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	 กิจกรรมสโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี	วันพฤหัสบดีที่	24	ตุลาคม	2562	“โครงการ Rotary ร่วมใจขจัดโปลิโอ  

ภาค 3340”	 หยอดวัคซีนโปลิโอ/มอบของล่น/ตุ๊กตา/ขนม	 ให้แก่เยาวชน	 อายุ	 2-5	 ปี	 ณ	 รพ.สต.ท�านบพัฒนา	 

ต.หนองหอย	อ.พระทองค�า	จ.นครราชสีมา

n  สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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n  สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี
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วันพุธที่	 30	 ตุลาคม	 2562	 สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ	 น�าส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและขนมไปมอบ 

ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านก.ม.ห้า	 อ.สัตหีบ	 จ.ชลบุรี	 ซ่ึงเป็นโรงเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณ อผภ.เกษมชัย และ	 นยก.วิไล นิธิวรรณากุล	 ที่ได้กรุณามอบส่ือการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษให้กับสโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบในการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาคร้ังนี้

n  สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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วันที่	26	ตุลาคม	2562	สโมสรโรตารีเมืองเลย	จัดการแข่งขันแรลลี่โรตารีเมืองเลย	ตอน	มังกรแก้วล้อแก้ว	ณ	เขาค้อ

เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลมิตรโรแทเรียน	 ภาคเอกชน	 รวมถึงหน่วยราชการ	 และร่วมกันมอบ 

ถังเก็บน�้า	 2,000	 ลิตร	 วัสดุการเรียน	 และอุปกรณ์กีฬา	 แก่โรงเรียนบ้านน�้าพุงอ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 

มีรถร่วมการแข่งขัน	30	คัน	ผู้ร่วมงานทั้งหมด	110	ท่าน

n  สโมสรโรตารีเมืองเลย

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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President’s Message
October 2019 

สารประธานโรตารีสากล
ตุลาคม 2562

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกในครอบครัวโรตารีท่ีรัก

 ารรณรงค์กวาดล้างโปลิโอท่ีย่ังยืนตลอดระยะเวลายาวนานของโรตารี เป็นหัวข้อท่ีส�าคัญของ 

 องค์กรเรามาหลายทศวรรษ เราจึงมีสิทธ์ิภูมิใจในทุกส่ิงท่ีเราประสบผลส�าเร็จตลอดหลายปีท่ีผ่านมา

	 ความก้าวหน้าของเราเป็นเร่ืองจริงและสมควร 

จดจ�าด้วย	 ในปี	 ค.ศ.	 1988	 โปลิโอแพร่ระบาดอยู่ใน 

125	 ประเทศ	 มีผู ้ป ่วยรายใหม่เกิดข้ึนในโลกปีละ 

250,000	 คน	 และตั้งแต่ปีนั้นมา	 โรตารีและหุ้นส่วน

โครงการรณรงค์ขจัดโปลิโอในโลกของเราได้ท�าให้การ 

ระบาดของโปลิโอลดจ�านวนลงมากกว่าร้อยละ	 99.99	 

มีการหยอดวัคซีนป้องกันไวรัสโปลิโอแก่เด็กมากกว่า	 

2.5	 พันล ้านคน	 และป้องกันผู ้ป ่วยอัมพาตได ้ถึง	 

18	ล้านราย	

	 หลายปีที่ผ่านมา	 โรตารีได้ช่วยให้ประเทศแล้ว 

ประเทศเล่า	 ได้ย้ายแถวไปอยู่ในกลุ่มประเทศปลอด 

โปลิโอ	 รวมถึงประเทศอินเดีย	 ซ่ึงเมื่อเ ร็ว	 ๆ	 น้ี 

หลายคนเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้	 เชื้อไวรัสโปลิโอมีอยู่	 

