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เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก็จะเป็น
เดือนท่ีผมและทีมงานภาคทุกคน
คงจะขออนุญาตติดตามงานของ

ทุกสโมสรที่ยังคั่งค้างอยู่ เราคงต้อง
ช่วยกันอย่างสุดความสามารถนะครับ 

อย่าลืมการบันทึกใน Rotary Club 
Central และการบันทึกความส�าเร็จ

ด้วยนะครับ

สารผู้ว่าการภาค

เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งสันติภาพและ
การป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง

ในปีนี้ภาคของเรา มีผู้สมัครรับทุนสันติภาพโรตารีท่ีศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 
อบรม 3 เดือน จ�านวน 1 คน เร่ิมการอบรมแล้วเม่ือ        
15 มกราคม 2561

ส่วนการท�างานของทุกสโมสรในตอนน้ีผมได้เยี่ยมสโมสร
อย่างเป็นทางการ 100 สโมสรแล้ว เหลือเพียงสโมสร
เกาะสมุยจะเยี่ยมในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 น้ี ได้ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าในงานประชุมระหว่างเมืองครบ         
2 คร้ังแล้ว เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คงเป็นเดือนท่ีทุกสโมสรจะ
ตรวจดูกิจกรรมท่ีได้ท�าไปแล้ว การจ่ายค่าบ�ารุงงวดเดือน
มกราคม 2561 ค่าบ�ารุงภาคท่ีบางสโมสรยังค้างอยู่ การสรุป
ผลงานส่งประกวดท้ังในระดบัภาคภายใน 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
และระดับประเทศภายใน 31 มีนาคม 2561 ให้ดูรายละเอียด
รางวัลต่างๆในท�าเนยีบภาคนะครับ การบรรลุ Rotary Citation 
ของสโมสรเอง สโมสรโรตาแรคท์ และสโมสรอินเตอร์แรคท์ 
ก็ดูกติกาใน RI หรือ ในศูนย์โรตารีได้ครับ หวังว่าทุกสโมสร
จะพยายามเต็มที่ในการบรรลุผลส�าเร็จทุกระดับนะครับ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก็จะเป็นเดือนท่ีผมและทีมงานภาค 
ทุกคนคงจะขออนุญาตติดตามงานของทุกสโมสรท่ียัง      
คั่งค้างอยู่ เราคงต้องช่วยกันอย่างสุดความสามารถนะครับ 
อย่าลืมการบันทึกใน Rotary Club Central และการบันทึก
ความส�าเร็จด้วยนะครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
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February is Rotary Month of Peace and Conflict/Prevent Solution

Good news that Our District 3330 lately  has one Peace Fellow applicant selected by Rotary Peace Center 
at Chula for 3-month Certificate fellowship, starting 15th January 2018. Congratulations!

As I have now made 100 club-visits officially, only one club, RC Samui which I shall make on this coming 
5th February. The two InterCity meetings were our total success and this February should be the month 
for every club to review all things you have done; RI Dues in January 2018, District Dues unpaid by some 
clubs, the club reports to be sent for District Award by this February and Country Awards by 31st March 2018. 
Please see all award details in our 2018 District Directory, to get RI Citation for your club and your      
Interact, Rotaract clubs under your sponsorship, please look into RI web or Rotary Center in Thailand.    
I hope every club would try your best to achieve all your goals respectively.

This month of February may I and all District team would follow up your club projects and any remaining 
activities which we all try to help accordingly.  And also please do not forget to post your club records 
in Rotary Club Central and all your success too.

Yours in Rotary

This month of February 
may I and all District team 
would follow up your club 

projects and any remaining 
activities which we all try to 
help accordingly.  And also 
please do not forget to post 
your club records in Rotary 
Club Central and all your 

success too.

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

Governor’s Message
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มิตรโรแทเรียนที่รัก
เมื่อหนึ่งร้อยสิบสามปีก่อนในเดือนนี้ สมาชิกสี่คนของสโมสรแห่งแรก
ในโรตารีได้นัดประชุมกันเป็นคร้ังแรก แม้ว่าไม่มีบันทึกการประชุม 
และคงไม่มีใครท่ีพูดเร่ืองการบ�าเพ็ญประโยชน์กันและสโมสรเองก็
มิได้มุ่งเน้นถึงความจ�าเป็นของชุมชนในช่วงสองสามปีแรกด้วย

การประชุมคร้ังแรกนั้นมิได้จัดข้ึนในโรงแรมหรือภัตตาคาร แต่ใน
ส�านักงานของสมาชิกผู้หน่ึง เท่าท่ีทราบ ไม่มีประกาศหรือปฏิทิน
กิจกรรม ไม่มีรายงานคณะกรรมการ ไม่มีผู้บรรยายหรือป้ายช่ือ  
เป็นการประชุมท่ีต�่ากว่ามาตรฐานปรกติปัจจุบันส�าหรับสโมสรท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด แต่ท่ีแน่นอน คือ การประชุมคร้ังนั้น
เป็นการประชุมโรตารีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดที่เคยมีมา

ทุกวันนี้ พวกเราส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในโรตารี ต่างก็แสวงหา
ในสิ่งที่ท่านพอล แฮริส แสวงหาเช่นเดียวกันในปี ค.ศ. 1905 
คร้ังนัน้ กค็อื มติรภาพ ความสัมพนัธ์กนั สถานท่ีมีความรู้สึก
เสมือนบ้าน ทุกวันนี้ โรตารีให้เราได้มากกว่าสมาชิกรุ่นแรก
ในวันเหล่านัน้เคยได้รับเสียอีก ปัจจุบันโรตารีมีสมาชิกมากกว่า 
1.2 ล้านคน ให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวกัน ไม่เพียงแต่ใน
เพื่อนกลุ่มเล็กๆ แต่ในสโมสรต่างๆ หลากหลาย ในชุมชน
ต่างๆ ในประเทศและในโลก ทุกวันนี้ โรตารีประสานเรา
ท้ังหมดในแบบท่ีท่านพอล แฮริส คงคิดไม่ถึงในการประชุม
ครั้งแรกคืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ปีโน้น ไม่เพียงแต่เราเดินทาง
ไปทุกหนทุกแห่งในโลกท่ีมีสโมสรโรตารีและรู้สึกเหมือนอยู่
บ้านเราเอง แต่เรายงัสามารถไปทุกแห่งในโลกท่ีมสีโมสรโรตารี
และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างได้

มันเป็นเวลา 113 ปีต้ังแต่มีการประชุมคร้ังแรก โรตารีได้
เจริญเติบโตข้ึนมากและหลากหลายมากยิ่งกว่าสมาชิกรุ่น  
ก่อต้ังจะคาดคดิไว้ เรามาไกลมากจากองค์กรท่ีมีแต่คนผิวขาว
และเป็นผู้ชายล้วนๆ มาเป็นองค์กรที่ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี
และสุภาพบุรุษจากภูมิหลังทุกแบบที่เป็นไปได้ เราเป็นองค์กร
ท่ีแสดงวัตถุประสงค์เน้นการบ�าเพ็ญประโยชน์ สะท้อนใน
คติพจน์ของเรา “บริการเหนือตน” และเรายังเป็นองค์กรที่ไม่
เพียงแต่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกแต่เราได้ท�าไปแล้ว ในงาน
กวาดล้างโปลิโอทั่วโลก

