม	RYLA	น้ันไม่ใช่ของง่าย	การทีต้่องให้เด็ก	

300-400	คน	มาเข้าค่ายร่วมกัน	ไหนจะที่กิน	ที่พัก	

ที่ท�ากิจกรรม	แต่เนื่องจากสโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา

ทั้งหมดรับเป็นเจ้าภาพจึงอุ่นใจว่าไม่ได้ท�าคนเดียว	

ความพร้อมอันดับแรกคือเรื่องที่พัก	สถานที่จัดอบรม	

ที่นี่เป็นสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้	และบริเวณตรงกัน

ข้ามคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	2	ซึ่งมีความพร้อมเรือ่ง

ห้องประชมุ	ความพร้อมเร่ืองที	่2	เรือ่งความปลอดภัย	

เด็กทีเ่ข้ามาอยูใ่นค่ายแห่งนี	้คนหาดใหญ่จะรูดี้ว่าการออกไป

ข้างนอกล�าบาก	ต้องมีคนมารับมาส่ง	ซึ่ง	ผวภ.นพ.พีระ	

เน้นย�้าเรื่องความปลอดภัยในระดับ

สูงสุด

ในปีนี้จุดเด่นของการอบรม
มีอะไรบ้าง?
	 ประการแรกเรื่องการน�า

เทคโนโลยีมาใช้นับตั้งแต่การรับ

สมัครออนไลน์	การลงทะเบียน	

การใช้บาร์โค้ด	ประโยชน์คือท�าให้เรารู้ฐานข้อมูล	

(Database)	ของเด็กค่อนข้างละเอียดถึงขนาดรู้กรุ๊ปเลือด	

ประเภทของอาหาร	โรคประจ�าตัว	อาการแพ้	ฯลฯ	ท�าให้

เราสามารถแก้ปัญหาล่วงหน้า	การสร้าง	LINE	กลุ่ม	และ	

Fanpage	ท�าให้เรารู้นิสัยใจคอของเด็กและการเตรียม

พร้อมในการจดักจิกรรม	เช่น	การนัดหมายในการแต่งกาย

ประจ�าวัน	การเล่นเกมส์แนะน�าตัวเอง		การถ่ายทอดใน	

Fanpage	Live
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การจัดทีมส�าหรับดูแลเด็กท�าอย่างไร?
	 ปีนีเ้ราสร้างทีมด�าเนินรายการและพีเ่ลีย้ง	(Leader)	

ประจ�ากลุ่ม	เราจะแบ่งเด็กทั้งหมดออกเป็น	4	บ้าน

R	=	บ้านสีฟ้า		Y	=	บ้านสีเหลือง		L	=	บ้านสีเขียว		

A	=	บ้านสชีมพ	ู	บ้านละ	90	คน	แล้วแบ่งเป็นกลุม่ย่อยอกี

กลุ่มละ	9	คน	ฉะนั้น	Leader	1	คน	จะมีหน้าที่ดูแลเด็ก	

2	กลุ่ม	เท่ากับ	18	คน	Leader	มีหน้าที่ถ่ายทอดภารกิจ			

เป้าหมายไปสู่น้องๆในความดูแลให้ได้

	 เด็กในกลุ่มย่อยจ�านวน	9	คน	ทุกคนมีการแบ่ง

หน้าท่ีกนัท�า	เช่น	หวัหน้าทีม	เลขา	การเงนิ	ประชาสมัพนัธ์	

เสบียง	แม่บ้าน	เด็กต้องท�างานเป็นทีมรู้หน้าที่

อะไรคือผลที่ได้จากการจัด RYLA ที่เด่นชัดที่สุด
-	รู้จักการเป็นผู้น�าคือต้องรู้หน้าที่	ท�าหน้าที่ที่ได้รับ

	 มอบหมายใน	5	วันให้บรรลุภารกิจ	ไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็น	