3	 ชนิด	 ชนิดที่	 2	 ถูกกวาดล้างไปแล้ว	 และชนิดที่	 3	 

ใกล้จะได้รับการรับรองว่าถูกกวาดล้างต่อไปในไม่ช้านี ้

และประเทศไนจีเรียก็ไม่มีรายงานผู้ป่วยโปลิโอมาเกือบ 

สามปีแล้ว	 หากว่าแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้อยู่	 เราก็จะ 

เหลือไวรัสโปลิโอร ้ายชนิดที่	 1	 อีกเพียงหนึ่งชนิด 

อยู่ในส่วนหน่ึงของโลก	คือ	ประเทศอัฟสกานิสถานและ 

ประเทศปากีสถานเท่านั้น

	 ในดินแดนอัฟสกานิสถานและปากีสถาน	 ยังม ี

ปัญหาใหญ่	 ๆ	 อีกหลายประการที่รอให้จัดการซ่ึงเราก็ 

ยังคงมองในด้านดีเสมอ	 ดังนั้น	 ขอให้เราพิจารณา 

ผลส�าเร็จที่ผ่านมาของเรา	 เราไม่มีเวลามาคิดท้อถอย
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หรือคิดว่างานนี้เป็นไปไม่ได้	 เราจะต้องพิชิตโปลิโอ 