เราไม่ทราบว่าในอนาคตข้างหน้าโรตารีจะเป็นอย่างไร แต่เป็น
เราทุกคนท่ีจะต้องสานต่อในการสร้างฐานรากของโรตารีให้
แน่นหนาม่ันคงต่อไปจากการก่อต้ังของพอล แฮริส และเพือ่น
ของท่าน เราจะต้องยืนหยัดสร้างความเข้มแข็ง ในพันธะแห่ง
การบ�าเพญ็ประโยชน์และในมิตรไมตรีจิตแห่งโรตารี ด้วยการ
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ตลอดไป

สารประธานโรตารีสากล
2560-2561

เอียน เอช. เอส. ไรส์ลี่
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Dear Fellow Rotarians,
One hundred thirteen years ago this month, the four 
members of Rotary’s first club held their first meeting. 
Although no minutes were kept, it’s unlikely anyone 
talked about service; the club did not begin focusing 
on the needs of the community for another few years.

The meeting was held not in a hotel or a restaurant, 
but in a member’s office; there were, so far as we 
know, no agendas or announcements, no committee 
reports, speakers, or nametags. The meeting would 
have failed today’s usual standards for a productive 
Rotary meeting most resoundingly. It was, of course, 
the most productive Rotary meeting ever held.

Today, as in 1905, many of us come to Rotary seeking 
what Paul Harris sought: friendship, connections, a 
place to feel at home. But today, Rotary gives us so 
much more than it could ever have given its earliest 
members in those earliest days. The Rotary of today, 
more than 1.2 million members strong, lets us feel at 
home not only in a small group of our peers, but also 

in our diverse clubs, across our communities, and 
indeed throughout the world. Today, Rotary connects 
us all in a way that Paul Harris could never have 
dreamed on that February evening so long ago. 
Not only can we go anywhere in the world there 
is a Rotary club and feel at home, but we can 
reach out to anywhere in the world there is a 
Rotary club and make a difference.

In the 113 years since that first meeting, Rotary 
has become far larger, and more diverse, than 
those founding members could have conceived. 
We have gone from an organization that was all 
white and all male to one that welcomes women 
and men of every possible background. We have 
become an organization whose stated purpose is 
service, reflected in our motto, Service Above Self. 
And we have become not only an organization 
that is capable of changing the world, but one 
that has already done so, through our work to 
eradicate polio.

None of us can know what lies ahead for Rotary. 
It remains for all of us to continue to build on the 
solid foundations that were laid for us by Paul 
Harris and his friends: to forge and strengthen the 
bonds of service and friendship through Rotary: 
Making a Difference.

RI President’s
Message 
Ian H.S. Riseley 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ โรแทเรียนจะเฉลิม
ฉลองวันสันติภาพโลก/ความเข้าใจกัน 
และเปน็วันครบรอบ 113 ปขีองการก่อตั้ง
โรตารีด้วย
 สันติภาพเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในแก่นขององค์กรของเรานับแต่  

วันแรกๆ เราก่อต้ังวัตถุประสงค์ ข้อที่สี่ ที่เมืองเอดินเบอระ ในปี 

ค.ศ. 1921 ขณะท่ีพวกเราอยู่ท่ีกรุงลอนดอน มีการริเร่ิมหว่าน

เมล็ดพันธุ ์ ท่ีเป ็นองค์กรยูเนสโกหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง       

ท่ีกรุงฮาวานาในปี ค.ศ. 1940 เราได้มีข้อยุติท่ีขานรับกันท่ัวไปว่า 

“อิสรภาพ ความยุติธรรม ความจริง ความศักดิ์สิทธิ์ของค�ามั่น

สัญญา และความเคารพสิทธิมนุษยชน” ซึ่งในเวลาต่อมาใช้เป็น 

กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ นั่นคือ “ค�าประกาศของสิทธิ

มนุษยชนสากล ปี ค.ศ. 1948”

 เรามส่ีวนร่วมอย่างเข้มแข็งในการจดัต้ังองค์การสหประชาชาติ 

ในปี ค.ศ. 1945 โรแทเรียนเกอืบ 50 คนได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้แทนและ   

ท่ีปรึกษาในการประชุมท่ีเมืองซานฟรานซิสโกขณะท่ีก�าลังเขียน

กฎบัตรสหประชาชาติ ถงึวันน้ีเกอืบ 73 ปีแล้ว โรตารีกย็งัคงรักษา

สถานภาพท่ีปรึกษาในองค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรท่ีมิใช่ 

ของรัฐบาลใดใด มีนักศึกษาสันติภาพโรตารีท�างานประจ�าอยู่ใน 

หน่วยงานของสหประชาชาติอีกจ�านวนหนึ่ง และผู้แทนโรตารีใน

องค์การสหประชาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันโรตารี ทุกเดือน

พฤศจิกายน เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นหุ้นส่วนสันติภาพด้วย

 และวันนี้ เราได้เป็นหุ้นส่วนใหม่กับสถาบันเพื่อเศรษฐกิจ  

และสันติ ซ่ึงก่อต้ังในออสเตรเลียโดยนกัวิสาหกจิ สตีฟ คิลเลเลีย 

สถาบันนี้มุ่งเน้นในเร่ืองสันติภาพด้านบวกอยู่บนฐานของ “แปด

เสาหลัก” คอื 1) มีรัฐบาลบริหารงานดี 2) มีส่ิงแวดล้อมธุรกจิดี  

3) มีการกระจายแหล่งทรัพยากรท่ีเป็นธรรม 4) มีการยอมรับสิทธิ

ของผู้อ่ืน 5) มีสัมพนัธภาพกบัเพือ่นบ้านดี 6) มกีารข่าวข้อมูลแบบ

อสิระ 7) มีต้นทุนมนุษยชาติระดับสูง 8) ทจุริตคอรปัชัน่ระดบัต�า่

 จากช่วงนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เรามีโอกาสที่จะเข้าร่วม 

การประชุมสร้างสันติภาพของประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. 