	 Boss	แต่ทุกหน้าที่มีความส�าคัญ

-	ได้มิตรภาพ	การที่เด็กจาก	23	จังหวัดมาอยู่ร่วมกัน				

	 เขาจะได้ความอบอุ่นจากเพื่อน	แล้วจากนั้นเขาจะเป็น

	 ศิษย์เก่า	RYLA	ในอนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็น

	 โรแทเรียน	ซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไป

-	ผลพลอยได้คือท�าให้เห็นว่าจากความร่วมมือกัน

	 จ.สงขลา	สามารถจัดกิจกรรมใหญ่ได้ส�าเร็จ	งานต่อๆไป

	 แม้ว่าจะใหญ่กว่าขนาดไหนคงไม่เกินความสามารถ

	 สุดท้ายนี้	ขอขอบคุณ	ผวภ.นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์

ท่ีไว้วางใจให้จัดกิจกรรมนี้	ร่วมท้ังนายกท้ัง	10	สโมสร	

และสมาชิกใน	จ.สงขลา	ที่ร่วมกันคิดร่วมกันท�าจนท�างาน

ประสบความส�าเร็จ

อน.ธนเดช เตชะทวีกิจ
สโมสรโรตารีกาญจนวนิช-หาดใหญ่ 
ประธานจัดการอบรม

ข้อมูลเยาวชน

RYLA	2017	กไ็ด้ปิดฉากลงอย่างน่าประทบัใจ	ผมขอขอบคณุ
ประธานหงษ์	และคณะกรรมการทกุคน	ทีป่รกึษา	และมวลมติร
โรแทเรียนทั้ง	10	สโมสรใน	จ.สงขลา	ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัด
งานนี้ได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งในภาค	3330	ของเรา	เยาวชนน่าจะ
ได้รบัความสนกุสนาน	ความประทบัใจ	และสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้เติบโตเป็นก�าลังของชาติและของโลกในอนาคต	ผมได้คุย
กบัประธานจดังานเป็นระยะ	 เหน็ถงึแนวคดิและความสามารถ
ในการถ่ายทอดให้ทาง	NSA	ทมี	รวมทัง้	Leaders	ได้ออกแบบ
แนวทางการจัดกิจกรรม	 เรามีวิทยากรที่ให้ความรู้ในแบบที่
เยาวชนจะชอบและได้ความรู้และสนุกสนานทั้งจากท่าน	
อผภ.สมภพ		คณุพอล		และท่าน	อผภ.วชิยัและทมีหนุม่สาว		
ก็ให้ความรู้	 Rotary	 in	 Action,	 Service	 Above	 Self,		
Self	 Confidence	 ผ่านความคิดสร้างสรรค์	 ของเด็กๆเอง
โดยมโีค้ชทีเ่ป็น	 รทร.นวิเจนเนอเรชัน่	 ผมขอขอบคณุทุกๆคน
มากนะครับ

ผวภ.นพ.พรีะ ฟาร์มไพบูลย์
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ภารกิจผู้ว่าการภาค

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เยี่ยมสโมสรโรตารีสิชล-นครศรี	สโมสรจัดท�า

กิจกรรมที่หลากหลาย	เพิ่มสมาชิกจาก	25	เป็น	

28,	30	และ	32	คนใน	3	ปี	และเยี่ยมโครงการ

น�้าดื่มสะอาดเพื่อชุมชนฝ่ายท่า	และร่วมปลูก

ต้นไม้	พร้อมกันนี้	ผวภ.นพ.พีระ	ให้ความรู้ใน

การจัดตั้งชุมชนโรตารี

สโมสรท่าศาลา-นครศรี	ร่วมกับสโมสร

อาชกิาว่ามอร์นิ่ง	ภาค	2500	ประเทศญี่ปุ่น	

ท�าโครงการน�้าดื่มสะอาด	ณ	โรงเรียนบ้าน

บางเคียน ผวภ.นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย	์

ภาค	3330	โรตารีสากล	เยี่ยมชมโครงการ	

เมือ่วันที่	17	ต.ค.	2560

วันที่	15	ต.ค.	2560	ผวภ.นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์	

ภาค	3330	โรตารีสากล	เยีย่มสโมสรนครศรีวรีไทย

อย่างเป็นทางการ	สโมสรท�ากิจกรรมได้ด	ี

วางแผนจะเพิ่มสมาชิกจาก	9	คน	เป็น	18	คน	

23	คน	และ	25	คน	ใน	3	ปี

วันที่	15	ต.ค.	2560	ผวภ.นพ.พีระ	

ฟาร์มไพบูลย์	ภาค	3330	โรตารีสากล	

เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ	และติดตามโครงการน�้าดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียน

และชุมชนของสโมสรไม้เรียงนครศรี	อุปถัมภ์โดยภาค	2830	ประเทศญี่ปุ่น
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สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
วันที่	17	ต.ค.	2560	สโมสรโรตารีบ้านโป่ง	ร่วมกับ	สถานคุม