ให้หมดส้ินไปตลอดกาล	 ขอให้เราเพียงแต่ยืนหยัด 

และกล้าหาญเท่านั้น	 วันโปลิโอโลกในเดือนนี้เป็นเวลา 

ส�าหรับโรแทเรียนทั่วโลกจะต้องก้าวออกมาพร้อมกัน	 

พิจารณาผลงานความก้าวหน้าที่เราสร้างไว้ ในการต่อสู ้

กับโปลิโอ	 และวางแผนพิชิตโปลิโอไปตลอดกาล	 สิ่งที่

ส�าคัญคือ	 การลงมือท�า	 เพราะเรายังมีงานส�าคัญที่จะ 

ต้องกระท�าต่อไป	

	 ในปีนี้	 เราต้องการทราบว่า	 มีสโมสรโรตารี 

ในโลกมากที่สุดเท่าใด	 ที่จะจัดงานวันโปลิโอโลกเท่าที่ 

ท�าได้	 ท่านต้องการแนวคิดหรือไม่?	 ขอให้ลองจัดงาน 

ปาร์ตี้ระหว่างมิตรสหายและสมาชิกสโมสร	 คอยชม 

ความก้าวหน้าของการถ่ายทอดสดออนไลน์	 Rotary’s	

Online	 Global	 Update	 หรือจัดการประชุมพิเศษ 

ส�าหรับวันโปลิโอโลก	 จัดงานระดมทุนเพ่ือขจัดโปลิโอ	 

โปรดระลึกด้วยว่า	 เงินทุกบาททุกดอลล่าร์ที่เราหามา 

ได้นั้น	 จะได้รับเงินสมทบในอัตรา	 2	ต่อ	1	จากมูลนิธิ

บิลและเมลินดา	เกตส์

	 เมื่อท่านได้ก�าหนดจัดงานแล้ว	โปรดลงทะเบียน 

แจ้งไปที่เว็บ	 endpolio.org/register-your-event	 

และขอให ้ท ่านโปรโมทงานนี้ โดยใช ้ เค ร่ืองมือใน	 

World	 Polio	 Day	 toolkit	 จากเว็บ	 endpolio.org/ 

world-polio-day

	 โปรดบันทึกในปฏิทินของท่าน	 คอยติดตาม 

รายการ	Rotary’s	World	Polio	Day	Online	Global	 

Update	ในวันที่	24	ตุลาคมนี้	ซึ่งปีนี้เราจะจัดรายการ 

ของเราลงในเฟสบุ๊ค	ทุกๆโซนเวลาพร้อมกันทั่วโลกด้วย	 

โปรดเยี่ยมหน้า	 Facebook	 ของโรตารีสากล	 เพื่อ 

ตอบรับ	RSVP	รายการน้ีในภูมิภาคของท่านด้วย	และ

อย่าลืมติดตามงานวันโปลิโอน้ีทางส่ือสังคมออนไลน์	 

และแบ่งปันกันในเครือข่ายของท่านด้วย	

 เมื่อได้บรรลุเป้าหมายของเราแล้วเมื่อใด 

โปลิ โอจะกลายเป ็นโรคร ้ ายล� า ดับ ท่ีสองของ 

มนุษยชาติ ท่ี ถูกกวาดล ้างจากโลกน้ีและโรตาร ี

ก็ควรต้องได้รับการยกย่องจากนานาชาติ แต่ส่ิงท่ี 

ส�าคัญมากท่ีสุดก็คือ การท่ีเด็ก ๆ ในโลกจะไม่ต้อง 

เผชิญกับเชื้อไวรัสร้ายท่ีท�าให้เกิดทุพพลภาพอีก 

ต่อไป โรตารีต้องสานต่อการเชื่อมสัมพันธ์โลกใน 

ความพยายามขจัดโปลิโอต่อไป ดังน้ันขอให้เรา

ท�างานน้ีให้เสร็จส้ินไป เพราะงานน้ีข้ึนอยู่กับเราด้วย

MARK DANIEL MALONEY

President, Rotary International
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A	message	from	

Foundation Trustee Chair, 

October 2019 

สารประธานทรัสตีฯ 

ตุลาคม 2562

Gary C.K. Huang

หนีห่าว สวัสดีครับมิตรโรแทเรียน

	 วันโปลิโอโลกได้ถูกก�าหนดไว้ ในเดือนนี้	 และเรา 

ก�าลังเผชิญหน้ากับการท้าทายคร้ังใหญ่	ข่าวจากประเทศ 

อัฟสกานิสถานและปากีสถาน	 ท�าให้เราทราบว่าเรายังม ี

งานที่ต้องท�าอีกมาก	 ท�าให้เราทราบว่าโปลิโอยังไม่ตาย

จากโลกอย่างง่าย	ๆ	หรือในเร็ววันนี้	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เรื่องโปลิโอยังท�าให้เราทราบว่า	 

พวกเรายั ง เป ็นที่ ต ้ องการมาก ย่ิง ข้ึนกว ่ าแต ่ก ่ อน	 

ความส�าเร็จจะต้องมาจากความมั่นคงของเรา	 และต้อง

แสดงว่าเราไม่ได้จ�ากัดเวลาท�างานด้วยความพยายาม 

ของเรา	 เราจะต้องท�าไปให้ถึงที่ สุด	 เราจะต้องมีชัย 

เหนือโรคร้ายนี้	 เราจะต้องคืนชีวิตให้แก่เด็ก	 ๆและ 

ครอบครัว	และคืนความหวังให้แก่ชุมชนของเขาด้วย

	 พวกเรา โชคดีที่ มี พั นธมิ ตรที่ ยิ่ ง ใหญ ่ ในการ 

กวาดล้างโปลิโอในโลก	 รวมถึงมูลนิธิบิลและเมลินดา	 

เกตส์	 ซ่ึงยังมอบเงินสมทบให้แก ่ทุนที่ ได ้ รับบริจาค	 

ทุกดอลลาร์	ในอัตรา	2	ต่อ	1	เราสามารถขจัดเช้ือไวรัส 

โปลิโอ	แบบ	2	และแบบ	3	ที่ใกล้จะหมดส้ินไปในไม่ช้า	 

ขณะนี้อินเดียปลอดโรคโปลิโอแล้ว	 และอัฟริกาทั้งหมด 

จะปลอดโรคโปลิโอในไม่ช้านี้เช่นกัน	

		 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการขจัดโปลิโอตลอดกาล 

ก็คือท่านทั้งหลาย	 ประชาชนในอัฟสกานิสถานและ 

ปากีสถาน	ได้เผชิญกับความยากล�าบากอย่างมากในช่วง 

เวลาที่ผ ่านมา	 และโรคโปลิโอก็เป ็นป ัญหาใหญ่อีก 

ประการหนึ่ง	 ส�าหรับพวกเขาแล้วอาจจะรู้สึกเกินก�าลัง 

กว่าจะรับได้	แต่ส�าหรับในฐานะ	โรแทเรียนเราไม่ต้องรู้สึก 

เช่นนั้น	 เราต้องรู ้สึกว่าถูกท้าทายและเราต้องลุกข้ึน 

เผชิญสู้ปัญหา	ในฐานะที่เราคือผู้ท�างาน	

	 มีค�ากล่าวของขงจื้อว่า “คนท่ีเป็นคนดี จะไม่ถูก 

ปล่อยให้ยืนอยู่ตามล�าพัง แต่จะมีเพ่ือนๆ ท่ีเป็นคนดี 

มาคอยอยู่เป็นเพ่ือน” ในโรตารีเราจะเข้าใจค�ากล่าวน้ี

อย่างดี เมื่อเรากล่าวว่า “บริการเหนือตนเอง” เราจะ

ยืนหยัดในความดี เพราะเราทราบว่า พีน้องของเรา

ท่ัวโลกจะมารวมอยู่กับเรา”	 พวกเรามารวมตัวด้วยกัน	 

เพ่ือจะกระท�าส่ิงดีในโลก

		 เราสามารถขจัดโรคร้ายนี้ ไปจากโลกตลอดกาล	 

และท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะลงมือกระท�า	 ด้วยความมุ่งมั่น

และความเมตตาอย่างต่อเนื่องของท่าน

 โปรดมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์คร้ังน้ี โปรด 

ช ่วยเราให ้ผ ่านส่ิงท ้าทายท่ียากล�าบากสุดท ้ายน้ี 

ด้วยกัน และโปรดร่วมบริจาคท่ีเว็บ endpolio.org/ 

donate ด้วยกัน

Gary C.K. Huang

FOUNDATION TRUSTEE CHAIR
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สารจาก

ผู้ว่าการภาค

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 

(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปี 2562-2563

มิตรโรแทเรียน

ท่ีเคารพรักทุกท่าน 

	 ก ่อนอื่น	 ผมขอช่ืนชมกิจกรรมของ 

สโมสรโรตารีในภาค	 3340	 โรตารีสากล	 

ทุกสโมสรที่ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

อันที่ตั้งสโมสรของท่าน	ตลอดจนการเข้าร่วม

ในกิจกรรมของภาค	ด้วยความอบอุ่น	และแสน 

ประทับใจ	 ผมขอขอบคุณผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 

คณะกรรมการของภาค	 นายกสโมสร	 

คณะกรรมการบริหารสโมสร	 ที่ ได้ร ่วมกัน 

สร้างผลงานต่าง	 ๆ	 ในการบ�าเพ็ญประโยชน์

ให ้ เ กิด ข้ึนในภาค	 3340	 โรตารีสากล	 

อย่างมากมาย	 และขอให้ก�าลังใจท่านทั้ง 

หลายที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ส่ิงดี	 ๆ	 ให้กับ 

สังคมและต่อชุมชน	 โดยเฉพาะต่อบุคคล 

ผู้ด้อยโอกาส	 และผู้ที่รอรับความช่วยเหลือ

จากพวกเรา	 ให้สมกับเป็นปีที่อรรถพจน์ว่า	 

ROTARY	 CONNECTS	 THE	 WORLD	 

หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “โรตารีเชื่อม 

สัมพันธ์โลก”

	 เดือนตุลาคม	 เป็นเดือนแห่ง	 การ

บริการด้านอาชีพ	 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที ่

ส�าคัญประการหนึ่งใน	 4	 ประการหลัก	 ของ 

การก ่อตั้งองค์กรโรตารีข้ึนมาในโลกใบนี้	 

ท่ีจะส่งเสริมมาตรฐานจริธรรมอันสูงส่งใน 

ธุรกิจและวิชาชีพต่าง	 ๆ	 ยกย่องคุณค่าของ

อาชีพทั้งปวงที่มีประโยชน์	 มูลเหตุส�าคัญ

ประการหนึ่งที่องค ์กรโรตารีได ้ ให ้ความส�าคัญต่อการบริการ 

ด้านอาชีพ	 น่าจะมาจากหลักความเป็นจริงที่ว่า	 บุคคลในโลกนี้

อาจมีความแตกต่างกันในด้านผิวพรรณ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 ภาษา	 

วัฒนธรรม	 และวิถีความเป็นอยู ่	 แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องม ี

เหมือนกันก็คือ	ทุกคนต้องมีหน้าที่	หรืออาชีพนั่นเอง

	 กิจกรรมที่ส�าคัญของภาค	 3340	 โรตารีสากล	 ในเดือน 

ตุลาคม	 2562	ที่ผ่านมา	คือ	 ระหว่างวันที่	 16-20	ตุลาคม	 2562	 

ได้มีการฝึกอบรมผู้น�าโรตารี	 (RYLA)	 ที่สวนสัตว์นครราชสีมา- 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยมีสโมสรโรตารี 

คุณหญิงโม-โคราช	 ซึ่งมี	 นย.นิภาพร ทรัพย์ธานารัตน์ เป็นผู้น�า 

มิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์	 ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยความเข้มแข็ง	 

มีผู้เข้าอบรมเกือบ	300	คน	บรรยากาศของการฝึกอบรมเป็นไปด้วย 

ความสนุกสนาน	 และเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ	 จนทุกคนที่ได้เข้า 

ร่วมการฝึกอบรมไม่อาจลืม

 ผมขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมด้วยครอบครัว 

ท่ีได้มอบไมตรีจิตมิตรภาพ ความเอ้ือเฟื้อ เก้ือกูล ในทุกแห่งหน 

ท่ีผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปพบท่าน ผมขอน้อมรับไว้ด้วย 

ความสุขใจ และจะขอเก็บความทรงจ�าท่ีดีเหล่าน้ีไว้ตลอดไป
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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

พืน้ทีท่ีผู่ป้ระสบภยัพบัิตอิยูอ่าศยัด้วยความยากล�าบากและไม่สามารถ
ออกมาภายนอกได้ด้วยกระแสน�า้ท่ีไหลเชีย่วและสงูขึน้ท่วมพืน้ทีโ่ดย
ท่ัวไป ในระยะต่อๆ มา มวลมิตรโรแทเรียนโดยการน�าของผู้ว่าการ
ภาคและผู้น�าสโมสรต่างๆ ได้รวบรวมเงินบริจาคสมทบเพิ่มเติมให้แก่
ผูป้ระสานงานของภาคทีไ่ด้รบัภยัพบิตัเิพือ่การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ต่างๆ ต่อไป น�า้ใจและความร่วมมอืกนัครัง้นีเ้ป็นท่ีน่าชืน่ชมยิง่และเป็น
ภาพลกัษณ์ของโรตารท่ีีแท้จรงิสูป่ระชาชนท่ัวไปจากน�า้ใจของพวกเรา 
การฟ้ืนฟชู่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหรอืพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีเดอืดร้อน ยงัคงเป็น
เรื่องที่สโมสรและภาคต่างๆ ประสงค์อยากจะแก้ไขและให้ความช่วย
เหลือ  เดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ
ตามปฏิทินโรตารีของเรา จึงนับว่าเป็นเดือนที่เรามวลมิตรโรแทเรียน
ได้เริ่มคิดจะต่อเนื่องสืบสานงานของเราต่อไปในด้านต่างๆ ให้ชุมชน
เข้มแข็งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ศูนย์โรตารีฯ พยายามจัดการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ต่างๆ ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งในเว็บไซต์และ 
Facebook ให้มวลมิตรโรแทเรียนทั่วประเทศรวมทั้งบุคคลภายนอก
ได้รับทราบกจิกรรมต่างๆ ของโรตารใีนประเทศไทยและเปิดโอกาสให้
ผูส้นใจได้ตดิต่อสือ่สารกบัสโมสรต่างๆ ตามความสนใจเพือ่ความร่วม
มือระหว่างกันต่อไป

 ขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านโดยเฉพาะท่ีปรึกษาคณะ
กรรมการศูนย์โรตารีในประเทศไทย ผู้น�าภาคและสโมสรที่ท�าให้
การประสานงานต่างๆ ของศูนย์โรตารีฯ ราบรื่นและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารีให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
  ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 ในเดอืนตลุาคมนี ้มวีนัส�าคญัยิง่ของปวงประชา
ชาวไทยที่มิอาจลืมเลือนได้ นั่นคือ วันท่ี 13 
ตุลาคม ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
องค์อุปถัมภ์โรตารีในประเทศไทย พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวัน
ที่ 23 ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระ
ปิยมหาราช พระมหากษตัรย์ิผูท้รงเป็นทีร่กัยิง่ของประชาชนชาวไทย
อย่างล้นพ้น  ทัง้สองพระองค์ทรงบ�าบัดทกุข์บ�ารงุสขุ สร้างสรรค์ความ
เจริญให้แก่ประชาชนชาวสยามมากมายเหนือคณานับ

 ขอมวลมติรโรแทเรยีนร่วมใจกนัน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธิคุณ
อนัหาทีส่ดุมไิด้ของล้นเกล้าฯ ทัง้สองพระองค์ และน้อมน�าการปฏบิตัิ
กิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์สนองในพระมหากรุณาธิคุณตามพระ
ราชด�าริและตามรอยพระบาทสืบไป

 ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
พายุโพดุลและลมมรสุมอื่นๆ หลายครั้ง เป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย
อันเป็นภัยพิบัติยังความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจ�านวนมาก
ในหลายๆ จังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาค
เหนือบางส่วน เช่น จังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี 
และอ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์
โรตารใีนประเทศไทยได้อนมุติัเงินช่วยเหลือจากกองทนุช่วยเหลอืภยั
พิบัติฉับพลันจ�านวนหนึ่งให้แก่ผู้น�าภาคต่างๆ เพื่อประสานงานกับ
โรแทเรยีนและอาสาสมคัรท้องถ่ินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะแรก
ของความเดือดร้อนนับแต่ได้รับทราบข่าวภัยพิบัตินั้นๆ ความร่วมมือ
ของโรแทเรียนทั้งหลายในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยดีอย่างน่าประทับ
ใจยิ่งในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทั้งหลาย เช่น การตั้งโรงทานแจก
อาหารและน�้าดื่มในบริเวณที่ผู้ประสบภัยไปพักอยู่ร่วมกัน การจัด
ของใช้ อาหารจ�าเป็นต่างๆ ให้กบัอาสาสมัครทีร่่วมมอืร่วมใจเข้าไปถงึ

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ในวงเล็บข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,405 (2,327) 1,465 (1,401) 2,936 (2,821) 1,426 (1,370) 8,232 (7,919)

สโมสร 102 (102) 66 (66) 113 (113) 67 (67) 348 (348)

ตุลาคม 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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เขต
Zone

ล�ำดับ
Order

สโมสร
Rotary Club

สมำชิก / 
Membership

จ�ำนวน
กำร

ประชุม 
ต.ค.

Meeting 
in Oct

เฉลี่ย
คะแนน

กำรเขำ้ประชุม
Average 

Attendanceก.ค.62 ต.ค.62

1 1 ตรำด 
(Trad) 23 23

2 เกำะช้ำง-ตรำด 
(Koh Chang-Trad) 20 20

3 ทำ่เรือ-ตรำด 
(Tharuea-Trad) 24 24 4 87.50 %

4 ศรีตรำด-คลองใหญ่ 
(Sri Trad Klong Yai) 12 12

2 5 จันทบุรี 
(Chantaburi) 44 44

6 จันทบูร 
(Chanaboon) 30 30 3 83.33 %

7 จันทนิมิต 
(Chanthanimit) 33 33

8 เมืองขลุง 
(MuangKlung) 13 13 2 76.92 %

9 เขำสอยดำว 
(Khao Soi Dao) 9 9

10 E-Club of District 3340 22 22

3 11 ระยอง 
(Rayong) 16 16

12 บ้ำนฉำง 
(Ban Chang) 26 26

4 13 พลูตำหลวง (PlutaLuang) 22 22
14 สัตหีบ (Sattahip) 23 23

15 มิตรภำพ-สัตหีบ 
(Mitraparp Sattahip) 10 10

5 16 จอมเทียน-พัทยำ 
(Jomtien-Pattaya) 21 21

17 พัทยำ-มำรีน่ำ 
(Pattaya-Marina) 10 10

18 อิสเทอร์นซีบอร์ด 
(Eastern Seaboard) 30 30

19 ฟินิกซ์-พัทยำ (Phoenix-Pattaya) 20 20
20 E-Club of Dolphin  Pattaya  International 23 23

6 21 พัทยำ 
(Pattaya) 12 12

22 แหลมฉบัง 
(Laemchabung) 18 25 4 97.00 %

23 ศรีรำชำ 
(Sriracha) 13 19 4 94.74 %

7 24 ชลบุรี 
(Cholburi) 15 15

25 พนัสนิคม 
(Panasnikom) 27 27

8 26 นครรำชสีมำ 
(NakornRajasima) 31 31

27 สุรนำรี นครรำชสีมำ 
(Suranaree Nakorn Rajasima) 24 24

28 ครบุรี โครำช 
(Khonburi Korat) 26 26

29 ทำ่นท้ำวสุรนำรี 
(Thanthaosuranaree) 18 18

9 30 โครำช 
(Korat) 26 28 5 50.00 %

31 คุณหญิงโม-โครำช 
(Khunying Mo-Korat) 18 18

32 บัวใหญ่-นครรำชสีมำ 
(Buayai-NakornRajasima) 24 24

33 ประทำย 
(Prathai) 9 9

10 34 สุรินทร์ 
(Surin) 10 10

เขต
Zone

ล�ำดับ
Order

สโมสร
Rotary Club

สมำชิก / 
Membership

จ�ำนวน
กำร

ประชุม 
ต.ค.

Meeting 
in Oct

เฉลี่ย
คะแนน

กำรเข้ำประชุม
Average 

Attendanceก.ค.62 ต.ค.62

35 บุรีรัมย์ 
(Buriram) 7 7

36 กระสัง-บุรีรัมย์ 
(Krasang Buriram) 11 11

11 37 กันทรลักษ์ 
(Kantaraluk) 28 28

38 ศรีสะเกษ 
(Srisaket) 22 22

12 39 มูลริเวอร์ 
(Moon River) 15 15

40 เมืองวำริน 
(Muang warin) 6 6

41 โลตัสซิตี้-อุบล 
(Lotuscity-Ubon) 17 17

42 เมืองโขงเจียม 
(Muang Khong Chiam) 7 7

43 ศรีอุบล 
(Sri-Ubon) 17 17

44 อุบล (Ubon) 20 20

45 ยโสธร 
(Yasothorn) 18 18

13 46 อ�ำนำจเจริญ 
(Amnat Charoen) 21 21

47 ร้อยเอ็ด (Roi Et) 40 40

48 เมืองมุกดำหำร 
(Muang Mukdahan) 12 12

49 นครพนม 
(Nakornphanom) 46 46

14 50 สกลนคร 
(Sakon Nakhon) 24 24

51 บ้ำนเชียง 
(Banchiang) 15 15

15 52 ศิลปำคม-อุดรธำนี 
(Silpakom-Udon) 27 27

53 อุดรธำนี 
(Udonthani) 28 28

54 เมืองเลย 
(Muang Loei) 24 24

16 55 หนองคำย 
(Nongkhai) 13 13

56 หมำกแข้ง 
(Magkang) 27 27

57 ขอนแก่น 
(Khon Kaen) 16 16

17 58 มิตรภำพ-ขอนแก่น 
(Mitrapaarp-Khon Kaen) 38 38

59 น�้ำพอง 
(Namphong) 32 32

60 มหำสำรคำม 
(Mahasarakham) 22 22

61 นครขอนแก่น อินเตอร์เนชั่นแนล  
(Nakhon Khon Kaen International) 15 15 53.00 %

62 แก่นคูน 
(Kaen Koon) 25 25 1 92.00 %

18 63 ชุมแพ 
(Chumphae) 56 56

64 ภูกระดึง-เลย 
(Phukradung-Loei) 9 9

65 กำฬสินธุ์ 
(Kalasin) 21 20 2 40.00 %

66 อีคลับ เซำ้ท์อีส เอเชีย 
(E-Club of Southeast Asia) 21 21

รายงานการประชุมของสโมสร ภาค 3340 โรตารีสากล ประจ�าเดือน ตุลาคม 2562
District 3340 Monthly Attendance Report October 2019
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สโมสรโรตารีร ้อยเอ็ดร ่วมกับสโมสรโรตารี	 1990	 AIGLE	 SWLTZERLAND	 และส�านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาโรคที่ผิดปกติทางสายตาในเด็กนักเรียนประถมและกลุ ่มเส่ียง	 

ณ	 รพ.สุวรรณภูมิ	 อ.สุวรรณภูมิ	 จ.ร้อยเอ็ด	 ระหว่างวันพุธที่	 30	 -	 วันศุกร์ที่	 1	 พฤศจิกายน	 2562	 มีเด็กนักเรียน 

มาเข้ารับการตรวจ	จ�านวน	130	ราย	สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดพร้อมมอบแว่นสายตาแก่เด็กที่สายตาผิดปกติ

n  สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
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n  สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
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ทีมงานธนาคารน�้าใต้ดินสโมสรโรตารีสกลนคร	 ถ่ายทอดความรู้เร่ืองธนาคารน�้าใต้ดินแก่ชาวบ้านในเขต	 อบต.ด่านม่วงค�า	 

อ.โคกศรีสุพรรณ	 จ.สกลนคร	 พร้อมท�าหลุมธนาคารน�้าใต้ดินแบบปิดสาธิตเป็นตัวอย่าง	 เพ่ือเป็นต้นแบบให้บ้านเรือนน�าไป 

ท�าเป็นการแก้ปัญหาน�้าท่วมขัง	 และบ�าบัดน�้าเสียต้นทาง	 โดย	 อบต.จะจัดหาวัสดุสนับสนุนการท�าธนาคารน�้าใต้ดินแบบปิด 

ให้กับชาวบ้านผู้สนใจท�า

นายกมณียา เองเงลคิง	 สโมสรโรตาลี่	 E	 club	 Dolphill	 pattaya	 international	 thailand	 ได้มอบเคื่องคอมพิวเตอร์ 

และปรินเตอร์	ให้กับ	รพ.สต.หนองตาอุ่น

n  สโมสรโรตารีสกลนคร

n  สโมสรโรตารีอีคลับพัทยา อินเตอร์เนช่ั่นแนล
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โรตารี RYLA
ครั้งที่ 28

การอบรมผู ้น�าเยาวชน โรตารี 

RYLA คร้ังท่ี 28 จัดโดย สโมสร 

โรตารีคุณหญิงโม-โคราช  ซึ่งมี 

นย.นิภาพร ทรัพย์ธานารัตน์ เป็น 

ผู้น�ามิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์

ร ่ วม เป ็น เจ ้ าภาพ ด ้วยความ 

เข้มแข็ง มีผู ้เข้าอบรมเกือบ 300 คน บรรยากาศของการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วย 

เน้ือหาสาระ จนทุกคนท่ีได้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่อาจลืม
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พบกันใหม่ท่ี จ.ชลบุรี RYLA ครั้งที่ 29