ไรส์เล่ย์ ในหกประเทศรอบโลก โปรดดูข้อมูลได้ทางออนไลน์ที่ 

rotary.org/presidential-conferences เรายังจะส�ารวจต่อไป 

ถึงวิธีการที่ให้แปดเสาหลักของสันติภาพมาสัมพันธ์กับหกเรือ่งมุ่ง

เน้นส�าคัญของโรตารีต่อไป

 เราก�าลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิคาโก ในการเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมอภิปรายหัวข้อ Pathways to Peace “เส้นทางสู่

สันติภาพ” การประชุมชุดสันติภาพนี้จะมีผู้ร่วมอภิปรายจาก

นักการศึกษาระดับผู้น�า ผู้ฝึกหัดงาน นักศึกษาสันติภาพโรตารี 

และนักคิดนักวิชาการจากงานด้านสันติภาพและการป้องกัน/  

ยุติข้อขัดแย้ง โปรดติดตามภาคแรกท่ีจะจัดในเดือนกันยายนนี้ 

ได้ทางออนไลน์ bit.ly/2j9cSUh

 เราจะท�างานไปพร้อมกันกับหุ้นส่วนของเรา เพื่อท�าให้ตัว

ของเราเองเป็นนักคิดและผู้น�าระดับโลกในการสร้างสันติภาพ 

สร้างความเข้าใจกัน โดยไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศ

 ขอให้เราท�างานไปด้วยกันตลอดเส้นทางนี้

พอล เอ เนตเซล

สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561

“ “อิสรภาพ ความยุติธรรม
ความจริง ความศักดิ์สิทธ์ิของ
ค�ามั่นสัญญา และความเคารพ

สิทธิมนุษยชน นั่นคือ ค�าประกาศ
ของสิทธิมนุษยชนสากล

ปี ค.ศ. 1948”
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On 23 February, Rotarians will 
celebrate World Peace and 
Understanding Day – the 113th 
anniversary of Rotary’s founding.
 Peace has been at the core of our organization 
from its earliest days. We established the Fourth Object 
of Rotary in Edinburgh, Scotland, in 1921. We were in 
London when the seeds were sown for what became 
UNESCO after World War II. In Havana in 1940, we 
adopted a resolution calling for “freedom, justice, truth, 
sanctity of the pledged word, and respect for human 
rights,” which became the framework for the United 
Nations’ Universal Declaration of Human Rights in 1948.
 We were active in the formation of the United 
Nations. In 1945, almost 50 Rotarians served as delegates, 
consultants, and advisers at the San Francisco Conference 
when the UN charter was written. Today, almost 73 
years later, Rotary maintains the highest consultative 
status with the United Nations of any  nongovernmental 
organization. A number of our Rotary Peace Fellows 
work in UN agencies. Rotary’s representatives to the 
UN also host a Rotary Day every November to celebrate 
our partnership for peace.

freedom, justice, truth,
sanctity of the pledged word,
and respect for human rights.

Universal Declaration of
Human Rights in 1948.

““
 Today we also have a new partnership with the 
Institute for Economics and Peace, which was founded 
in Australia by tech entrepreneur Steve Killelea. The 
institute emphasizes what is called Positive Peace, 
based on eight “pillars”: a well-functioning government, 
a sound business environment, equitable distribution of 
resources, acceptance of the rights of others, good 
relations with neighbors, free flow of information, high 
levels of human capital, and low levels of corruption.
 Between now and June, we have the opportunity to 
participate in Rotary President Ian H.S. Riseley’s   
Presidential Peacebuilding Conferences in six cities 
across the world. Take a look online at rotary.org/
presidential-conferences. We will continue to explore 
how the eight Pillars of Peace align with our areas of focus.
 We also are joining with the University of Chicago 
to host Pathways to Peace, a series of talks featuring 
leading scholars, practitioners, Rotary Peace Fellows, 
and thinkers in the field of peace and conflict prevention 
and resolution. Watch the first one, which was held in 
September, at bit.ly/2j9cSUh
 Together with our partners, we will work to     
establish ourselves as global thinkers and leaders to 
advance understanding, goodwill, and international 
peace.
 Let us work together on this journey.

 
Foundation Trustee 
Chair’s Message
   Paul A. Netzel



เป้าหมาย เพื่อการพัฒนา 3 แนวทาง
1. พัฒนาคน โดยการน�าอุดมการณ์ของโรตารีและการบริหาร
จัดการแบบโรตารีเข้าสู่ชุมชน
2. พัฒนาชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนช่วยกันสร้างชุมชนของเขา
ให้เข้มแข็งและน่าอยู่
3. พัฒนางาน คนในชุมชนต้องมีการงานที่พึ่งตนเองได้เพื่อมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 จากค�าจ�ากัดความของกลุ ่มชุมชนโรตารี วัตถุประสงค์     
และเป้าหมาย ท่ีผมกล่าวข้างต้นทุกท่านจะเห็นว่ากลุ่มบุคคลท่ี
รวมตัวกันจะต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นในชมุชนนั้นจรงิๆ 
ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะเข้าใจปัญหา และความต้องการของ   
ชุมชนตัวเองอย่างแท้จริง

ผชภ.ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์
ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารี

ภาค 3330 โรตารีสากล

บทความโดย...

RCCหน่ึงในรากฐานส�าคัญของโรตารี

   วัสดคีรับ มวลมิตรโรแทเรียนท่ีรักทุกท่าน ผมจ่ัวหัวมาแบบนี้ 
หลายท่านอาจจะงงว่า RCC เป็นรากฐานส�าคัญของโรตารีอย่างไร 
ก่อนอ่ืนเพือ่ให้พวกเรามีความเข้าใจตรงกนั ผมขอขยายความของ
ค�าว่า RCC เสียก่อน ค�าว่า RCC ช่ือเต็มคือ Rotary Community 
Corps แปลเป็นไทยคือกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี  
หมายถึง กลุ่มบุคคลชายหญิงในชุมชน ท่ีพักอาศัยอยู่ในชุมชน 
หรือผู้ที่ท�ามาหากินอยู่ในชุมชนนั้นๆ ที่มิใช่โรแทเรียน รวมตัวกัน
อุทิศตน เพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์ในชุมชนของตน โดยมสีโมสรโรตารี
ให้ความอุปถัมภ์ ภายใต้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคมแต่ละท้องถิ่น ในการก่อตั้งกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชน
โรตารีมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายดังนี้
วัตถุประสงค์ คือ ช่วยให้ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนเอง โดยการพัฒนา และมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มใน
การบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืน

ส
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 มวลมติรโรแทเรียนครับ เป็นความจริงท่ีว่า สมาชิกของสโมสร
โรตารีบางส่วนก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นท่ีนั้นๆ บางส่วนก็เข้าไม่ถึง
ส่วนลึกของชุมชนจริงๆ ดังน้ันการท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์
บางคร้ังสมาชิกก็จะมีความไม่สะดวกในการเข้าไปส�ารวจความ
ต้องการของชมุชน หรือติดตามงานต่างๆ ทีไ่ด้ท�าส�าเรจ็ลลุ่วงไปแล้ว  
หลายๆโครงการท่ีสโมสรได้น�าไปมอบให้กบัชุมชน ท่านเคยสังเกต
บ้างไหมครับว่าชุมชนนั้นๆมีความเข้าใจ และรู้จักโรตารีมากน้อย
แค่ไหน ท่านเช่ือไหมครับ หลายคร้ังท่ีผมมีโอกาสไปบรรยาย 
และพบปะพูดคุยกับชุมชนท�าให้ทราบว่าชุมชนเหล่าน้ันยังไม่
เข้าใจ และรู้จักองค์กรโรตารีท่ีถูกต้อง รู้แต่เพียงว่าโรตารีเป็น
ผู้ใหญ่ใจดีท่ีเอาของมามอบให้, โรตารีเป็นผู้มีฐานะ แต่งตัวดีดี 
และน�าของมาแจก ชุมชนจะเข้าใจประมาณนี้ ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเรา
ไม่ต้องการให้ความหมายของโรตารีเป็นอย่างท่ีเขาเข้าใจอย่างน้ัน  
ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของพวกเราชาวโรแทเรียนทุกๆท่านท่ีจะต้อง
ส่ือความหมายของโรตารีให้คนในชุมชนเข้าใจในอุดมการณ ์
แนวทาง และปรัชญาของโรตารีในความหมายที่ถูกต้อง
 การก่อต้ังและอุปถมัภ์กลุ่มชุมชนโรตารี จงึเป็นอีกแนวทางหน่ึง
ท่ีสามารถท�าให้คนในชุมชนรู้จัก และเข้าใจแนวทางของโรตารีได้ดี  
ในธรรมนูญชุมชนโรตารี บัญญัติไว้ว่า กลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์
ชุมชนโรตารี จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
โดยแต่ละคร้ังจะต้องมโีรแทเรียน ซ่ึงเป็นตัวแทนของสโมสรโรตารี
เข้าร่วมประชุมด้วย จึงจะถอืว่าเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการ ดงันัน้
การประชุมของกลุ่ม RCC จึงมีความส�าคัญ และเป็นโอกาสส�าคญั
ที่โรตารีจะได้ประโยชน์จากการประชุมเป็นอย่างมาก อย่างเช่น

 - ได ้ เผยแพร่อุดมการณ์, ภาพลักษณ์, แนวทางการ
  ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ และ แก ่นแท้ของโรตารี
 - ได ้ รับทราบข้อมูล และความต้องการของชุมชนโดย
  แท้จริง
 - ได ้พลังของชุมชนมาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
  ของสโมสร ท�าให ้สโมสรมีความแข ้มเข็งย่ิงขึ้น

 ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันการท่ีสโมสรจะเพิ่มจ�านวนสมาชิก 
หรือก่อต้ังสโมสรใหม่ ค่อนข้างท�าด้วยความยากล�าบาก ด้วยปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ เน่ืองด้วยการเป็นสมาชิกโรตารีจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในค่าบ�ารุงสโมสร, ค่าบ�ารุงภาค, ค่าบ�ารุง RI. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
โรตารีสากลเข้าใจถึงปัญหานี้ จึงมีนโยบายให้สโมสรโรตารี 
อุปถัมภ์ชุมชนโรตารี อย่างน้อย 1 ชุมชน เนื่องจากการก่อต้ัง
ชุมชนโรตารี และสมาชิกของชุมชนโรตารี ไม่ต้องมค่ีาใช้จ่ายใดใด
ท้ังส้ิน จึงสามารถก่อต้ังและหาจ�านวนสมาชิกได้ง่ายกว่าการเป็น
สมาชิกสโมสรโรตารี  ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราหวังว่าจะมีสมาชิก
ของชุมชนโรตารีท่ีเข้าใจในแนวทาง และอุดมการณ์ของโรตารี 
อาสาเข้ามาเป็นโรแทเรียนแบบพวกเรา และเช่ือว่าจะเป็นก�าลังส�าคญั
ของโรตารีต่อไป

 ภาค 3330 โดย ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ได้เล็งเห็น 
ความส�าคัญ และประโยชน์ของการก่อตั้ง และอุปถัมภ์กลุ่มชุมชน
โรตารี จึงได้ผลักดันและให้การสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน
โรตารี ภาคท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�าให้ในปีบริหาร 
2560-2561 สามารถก่อตั้งชุมชนโรตารีได้ทั้งหมด 10 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนโรตารีบ้านบางกล�่าดินเผา
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสต์
 2. ชุมชนโรตารีบ้านบ่อร่วมใจ
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3330
 3. ชุมชนโรตารีคลองประปา
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีบางเลน
 4. ชุมชนโรตารีเรารักเจ็ดร้ิว
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว
 5. ชุมชนโรตารีตันหยงโป
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสตูล
 6. ชุมชนโรตารีบ้านบางทอง
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์
 7. ชุมชนโรตารีพรุพ้อ-ทุ ่งเค่ียม
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน
 8. ชุมชนโรตารีไทรโยค
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี
 9. ชุมชนโรตารีกะมะฮอ
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี
 10. ชุมชนโรตารีปากแพรก
  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี

 กลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ี
อยากจะแนะน�าสโมสรขนาดเล็ก และขนาดกลาง ก่อตั้งเพื่อจะได้
ช่วยให้สโมสรมีก�าลังคนเพิ่มขึ้น เป็นก�าลังส�าคัญที่จะท�าให้สโมสร
เข้มแข็ง และท่ีส�าคัญ คือก่อต้ังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดท้ังส้ิน 
และการด�าเนนิงานกไ็ม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย ไมเ่ป็นภาระของ
สโมสร หากสใมสรใดสนใจข้อมูล หรือต้องการให้ไปบรรยาย  
ขอให้ติดต่อประสานมาที่เบอร์โทร 088-353-9929 ผมยินดีเดินทาง
ไปทุกสโมสร
      ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
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ร่วมงานฉลองสารตราต้ัง 
และประดบัเขม็ RCC
ให้กบัสมาชิกชุมชนโรตารีบ้านบ่อ
ร่วมใจ ในความอุปถัมภ์ของ
สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3330

ร่วมงานฉลองสารตราตั้ง 
พร้อมประดับเข็ม RCC และ
บรรยายเรื่องชุมชนโรตารี
ให้กับสมาชิกชุมชนโรตารีคลอง
ประปา ในความอุปถัมภ ์ของ
สโมสรโรตารีบางเลน

บรรยายเรื่องชุมชนโรตารี ให้กับสมาชิกชุมชนโรตารีรักเจ็ดริ้ว ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว  

RCC : Rotary Community Corps
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พิธีเปิดชุมชนโรตารีบ้านบางกล�่าดินเผา ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสต์



สนเทศโรตารี
การประกวด

ขอเชิญชม

ผู้เข้าประกวดสนเทศโรตารีรอบชิงชนะเลิศ

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ภ า ค  3 3 3 0

มุ่งหวังตั้งใจครับ ไม่ได้มาเล่นๆ
การสนเทศนับเป็นหัวใจส�าคัญของ
ความรู้ความเข้าใจในองค์กรโรตารี
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการ
ที่จะน�าเสนอข้อมูลเรื่องราวที่ถูกต้อง
ตรงประเด็นให้สมาชิกเข้าใจในเวลา
อันจ�ากัด ก็ตื่นเต้นครับ แต่ก็ขอเรียน
ว่าผมเตรียมตัวเป็นอย่างดีครับ
เพราะสัญญาว่าจะน�ารางวัลกลับไป
ฝากสโมสร

คนรุ่นใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน
“ อันธรรมดาว่าสงคราม
จะหมายเอาชนะฝ่ายเดียวไม่ได้
ย่อมแพ้บ้างชนะบ้าง แต่ส�าหรับผม 
ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผมมั่นใจ ผมท�าได้ และชัยชนะ
ไม่ได้อยู่ที่เป็นที่หนึ่ง แต่มันคือ
การชนะใจตัวเอง ”

ดิฉันรู้สึกเป็นความภูมิใจอย่างสูง
ที่ได้เข้าร่วมแข่งสนเทศในครั้งนี้
และความคิดในอุดมคติของดิฉัน 
ความมุ่งมั่น สร้างสรรค์  คือหลักการ
ที่ได้ลงแรงท�าในสโมสร และส่งต่อ
สู่สังคมค่ะ ก็อยากขอก�าลังใจผู้ใหญ่
ใจดีทุกท่านช่วยเป็นก�าลังใจ และ
แรงเชียร์ด้วยนะคะ ดิฉันจะท�าให้ดี
ที่สุดค่ะ

ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วม
การประกวดสนเทศในครั้งนี้
การสนเทศท�าให้ดิฉันได้รู้อะไร
หลายๆสิ่งเกี่ยวกับโรตารีมาก
ยิ่งขึ้น ทุกการทุ่มเท ย่อมต้องได้
ผลลัพธ์ที่ดี ขอบคุณส�าหรับ
ทุกก�าลังใจ ดิฉันจะท�าให้ดีที่สุด

รทร.ทัศนีย์ ชูสิงห์
สร.อู่ทอง

รทร.นราเดช ค�าทัปน์
สร.สงขลา

รทร.เกศรา อินคล้า
สร.พระปฐมเจดีย์

รทร.จิระยุทธิ์ ร่วมสุข
สร.โคกเสม็ดชุน

รอบชิงชนะเลิศ
ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ท่ี 7 เมษายน 2561

ROTARY : MAKING A DIFFERENCEท่านมีความคิดเห็นอย่า
งไรเกี่ยวกับคติพจน์ขอ

งปีน้ีในหัวข้อเรื่อง



ความขดัแย้งระดับภมิูภาคและท้องถิน่ท่ัวโลกท�าให้ความต้องการผูเ้ชีย่วชาญท่ีมีทักษะในการสร้างสันติภาพเพิ่มมากขึ้น ทุนการศกึษาของ
โรตารีด้านสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ห้องพัก อาหาร และค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายภาค
สนาม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้น�าด้านสันติภาพ ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการ ประสบการณ์ภาคสนาม และเครือข่ายวิชาชีพ 
The spike in Regional and local conflicts around the globe has boosted the need for professionals skilled in waging 
peace. The fully funded Rotary Peace Fellowship, which covers tuition and living expenses, increases the capacity of 
peace leaders through academic training, field experience, and professional networking.

Application Process : (Submit online application
via www.rotary.org by May 31)
• Review the application guidelines and check
 the eligibility requirements & restrictions
• Research the curriculum and programs at
 Peace Centers
• May 31 : Fill out the online application and
 submit them to Rotary District 
• Complete the interview with District
 representatives.
• July 1: The endorsed applications must
 be online submitted to The Rotary
 Foundation by 01 July.
• November : Receive notice of selection results
• Apply for admission to Peace Center at
 Chulalongkorn University

ขั้นตอนการสมัคร: ภายใน 31 พฤษภาคม ของทุกปี 
สมัครผ่านระบบ online ที่ www.rotary.org 

• ทบทวนแนวทางการสมัคร ข้อก�าหนด และคุณสมบัต ิ

• ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรของศูนย์สันติภาพ

• 31 พฤษภาคม : บันทึกใบสมัครผ่านระบบ Online 

• ผ่านการสัมภาษณ ์

• 1 กรกฎาคม : รับรองใบสมัคร และส่งผ่านระบบ

 Online ไปยังมูลนิธิโรตาร ี 

• พฤศจิกายน : ประกาศผลการคัดเลือก 

• ด�าเนินการสมัครไปยังศูนย์สันติภาพโรตารี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาด้านสันติภาพ (Peace Studies) 
การยุติข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution)

Rotary Peace Fellowships

Courtesy by Rotary International

Make PEACE a Reality



ยุวรัชช์ ทิพย์คล้าย 
นักศึกษา Rotary Peace Fellowship Certificate Program 2017-2018 
สถานที่ท�างาน : The Border Consortium (TBC)
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบที่มาจากพม่า ในเรื่องของ
การแจกจ่ายอาหาร สร้างบ้าน และส่งเสริมอาชีพ

“โรแทเรียนมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเกีย่วกบัข้อขัดแย้ง แต่โรตารีเป็นท่ีปลอดภยัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โรตารีไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดและไม่ใช้ความรุนแรง โรแทเรียนสามารถท�างานร่วมกับองค์กรอ่ืนในชุมชนซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเก่ียวกับการเสริมสร้างสันติภาพ
และมิตรไมตรีระหว่างกัน” ดังเช่น กิจกรรมด้านสันติภาพโดยสโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ท่ีได้ด�าเนินการในปี 2558 ซ่ึงเป็น
โครงการด้านสันติภาพท่ีมคีวามร่วมมอืระหว่างประเทศ และมนียัส�าคญัต่อการพจิารณามอบรางวัล 1 ใน 6 People of Action for Peace 
แก่ Dr. Ann Frisch – Partner ของโครงการฯ ในวัน World Peace Day in Geneva 2017. 

อน.รัชดา เทพนาวา

“Rotarians have many differing opinions on the conflict, but Rotary can be a safe place to have the discussion. 
Rotary is nonpartisan and nonviolent. Rotarians can work with others in the community with the goal of peace and 
goodwill.” It reflects in Peace project implemented by RC Khuanlang-Hatyai in 2015 with international partner, Dr. 
Ann Frisch, who was awarded 1 of 6 People of Action for Peace, in World Peace Day – Geneva 2017.

PP. Ratchada Thepnava

“จากการท�างานกับผู้หนีภัย 7 ปี ความขัดแย้งภายในพม่ามีผลกระทบต่อชาวบ้านมากมายมหาศาลทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ
กับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก อะไรท�าให้เกิดความขัดแย้ง และเม่ือไหร่สันติภาพจะเกิดข้ึนในพม่า และผู้หนีภัยสามารถกลับคืนสู่มาตุภูมิ 
ดิฉันคงไม่สามารถท�าอะไรท่ีย่ิงใหญ่ได้ แต่อย่างน้อยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพและเตรียมการส่งผู้หนีภัยกลับเมื่อดิฉัน
เรียนจบและต้องกลับไปท�างาน โอกาสท่ีโรตารีได้มอบให้ดฉัินถอืเป็นส่ิงท่ีล�า้ค่าและมปีระโยชน์ต่อการท�างานในอนาคตอย่างมาก ท่ีจะน�า
หลักการในเร่ืองของสันติภาพ ความขัดแย้ง การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการใช้ยทุธวิธีต่างๆ เช่น การเจรจาอย่างสันติ หรือการใช้ส่ือ 
และการเรียนรู้เร่ืองความต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษาท่ีสามารถท�าให้เกิดความขัดแย้งได้ การท่ีเราได้เรียนเร่ืองความแตกต่าง 
ท�าให้เราเข้าใจผู้อื่น ซึ่งสามารถช่วยลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้ นอกจากได้ความรู้แล้ว ดิฉันได้เพื่อนมากมายจาก 19 ประเทศ 
มกีารแลกเปล่ียนประสบการณ์การท�างาน เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีต่างกนัและการท่ีจะต้องอยูร่่วมกนัอย่างสันติ สุดท้ายคอืการสร้างเครือข่าย 
ผู้ที่ท�างานด้านมนุษยชนที่จะด�าเนินต่อไป ถึงแม้การเรียนของเราจะจบลง”

Make PEACE a Reality

อน.รัชดา เทพนาวา (PP. Ratchada Thepnava)   E-mail: mummydive@yahoo.com

คณะอนุกรรมการ	 อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ (PP. Pichet Rujirat) E-mail: pichet3330@gmail.com

  อน.อณุพร พนาวัฒนกุล (PP. Anuporn Panawathanagul) E-mail: anuporn2001@yahoo.com

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค		อน.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร ์(PP. Chalermchat Chun-In)  E-mail: chun-in@hotmail.com

คณะอนุกรรมการทุนสันติภาพโรตารี
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ภารกิจผู้ว่าการภาค

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ร่วมพิธีไว้อาลัย 

ผวภ.บ�ารุง อดิพัฒน์ อดีตผู้ว่าการภาคคนแรก 

ภาค 3330 โรตารีสากล และอดีตนายก

สโมสรโรตารีนครปฐม ณ คริสตจักรสามแยก 

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

โครงการหม้อไทยไร้สารตะก่ัว คนไทยแข็งแรง 
ประเทศไทยแข็งแรง วันที่ 10 ก.พ. 2561
ณ ห้างแม็คโคร จ.นครศรีธรรมราช

การอบรมสัมมนาทีมงานภาค ปีบริหาร 2561-2562 โดยท่าน ผวล. พลโทคณิต 

แจ่มจันทรา ในคติพจน์ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ วันที่ 24 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมหาดทอง 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผวภ. นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ติดตามการจัดงาน 

District Conference กับคณะกรรมการจัดงาน

วันที่ 28 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
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กิจกรรมสโมสร

สโมสรโรตารีปู ่เจ้าสมิงพราย
มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเรือนจ�าประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ

และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการบ้านบางประกง

สโมสรโรตารีทวารวดี
19 ก.พ. 2561 สโมสรโรตารีทวารวดี กลับไป

ประเมินผลหลังจากมอบหนังสือโครงการรักการอ่าน

ปีที่ 2 (District Grant)

สโมสรโรตารีไม้เรียง-นครศรี และ สโมสรโรตารี
นครศรีธรรมราช
ร่วมกับ อ�าเภอฉวาง จัดงาน “โรตารีเคลื่อนที่” ให้บริการฟรี

แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ฉวาง วันที่ 25 ก.พ. 2561 

ณ บริเวณโรงเรียนฉวาง (ติดกับที่ว่าการอ�าเภอ) ในงานมี

กิจกรรมมากมายหลายอย่างเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชน 

เช่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ จ่ายยา 

ทันตกรรม สัตวแพทย์ฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร การอบรม

ด้านการเกษตร  ด้านกฏหมายชาวบ้าน ด้าน พรบ. เสริมสวย 

การท�าอาหาร การสร้างอาชีพ แจกเสื้อผ้ามือสองฟรี  โดยมี

ผูว่้าราชการจังหวดันครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธเีปิดงาน

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
ท�าโครงการหนังสือดั่งประทีปส่องทาง มอบหนังสือ

ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน จ�านวน 41 โรงเรียน 

จ�านวน 3,000 กว่าเล่ม วันที่ 7 ก.พ. 2561

ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง



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

สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ
ท�าโครงการมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ ปีที่ 7 จ�านวน 150 ราย วันที่ 19 ก.พ. 2561

ณ ที่ท�าการชุมชนวัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช
อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีโพธ์ิเสด็จ ร่วมกับ

กรมประมงท�ากิจกรรมปล่อยปลาลงใน

ทะเลลุ่มน�้าปากพนัง

สโมสรโรตารีไร่ขิงสามพราน
ท�ากิจกรรมหยอดวัคซีนให้กับเด็กเล็ก วันที่ 12 ก.พ. 2561 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางเตย อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีทุ ่งสง
ร ่วมกับมูลนิธิ เผยแพร่คุณธรรม 

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต

เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์

สโมสรโรตารีท่าม่วง
จัดโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ตามแนวพระราชด�าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จ.กาญจนบุรี

 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
ร่วมท�ากิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

และอุปกรณ์การเรียน  โครงการรักการอ่าน

กับห้องสมุดมีชีวิต วันที่ 27 ก.พ. 2561

ณ โรงเรียนหนองปากโลง อ.เมือง 

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

 ขณะน้ี ศูนย์โรตารีฯ ได้แปลและจัดพิมพ์เอกสารโรตารีส�าหรับปี 
2561-62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งชุดคู่มือเจ้าหน้าที่สโมสร เอกสารแผ่น 
พับคติพจน์ประจ�าปี รวมทั้งเอกสารโรตารีอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ส�าหรับเจ้าหน้าที่สโมสรและสมาชิกโดยทั่วไป  

 เดือนมีนาคมเป็นเวลาที่ภาคต่างๆ จะได้จัดการประชุมใหญ่ประจ�า 
ปีของภาค (District Conference) ซึ่งผมและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ก็จะ 
ไปร่วมงานเพื่อจัดแสดงเอกสารโรตารี และตอบค�าถามต่างๆ เกี่ยวกับ 
เรื่องค่าบ�ารุง เงินบริจาคและอื่นๆ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกแวะเข้ามาทัก 
ทายกันได้ที่โต๊ะศูนย์โรตารีฯ ครับ

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ปัจจุบันการใช้งาน My Rotary บนเว็บไซต์ Rotary.org เป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ 

โรแทเรียนโดยเฉพาะผู้น�าสโมสร  สมาชิกท่านใดยังไม่สามารถใช้งานได้ ศูนย์โรตารีฯ ยินดี 

ให้ค�าแนะน�าตั้งแต่เริ่มต้นสมัครใช้งาน และตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  

จะไปร่วมในการประชุมและการอบรมต่างๆ ของทุกภาค ท่านใดสนใจเรียนรู้เรื่อง My  

Rotary เชิญเข้ามาสอบถามได้ (ในภาพ) ขณะให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกในงาน District  

Team Training Seminar ภาค 3340 ณ โรงแรมศรีพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวัน

ที่ 23-24 กุมภาพันธ์

การประชุม Training the Trainers ของภาค 3330, 3340, 3350 และ 

3360 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วม

ภาค เมื่อวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์โรตารีฯ

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา การท�า

โครงการ Global Grant เพื่อชุมชน จะต้อง

ท�าการประเมินและส�ารวจชุมชนที่เก่ียวข้อง

ในโครงการนั้น และต้องส่งรายงานแนบไป

ในการขอทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยท�าให้ชุมชนได้รับประโยชน์ 

จากโครงการอย่างตรงต่อความต้องการและ 

มีความยั่ งยืน  ลดป ัญหาที่จะต ้องแก ้ไข

โครงการในขณะท�าหรือหลังโครงการเสร็จ  เอกสารท่ีจะช่วยท่านได้

คือ “เครื่องมือเพื่อการประเมินชุมชน” (Community Assessment 

Tools) ซึ่งจะแนะน�าวิธีการส�ารวจ การเข้าพบชุมชน ประชุมกลุ่มย่อย  

การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูล รวมถึงการประเมินผล  สามารถ 

หาคู่มือภาษาไทยได้บนเว็บไซด์ของศูนย์โรตารีในประเทศไทย www.

rotarythailand.org

ข่าว/ประกาศ

ตัวเลขโรตาร ี(5 มี.ค. 61 - www.rotary.org)

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนมีนาคม 2561

32 บาทต่อ US$1

 ภาค สมาชิก สโมสร
 3330 2,491 101
 3340 1,593 67
 3350 2,925 110
 3360 1,413 68
 รวม 8,422 346

กุมภาพันธ์ 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย



รายงานการประชุมของสโมสรโรตารี ภาค 3330 ประจ�าเดือน
มกราคม
2561

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

2. เบตง
25
17

3
-

65.22
-

2 3. ปัตตานี
4. นราธิวาส

8
16

-
-

-
-

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

14
27
14
9

4
-
4
5

75.00
-

75.00
72.31

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

9
45
23
11
36 6

-
2
-
-
1

-
89.53

-
-

89.66
5 14. สตูล

15. สงขลา
12
34

-
2

-
69.12

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

18
11
25
45

2
-
-
2

55.88
-
-

43.18
7 20. Patong Beach

21. ชิโนภูเก็ต
22. ภูเก็ตเซ้าท์
23. ภูเก็ต

31
22
41
18

1
-1

3
2
2
-

62.37
36.96
52.50

-
8 24. จังซีลอน 

25. ทุ่งคา
26. อันดามัน
27. พรหมเทพภูเก็ต

20
41
24
16

-
4
-
-

-
68.29

-
-

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

21
22
21
13

1
-
-
4
-

-
-

84.52
-

10 32. เหลืองกระบี่
33. กระบี่
34. อ่าวลึก

33
34
16 1

4
4
3

32.64
36.29
61.90

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

27
2
4

2
-
-

42.31
-
-

12 38. ทุ่งสง
39. นครศรีวีรไทย
40. ศรีธรรมาโศกราช

27
12
25

3
2
4

50.00
83.33
72.00

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

28
25
24 4

2
-
2

57.14
-

62.50
14 44. สุราษฎร์ธานี

45. ศรีตาปี
46. เพชรตาปี
47. บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

16
46
14
14

-
-
-
2

-
-
-

42.86
15 48. ประจวบคีรีขันธ์

49. ชุมพร
27
14

-
3

-
45.24

16 50. ปราณบุรี
51. หัวหิน
52. รอยัลหัวหิน

33
33
47

2
-
3

75.00
-

47.29

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
11

1

4
2
-
-

33.87
46.00

-
-

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

34
49
38
18

2

-
5
2
2

-
53.88
64.86
65.79

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

23
32
14 3

3
-
2

80.56
-

75.00
21 67. ลัดหลวง

68. พระประแดง
69. พระสมุทรเจดีย์

23
23
31

3
1

3
3
5

63.77
41.27
70.97

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

22
8
32
16

2
2
2
4
-

77.27
100.00
82.03

-
23 74. บางบ่อ

75. สมุทรปราการ
76. บางพลี

9
21
10

2
-
3

94.44
-

56.67
24 77. นครปฐม

78. พุทธมณฑล
79. ดอนตูม
80. ไร่ขิงสามพราน

56
21
29
17

1
4
-
-
2

81.25
-
-

100.00
25 81. ก�าแพงแสน

82. พระปฐมเจดีย์
83. บางเลน
84. ทวารวดี

14
69
26
21

2
1
1

-
4
-
2

-
85.45

-
57.14

26 85. สนามจันทร์
86. นครชัยศรี
87. สามพราน

56
19
10

-
2
-

-
39.47

-
27 88. กาญจนบุรี

89. ทองผาภูมิ
90. มณีกาญจน์
91. อีคลับภาค 3330

46
11
28
18

4
-
-
-

77.72
-
-
-

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

18
32
39

-
4
4

-
58.82
65.44

29 95. เพชรสุพรรณ
96. สุพรรณบุรี
97. สุพรรณิการ์

31
44
31

7 -
-
-

-
-
-

30 98. ป่าเลไลยก์
99. อู่ทอง
100. สองพี่น้อง

32
20
30

1 -
5
3

-
79.00
74.44

31 101. เกาะสมุย 8 - -

จ�านวนสโมสรที่ส่งคะแนนการประชุม	52	สโมสร	คิดเป็น	51.49%
จ�านวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนการประชุม	49	สโมสร	คิดเป็น	48.51%

ปีบริหาร
2560-2561จ�านวนสโมสรโรตารีท้ังหมด 101 สโมสร  จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 2,480 ท่าน

(ข้อมูลจาก my rotary : Date as of 1 February 2018)