ประพฤติจังหวัดราชบุรี		สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัด

ดอนตูม	ชุมชนโรตารีเบิกไพรพัฒนา	ประชาชนต�าบลเบิกไพร	

หมู่	4	ร่วมกันจัดท�าโครงการ	ร่วมท�ำดีสำนสัมพันธ์น้องโรตำรี

อินเตอร์แรคท์	ท�ากิจกรรมจิตอาสา	เราท�าดีด้วยหัวใจ	ถวายเป็น

พระราชกุศล

สโมสรโรตารีพระปฐม
เจดีย์ และสโมสรโรตารี
ทวารวดี
วันศุกร์ที่	22	ก.ย.	2560	

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์	

สโมสรโรตารีทวารวดี	ภาค	

3330	โรตารีสากล	ร่วมกับ	

บริษัทโกรเลียร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ท�าพิธีมอบหนังสือ	

“โครงการหนังสือเพื่อน้อง	เยาวชนไทยก้าวไกลการศึกษา	

113	โรงเรียน”	ณ	ศาลากองอ�านวยการองค์พระปฐมเจดีย์	

จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีทวารวดี
วันที่	26	ต.ค.	2560 

สโมสรโรตารีทวารวด	ี

ภาค3330	โรตารีสากล	

น�าโดย	นยก.เบญจวรรณ	

ธรรมศิริพงษ์	และสมาชิก	

พร้อมครอบครัว	ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน�าน�้าดื่มและไอศครีม	

ณ	ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สโมสรโรตารีสนามจันทร์
“24	ตุลาคม	วันโปลิโอโลก”	นย.กัญชนก	บางท่าไม้	และสมาชิก

สโมสรโรตารีสนามจันทร์	ร่วมน�าเส้ือโรตารีจ�าหน่าย	รายได้เพื่อ

โครงการโปลิโอพลัส	และรณรงค์ขจัดโรคโปลิโอ	ได้ยอดรวมทั้งส้ิน	

28,113	บาท	มอบเข้ากองทุนโปลิโอทั้งหมด	สโมสรจะจ�าหน่ายเส้ือ

ต่อไปจนส้ินสุดโครงการ

กิจกรรมสโมสร

สโมสรโรตารีภูเก็ต
วันที่	11	ต.ค.	2560	สโมสรโรตารีภูเก็ตน�าโดย	นย.พัทธ์ธีรา	กิตติวีระนนท์	ร่วมกับ	สโมสรอินเตอร์

แรคท์	โรงเรียนสตรีภูเก็ตในอุปถัมภ์	จัดโครงการ	ปลูกต้นดำวเรืองและดอกทำนตะวันเพื่อพ่อ 

ณ	พลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	ณ	สะพานหิน	จ.ภูเก็ต	เพื่อร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้	โดยมี	พล.ร.ท.สุรพล	คุปตะพันธ์	ผู้

บัญชาการทัพเรือภาคที่	3	เป็นผู้รับมอบ



คณะกรรมการจัดท�าสารผู้ว่าการภาค

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี 
กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ประจ�าปีของสโมสรโรตารีกาญจนบุร	ี(Signature	

Project)	จดัข้ึนให้ผูด้้อยโอกาสในชุมชนได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่าง

ทั่วถึง	และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	น�าทีมโดย	

นย.พรรณนิภา	ธนันเศรษฐศิริ	และสมาชิก

สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี 
เนื่องในวันโปลิโอโลก	24	ต.ค.	2560	

สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี	ร่วมกัน

เดินรณรงค์ขจัดโปลิโอ	ให้หมดไปจากโลก

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์
วนัที	่24	ต.ค.	2560	สโมสรโรตารมีณกีาญจน์

ร่วมกับสโมสรในพื้นที่	27	และ	28	

เดินรณรงค์และหยอดวัคซีนโปลิโอให้กับ

เด็กที่มีิิอายุต�่ากว่า	6	ขวบ

สโมสรโรตารีลัดหลวง
วันที่	16	ต.ค.	2560	สโมสรโรตารีลัดหลวง	โดย	นย.พัชรินทร์	และสมาชิก	ส่งมอบ	

โครงการ	“ขยะคอมพิวเตอร์”	กับ	สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล	โดย	

