
สารผู้ว่าการภาคสารผู้ว่าการภาค
Governor’s Monthly Newsletter District 3340 R.I. 2019-2020

ฉบับที่ 10 ประจ�ำเดือน เมษำยน 2563 : ปี 2562 - 2563           Issue No.10 April 2020

The Month Of Mother And Child Health Of RI.
(เดือนแห่งสุขภาพแม่และเด็ก )



Dear fellow Rotarians and members of the family of Rotary,

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รักทั้งหลาย

I spend a lot of time thinking of family, not just my own or the extended family of Rotary, but also the families  
we are helping in the communities we serve. In many parts of the world, mothers and children face challenges to  
survive that most of us will never comprehend. According to the World Health Organization, the risk of a woman in a  
low-income country dying during pregnancy or childbirth, or from related causes, is about 120 times higher than  
that of a woman living in a high-income country. It is encouraging that infant mortality rates are declining globally,  

yet 4 million babies annually still die within the first year of life. 

เม่ือผมมีเวลาที่จะคิดถึงเร่ืองครอบครัว มิใช่คิดถึงครอบครัวของผมหรือครอบครัวที่ต่อเนื่องกับโรตารีเท่านั้น แต่ยังคิดถึงครอบครัว 

ที่พวกเราก�าลังช่วยให้บริการบ�าเพ็ญประโยชน์อยู่ในชุมชนส่วนต่างๆ ของโลก ปัจจุบันบรรดาแม่และเด็กเหล่านี้ก�าลังเผชิญปัญหา 

ในการอยู่รอด ท่ีพวกเราเองส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจ องค์การอนามัยโลก WHO มีข้อมูลว่า สตรีในกลุ่มประเทศรายได้น้อย มีความ 

เสี่ยงภัยที่จะเสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร หรือมูลเหตุท่ีเกี่ยวข้องประมาณ 120 เท่า สูงกว่าบรรดาสตรีในประเทศท่ีมี 

รายได้สูง มีข่าวที่น่ายินดีท่ีอัตราการเสียชีวิตของทารกในโลกมีอัตราลดลงกว่าปีก่อนๆ กระน้ันก็ดี ทุกๆปียังมีทารกจ�านวน ๔ ล้านคน 

เสียชีวิตไปในปีแรกหลังคลอด 

President’s Message
April 2020 

สารประธานโรตารีสากล
เมษายน 2563

In April, Rotary turns its attention to maternal and child health. And when we think of what  
we can do to help, we can look to clubs like the Rotaract Club of Calabar South-CB, Nigeria,  
for inspiration. It teamed up with the Rotaract Club of Canaan City (CB) in a program focused 
on educating mothers on best practices to prevent infant mortality and promote postnatal  
health for themselves and their babies. In Bangladesh, the Rotary Club of Dhaka North  
provides free surgeries and medicine to pregnant women who cannot afford the hospital  
costs associated with giving birth. I encourage you and your club to go to ideas.rotary.org  

to find projects like these that are helping to save mothers and children.

เดือนเมษายน เป็นเดือนท่ีโรตารีเน้นความสนใจในด้านสุขภาพของมารดาและบุตร พวกเราสามารถ 

ดูกิจกรรมของสโมสรโรทาแรคท์คาลิบาร์เซ้าท์ ไนจีเรีย เพื่อสร้างแรงจูงใจในเม่ือเราคิดว่าเราจะให ้

ความช่วยเหลือได้อย่างไร สโมสรนี้ร่วมทีมกับสโมสรโรทาแรคท์คานาอานซิตี้ในโปรแกรมมุ่งเน้นการ
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อบรมมารดาเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตของบุตรในวิธีที่ดีที่สุดและจัดรายการส่งเสริมสุขภาพหลังคลอดส�าหรับมารดาและบุตร 

ด้วย สโมสรโรตารีดักคานอร์ทประเทศบังคลาเทศ จัดกิจกรรมด้านศัลยกรรมและเวชภัณฑ์ให้ฟรีส�าหรับมารดาที่มีครรภ์และ 

ผู้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการคลอดท่ีโรงพยาบาล ผมขอเชิญชวนท่านและสโมสรท่านติดตามแนวคิดจากเว็บ ideas.rotary.org ลองหา 

แนวคิดจัดท�าโครงการเช่นท่ีกล่าวมา เพ่ือการช่วยชีวิตและสุขภาพของมารดาและบุตรต่อไป

We also have witnessed how millions of people — families and entire communities — have been ripped away f 
rom their homes because of conflict, poverty, and disasters during the past decade. But Rotary has not stood  

idly by during the global refugee crisis.

