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n  สโมสรโรตารีแก่นคูน

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

	 สโมสรโรตารีแก่นคูน	 ร ่วมกับ	 คณะกรรมการฯ	 เพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบภัยธรรมชาติ	 ภาค	 3340โรตารีสากล	 

ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์	 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ในจังหวัดขอนแก่น	 ประกอบด้วย	 รพ.สต.บ้านผือ	 

รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี	 รพ.สต.บ้านเป็ด	รพ.สต.ท่าพระ	รพ.สต.ศิลา	รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก	 เมื่อวันที่	 5	พฤษภาคม	

2563	ณ	ปั๊มสมชายบริการ	 ถนนกลางเมือง	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 โดยการน�าของ	รทร.อดิเรก หงษ์พูนพิพัฒน์ นายกสโมสร 

โรตารีแก่นคูน
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n  สโมสรโรตารีบัวใหญ่

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

	 สโมสรโรตารีบัวใหญ่ร่วมกับ	 อ�าเภอบัวใหญ่	 และอีกหลายองค์กร	 ช่วยแจกข้าวกล่องให้แก่ประชาชนในอ�าเภอบัวใหญ ่

และในเขตใก้ลเคียง	 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากจากผลกระทบในการระบาดของโรค	 โควิด19	 ท�าให้บรรเทาความเดือนร้อน 

ในช่วงนี้ไปได้ระยะหนึ่ง
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

n  สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ
	 วันท่ี	 5	 พฤษภาคม	 2563	 สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ	 น�าโดย	 นายกจิรนันท์ ธรรมรงค์, ผชภ.แพรทอง สินชู, 

นยล.รัมภาพรรณ์ อินมะโรง	พร้อมสมาชิก	ท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	สนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม	ขนม	ให้คณะแพทย์	พยาบาล 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์	กรมแพทย์ทหารเรือ	กม	10	ต�าบลพูลตาหลวง	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

n  สโมสรโรตารีสุรนารี
	 วันที่	 28	 พฤษภาคม	 2563	 สโมสรโรตารีสุรนารี	 ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้	 โดยมอบข้าวสาร	 1	 ถุง	 และ 

ไข่ไก่	1	ถาดให้ประชาชนจ�านวน	300	ครัวเรือน	พร้อมกับมอบรถวีลแชร์ให้ผู้พิการจ�านวน	4	คัน	ในบริเวณพื้นที่ต�าบลท่าช้าง	 

โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอ�าเภอและท่านผู้ก�ากับฯ	มาร่วมเป็นเกียรติ
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President’s Message
May 2020 

สารประธานโรตารีสากล
พฤษภาคม 2563

 The world needs our leadership today more than 

ever.	Truly,	Rotary	Connects	the	World.	

 ทุกวันนี้โลกต้องการการเป็นผู้น�าของเรามากกว่าแต่ก่อน 

โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลกจริงๆ

Dear	Rotarians,	Rotaractors,	and	friends,	

มิตรโรแทเรียน โรทาแรคเตอร์และมิตรรักทั้งหลาย 

	 Increasing	our	ability	to	adapt:	That	is	one	goal	of	 

our	new	Rotary	Action	Plan.	And	wow,	have	we	seen	that	

ability	put	to	the	test	this	year.

 ให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเรา -- นี่คือ

เป้าหมายหนึ่งในแผน ปฏิบัติการใหม่ของเรา และ ว้าว ปีน้ีเรา 

จะได้ทดสอบความสามารถของพวกเรากัน

	 In	March,	Gay	and	I	were	to	visit	Zimbabwe,	Turkey,	

and	 eight	 other	 countries	 over	 the	 course	 of	 30	 days.	 

After	 participating	 in	 a	 medical	 mission	 in	 Zimbabwe	 

and	 Commonwealth	Week	 activities	 in	 London,	 on	 the	

11th	 day,	we	were	packing	 our	 suitcases	 for	 Switzerland	 

and	Liechtenstein.	

 เดือนมีนาคมที่ผ ่านมา ผมและคุณเกย ์มีก�าหนดการ 

ไปเยี่ยมซิมบาเว ตุรกีและอีกแปดประเทศเป็นเวลา 30 วัน  

หลังจากไปร ่วมภารกิจกับคณะแพทย ์ในซิมบาเวและร ่วม 

กิจกรรมสัปดาห์เครือจักรภพในกรุงลอนดอนแล้ว ในวันที่ 11  

เราจึงเริ่มจัดกระเป ๋าเพื่อจะเดินทางไปสวิสเซอร ์แลนด์และ 

ลิชเช่นสไตน์

	 While	attending	a	dinner	at	 the	High	Commission	 

for	Pakistan	 in	London,	we	 received	word	 that	 it	would	

be	 impossible	 to	 travel	 everywhere	 on	 our	 itinerary.	 