พ.ต.ศิริชัย	ทรัพย์ศิริ	นายกสมาคมฯ	และสร.ลัดหลวง	ร่วมบริจาคเงินจ�านวน	

10,000	บาท	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคนพิการและครอบครัว	ขอขอบคุณ	

สร.เทพารักษ์,	สร.บางบ่อ,	สร.เอราวัณ	และสร.ส�าโรง

สโมสรโรตารีราชบุรี
วันที่	19	ต.ค.	2560	สโมสรโรตารีราชบุรีมอบ

เครื่องตัดถ่าง	ให้แก่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี	(เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ)	มูลค่า	265,000	บาท

สโมสรโรตารีตะกั่วป่า
วันที่	15	ต.ค.	2560	สโมสรโรตารีตะกั่วป่า	

รณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชุมชนร่วม

บริจาคเงินเพื่อกองทุนโปลิโอและป้ายการให้

วัคซีนโปลิโอ	แด่บุตรหลานเน่ินๆ
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สารจาก
ประธานศูนย์ฯ

เรียน ผู้น�าสโมสรที่เคารพรัก

 ศูนย์โรตารีฯ จะได้มีโอกาสเป็นสถานที่จัดประชุมนานาชาติ  

2 รายการในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ การประชุม Zone 6B  

Regional Meeting on Membership, Foundation and  

Public Image และการประชุม 2017 Asia/Pacific Regional 

Editors’ Seminar  หรือการประชุมบรรณาธิการนิตยสารภูมิภาค 

ที่เป็นทางการของโรตารี ปี 2017 ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งแรก 

ในประเทศไทย 

 ศูนย์โรตารีฯ ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ติดขัดใน 

เรื่องใดขอเชิญติดต่อเราได้ตลอดเวลาท�าการ

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

U จากการส�ารวจของโรตารีสากลพบว่า การรับรู้ของผู้คนในโลกเกี่ยวกับ

องค์กรโรตารีนั้น เพิ่มขึ้นจาก 60% ในปี 2012 มาเป็น 75% ในปี 2015 

นับว่าเราประสบความส�าเร็จพอสมควรในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

โรตารี แต่กระนั้นก็ดี ผู้คนก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรตารีหรือโรแทเรียนท�า

อะไรบ้าง .. เราสามารถช่วยกันท�าให้โลกรู้จักเรามากขึ้นด้วยการเล่าเรื่อง 

ด้วยค�าพูดและภาพ แชร์ในโลกออนไลน์ หรือพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในสื่อ

ต่างๆ .. โรแทเรียนสามารถเข้าไปหาข้อมูลและรูปภาพท่ีมีความหมาย

ได้ที่ Brand center ใน My Rotary และพบกับ People of Action 

Campaign ที่จะช่วยให้เราสื่อสารภาพลักษณ์ของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

U บริจาคให้มูลนิธิโรตารีในโปรแกรม PolioPlus วันนี้ US$1 มูลนิธิบิลล์

แอนด์เมอลินดา เกทส์ (Bill & Melinda Gates) จะสมทบให้อีก US$2  

รวมเป็น US$3 รวมสูงสุดถึงปีละ 150 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นโครงการต่อ 

เนื่อง 3 ปี (ปี 2017-18 ถึง 2019-20) มูลค่ารวม 450 ล้านเหรียญ  เพื่อ

ช่วยให้เด็ก 400 ล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโออย่างต่อเนื่อง

ไปจนกว่าโรคร้ายโปลิโอจะหมดไปจากโลกนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทั่ว

โลกร่วมบริจาคเพื่อโครงการนี้

ข่าว/ประกาศ

ภาพกิจกรรม
ในอดีตการประชุมร่วมกันของโรตารีภาค 3330, 3340, 3350 

และ 3360 โดยพร้อมเพรียงกันอาจจะท�าได้ยาก เนื่องด้วย

ภาระหน้าที่ของแต่ละท่าน แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันท�าให้เรา

สามารถข้ามอุปสรรคดังกล่าวไปได้  (ในภาพ) เป็นการประชุม

ผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมสภานิติบัญญัติของโรตารีของแต่ละ

ภาคผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ 

ศูนย์โรตารีฯ

ตัวเลขโรตาร ี(31 ต.ค. 60 - www.rotary.org)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,442 1,657 2,908 1,391 8,398
สโมสร 101 67 110 68 346