อน.พัชรา พูลโภคผล

เลขานุการภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล

อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์

การเงินภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

การเงินภาค 3330 โรตารีสากล

สวัสดี มวลมิตรโรแทเรียนค่ะ
 ช่วงสองสปัดาห์สดุท้ายของเดอืนกมุภาพนัธ์ หลายๆท่านในสโมสร
คงจะสาละวนกับการสรุปและส่งรายงานผลงานเพื่อประกวด
รางวัลในระดับภาคและระดับประเทศตามล�าดับ ขอแสดงความ
ยนิดล่ีวงหน้ากบัสโมสรทีไ่ด้รบัรางวัล สโมสรทีไ่ม่ได้กค็งไม่เสยีใจ 
เพราะเราก็เป็นสุขได้จากการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 นอกจากรางวัลภาคและประเทศแล้ว อย่าลืมว่า มีประกาศ
เกียรติคุณจากโรตารี ซ่ึงสโมสรจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูล
กิจกรรมต่างๆที่ได้ท�าส�าเร็จแล้วใน Rotary Club Central ด้วย 
หลายสโมสรประสบความส�าเร็จได้รับประกาศเกียรติคุณ
แน่นอนแล้ว หลายสโมสรยังขาดอีกไม่มาก และอยู่ในวิสัยที่จะ
ส�าเร็จได้ไม่ยาก เช่น การจ่ายค่าบ�ารงุโรตารีสากล หรอืการบรจิาค
ให้มูลนธิโิรตารี หรอืท�ากจิกรรมเป้าหมายร่วมกบัครอบครวัโรตารี 
หรอืบางสโมสรท่ีได้สมาชิกใหม่ทีอ่ายตุ�า่กว่า 40 ปีแต่ไม่ได้บนัทกึ
วัน/เดือน/ปีเกิดของสมาชิกใน My Rotary ซึ่งในปัจจุบันข้อมูล
สมาชิกที่ไม่ได้ระบุวัน/เดือน/ปีเกิด มีถึง 61% ขอให้สโมสร
ตรวจสอบข้อมลูต่างๆใน My Rotary และ Rotary Club Central 
ปรับปรุงบันทึกให้ครบถ้วน เพื่อผลดีต่อสโมสรเองและโรตารีจะ
ได้ข้อมูล/สถิติต่างๆที่ถูกต้องเป็นจริงด้วย
	 การประชุมใหญ่ภาค	ประจ�าปี	2560-2561	วันที่	6-8	
เมษายนนี้ เจ้าภาพทั้ง	4	สโมสรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้ังใจ
เตรียมงานประชุม	งานราตรีพรมแดงประกาศรางวัลภาค					
งานราตรีผู้ว่าการภาคไท๊ย-ไทย	 และการท่องเที่ยว	 ไว้บริการ
มวลมิตรโรแทเรียนอย่างเต็มที่ 	รีบลงทะเบียนออนไลน์		
ซึ่งจะหมดเขตในวันที่	 25	 มีนาคม เจ้าภาพจะได้จัดที่นั่งใน
งานราตรีทั้งสองงานให้ท่านได้โดยใช้ระบบจองก่อน-ได้ก่อน 
เราจะได้รับทั้งสาระและความสนุกสนานแน่นอน เจ้าภาพ
สุราษฎร์ธานีพร้อมต้อนรับทุกท่านอย่างเต็มที่

โรตารี:	มุ่งมั่น	สร้างสรรค์

มวลมิตรโรแทเรียน
 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีโรตารี 2560-2561 ก�าลังจะ
สิ้นสุดลง ท่านนายกสโมสรและกรรมการสโมสรจ�านวนมาก
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นท�างานอย่างหนัก ผลงาน
ด้านสมาชิกภาพ/ การบ�าเพ็ญประโยชน์/ มิตรภาพในสโมสร/ 
ระหว่างสโมสรปรากฏออกมาอย่างวัดผลได้ท่านนายกสโมสร
หลายท่านมีศักยภาพท่ีโดดเด่นมากจนมองเห็นความก้าวหน้า
ในการท�างานในระดับสูงขึ้นไปได้ ผมขอแสดงความยินดีกับ
ท่านนายกและสโมสรที่ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่ภาคที่
สุราษฎร์ธานี
 ในฐานะการเงินภาคขอถือโอกาสขอบคุณท่านนายก
สโมสร เลขานุการสโมสรและท่านเหรัญญิกสโมสรและสมาชิก
สโมสรทีส่่วนใหญ่ช�าระเงินบ�ารงุโรตารสีากล ช�าระค่าบ�ารงุภาค
ตามเวลา อาจมีล่าช้าไปบ้างและขออภัยที่อาจมีการติดตาม
การช�าระเงินทั้งจากผมและเลขานุการภาคบ้าง ส�าหรับความ
ล่าช้าในการช�าระเงนิผมเข้าใจว่าแท้จรงิแล้วสโมสรมไิด้อยากให้
เป็นเช่นนัน้แต่บางปัญหาในสโมสรทีแ่ต่ละสโมสรเผชญิอยูม่อิาจ
ท�าได้ดังใจ อย่างไรก็ตาม บนหลักการมิตรภาพ ลดอัตตาลง
และพดูคยุกนัอย่างจรงิใจ สโมสรน่าจะผ่านพ้นอปุสรรคเหล่านัน้
ไปได้ สิ่งใดที่ทีมงานภาคช่วยได้ก็ยินดีช่วยครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

มวลมิตรโรแทเรียน
 Time flies so fast and the Rotary year 2017-2018 will be 
ending soon. Most of our club presidents and club officers 
have shown their dedication and hard works to membership, 
community service, club/ inter-club fellowship very clearly 
and measurable.  Many club presidents have demonstrated 
outstanding abilities to work above club-level. My most 
appreciation to club presidents and their club members 
who will get District Awards in our DC in Surat this coming  
April.
 As District Finance Chair, I would thank all club presidents, 
club secretaries, treasurers and their members who paid 
their RI Dues and District Dues on time, some maybe late 
but we would beg your pardon to our follow-up some 
club late payment. I understand that the delay payment 
would not likely to happen only in some clubs with problem 
and cannot do in time.  However, club good fellowship 
could be the best way to get joint cooperation from club    
members by sincere dialogue selflessly. I wish those clubs 
could pass over their challenges soon with our help if necessary.

 Your in Rotary

Dear Fellow Rotarians
 During the last two week of February, many of your 
might be very busy in summarizing and submitting the reports 
for District and National Awards contest. Congratulations in 
advance to those who wins the awards. Nevertheless, those 
who misses the awards, should not be disappointed, we 
could be happy as a givers without any returns.
 Despite of district and national awards, don’t forget the 
Rotary Citation, the club has to record all achievement in 
Rotary Club Central. Now, many clubs has been accomplished 
to receive Rotary Citation, many clubs miss only 1 or 2 possible 
conditions to receive the Citation. Those conditions are paying 
RI fees or contribution to The Rotary Foundation or organizing 
activity according to rotary goals with Rotary families or input 
the date/month/year of birth as club’s new members might 
age under 40 years. Please review club’s data in My Rotary 
and Rotary Club Central, then input or adjust accordingly. 
The completed data will be useful to the club and rotary as 
a whole. 
 District	Conference,	year	2017-2018	on	6-8	April,	4	
Rotary	Clubs	in	Surat	Thani,	as	the	meeting	organizer	
have	intentionally	prepared	all	events,	the	conference,	
Red	 Carpet	 –	 District	 Award	 Night,	 Thai-Thai	 District	
Governor	Banquet	and	sight-seeing	to	serve	all	fellow	
Rotarians.	Please	register	prior	to	25th	March,	the	last	
date	 of	 online	 registration. The meeting organizer will 
pre-set the seating at Red Carpet – District Award Night, 
Thai-Thai District Governor Banquet on the basis of first 
come – first serve. Joining the district conference, you will 
be learned and fun. The meeting organizer – Surat Thani is 
looking forward to welcoming and be of full service to you all.

ROTARY:	MAKING	A	DIFFERENCE



ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ภายใต้คอนเซ็ปต์งานไท๊ยไทย
วันที่ 6-8 เมษายน 2561

ภาค 3330 ขอเชิญร่วมงาน

(DC 2017-2018)
การประชุมใหญ่ประจ�าปี 2560-2561