So,	 instead	of	flying	 to	Zurich,	we	returned	to	Evanston	

and	One	Rotary	Center.	

 ขณะที่ก�าลังรับประทานอาหารมื้อค�่ากับเจ้าหน้าที่ระดับสูง 

ของปากีสถาน ในกรุงลอนดอน เราได้รับแจ้งว่า เราไม่สามารถ 

เดินทางไปท่ีอื่นตามก�าหนดการได้ ดังนั้นแทนท่ีจะบินไปซูริค 

 เราต้องเดินทางกลับส�านักงานใหญ่โรตารีที่เอฟแวนสตัน

	 Throughout	 early	 March,	 the	 news	 about	 

COVID-19	 became	 increasingly	 serious	 throughout	 the 

	 world.	 Following	 the	 advice	 of	 local	 officials,	 we	 

canceled	UN	presidential	conferences	in	Paris	and	Rome.	 

Soon,	 the	World	Health	Organization	 declared	 the	 virus	 

a	 global	 pandemic,	 and	 we	 consulted	with	 authorities	 
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MARK DANIEL MALONEY

President, Rotary International

on	more	 critical	 decisions.	We	 asked	 all	 Rotary	 districts	 
and	 clubs	 to	 curb	 face-to-face	meetings	 until	 further	 
notice	 and	 to	 hold	 virtual	 meetings	 instead.	 To	 the	 
districts	 and	 clubs	 that	 have	 adapted	 so	 quickly,	 
thank	you.	
 ตลอดต้นเดือนมีนาคม ข่าวไวรัสโควิด-19 กลายเป็น 
ข ่าวใหญ ่ ดังไปท่ัวโลก เราจึงต ้องยกเลิกการประชุมของ 
ประธานโรตารีสากลท่ีกรุงปารีสและกรุงโรม ต่อมาองค์การ 
อนามัยโลกได้ประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นภัยพิบัติของโลก  
เราจึงปรึกษากับเจ ้าหน ้าที่ทางการเพื่อตัดสินใจครั้งส�าคัญ  
เราขอให ้สโมสรและภาคงดการประชุมแบบพบหน้ากันไป 
จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงและให ้จัดประชุมแทนทางออนไลน์  
ผมขอขอบคุณภาคและสโมสรที่ได้ด�าเนินการปรับตัวแล้วอย่าง 
รวดเร็ว

	 The	 Rotary	 Board	 of	 Directors	 held	 its	 first-ever	 
virtual	meeting	 to	make	 the	most	 difficult	 decision	 of	 
all,	 to	cancel	 the	2020	Rotary	 International	Convention.	 
Like	 the	 more	 than	 20,000	 registrants	 who	 planned	 
to	 attend,	 I	 am	 disappointed.	 We	 acted	 to	 protect	 
the	health	and	safety	of	convention	attendees	and	their	 
families,	friends,	and	colleagues,	as	well	as	those	who	call	
Honolulu	home,	and	 I	 am	confident	we	made	 the	 right	 
decision.
 คณะกรรมการบริหารของโรตารี ได ้ จัดประชุมแบบ
ออนไลน์เป็นครั้งแรกเพื่อการลงมติท่ียากท่ีสุด ในการยกเลิกการ 
ประชุมใหญ่โรตารีสากลป ี 2020 และเช ่นเดียวกับผู ้ที่ ได ้
ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า 20,000 คนที่วางแผนไปร่วมประชุม 
ตัวผมเองก็ผิดหวังเช่นกัน เราด�าเนินการไปเพื่อป้องกันสุขภาพ 
และความปลอดภัยของผู ้ เข ้ าร ่ วมประชุมและครอบครัว  
มิตรสหายและผู ้ร ่วมทาง ตลอดจนผู้ที่เรียกเมืองฮอโนลูลูเป็น 
บ้านตัวเองด้วย ผมจึงเชื่อมั่นว่าเราได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว 