ตุลาคม 2560
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย



รายงานการประชุมของสโมสรโรตารี ภาค 3330 ประจ�าเดือน
กันยายน
2560

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

2.	เบตง
25
17

4
3

51.00
41.67

2 3.	ปัตตานี
4.	นราธิวาส

10
16 -8

-
-

-
-

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

14
29
18
9

1 2
-
-
2

76.92
-
-

65.00
4 9.	คอหงส์

10.	โคกเสม็ดชุน
11.	นครหาดใหญ่
12.	กาญจนวนิช-หาดใหญ่
13.	หาดใหญ่อิสต์

8
44
17
11
30

2
2
-
-
-

66.67
77.63

-
-
-

5 14.	สตูล
15.	สงขลา

12
34

-
3

-
94.44

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

17
13
25
43

2
-
3
2

64.71
-

74.67
52.22

7 20.	ชิโนภูเก็ต
21.	ภูเก็ตเซ้าท์
22.	ภูเก็ต

22
34
19

9
4
3
3

36.96
49.02
64.91

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

20
31
41
24
17

2
2
4
-
4

72.50
51.61
63.41

-
64.71

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

22
21
21
16

3
-
-
-

53.03
-
-
-

10 32.	เหลืองกระบี่
33.	กระบี่
34.	อ่าวลึก

37
33
15 -1

4
3
4

39.58
33.33
62.50

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

34
9
4

1 1
-
-

33.33
-
-

12 38.	ทุ่งสง
39.	นครศรีวีรไทย
40.	ศรีธรรมาโศกราช

26
12
25

5
2
3

49.23
79.17
63.89

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

28
23
19

4
4
3

51.79
75.00
68.25

14 44.	สุราษฎร์ธานี
45.	ศรีตาปี
46.	เพชรตาปี
47.	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี

16
46
14
16

-
2
-
3

-
81.52

-
43.75

15 48.	ประจวบคีรีขันธ์
49.	ชุมพร

26
14

-
4

-
46.43

16 50.	ปราณบุรี
51.	หัวหิน
52.	รอยัลหัวหิน

32
34
45

3
-
3

62.50
-

52.71

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

54.	เพชรบุรี
55.	เขาวัง

6
11
30

-
-
-

-
-
-

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

28
37
39
11

3
4
2
-

46.43
56.90
77.50

-
19 60.	แก่นจันทน์

61.	พลอยราชบุรี
62.	ราชบุรี
63.	ผึ้งหลวงราชบุรี

34
49
36
18

4
4
3
3

50.00
51.53
62.04
70.18

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

23
29
10

2
-
3

68.75
-

83.33
21 67.	ลัดหลวง

68.	พระประแดง
69.	พระสมุทรเจดีย์

21
22
31

3
2
4
3

64.29
42.11
95.24

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

22
5
31
15

3
3
4
4

83.33
93.33
86.72
90.00

23 74.	บางบ่อ
75.	สมุทรปราการ
76.	บางพลี

9
20
12

1
4
2

88.89
87.50
37.50

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

57
20
28
12

1
-
-
2

85.96
-
-

85.71
25 81.	ก�าแพงแสน

82.	พระปฐมเจดีย์
83.	บางเลน
84.	ทวารวดี

14
67
25
18

-
5
-
2

-
84.18

-
63.89

26 85.	สนามจันทร์
86.	นครชัยศรี
87.	สามพราน

54
19
10

-
-
-

-
-
-

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

47
11
25
4

3
4
1
1

73.05
90.91
80.00
100.00

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

19
33
39 5

2
4
4

71.05
68.18
35.53

29 95.	เพชรสุพรรณ
96.	สุพรรณบุรี
97.	สุพรรณิการ์

23
42
31 2

2
2
2

85.00
92.86
100.00

30 98.	ป่าเลไลยก์
99.	อู่ทอง
100.	สองพี่น้อง

30
20
30

1
4
2

87.10
80.26
66.67

31 101.	เกาะสมุย 8 - -

ปีบริหาร
2560-2561จ�านวนสโมสรโรตารีท้ังหมด 101 สโมสร  จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 2,423 ท่าน