เรายังเห็นประจักษ์พยานของผู้คนนับล้าน ทั้งครอบครัวและชุมชนของเขา ต้องออกจากบ้านจากเมืองและจากประเทศชองเขา  

เนื่องจากการสู้รบ ข้อขัดแย้ง ความยากจนและภัยพิบัติในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แต่โรตารีมิได้อยู่น่ิงเฉยในช่วงผู้อพยพก�าลังเป็น 

ปัญหาของขาวโลก 

During Rotary Day at the United Nations last November, we honored a Rotary Peace Fellow and five Rotarians  
who are taking action to help refugee communities. Among them was Ilge Karancak-Splane of the Rotary Club of  
Monterey Cannery Row, California. After visiting several tent camps in Turkey, she led a Rotary project that  
collected 1,000 pairs of children’s shoes and socks for families in the camps and, later, led a global grant project  
to help educate refugee children. In March, Gay and I had the privilege of visiting a tent camp in Torbalı and seeing f 

irsthand the good work that Rotarians from Turkey and California were accomplishing with Syrian refugees.

ในวันโรตารี ที่เราไปจัดท่ีองค์การสหประชาชาติเดือนพฤศจิกายนที่แล้วมาน้ี เราได้ยกย่องนักศึกษาทุนสันติภาพคนหน่ึงและโรแทเรียน 

อีกห้าคน ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือชุมชนผู้อพยพ และหน่ึงในจ�านวนน้ี คือ คุณอิลเก การันคัก-สเปลน จากสโมสรโรตารีมอน

เทอเรย์แคนเนอรี่-โรว์ รัฐคาลิฟอร์เนีย เธอได้เดินทางไปเย่ียมค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในตุรกีโดยน�าโครงการโรตารีจัดรวบรวมรองเท้าเด็ก 

และถุงเท้ารวม 1,000 ชุดไปมอบให้ครอบครัวในค่ายผู้อพยพ และต่อมาเธอได้น�าทีมโครงการทุนระดับโลกไปสอนหนังสือแก่บุตร

หลานผู้อพยพอีกหน่ึงโครงการด้วย ผมและคุณเกย์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมค่ายอพยพแห่งหน่ึงในเมืองตอร์บาห์ ได้มองเห็นด้วยตนเอง 

ถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของโรแทเรียนจากตุรกี+คาลิฟอร์เนียร่วมมือกันท�างานช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรียอย่างเข้มแข็ง 

The challenges faced by mothers, their children, and refugee communities around the world are daunting. But  
when we remember our greatest strength — how Rotary Connects the World — we can begin to find solutions.  
Through our creativity, our resources, our dedication, and our networks, Rotary can and will open opportunities to  

face these challenges.

ปัญหาต่างๆท่ีเผชิญหน้าบรรดาคุณแม่และลูกๆของเธอในชุมชนผู ้อพยพทั่วโลกก�าลังน่ากลัวขึ้น 

ทุกขณะ แต่เมื่อเราระลึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเรา คือ โรตารีสื่อสัมพันธ์โลกอย่างไร เราก็เริ่มจะพบ 

ค�าตอบ อาศัยความคิดสร้างสรรค์ของเรา ทรัพยากรของเรา ความมุ่งม่ันอุทิศตนของเราและเครือข่าย 

ของเรา โรตารีสามารถและจะเปิดโอกาสให้เผชิญปัญหาเหล่าน้ีได้

In April, Rotary turns its attention to maternal and child health. I encourage you and your  
club to go to ideas.rotary.org to find projects that are helping to save mothers and children.

เดือนเมษายนนี้ โรตารีหันมาให้ความสนใจในด้านสุขภาพของมารดาและบุตร ผมจึงขอเชิญชวนท่าน 

และสโมสรท่านไปดูในเว็บ ideas.rotary.org เพื่อหาโครงการที่ก�าลังช่วยเหลือให้บรรดาคุณแม่และ 

ลูก ๆ ได้ปลอดภัย

ผู้แปล – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ (ราชบุรี) 
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

April 2020

สารประธานทรัสตีฯ 

เมษายน 2563

Gary C.K. Huang

Ni hao, Rotarians !
หนีห่าว มิตรโรแทเรียนที่รัก

Perhaps the most fulfilling of all human endeavors is to give back, and Rotary offers countless  
opportunities to do it, such as donating to The Rotary Foundation. Each Rotarian and club can  
choose the level of Foundation giving that is right for them.
บางครั้ง การปฏิบัติที่ดีมากที่สุดส�าหรับมนุษย์ทั้งหลายก็คือ การให้ --- โรตารีให้โอกาสนับไม่ถ้วนในการปฏิบัติ 
เช่นนั้น เช่นการบริจาคให้มูลนิธิโรตารี และโรแทเรียนแต่ละคนหรือสโมสรแต่ละแห่งสามารถเลือกระดับ 
การบริจาคแก่มนุษย์ได้ตามก�าลังของตน

When you give $100 or more per year to the Annual Fund, you can become a Rotary Foundation  
Sustaining Member. Multiply that gift by 10 and you are a Paul Harris Fellow — one of those  
who donate $1,000 or more to the Annual Fund, the PolioPlus Fund, or approved global grants.  
Since 1957, there have been more than 1 million Paul Harris Fellows. And when Rotarians give $1,000  
or more to the above annually, they become Paul Harris Society members. The Rotary Club of  
James River (Richmond), Virginia, is just one club that reached 100 percent membership in the society, 
and your club can do it, too. 

เม่ือท่านบริจาค 100 เหรียญ(สหรัฐ) หรือมากกว่านี้ แก่กองทุนประจ�าปี ท่านจะ 
เป็นสมาชิกมูลนิธิโรตารีแบบย่ังยืน และเมื่อคูณเงิน ๑๐๐ เหรียญด้วยสิบ ท่านจะเป็น  
สมาชิกพอลแฮริสเฟลโล (ผู้ที่บริจาค 1,000 เหรียญหรือมากกว่าแก่กองทุนประจ�าปี หรือ 
กองทุนโปลิโอพลัส หรือกองทุนระดับโลกที่อนุมัติแล้ว) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 เป็นต้นมา 
เรามีสมาชิกพอลแฮริส เฟลโลมากกว่า 1 ล้านคนแล้ว เมื่อใดที่โรแทเรียนบริจาค 1,000  
เหรียญหรือมากกว่าแก่กองทุนประจ�าปี เขาจะได้เป็นสมาชิก(สมาคม)พอลแฮริสโซไซตี้  
สโมสรโรตารีเจมส์ริเวอร์(ริชมอนด์) รัฐเวอร์จิเนีย เป็นสโมสรหน่ึงที่มีสมาชิกครบ 100%  
อยู่ในสมาคมนี้ และสโมสรของท่านก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกันด้วย 
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Let’s multiply by 10 again. Rotarians who commit to future gifts of $10,000 or more to the Foundation  
join the Bequest Society. Major Donors are those who have already given $10,000 or more to our 
Foundation. I am still proud of how we added 106 Major Donors in Taiwan during Rotary’s centennial,  
exceeding our goal of 100. Together with the 103 additional Major Donors recruited the  
following year, they contributed more than $2 million to the Annual Fund! The gifts these  
donors make can change entire communities.
ขอให้เราคูณ 1,000 เหรียญด้วย 10 อีกคร้ังหนึ่ง โรแทเรียนผู ้ที่สามารถบริจาคของขวัญส�าหรับอนาคต 
จ�านวน 10,000 เหรียญ หรือมากกว่าขึ้นไปให้แก่มูลนิธิก็จะได้เป็นสมาชิกสมาคมผู้บริจาคมรดก / ผลประโยชน์จาก 
การลงทุน (Bequest Society) ส่วนผู้บริจาครายใหญ่(Major Donors) คือผู้ที่บริจาคเงินครบ 10,000 เหรียญ 
หรือมากกว่าให้แก่มูลนิธิฯ ผมยังภูมิใจท่ีเราได้เพิ่มผู้บริจาครายใหญ่ได้อีก 106 คนที่ไต้หวัน ในช่วงเวลาฉลอง 
โรตารีครบรอบ 100 ปี ซ่ึงเกินเป้าหมาย 100 ของเรา และในปีต่อมาเราได้เพ่ิมผู้บริจาครายใหญ่ได้อีก 103 คน  
รวมเงินบริจาคมากกว่า 2 ล้านเหรียญ(สหรัฐ) ให้แก่กองทุนประจ�าปี ของขวัญจากผู้บริจาคเหล่านี้สามารถ 
เปลี่ยนแปลงชุมชนได้ท้ังชุมชน 

The Arch Klumph Society recognizes the highest level of giving at Rotary, at $250,000 or more,  
touching hundreds if not thousands of lives for generations to come. This month, I salute the  
11 individuals and couples recognized during this year’s International Assembly for increasing their  
giving level within the society. These generous supporters traveled from Japan, Nigeria, Taiwan,  
and the United States to celebrate their philanthropy.
สมาคมอาร์ช คลัมพ์โซไซติ ให้การยกย่องผู้บริจาคระดับสูง ต้ังแต่ 250,000 เหรียญหรือมากกว่าซึ่งสามารถ 
สัมผัสชีวิตผู้คนนับร้อยนับพันในรุ่นต่อๆไป เดือนนี้ผมขอคารวะผู้บริจาค 11 คนและคู่ครองในท่ีประชุมอบรม 
ผู ้ว่าการภาครับเลือก ที่สามารถยกระดับเงินบริจาคในสมาคมของเขาเหล่าน้ัน ผู้สนับสนุนท่ีใจกว้างเหล่านี้ 
เดินทางไปจากญี่ปุ่น ไนจีเรีย ไต้หวันและสหรัฐเพื่อไปฉลองการร่วมจิตกุศลช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน

Now, imagine what your club can do, what contribution you would like  
to make, what legacy you would like to leave, and find a giving level that  
works for you. Whatever you choose to give, whatever goal your club sets,  
remember that the gifts we give today will help Rotary and the communities  
we serve this year, next year, and beyond, in ways we may never know.
สุดท้ายนี้ ขอท่านลองคิดว่าสโมสรท่านสามารถกระท�าสิ่งใดบ้าง จะเลือกการบริจาค 
แบบใด มรดกแบบใดที่ท่านปรารถนาจะมอบไว้ให้คนรุ ่นหลัง จัดระดับการบริจาคที ่
เหมาะสมส�าหรับท่าน แต่ไม่ว่า ท่านจะเลือกบริจาคเท่าไร เป้าหมายของสโมสรท่าน 
จะเป็นเท่าไร โปรดระลึกว่าของขวัญที่ท่านมอบไว้ในวันนี้ จะช่วยเหลือโรตารีและชุมชน 
ที่เราบ�าเพ็ญประโยชน์ในปีนี้ ปีหน้าและต่อๆไป ในวิธีการท่ีพวกเราอาจไม่เคยทราบ 
ก็เป็นได้

(ผู้แปล – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 3330)
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สารจากผู้ว่าการภาค

 เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งสุขภาพแม่และเด็ก ของโรตารีสากล (Maternal and Child  

Health Month) อีกทั้งในเดือนนี้แม้ว่าโรคระบาดโควิค-19 จะยังขยายออกกว้างออกไปทั่วโลก  

และในประเทศไทยของเราเองก็ยังมีการระบาดของโรคไม่มาก แต่พวกเราทุกคนก็จ�าเป็นต้องให้ 

ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข อยู่บ้าน ท�างานที่บ้าน และละเว้นการใกล้ชิด รักษาระยะห่าง 

ทางสังคมอย่างเข้มงวด เพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งพวกเรา 

มวลมิตรโรแทเรียนก็พยายามจัดท�าโครงการ ช่วยเหลือชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ของแพทย์อย่าง 

ต่อเนื่องในการสู้กับโรครายโควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมากมาย

 พร้อมทั้งเดือนนี้ยังเป็นเดือนท่ีส�าคัญยิ่งที่คนไทยมีความสุขมากเป็นพิเศษ เพราะวันที่  

13 เมษายนถือเป็นวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ของเรา เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแด่มวลมิตร 

โรแทเรียนและครอบครัวทุกท่าน จึงใคร่ขออ�านาจสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายคุ้มครองและดลบันดาลให้ 

ท่านทั้งหลาย และครอบครัวสุขกายสุขใจ ปราศจากภยันตรายท้ังปวง มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใน

ปีใหม่ไทยตลอดไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 
(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล
ปี 2562-2563
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มูลนิธิเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี ภาค 3340
รายงานและงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สารผู้ว่าการภาคประจ�าเดือน เมษายน  2563 7
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มูลนิธิ มีน�้าใจให้ความรัก
รายงานและงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2562

สารผู้ว่าการภาคประจ�าเดือน เมษายน  2563 13
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รายงาน 
บัญชี รายรับ-รายจ่าย การเงินภาค 3340

ปี 2561- 2562
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งบบัญชี เงินค่าบ�ารุงภาค 3340

ประจ�าปี 2561-2562

เขต ล�า
ดับ รายช่ือ

สมาชิก
ทั้งหมด

สมาชิก
@1,100 จ�านวนเงิน

1 1 ศรีตราด คลองใหญ่ 20 20 22,000

2 เกาะช้าง 22 22 24,200

3 ตราด 23 23 25,300

4 ท่าเรือ ตราด 21 21 23,100

2 5 จันทบุรี 44 44 48,400

6 เมืองขลุง 12 12 13,200

7 จันทนิมิต 33 33 36,300

8 จันทบูร 33 33 36,300

9 เขาสอยดาว 30 30 33,000

3 10 ระยอง 18 18 19,800

4 11 บ้านฉาง 26 26 28,600

12 สัตหีบ 26 24 26,400

13 มิตรภาพ สัตหีบ 15 15 16,500

14 พลูตาหลวง 23 24 26,400

5 15 พัทยา มารีน่า 10 10 11,000

16 อีสต์เทรินซีบอร์ด 37 35 38,500

17 จอมเทียน พัทยา 20 20 22,000

18 ฟีนิกซ์ พัทยา 17 17 18,700

6 19 พัทยา มารีน่า 14 14 15,400

20 ศรีราชา 13 13 14,300

21 แหลมฉบัง 20 20 22,000

7 22 พนัสนิคม 27 28 30,800

23 ชลบุรี 16 16 17,600

8 24 ครบุรี โคราช 15 15 16,500

25 นครราชสีมา 30 40 44,000

26 สุรนารี 24 24 26,400

27 ปักธงชัย/วังน�้าเขียว 8 0 0

28 ท่านท้าวสุรนารี 12 12 13,200

9 29 โคราช 24 24 26,400

30 บัวใหญ่ 24 24 26,400

31 คุณหญิงโม โคราช 27 21 23,100

32 ประทาย 9 9 9,900

10 33 กระสัง บุรีรัมย์ 12 12 13,200

34 บุรีรัมย์ 7 7 7,700

35 สุรินทร์ 9 9 9,900

11 36 กันทรลักษ์ 33 33 36,300

37 ศรีสะเกษ 23 23 25,300

เขต ล�า
ดับ รายชื่อ

สมาชิก
ทั้งหมด

สมาชิก
@1,100 จ�านวนเงิน

12 38 ศรีอุบล 17 17 18,700

39 มูลริเวอร์ 15 15 16,500

40 โลตัสซิตี้ อุบล 17 17 18,700

41 อุบล 20 20 22,000

42 เมืองวาริน 6 6 6,600

43 โขงเจียม 10 10 11,000

13 44 เมืองมุกดาหาร 12 15 16,500

45 ยโสธร 26 26 28,600

46 อ�านาจเจริญ 21 22 24,200

47 ร้อยเอ็ด 39 30 33,000

14 48 สกลนคร 26 26 28,600

49 นครพนม 44 44 48,400

15 50 ศิลปาคม อุดรธานี 26 26 28,600

51 บ้านเชียง 16 15 16,500

52 อุดรธานี 23 23 25,300

16 53 หมากแข้ง 27 28 30,800

54 หนองคาย 17 13 14,300

55 เมืองเลย 20 20 22,000

17 56 น�้าพอง 36 36 39,600

57 มหาสารคาม 22 22 24,200

58 ขอนแก่น 27 27 29,700

59 ขอนแก่น อินเตอร์ 15 15 16,500

18 60 กาฬสินธุ์ 17 17 18,700

61 ภูกระดึง เลย 10 10 11,000

62 ชุมแพ 50 50 55,000

63 มิตรภาพ ขอนแก่น 38 38 41,800

64 แก่นคูณ 26 26 28,600

19 65 E-Club Southeast Asia 24 24 26,400

66 E-Club 3340 24 24 26,400

67 E-Club Dolphin 24 25 27,500

รวม 1472 1458 1,603,800

รายรับตามจ�านวนสมาชิก 1472*1100 1,619,200

รับช�าระจริง 1458*1100 1,603,800

ช�าระน้อยกว่าสมาชิก -15,400.00
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เรียน  มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 นอกจากเดือนเมษายนนี้จะเป ็นเดือนแห ่งสุขภาพแม ่และเด็ก 

(Maternal and Child Health Month) ของโรตารีสากล  เดือนนี้ยังเป็น

เดือนส�าคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพราะในวันท่ี 13 เมษายนถือเป็นวัน 

ปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ของเรา เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแด่มวลมิตรโรแท- 

เรียนและครอบครัวทั้งหลาย จึงใคร่ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครอง

และดลบันดาลให้ท่านท้ังหลาย และครอบครัวสุขกาย สุขใจ ปราศจาก

ภยันตรายทั้งปวง มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่ศกใหม่ของเราตลอดไป

 ในเดือนนี้แม้ว่าโรคระบาดโควิด-19 ยังคงขยายวงกว้างไปทั่วโลก และ

ในประเทศของเราเองก็ยังมีการระบาดของโรค ซึ่งพวกเราจ�าเป็นต้องให ้

ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข อยู่บ้าน ท�างานที่บ้าน และละเว้น 

การใกล้ชิด รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดเพื่อลดการระบาดของโรค 

ให้ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  อย่างไรก็ตาม พวกเรามวลมิตรโรแทเรียน 

ก็พยายามจัดท�าโครงการ ช่วยเหลือชุมชน และหน่วยการต่าง ๆ ของแพทย์

อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับโรคร้ายโควิดในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมากมาย

 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่งานบ�าเพ็ญประโยชน์ของ

สโมสรในการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ศูนย์โรตารีในประเทศไทยจึง 

ประกาศให้สโมสรต่าง ๆ ส่งภาพกิจกรรม เรื่องการส่งเสริมและช่วยเหลือการ

ต้านภัยโควิด-19 ผ่าน Open Chat หรือ facebook ซึ่งทางศูนย์โรตารีฯ จะ 

มีรางวัลพิเศษส�าหรับสโมสรที่ส่งภาพต่าง ๆ นั้นด้วย โดยคณะกรรมการจะมี

การคัดเลือกและมอบรางวัลต่าง ๆ กันต่อไป

 ศูนย์โรตารีฯ พร้อมท่ีจะสนับสนุนเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโรตารีซึ่งได้

แปลไว้แล้ว  ชึ่งจะน�ามาใช้ประโยชน์ในการอบรมหรืออ่านประกอบ ส�าหรับ

เจ้าหน้าที่สโมสร และผู้ที่สนใจต่าง ๆ  จาก website หรือขอมาเป็นพิเศษ หรือ

ในหัวข้อเฉพาะเรื่อง 

 ในช่วงท่ีทุกสโมสรต้องปรับตัวในการจัดประชุมออนไลน์กันในสถาน- 

การณ์เข่นน้ี  เอกสารต่าง ๆ ที่ท่านจะขอเพื่อการประชุมอบรมทางออนไลน์ 

จะเป็นประโยชน์ได้มาก

 คณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่มีการประชุมทาง

ไลน์ และโทรศัพท์ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอในการส่งเสริมและช่วยสโมสร 

และภาคในการประสานงานให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีทันสมัยอยู่เสมอที่ส่งตรงมา 

จากโรตารีสากลหรือมูลนิธิโรตารี ทางศูนย์ฯ ได้รีบเร่งการแปลให้โรแทเรียน

ได้ทราบอย่างรวดเร็วเสมอ โดยผ่านกลุ่มไลน์ Open Chat ของศูนย์โรตารีฯ  

และส่งให้กับผู้ว่าการภาคเพื่อเผยแพร่ต่อไปให้แก่สโมสรด้วย เช่น ข้อแนะน�า

ของประธานโรตารีสากลหรือโรตารีสากลในเรื่องการประชุมและการท�า 

กิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรในช่วงภัยร้ายโควิด-19 การสนับสนุนเรื่องทุน 

ช่วยเหลือต่าง ๆ ของโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี เช่น Disaster Response 

Fund, เรื่องภัยโควิด-19, Global grant, District Grant ฯลฯ

 โรแทเรียนหรือสโมสรต้องการขอการบริการใด ๆ จากศูนย์โรตารีฯ 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เสมอตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แนบมา หรือ

ส่งเรื่องหรือค�าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับโรตารีได้ ด้วยกลุ่มไลน์ Open Chat ของ

ศูนย์โรตารีฯ ที่เราขอเรียนเชิญโรแทเรียนทุกท่าน 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม  ค�าถาม ข้อเสนอแนะ 

ต่าง ๆ ของท่านมีคุณค่ามากในการพัฒนาศูนย์ 

โรตารีฯ ในประเทศไทยให้เข้มแข็ง เป็นประโยชน์

ได้ส�าหรับพวกเรามวลมิตรโรแทเรียนทุกสโมสร 

และทุกภาค รวมทั้งความสมัครสมานสามัคคีเป็น

หนึ่งเดียวของพวกเราทุกคน

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณเป็นพิเศษ ส�าหรับการช่วยเหลือการแปลเอกสาร 

เร่งด่วนจากโรตารีสากลต่าง ๆ ให้โรแทเรียนทั้งหลายได้ทราบของ อน.ภาณุ  

ยศเมธา แห่งสโมสรโรตารีกรุงเทพไซเบอร์ ภาค 3350 และ อน.อภิศักดิ์  

จอมพงษ์ แห่งสโมสรโรตารีแม่จัน ภาค 3360

 นอกจากนี้ ขอขอบคุณที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ 

ทั้งหลาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์โรตารีฯ โดยเฉพาะประธานฝ่ายประชา- 

สัมพันธ์ของศูนย์โรตารีฯ อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ ที่เสียสละเวลาให้ความ 

ร่วมมืออย่างเข้มแข็งมาก พร้อมทั้ง อน.สุขกิจ ทวีวิเสสานนท์ แห่งสโมสร 

โรตารีกรุงเทพตะวันออก ที่ท�าให้งานประชาสัมพันธ์ของศูนย์โรตารีฯ 

ก้าวหน้าได้มากขึ้น

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)

  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2561-63

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที ่1 เมษายน 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2562)

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,471 (2,327) 1,447 (1,401) 3,019 (2,821) 1,407 (1,370) 8,344 (7,919)

 สโมสร 103 (102) 66 (66) 116 (113) 67 (67) 352 (348)

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
เมษายน 2563

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

 scan เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม
Open Chat
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	 สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี	 ร่วมกับบริษัท	 ซิกเนเจอร์	 โกลบอล	 ไลน์	 จ�ากัด	 /	 ชมรมผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชน	 

จังหวัดนครราชสีมา	ส่งมอบ	ซิกเนเจอร์	แอลกอฮอล์เจล	ชนิดเติม	1,000	มล.	/	หน้ากากอนามัย	/แผ่นกรอง	/	เครื่องดื่ม	/	อาหารว่าง	 

ให้กับ	 หน่วยงานภาครัฐฯ	 และ	 โรงพยาบาล	 32	 อ�าเภอ	 สู้	 COVID	 -19	 เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลใน 

จังหวัดนครราชสีมา	 เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า	 COVID-19	 ในวันจันทร์	 27	 เมษายน	 2563	 นี้	 

ณ	ร้านเตีย	แซ	ฮวด	จ.นครราชสีมา

n  สโมสรโรท่านท้าวสุรนารี

โครงการสมทบทุนมูลนิธิโรตารี	Rotary	Humanitarian	Project	GG	:	2092394	

สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี	Sponsored	by	Rotary	Foundation

สโมสรโรตารี	ปทุมวัน	ภาค	3350	และ	สโมสรโรตารีตราด	ภาค	3340

นายกลินจง	วงศ์เฉลิมสุข	,	ผู้ว่าการภาค	3340	มารวย	จินตบัณฑิตวงศ์	,	

ผู้ประสานงาน	อดีตผู้ว่าการภาค	3340	ศิริ	เอีี่ยมจ�ารูญลาภ	ร่วมกับ
Rotary	Club	of	E-Club	of	9920	Francophone	,	

Rotary	Club	of	Otahuha	District	9920	,	

Rotary	Club	of	Auckland	East	District	9920

	มอบเครื่องช่วยหายใจ	ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน		จ�านวน	5	เครื่อง	

(Ventilator	“Carina”	by	Draeger	5	Unit)

มอบให้กับโรงพยาบาลตราด	จังหวัดตราด	มูลค่า	1,900,000	บาท

ร่วมต้านภัยโควิด-19/Stop	COVID-19		วันที่	8	เมษายน	2563

สโมสรโรตารีตราด	ภาค	3340
ส่งมอบชุด	CPE	GOWN	จ�านวน	950	ชิ้น	

และชุด	PPE	จ�านวน	20	ชุด
เป็นก�าลังใจให้บุคลากรทางการแพทย	์

โรงพยาบาลจังหวัดตราด
ร่วมต้านภัยโควิด-19/Stop	COVID-19	

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

n  สโมสรโรตารีตราด
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สร.น�้าพอง	ร่วมกับ	คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	ภาค	3340	(D-DOO)	ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

ให้กับ	โรงพยาบาลยุพราชกระนวน		อ.กระนวน		จ.ขอนแก่น	ใน	วันที่	27	เมษายน	2563

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

n  สโมสรโรน�้าพอง

n  สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค 3340
	 วันที่	 26	 เมษายน	 2563	 สโมสรโรตารี	 อี-คลับ	 ภาค	 3340	 เม่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย 

จาก	 โควิด19	 จัดถ่ายทอดสดผ่านทีวีท้องถิ่น	 โดย	 ท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า	 จ.จันทบุรี	 มาเป็นผู้ให้ความรู	้ 

พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงิน	30,000	บาท	ให้โรงพยาบาลฯ	น�าไปซื้อเสื้อ	PPE	ส�าหรับใช้ใส่ป้องกันการติดเชื้อไวรัส

สารผู้ว่าการภาคประจ�าเดือน เมษายน  2563 23



สโมสรโรตารีนครราชสีมา	

มอบหน้ากากอนามัย	(แบบผ้า)	จ�านวน	1,000	ชิ้น		พร้อมถุงมือยาง	จ�านวน	20	กล่อง

ให้กลุ่มบุคลากรเก็บขยะและกวาดถนน	ของเทศบาลนครนครราชสีมา

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

n  สโมสรโรนครราชสีมา

n  สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น
	 วันที่	 21	 เมษายน	 2563	 สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น	 ภาค	 3340	 ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ชุดป้องกันไวรัส 

(PPE)	100	ชุด	หน้ากาก	KN95100	ชิ้น	รวมมูลค่า	53,000	บาท	ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น	 	โดยท่านผู้อ�านวยการ	นพ.ชาญชัย	 

จันทร์วรชัยกุล	มารับมอบด้วยตนเอง	

	 โรตารีขอเป็นก�าลังใจ

	 ให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน	

	 ท�างานด้วยความปลอดภัย	

	 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

	 ด้วยไมตรีจิต

n  สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น
	 วันที่	 29-30	 เมษายน	2563	นย.สุดาเพ็ญ	 วงศ์วานิช	นายกสโมสร	 โรตารีมิตรภาพขอนแก่น	ภาค3340	และสมาชิก	 ได้จัด 

ถุงยังชีพ	และข้าวกล่องไปแจกชาวบ้าน	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท-19	ตามแนวทางของโรตารีค่ะ