	 I	 want	 to	 thank	 the	 2020	 Honolulu	 Convention	 
Committee,	 the	Host	Organization	Committee,	 the	2020	
Honolulu	Convention	Promotion	Committee,	and	Rotary	
staff	for	planning	what	would	have	been	one	of	the	best	
Rotary	conventions	yet.	I	appreciate	their	hard	work.
 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดประชุมใหญ่ฮอโนลูลู 
ปี 2020 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมการ 
จัดประชุมใหญ่ฮอโนลูลู 2020 และคณะเจ้าหน้าท่ีของโรตารี 
ส�าหรับการวางแผนงานท่ีน่าจะเป็นการประชุมใหญ่โรตารีที่ดีที่สุด 
ครั้งหน่ึง ผมขอยกย่องชมเชยการท�างานอย่างหนักของพวกเขา

มา ณ โอกาสนี้

	 This	 issue	 of	 The	 Rotarian	was	 going	 to	 press	 as	 

the	decision	about	canceling	the	convention	was	made,	

and	many	other	decisions	across	the	Rotary	world	were	

still	 up	 in	 the	 air.	 Future	 issues	 of	 The	 Rotarian	 and	 

of	 Rotary’s	 regional	 magazines,	 along	 with	 Rotary’s	 

social	media	channels,	will	keep	you	informed.	

 นิตยสารเดอะโรแทเรียนฉบับน้ีก�าลังจะลงมือจัดพิมพ์ 

ในขณะที่มีการออกมติยกเลิกการประชุมใหญ่ และมติอื่น ๆ 

ในโลกโรตารียังคงอยู ่ในอากาศ ดังนั้นนิตยสารเดอะโรแทเรียน 

และนิตยสารโรตารีประจ�าภาคพื้นทวีปฉบับต ่อไปพร้อมกับ 

ช่องทางสื่อสังคมอื่นๆ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

	 We	 began	 this	 Rotary	 year	 promoting	 the	 

importance	of	the	new	Action	Plan	for	all	Rotarians	and	 

Rotaractors.	Today,	we	are	putting	 that	plan	 into	action	 

out	 of	 necessity.	 That	 includes	 the	 possibility	 of	 a	 

convention-like	 experience	 with	 you	 through	 a	 virtual	 

event.	We	will	have	more	 to	say	about	 this	 in	 the	near	

future.	

 เราได้เริ่มปีโรตารีน้ีด ้วยการส่งเสริมความส�าคัญของ 

แผนปฏิบัติการใหม่ New Action Plan ส�าหรับโรแทเรียนและ

โรทาแรคเตอร์ ในวันน้ีเราก�าลังน�าแผนงานดังกล่าวมาปฏิบัต ิ

ตามที่จ�าเป็น รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการจัดประสบการณ์ 

ประชุมใหญ่กับท่านทั้งหลายด้วยการใช้สื่อออนไลน์ ซี่งเราจะน�า

เรื่องนี้มากล่าวเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป

	 The	world	is	changing	rapidly,	and	so	must	Rotary.	 

Our	 adaptability	 and	 strength	will	 help	 us	 navigate	 this	 

experience.	The	world	needs	our	leadership	today	more	

than	ever.	Truly,	Rotary	Connects	the	World.

Kindest	regards.

 โลกก�าลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เช ่นเดียวกับโรตารี  

การปรับตัวเองให้ได้และพลังที่เข้มแข็งจะช่วยให้เราผ่านพ้น

ประสบการณ์น้ีไปได้ ทุกวันน้ี โลกต้องการการเป็นผู้น�าของเรามาก 

ยิ่งกว่าแต่ก่อน – โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลกจริงๆ

ด้วยความนับถือ
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

May 2020

สารประธานทรัสตีฯ 

พฤษภาคม 2563

Gary C.K. Huang

Ni	hao,	Rotarians!	

หนี่ห่าวครับ มิตรโรแทเรียน

	 Every	year,	as	we	near	the	end	of	the	Rotary	 
year,	 we	 look	 back	 on	 the	 path	 we’ve	 walked.	 
Of	 course,	 this	 year	 has	 presented	 special	 
challenges	 as	 we	 face	 a	 global	 coronavirus	 
pandemic	that	has	changed	our	lives	and	the	way	
we	do	service.	
 ทุก ๆ ปี เมื่อเราใกล้จะสิ้นสุดปีบริหารของโรตารี  
เราจะมองย้อนกลับไปทางที่เราเดินมา ครับแน่นอนว่าปีนี ้
เป ็นปีแห่งการท้าทายพิเศษในการเผชิญกับภัยพิบัติ 
ระดับโลกโคโรน่าไวรัส โควิด-19 ที่เปล่ียนแปลงชีวิต 
ของเราและวิถีทางการบ�าเพ็ญประโยชน์ของเรา 

	 The	 great	 philosopher	 Zhuangzi	 once	 said,	
“A	path	is	made	by	walking	on	it.”	Only	by	forging	 

ahead	 into	 the	 unknown	 do	 we	 actually	make	 
progress,	 and	 only	 by	 looking	 back	 can	 we	 see	 
how	far	we’ve	come.	The	coronavirus	crisis	 is	an	 
unprecedented	event,	and	I	want	us	to	look	back	 
years	 from	 now,	 knowing	 that	 we	 played	 a	 
decisive	 role	 in	helping	 the	world	overcome	 this	 
devastating	threat.
 นักปรัชญาผู ้ยิ่งใหญ่ ชวงซือ เคยกล่าวไว ้ว ่า  
“หนทางย่อมเกิดจากการเดินบนทางน้ัน” ในการก้าว
เดินไปสู่ดินแดนที่ไม่รู ้จักเพื่อเราจะประสบความส�าเร็จ 
อย่างแท้จริง เมื่อเรามองย้อนหลังกลับไปเราจะสามารถ 
มองเห็นว่าเรามาได้ไกลแค่ไหน ปัญหาโคโรน่าไวรัส 
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและผมขอให้เรา 
มองย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมา เราย่อมทราบว่าเรา 
มีบทบาทส�าคัญในการช ่วยให ้ โลกพ ้นจากภัยพิบัติ 
ร้ายแรงมาแล้ว 
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	 I	am	proud	of	the	work	that	Rotary	members	 
and	 The	 Rotary	 Foundation	 are	 carrying	 out	 to	 
stop	the	spread	of	COVID-19	and	to	help	people	 
affected.	 Taiwanese	 clubs	 have	donated	 200,000	 
face	 masks.	 In	 England,	 the	 Rotary	 Club	 of	 
Maidenhead	 Br idge	 launched	 a	 COVID-19	 
Volunteer	 Community	 Response	 Team	 to	 help	
those	 in	 self-isolation	 by	 shopping,	 dropping	 
prescriptions,	and	supporting	those	in	need.	
 ผมมีความภูมิใจในผลงานที่สมาชิกโรตารีและ 
มูลนิธิโรตารีก�าลังด�าเนินการเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 และช่วยเหลือผู ้ที่ติดเชื้อ สโมสรโรตารี 
ในไต้หวันได้บริจาคหน้ากากอนามัยจ�านวน 2 แสนช้ิน  
ในประเทศอังกฤษ สโมสรโรตารี เมเด ้นเฮดบริดจ ์  
ได ้จัดทีมต้านไวรัสจิตอาสาในชุมชนไปช่วยเหลือผู ้ที่ 
ต้องกักกันตนเอง ด้วยการไปซื้อของใช้ จัดซื้อยาและ
สนับสนุนผู้ที่ยากไร้ 

	 The	 Foundation	 Trustees	 have	 added	 
COVID-19	projects	to	their	list	of	eligible	activities	 
for	 disaster	 response	 grants	 and	 are	waiving	 the	 
30	percent	 foreign	 financing	 requirement	 for	 any	
new	global	grant	that	addresses	COVID-19.
 คณะทรัสตีได้เพิ่มโครงการ โควิด-19 ไว้ในรายชื่อ 
กิจกรรมส�าหรับทุนที่ ใช ้ตอบสนองภัยพิบัติและเรา 
ก�าลังขอยกเว้นระเบียบด้านการเงินระหว่างประเทศ 
ร้อยละ 30 ส�าหรับทุนระดับโลก Global Grant ใหม ่
ที่ใช้กับภัยพิบัติจากโควิด-19 

	 Of	 course , 	 we	 must	 also	 apply	 the	 
knowledge	 and	 resources	 we	 have	 built	 over	 
many	 years	 in	 fight ing	 another	 infect ious	 
disease:	 polio.	 The	 polio	 eradication	 program	 
is	already	using	the	advanced	disease	eradication	 
infrastructure	 to	 protect	 the	 vulnerable	 from	 
COV ID -19 , 	 e spec i a l l y 	 i n 	 po l i o -endem ic	 
countries.

 แน่นอนที่สุด เรายังต้องใช้ความรู ้และทรัพยากร 
ที่เราได้สร้างไว้ตลอดระยะเวลาหลายปีในการต่อสู้กับ 
ไวรัสติดต่อร้ายแรงอีกชนิดหน่ึงคือ โปลิโอ โครงสร้าง
โปรแกรมขจัดโปลิโอแบบก ้าวหน ้าได ้ถูกน�ามาใช ้ 
กวาดล ้างไวรัสโควิด -19  เพื่ อป ้อง กันผู ้อ ่อนแอ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีเส่ียงภัยโปลิโอในขณะนี้ด้วย 

	 Please	 give	 what	 you	 can	 to	 help	 our	 
Foundation,	 and	 our	 members	 will	 transform	 
your	gift	 into	humanitarian	efforts	 that	are	saving	 
lives.	
 โปรดร่วมบริจาคตามความสามารถ เพื่อช ่วย 
มูลนิธิของเรา และสมาชิกของเราในการเปลี่ยนของขวัญ 
ของท่านเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป 

	 We	will	 overcome	 this	 virus	 together,	 and	 
when	we	 do,	 we	will	 be	 able	 to	 look	 back	 and	 
know	 that	 we	 did	 not	 stand	 by	 and	 do	 nothing	 
when	 a	 g lobal 	 publ ic 	 health	 emergency	 
paralyzed	 the	 world.	 Instead,	 we	 took	 action	 
and	 gave	 all	 that	 we	 could	 to	 stop	 this	 virus	 
and	 make	 lasting	 change	 in	 our	 communities	 
to	help	people	survive	and	recover.
 เราจะพิชิตไวรัสนี้ด้วยกัน และเมื่อเราลงมือท�าแล้ว  
เราจะสามารถมองย้อนกลับไปและทราบว่าเรามิได้อยู ่
นิ่งเฉยโดยไม่ท�าอะไร ในขณะที่มีสาธารณภัยเร่งด่วน 
ระดับโลกที่ท�าให้โลกเป็นอัมพาต ตรงกันข้าม เราได้ลงมือ
ท�าแล้ว และท�าทุกส่ิงที่เราสามารถเพื่อหยุดไวรัสนี้ลง 
ให้ได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืนในชุมชน 
ของเราด ้วยการช ่วยเหลือเขาให ้รอดจากโรคและ 
ปลอดภัย 
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สารจาก

ผู้ว่าการภาค

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 

(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปี 2562-2563

 พฤษภาคม เป็นเดือนแห่งการบริการเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Service Month) 

เห็นได้ชัดว่าโรตารีให้ความส�าคัญต่อเยาวชนมากเพียงใด	 ดูได้จากกิจกรรมที่ภาคได้จัดขึ้นส�าหรับเยาวชน	 

อาทิเช่น	การจัดอบรมเยาวชนผู้น�าโรตารี	หรือที่เรียกว่า	RYLA,	โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนและ	โรทาแร็คท์	

เป็นต้น

	 อีกทั้งเดือนนี้	 เราจะคงอยู่ในช่วงภัยโควิค-19	 และยังต้องระวังตัวกันอยู่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไว้รัสนี	้ 

แต่มิตรโรแทเรียนทุกสโมสรในภาค	 3340	 ต่างก็มุ ่งม่ันให้บริการซ่ึงกันและกันอย่างไม่หยุดยั้ง	 แม้ว่า 

การเดินทางและการพบปะสังสรรค์ยังอยู ่ในสภาพที่ไม่ค่อยสะดวกเหมือนเดิมก็ตาม	 แต่มิตรโรแทเรียน 

ทุกท่านก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมในแนววิถีใหม่	(New	Normal)	ได้

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมปณิธานแห่งโรตารีจาก โรตารีเช่ือมสัมพันธ์โลก สู่ โรตารี  

เปิดแนวทาง สร้างโอกาส เท่าที่ผมจะยังสามารถท�าหน้าที่ของโรแทเรียนได้ด้วยเรี่ยวแรงของผม  

เพราะการได้ช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ท้ังผู้ให้และผู ้รับเสมอครับ
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เรียน  มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 เดือนพฤษภาคมนี้ เรายังคงอยู่ในช่วงภัยโควิด-19 และยังคงต้อง
ระวังตัวกันอยู่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนี้  เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการบริการ
เยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Service Month) ซึ่งโรแทเรียนทุก
สโมสรต่างก็ยังมุ่งมั่นในการบริการกันอยู่ไม่หยุดยั้ง แม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่
ค่อยสะดวกในการเดินทางหรือการพบปะสังสรรค์กันได้เหมือนเดิมก็ตาม 
ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมในแนววิถีใหม่ (New 
Normal)

 ในท�านองเดียวกันศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ก็ต้องปรับการท�างานการให้บริการแก่มวลมิตร
โรแทเรียน ทุกสโมสร และทุกภาคให้ได้ประโยชน์
มากที่สุด โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันท่ียัง 
ไม่มีความแน่นอนว่าสภาวการณ์ต่าง ๆ จะกลับไปสู่ 
ปกติได้หรือไม่เม่ือใด  คณะกรรมการบริหารศูนย ์
โรตารีฯ จึงต้องประชุมปรึกษาหารือกันทางออน- 
ไลน์ เพื่อหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงกิจกรรม การให้
บริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสมาชิกโรตารีในบ้าน
เราให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเงินค่าบ�ารุง
ผ่านผู้แทนดูแลการเงินฯ การสนับสนุนกิจกรรมการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ การบริการด้านเอกสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
โรตารี รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส�าคัญคือการสื่อสาร
โดยตรงหลายเร่ืองกับเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี รวมทั้ง
พนักงานผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายหลายเรื่องในกรณีต่าง ๆ ตามความจ�าเป็น

 ระยะปลายปีของโรตารีสากลเช่นน้ี การประเมินงานให้บริการเพื่อ 
การปรับปรุงจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องได้ข้อมูลมาน�าเสนอการปรับปรุง
แก้ไข  จึงขอความร่วมมือจากมวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลายสละเวลาสัก
เล็กน้อย ในการเสนอความเห็นของท่านในแบบสอบถาม ซึ่งท�าไว้ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานด้านนิตยสารและการบริการของศูนย์
โรตารีฯ  ข้อมูลที่ได้รับจากความคิดเห็นของท่านจะเป็นหลักฐานท่ีส�าคัญ
ในการปรับปรุงงานโดยรวมแก่ทุกสโมสรได้ การส่งข้อมูลกลับมาน้อยจะ 
ท�าให้ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงงานไม่เต็มที่

 ปัจจุบันโรแทเรียนทุกสโมสรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสาร
เกี่ยวกับโรตารีได้จากเว็บไซต์ของศูนย์โรตารีฯ ซ่ึงมีมากมาย และมีขอให้
แปลเป็นภาษาไทยไว้อีกมากมาย เช่น ชนิดของสมาชิกภาพ เอกสารการ 
อบรม ซ่ึงมีการแปลไว้มากมายจากข้อมูลของโรตารีสากลต้นเรื่อง  การ
เสนอความเห็นและการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ภาค สโมสร รวมทั้งโรตารีสากล  สามารถส่งเข้ามาใน Open Chat ของ
ศูนย์โรตารีฯ ได้ตลอดเวลา และอยากให้สมาชิกทุกคนเข้ากลุ่มมากขึ้นเพื่อ 
สะดวกในการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือระหว่างกันทั่วประเทศ หลาย

ต่อหลายเรื่องส�าเร็จได้ด้วยการติดต่อกันทางนี้มา
แล้ว เรามีสมาชิกท้ังหมดในประเทศกว่า 8,000  
คน แต่เรามีผู้เข้าร่วมกลุ่มเพียง 587 คน ซึ่งยังน้อย
เกินไปส�าหรับพลังโรตารีในประเทศไทย

 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนย ์ 
โรตารีฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์โรตารีฯ และมวล
มิตรโรแทเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการให้บริการของ
ศูนย์ฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้เราเจอกันชวนกันมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาก
ขึ้นใน Open Chat ต่อไป

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2561-63

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

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,467 (2,327) 1,444 (1,401) 3,037 (2,821) 1,408 (1,370) 8,356 (7,919)

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

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
พฤษภาคม 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

 QR code กลุ่ม
Open Chat
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

n  สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
	 วันที่	 15	 พฤษภาคม	 2563	 เวลา	 09.30	 น.	 นายวันชัย คงเกษม	 เป็นประธานในพิธีมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 

โซล่าเซลล์	จ�านวน	10	ต้น	ให้กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ที่ถนนรอบคลองคูเมือง	ช่วงที่	2	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ต�าบลในเมือง	 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยมี	นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	นางวารุณี สุริยวนา

กุล	 นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	 สมาชิกโรตารีร้อยเอ็ด	 และข้าราชการ	 เข้าร่วมงาน นายมงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล  

นายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	 ปีบริหาร	 2562-2563	 กล่าวว่า	 คณะกรรมการสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	 ได้เล็งเห็นถึงการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	 เป็นผลจากการ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมบริจาค	 ของสมาชิก 

ทั้ง	 41	 คน	 ของสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	 อีกท้ังเป็นหนึ่งในโครงการบริหารชุมชนซ่ึงเป็นหนึ่งใน	 6	 กิจกรรมหลักของปีบริหาร	 

2562-2563	อีกด้วย	สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	จึงได้จัดซื้อเสาไฟฟ้าพร้อมระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์	ติดตั้งให้แก่เทศบาลเมือง 

ร้อยเอ็ด	ที่ถนนรอบคลองคูเมือง	 ช่วงท่ี	 2	และได้มีการมอบในครั้งนี้	 เพื่อน�าไปใช้โยชน์ส่วนรวม	ช่วยประหยัดค่าไฟ	 เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในอนาคต
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กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

n  สโมสรโรตารีสุรินทร์
	 วันที่	 28	 พฤษภาคม	 2563	 สโมสรโรตารีสุรินทร์	 น�าโดย	นย.ขวัญฤดี รุ้งแสงเจริญทิพย์	 และสมาชิกสโมสรฯ	 ร่วมกัน 

ท�ากิจกรรม	 มอบรถวีลแชร์ให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านพัก	 โดยผู้พิการที่รับมอบรถวีลแชร์	 อายุถึง	 80	 ปี	 โดยทุกท่าน 

ที่สโมสรฯ	 ไปเข้าเย่ียมเป็นผู ้พิการที่ยากไร้มีฐานะล�าบาก	 บางท่านเป็นผู ้ป่วยติดเตียง	 โดยรถเข็นที่น�าไปมอบให้สามารถ 

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 โดยผู ้ดูแลสามารถน�าผู ้พิการไปท�ากิจกรรมส่วนตัวได้สะดวกขึ้น	 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการ 

ประสานงานและสนับสนุนจาก	 ท่านผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ และ	 ท่านอผภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย	 มอบวีลแชร ์

ดังกล่าว
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n  สโมสรโรตารีหมากแข้ง
	 วันที่	25	พฤษภาคม	2563	เวลา	13.00	น.	สโมสรโรตารีหมากแข้ง	น�าโดย	นย.วัชราภรณ์ พาน้อย และสมาชิกสโมสรฯ	 

มวลมิตรโรแทเรียนท้ังภาค	 3340	 และภาค	 3350	 ได ้จัดงานมอบรถวิลแชร ์ ให ้แก ่ผู ้พิการในจังหวัดอุดรธาน	ี 

โดยได้รับความสนับสนุนจาก	 อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล, อผภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร, อผภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย,  

อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ	โดยจัดขึ้นที่	หน้าโรงแรม	เดอ	ปริ๊นเซส	อุดรธานี

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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Rotary Youth Exchange
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n  สร.มิตรภาพขอนแก่น 
 ร ่วมแบ ่งป ันน�้ าใจ	 โดยจัด “ตู ้พอเพียง”  

ไว ้มอบสิ่งของให้ชาวบ้านที่ได ้รับความเดือดร้อน 

จากภาวะช่วงโควิด	 ขอกุศลผลบุญท่ีสมาชิกและ 

ผู ้มีจิตศรัทธา	 จงเป ็นพละปัจจัยให ้ทุกท ่านมีแต  ่

ความสุข	ศิริมงคลกับชีวิตทุกประการ	เทอญ

n  สโมสรโรตารีกันทรลักษ์
 น�าโดย	นย.ราตรี หล่อวินิจนันท์ นยล.นิพนธ์ กิจไพบูลย์ชัย	และสมาชิกได้ร่วมกิจกรรม	“สะดวกปันพลาซ่า”

n  สโมสรโรตารีนครราชสีมา น�าโดย	นย.ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล พร้อมมิตรโรตารีได้ร่วมท�ากิจกรรม	“ตู้ปันสุข”