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



อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์

การเงินภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

อน.พัชรา พูลโภคผล

เลขานุการภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

มวลมิตรโรแทเรียน
	 เมื่อวันที่	 28	 ตุลาคม	 2560	 ที่ผ่านมาถือเป็นวันสุดท้าย
ของก�าหนดการส่งเงินบ�ารุงโรตารีสากลหรือท่ีเรามักเรียกกัน
ว่า	ค่ำ RI ก่อนหน้านั้นหลายๆสโมสรทั้งนายกและเลขานุการ
สโมสรต้องรับโทรศัพท์ท้ังจากผมในฐานะประธานการเงินภาค
และคุณรัชดา	 เทพนาวา	 หนึ่งในคณะกรรมการหลายๆด้าน
ของภาคเพื่อสอบถามถึงการช�าระเงินค ่า	RI	ซ่ึงก็ได ้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากนายกและเลขานุการสโมสร	 ผมต้อง
ขอแสดงความขอบคุณมายังทุกๆสโมสร	 ท่ีด�าเนินตรงตาม
ก�าหนดเวลาทุกประการ	นอกจากค่า	RI	แล้ว	สโมสรยังมีค่า
บ�ารุงภาคท่านละ	 1,100	 บาท	 ซึ่งจะหมดก�าหนดการช�าระ
ภายในวนัที	่31	ธ.ค.	2560	หลายสโมสรด�าเนินการช�าระไปแล้ว	
ขอขอบคุณมาอีกครั้งครับ

	 ระยะเวลา	 4	 เดือนในปีบริหารท่ีผ่านมาผมเห็นการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต ่อเน่ือง	 โรตารีช ่วยทั้งในภาค
ประชาชนและภาคส่วนราชการ	หลายๆท่านเสียสละทั้งเวลา
และทุนทรัพย์	ขอชื่นชม	ผมเสนอให้สโมสรจัดเก็บรายละเอียด
และภาพกิจกรรมอย่างเป ็นระบบเพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป	 และการวางแผนให้ภาพถ่าย
ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติหลีกเลี่ยง	 การจงใจให้เกิดภาพ		
ก็จะช่วยให้ภาพกิจกรรมดูดีเช่นกันครับ
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

    สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียน
		 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	 บรมนาถบพติร	
เสร็จสิ้นลงอย่างสมพระเกียรติ	 พระองค์จะทรงอยู่ใน
ใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป	

		 เราชาวโรแทเรียนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน	ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับสโมสร
โรตารีในประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อปี	
พ.ศ.	2498		พระองค์ได้ทรงมีพระราชด�ารัสไว้ว่า	

“ชาวโรแทเรียน คือ ผู้มีสัญลักษณ์ และเป็นตัวอย่าง
ในการเสาะแสวงหาความก้าวหน้า และความม่ันคง
แห่งมนุษยธรรม โดยหน้าทีอั่นแสนหนกัของท่านทุกๆคน 
ซึ่งมีนักธุรกิจและวิชาชีพแตกต่างกัน หันมาร่วมมือ
ประสานกัน โดยความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหา
วิถีทางและความมุ่งหมายอันพึงปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา
ซึ่งมาเผชิญหน้าเราในยุควิกฤตการณ์เช่นน้ี”

		 ตลอดรัชสมัยของการครองราชย์	 พระองค์ได้ทรง
งานหนัก เพื่ อประโยชน ์สุ ขของประชาชนด ้ วย
อดุมการณ์โรตารี	คอื	“บรกิารเหนอืตนเอง”	แม้พระองค์
จะมิได้ทรงเป็นโรแทเรียน	หากพวกเราเจริญรอยตาม
พระองค์ท่าน	เราย่อมสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง		

“โรตำรี: มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์”

เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล

การเงินภาค 3330 โรตารีสากล

    Dear Fellow Rotarians
 	 Royal	 Cremation	 Ceremony	 of	 His	 Majesty	
King	Bhumibol	Adulyadej	had	been	completed	in	
the	highest	honor.	His	Majesty	will	remain	in	our	
hearts	forever.	

		 We,	 Rotarians,	 will	 remember	 His	 Majesty’s	
grace	 in	 accepting	Rotary	Club	of	Thailand	 into	
his	royal	patronage	in	1955.	His	Majesty	had	given	
the	royal	remark	that	

“Rotarians are signification and precedence in 
the way of seeking moral development and   
security with responsibilities of all from 
varieties of business and professions. Rotarians 
lend their hands to supremely attempt 
finding the good ways to solve problem facing 
us in this crisis.”

		 During	 his	 reign,	 His	 Majesty	 had	 worked	
hard	 for	 the	 benefit	 of	 the	 people,	 the	 same	
approach	as	rotary	motto	“Service	Above	Self”,	
though	he	is	not	a	rotarian.	If	we	take	him	as	our	
model,	we	shall	truly	be	able	doing	good	to	the	
community	and	society.

“ROTARY: MAKING A DIFFERENCE”

Dear Fellow Rotarians,
This	October	28,	2017	was	the	deadline	for							
RI	SAR	Dues	payment	and	many	club	presidents		
and	secretaries	had	to	get	calls	from	me	and	PP.	
Ratchada	Thepnawa	who	is	our	District	committee	
in	many	sections,	to	inquiring	of	RI	Dues	payment	
which	received	good	response	from	all	clubs	 in	
time	 appreciatively.	 Beside	 from	 RI	 Dues,	 clubs	
have	to	pay	District	Dues	@Baht	1,000	each	within	
December	31,	2017	respectively.	Those	who	have	
made	it	already	are	much	appreciated.

During	the	past	four	months	I	had	observed	many	
clubs	 activities	 for	 their	 communities	 as	 Rotary	
giving	service	to	public	and	government	agencies,	
many	Rotarians	have	dedicated	their	time	and	money	
for	 the	 community	 service	which	 I	 appreciated.					
I	would	encourage	every	club	to	report	details	in	
number	and	keep	activity	photos	in	running	file	
for	your	PR	in	the	future.		Please	also	plan	to	take	
good	action	photos	as	naturally	as	well,	not	trying	
to	make	selfies	for	just	good	looking.
Yours in Rotary



END POLIO NOW:
MAKE HISTORY
TODAY

คณะกรรมการ
ผชภ.ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ สโมสรโรตารีเทพารักษ์ โทร. 088-2529929
ผชภ.สุรินทร์ ตันสุริยวงศ์ สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน โทร. 091-0489554
อน.ทศพล เจริญสุขใส สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน โทร. 081-5145634
อน.กิตติ กมลจิตรวี สโมสรโรตารีสตูล โทร. 086-4069036

ประธาน
อน.เปรมจิตต์ ลือสกลกิจ
สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ
โทร. 089-1562426

คณะกรรมการโปลิโอพลัส ภาค 3330 ปีบริหาร 2560-2561

ร่วมรณรงค์ขจัดโปลิโอ ให้หมดไปจากโลก
24 ตุลาคม วันโปลิ โอโลก

วันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันโปลิโอโลก 
 
การกวาดล้างโรคโปลิโอช่วยปกป้องเด็กกว่า 11 ล้านคน
ทั่วโลกจากความพิการและการเสียชีวิตในวัยเยาว์  
ความพยายามตลอด 26 ปีที่ผ่านมาท�าให้เด็กๆ รุ่นนี้ได้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อโรคโปลิโอ 
 
เด็กทุกคนควรได้อาศัยอยู่ในโลกที่ไร้โปลิโอ 
 
ช่วง ค.ศ. 1910 จ�านวนผู้ป่วยโปลิโอเพิ่มสูงขึ้นมาก 
มกีารระบาดบ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่ในเขตชุมชนช่วงอากาศร้อน 
การระบาดเหล่านี้ท�าให้มีผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มขึ้นหลายพันคน 
จึงมีการกระตุ้นให้เกดิ “การแข่งขันคร้ังใหญ่” (The Great 
Race) เพื่อผลิตวัคซีนขึ้นมาให้ได้ จนส�าเร็จในช่วง
คริสต์ทศวรรษ 1950 วัคซีนโปลิโอที่ผลิตขึ้นมานี้ท�าให้
จ�านวนผู้ป่วยโปลิโอทั่วโลกลดลงจากหลายแสนคนต่อปี
เหลือไม่ถึงหนึ่งพันคนต่อป ี
 
ในปัจจุบัน Rotary International องค์การอนามัยโลก 
และ UNICEF ก�าลังด�าเนินการเพื่อให้คนทั่วโลกได้มี
โอกาสเข้าถึงวัคซีน เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือก�าจัดโปลิโอ
ให้หมดไปจากโลก

คณะกรรมการโปลิโอพลัส ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอเชิญชวนทุกสโมสร ภาค 3330 ร่วมกัน
 จัดกิจกรรมหาทุนเข้ากองทุนโปลิโอ 
 จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโปลิโอ


