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President’s Message
June 2020 

สารประธานโรตารีสากล
มิถุนายน 2563

 My Rotary journey began 40 years ago when I joined the Rotary Club of Decatur, Alabama, at the age  
of 25, and it has brought my family and me many unforgettable moments. But nothing could have  
prepared me for connecting with the world as president of Rotary International. My individual Rotary  
journey has become a shared Rotary journey with each of you.
 เส้นทางโรตารีของผมเริ่มเมื่อ 40 ปีที่แล้ว เมื่อผมเข้าร่วมสโมสรดีคาตูร์ มลรัฐอลาบามา ขณะนั้นผมอายุ 25 ปี  
ครอบครัวของผมได้รับโอกาสดีท่ีไม่มีวันลืมมากมาย แต่ไม่มีสิ่งใดสามารถเตรียมตัวผมให้ได้เชื่อมสัมพันธ์โลกได้เหมือนการ 
เป็นประธานโรตารีสากล การเดินทางโดยเฉพาะบุคคลในโรตารีของผมจึงเร่ิมเป็นการแบ่งปันเส้นทางโรตารีกับทุกท่านแต่ละคน 

 All of the incredible people Gay and I met this year — Rotarians, Rotaractors, and the extended  
family of Rotary — will be an inspiration for the rest of our lives. We visited clubs and projects from Uruguay  
to Ukraine, from Nigeria to New Zealand, and beyond. We were privileged to crisscross the globe,  
circumnavigating it twice and moving back and forth between the Northern and Southern hemi-spheres.  
Each country and each stop held its own Rotary magic. While in Zimbabwe in March, we participated  
in a medical vocational training team mission with Rotarians from India, providing health, hope, and life itself  

to the thousands who came for treatment. We also felt the energy of more than  
300 young people at a Rotary Youth Symposium in Harare. What a thrill it was to be 
with these young people!
 มีผู ้คนท่ีเหลือเช่ือจริงๆที่ผมและเกย์ได้ไปพบในปีนี้ บรรดาโรแทเรียน โรทาแรคเตอร์  
และครอบครัวที่ต่อเนื่องของโรตารีเหล่านั้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับเราไปตลอดชีวิต เราได้ไป 
เยี่ยมสโมสรและโครงการต่าง ๆ จากอุรุกวัย ถีงยูเครน จากไนจีเรียถึงนิวซีแลนด์และต่อไปอีก 
หลายแห่ง เราโชคดีที่ได้เดินทางข้ามทวีปหลายครั้ง และไปรอบโลกถึงสองครั้ง เดินทางไปและ 
กลับระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ในแต่ละประเทศและทุกจุดท่ีแวะเยี่ยมล้วนมีมนต์เสน่ห์ 
โรตารีในตัวเอง ขณะที่ไปซิมบาเว เม่ือเดือนมีนาคมนี้ เราได้ไปร่วมภารกิจกับทีมฝึกงานแพทย์  
โดยโรแทเรียนจากอินเดียซึ่งไปจัดการด้านสุขภาพ ให้ความหวังและชีวิตแก่ผู ้ที่เข้ารับการรักษา 
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นับพัน ๆ คน และท่ีเมืองฮาราเร เรายังได้รู ้สึกถึงพลังจากเยาวชนมากกว่า 300 คนที่ไปร่วมประชุมเยาวชนโรตารีโลก  
Rotary Youth Symposium เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้อยู่ท่ามกลางเยาวชนเหล่านี้ 

 This year Rotary launched our new Action Plan, and I trust each club is putting that plan to use.  
And I have been energized by the efforts to embrace the priorities I set for this Rotary year: engaging  
families, providing leadership opportunities for all ages, celebrating our history with the United Nations  
in its 75th year, and, most significantly, growing Rotary.
 ปีนี้โรตารีได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการใหม่ของเรา New Action Plan และผมหวังว่าแต่ละสโมสรจะได้ใช ้
แผนปฏิบัติการน้ีด้วย ผมได้รับแรงใจจากความพยายามจัดล�าดับความส�าคัญก่อนหลังท่ีก�าหนดส�าหรับปีโรตารีนี้ คือ  
1) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 2) ให้โอกาสเป็นผู้น�าส�าหรับคนทุกวัย 3) จัดฉลองประวัติศาสตร์วันครบรอบ 75 ป ี
กับองค์การสหประชาชาติ และท่ีส�าคัญมากที่สุดคือ 4) การขยายโรตารี 

 As COVID-19 reached around the globe, we found ourselves in a world transformed. We have been  
forced to connect in ways we could never have imagined, testing our ability to adapt. We have made tough 
decisions, including canceling club meetings, district conferences, presidential conferences, and, much to  
our regret, the 2020 Rotary International Convention in Honolulu. Together everyone is placing the public  
good and welfare first, despite the loss of meetings, events, and experiences that had been planned  
for years.
 ในขณะที่วิกฤติโควิด-19 แพร่ไปท่ัวโลก เราพบว่าพวกเราตกอยู่ในโลกที่เปล่ียนแปลงไป เราถูกบังคับให้ติดต่อกัน 
ในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ทดสอบความสามารถในการปรับตัว และเราได้ตัดสินใจอย่างยากล�าบากมาก ถึงการยกเลิก 
การประชุมสโมสร การประชุมใหญ่ภาค การประชุมของประธานโรตารีสากล และท่ีน่าเสียใจมากคือ การประชุมใหญ่ 
โรตารีสากลปี 2020 ที่ฮอโนลูลู กรรมการบริหารทุกคนจึงได้มีมติร่วมกัน เพื่อสาธารณะประโยชน์ที่ดีและเพื่อชีวิตการเป็นอยู ่
ที่ปลอดภัยเป็นล�าดับแรก แม้ว่าการประชุมหรือการจัดงานตลอดจนประสบการณ์ต่างๆในการตระเตรียมงานมานับเป็นปี  
จะเสียหายไปด้วยก็ตาม 

 As we looked forward to the Rotary Convention in Honolulu, we learned about the aloha spirit. Our  
Rotary friends in Hawaii showed us that “aloha” means mutual regard and affection. It extends warmth  
and caring with no expectation of anything in return. The spirit of aloha applies wherever in the world  

we may live. As Rotarians, Rotaractors, and members of the family of Rotary, we are  
connected, and as aloha has been defined to me: Our connection to one another is  
based upon mutual respect for our differences as well as our appreciation for what  
we have in common. Community is the sum of individuals — individuals who have  
concern for one another, who care, share, and take responsibility. 
 ขณะท่ีเรารอที่จะไปร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลที่ฮอโนลูลู เราได้เรียนรู้จิตวิญญาณของ 
ค�าว่า “อะโลฮา” Aloha spirit มิตรโรตารีของเราท่ีฮาวายได้แสดงให้เราเห็นว่า “อะโลฮา” น้ัน 
แปลว่า การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน มีความอบอุ่นและสนใจดูแลกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
จิตวิญญาณของ ค�าว่า “อะโลฮา” ถูกน�าไปใช้ทุกหนแห่งในโลกที่เราอาศัยอยู่ ในฐานะโรแทเรียน  
โรทาแรคเตอร์และสมาชิกครอบครัวของโรตารีที่เราเชื่อมสัมพันธ์ ค�าว่า”อะโลฮา” นี้ผมจึงได้ 
ค�าจ�ากัดความว่าดังนี้ – การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันของเราที่วางอยู่บนความเคารพนับถือร่วมกัน
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แม้มีความแตกต่างและช่ืนชอบในส่ิงท่ีเรามีเหมือนกัน ชุมชนนั้นคือจุดร่วมของปัจเจกบุคคล – ผู้ที่มีความห่วงใยคอยดูแล 
กันและกันและรับผิดชอบร่วมกัน 

 As I have witnessed the members of the Rotary community act to care for humanity amid the  
coronavirus pandemic, I have seen the aloha of Rotary. We are indeed people of action. Every day, but  
particularly during this pandemic, the Rotary community has demonstrated its aloha spirit. It is a gift to be  
shared, and we are each a steward of this gift of Rotary. Gay and I have been amazed, inspired, and  
humbled by all of you within the family of Rotary.
 ผมได้เป็นประจักษ์พยานร่วมกับสมาชิกชุมชนโรตารีท่ีปฏิบัติการเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ 
โคโรน่าไวรัส ผมได้เห็น”อะโลฮา” ของโรตารี เราทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติการอย่างแท้จริง ทุก ๆ วันโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ 
โควิด-19 นี้ ชุมชนโรตารีได้แสดงจิตวิญญาณ “อะโลฮา” เป็นของขวัญให้แบ่งปัน และเราแต่ละคนล้วนเป็นผู้แจกจ่าย 
ของขวัญของโรตารีนี้ด้วยกัน ผมและคุณเกย์รู้สึกตื่นเต้น มีแรงบันดาลใจและรู้สึกอ่อนน้อมกับท่านทั้งหลายในครอบครัว 
โรตารี

 Indeed, I would say that the last part of our shared Rotary year was transformational. We found  
new ways to make the lives of others better, new ways to move forward together. And, together, we will  
continue to grow Rotary so that we may increase our gift of Rotary to our local and global communities. 
 ท้ายนี้ ผมขอกล่าวอีกว่า ในช่วงท้ายปีโรตารีของเรานี้ มีการเปล่ียนแปลงมากจริงๆ เราได้ค้นพบหนทางใหม ่
ในการท�าให้ผู ้คนมีชีวิตดียิ่งขึ้น มีหนทางใหม่ในการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และเราจะร่วมกันสานต่อเพ่ือขยายโรตาร ี
ให้เติบโต เพ่ือให้เราสามารถเพิ่มจ�านวนของขวัญของโรตารีให้แก่ชุมชนของเราและชุมชนโลกด้วย 

 Gay and I will always remember and treasure our year with you, our shared journey, as Rotary  
Connects the World.

 ผมและคุณเกย์ จะระลึกถึงท่าน และจะรักษาปีของเรากับท่านและการเดินทางร่วมกัน 
ของเราไว้อย่างมีคุณค่าเสมอ เพ่ือโรตารีเช่ือมสัมพันธ์โลก 
 
 As COVID-19 reached around the globe, we found ourselves in a world  
transformed. We have been forced to connect in ways we could never have  
imagined, testing our ability to adapt.
 ขณะท่ีโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก เราพบว่าพวกเราเองอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
เราถูกบังคับให้ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ เราไม่คาดคิดมาก่อน เป็นการทดสอบ 
ความสามารถในการปรับตัวของเราด้วย

 Visit riconvention.org for information about virtual 2020 Rotary Convention  
events to be held in June.
 ดูข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมใหญ่โรตารีสากลท่ีจะจัดในเดือนมิถุนายนได้ทาง virtual  
2020 Rotary Convention events ท่ีเว็บ reconvention.org

MARK DANIEL MALONEY

President, Rotary International
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

June 2020

สารประธานทรัสตีฯ 

มิถุนายน 2563

Gary C.K. Huang

มิตรโรแทเรียนที่รัก

 As I write this message, the world is in the grip of the COVID-19 pandemic. I want to dedicate this column  

to the ways that Rotary members, as people of action, have helped and can help, and share what we are doing  

at the Foundation to support you. 

 ขณะท่ีผมเขียนสารฉบับนี้ โลกก�าลังตกอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ผมจึงขออุทิศหน้าน้ีให้กับวิถึทางต่าง ๆ  

ที่สมาชิก โรตารีในฐานะผู้ลงมือปฏิบัติงาน ให้ตวามช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือ และแบ่งปันเรื่องราวที่พวกเราก�าลังปฏิบัติอยู่ท่ี 

มูลนิธิโรตารีเพื่อจะสนับสนุนท่าน 

 Rotary has long been a leader in fighting disease and advancing health. The polio infrastructure that  

Rotarians have helped build is being used to counter the new coronavirus, in addition to serving countless other  

health needs. In many countries, polio volunteers have been deployed to address COVID-19.

 โรตารีนั้นเป็นผู้น�าในการต่อสู้กับโรคร้ายและส่งเสริมสุขภาพอนามัยมานานหลายปีแล้ว โครงสร้างพื้นฐานในการขจัดโปลิโอ  

ซึ่งโรตารีช่วยกันสร้างไว้ ได้ถูกน�ามาใช้ต่อสู้กับไวรัสตัวใหม่ (โคโรน่าไวรัส) นอกเหนือจากการให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ  

ในประเทศต่าง ๆ บรรดาอาสาสมัครต้านภัยโปลิโอในหลาย ๆ ประเทศ ได้ไปช่วยกันป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วย 

 Rotary clubs and districts have mobilized quickly to curb the spread of the virus.  

In Italy, clubs in District 2080 are raising funds to purchase ventilators and protective gear  

for overcrowded hospitals. In Hong Kong, Rotary clubs have packed medical supplies,  

raised funds, and visited public housing buildings to distribute masks and hand sanitizer.  

Rotary clubs in Akwa Ibom state, Nigeria, conducted a COVID-19 awareness campaign.

 สโมสรโรตารีและภาคต่าง ๆ ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการแพร่ขยายไวรัส  

สโมสรในภาค 2080 ท่ีอิตาลีระดมหาทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องป้องกันส�าหรับโรงพยาบาลที่มี 

ผู ้ป่วยแออัด ในฮ่องกง สโมสรโรตารีช่วยกันบรรจุอุปกรณ์การแพทย์ ระดมทุนและเย่ียมเยียนตาม 

อาคารสาธารณะเพื่อแจกหน้ากากและน�้ายาล้างมือ สโมสรโรตารีในรัฐอัควาไอบอมประเทศไนจีเรีย  

ได้จัดรณรงค์การตระหนักโควิด-19 

 
 At the Foundation, the Trustees took swift action to support your work. You can  

use district grant funds to support local activities, such as purchasing protective medical  
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gear for health workers. You can repurpose previously planned activities as a COVID-19 response, or reimburse  

COVID-19 activities dating back to 15 March in your district’s 2020-21 district grant.

 ที่ส�านักงานใหญ่มูลนิธิโรตารี คณะทรัสตีได้ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนงานของท่าน ท่านสามารถใช้ทุนของภาค  

District Grant Funds เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นเช่นการซื้อชุดป้องกันอนามัยส�าหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ท่านสามารถ 

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่วางแผนไว้ก่อนหน้า มาใช้ส�าหรับต่อต้านโควิด-19 หรืออาจขอเบิกย้อนหลังกิจกรรมท่ีท่านท�าไป 

ถึงวันที่ 15 มีนาคม จากทุนของภาค District Grant ประจ�าปีบรืหาร 2020-2021 

 Due to your generosity to our Foundation, the Trustees were able to quickly approve millions of dollars 

for the Disaster Response Fund to make a multitude of disaster relief grants immediately available for club and  

district projects related to COVID-19 relief efforts.

 ด้วยความมีใจกว้างของท่านต่อมูลนิธิของเรา คณะทรัสตีสามารถอนุมัติเงินสนับสนุนหลายล้านเหรียญดอลลาร์เพื่อใช้เป็น 

ทุนบรรเทาภัยพิบัติจ�านวนมากได้ทันที ส�าหรับโครงการของสโมสรและภาคท่ีเก่ียวเน่ืองกับการต่อต้านโควิด-19 

 As this Rotary year ends, our fight for the cause of public health is at a critical point. We must over-come  

COVID-19 and continue to build on the many decades of programs and projects of our Foundation. 

 ขณะที่ปีโรตารีนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงและการต่อสู้เพื่อสาธารณสุขก�าลังอยู่ที่จุดส�าคัญที่สุด เราจะต้องพิชิตโควิด-19 และสานต่อ 

โปรแกรมและโครงการของมูลนิธิของเราท่ีมีมานานหลายสิบปีต่อไป 

 If you have not already done so, please do whatever you can to help by making a year-end contribution  

to our Foundation. Your gift has never been so important.

 หากว่าท่านยังมิได้ด�าเนินการดังกล่าว โปรดท�าอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีท�าได้ในการช่วยบริจาคส�าหรับปิดปีโรตารีให้แก่มูลนิธิ 

ของเรา ของขวัญของท่านจะมีความส�าคัญท่ีสุด

 When I think of Rotary members truly making a difference in their communities, I remember what the great  

Laozi once taught us about leadership: “A leader is best when people barely know he exists. ... When the work  

is done ... they will say: We did it ourselves.” The world depends on us to lead, and for your leadership, I will be  

forever grateful. Thank you for your past, present, and future leader-ship and support of our Foundation.

 เมื่อผมคิดถึงมิตรโรแทเรียนผู ้ที่สร้างความแตกต่างในชุมชนของเขา ผมยังจ�าได้ว่าท่านเล่าซือผู ้ยิ่งใหญ่ได้สอนเราเรื่อง 

การเป็นผู้น�าว่า “ผู้น�าจะดีที่สุด เมื่อคนจะไม่ค่อยทราบว่ามีเขาอยู่ด้วย ต่อเม่ืองานส�าเร็จลงแล้ว เขาจะพูดว่าเป็นพวกเราท�าส�าเร็จ”  

โลกยังต้องการให้เราน�าและเป็นผู้น�าต่อไป ผมรู ้สึกขอบคุณอย่างยิ่งตลอดไป ขอบคุณส�าหรับการเป็นผู้น�า 

ของท่านในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ส�าหรับการสนับสนุนมูลนิธิของเรา

 As the Rotary year ends, our ¬fight for the cause of public health is at a critical point.  

We must overcome COVID- 19 and build on the progress we’ve made over many decades.

 ขณะท่ีปีโรตารีใกล้จะสิ้นสุดลง และการต่อสู้เพื่อสาธารณะสุขก�าลังอยู่ที่จุดส�าคัญที่สุด เราต้องพิชิต 

โควิด-19 และสร้างความก้าวหน้าต่อไปในสิ่งที่เรากระท�ามาตลอดหลายทศวรรษ

 For more on Rotary’s response to the pandemic, go to on.rotary.org/covid-19. To make  

a donation, go to rotary.org/donate.

 ต้องการทราบการตอบสนองของโรตารีต่อการระบาดทั่วโลก ติดตามที่ rotary.org/covid-19  

และการบริจาคติดต่อท่ี rotary.org/donate 
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สารจากผู้ว่าการภาค

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 
(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล
ปี 2562-2563

 ผมผู้ว่าการภาค3340 มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ได้รับโอกาสจากมวลมิตรโรตารี ภาค 3340 ท�าหน้าที ่

ผู้ว่าการภาคในช่วงท�างานให้แก่ภาคนั้น ต้องกล่าวค�าว่าขอขอบคุณทุกท่านทั้งภาคที่ได้ให้ความรักและให้โอกาส 

ในการด�าเนินงานของภาค ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากทุกเรื่อง ทุกโครงการที่เกิดขึ้นในภาคและต่างภาค 

ต้องขอบคุณท่ีดูแลกัน ต้องขอบคุณที่ได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กัน ต้องขอบคุณที่มีความรักให้กันในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  

ผมเองต้องกล่าวค�าว่าขอขอบคุณทุกท่านในภาค มันเป็นความทรงจ�าที่ดีมากส�าหรับผม

 ผมบอกตัวเองเสมอมาว่า การได้รับโอกาสไม่ง่ายนักเมื่อได้รับโอกาสแล้วต้องใช้โอกาสที่มีอย่างเต็มท่ี  

ผมเป็นคนไม่เก่ง แต่ผมเป็นคนโชคดีที่มีคนรักและเมตตาผม ผมหวังว่าส่ิงท่ีผมได้ท�างานให้กับภาค 3340  

ในปีบริหารนี้คงจะได้ผลบ้างไม่ได้บ้างก็ต้องกราบขอบคุณไว้ด้วยนะครับ 

 วันเวลาผ่านไปนานเท่าใดผมจ�าไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งท่ีผมจ�าได้คือทุกคนเป็นเพื่อนกัน 

มิตรโรแทเรียนที่เคารพรักทุกท่าน 

ปีโรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก โรแทเรียนทุกคนรวมตัวกัน

เพื่อลงมือท�าในสิ่งท่ีเราเรียกว่า

งานสร้างสรรค์บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

ท�างานเพื่อท่ีจะเปลี่ยนชุมชนให้น่าอยู่มากขึ้น

และเชื่อมสัมพันธ์โรตารีเข้าหาชุมชน

จงเช่ือในสิ่งท่ีเราได้ลงมือท�า

พร้อมเชื่อมสัมพันธ์โรตารีเข้าหาชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว
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เรียน  มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งมิตรภาพ
ของโรตารี (Rotary Fellowship Month) ถือ
เป็นเดือนสุดท้ายของปีโรตารี 2562-63  ทุก
สโมสรต่างก็เตรียมตัวการเปลี่ยนและสถาปนา
คณะกรรมการบริหารสโมสร ภายใต้การน�า

ของนายกคนใหม่รวมทั้งผู้ว่าการภาคผู้น�าภาคคนใหม่  ในบรรยากาศ 
ของการประชุมออนไลน์ที่กลายเป็นวิถีใหม่ (New Normal) ของเราไป
โดยปริยายจากสถานการณ์โควิด-19  ซึ่งแม้จะเริ่มมีการผ่อนผันคลาย
ความเข้มงวดในการป้องกันการระบาดไปบ้างแล้วก็ตาม แต่เรื่องของ
โรคจากไวรัสไม่อาจประมาทหรือประกันความปลอดภัยของการกลับ
มาระบาดอีกได้  

 คณะกรรมการบริหารของศูนย์โรตารีฯ ได้มีประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงการท�างานของศูนย์ฯ 
ที่จะให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสร ภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น  ในสภาวการณ์ที่จ�าเป็นต้อง 
มีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้
บริการด้านเอกสารความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ของโรตารี รวมทั้งนิตยสาร
ที่อาจให้ทางเลือกแก่มวลมิตรโรแทเรียนที่ต้องการแบบรูปเล่มเดิมหรือ
แบบออนไลน์เป็น E-Magazine เป็นต้น  ศูนย์โรตารีฯ ต้องพยายาม 
ลดค่าใช้จ่ายให้มาก  รวมทั้งการลดค่าบ�ารุงภาคในส่วนของค่าบ�ารุงศูนย์ 
โรตารีฯ และนิตยสารเฉพาะในปี 2563-64  เนื่องจากผลกระทบของโรค
โควิด-19 ต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป  

 อย่างไรก็ตาม ภาระหน้าที่ต่าง ๆ  ของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 
ยังคงต้องให้การบริการอย่างเต็มที่แก่มวลมิตรโรแทเรียนทุกสโมสรทุก
ภาค  โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งการสื่อสาร
ทางส่ือสังคมกับสมาชิกโรแทเรียนและบุคคลภายนอกให้ได้รับทราบ
เรื่องราวของโรตารีมากขึ้น  

 ผลงานที่ผ่านมาต้ังแต่ปีท่ีแล้วถึงปีน้ี ศูนย์โรตารีฯ ได้ปรับปรุง
การให้บริการมากมายหลายเร่ืองด้วยกัน ทั้งทางด้านการประสานงาน 

กับสโมสรและภาคต่าง ๆ  ในกิจกรรมร่วมภาคและการสื่อสาร เช่น 
โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย การสนับสนุนการเพิ่มสมาชิก ด้วยการ
แปลเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาชิกภาพมากขึ้น และการท�า Website 
พิเศษเรื่อง Membership Lead เป็นภาษาไทยให้คนนอกที่สนใจโรตารี
ติดต่อการเป็นโรแทเรียน  การเปิด Open Chat กลุ่มไลน์ ให้โรแทเรียน 
ทุกคนเป็นสมาชิกเพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการสื่อสาร
ระหว่างกันเรื่องโรตารี  การสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของโรแท- 
เรียนในประเทศไทยในโครงการกองทุนช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ 
ฉับพลันในนามโรตารีในประเทศไทย การให้บริการด้านการติดต่อกับ 
โรตารีสากลและมูลนิธิ พร้อมทั้งเอกสารแปลที่อาจ Download ได้
มากมายในหัวข้อต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก สโมสรและภาค  
โดยเฉพาะการอบรมต่าง ๆ การท�าวิจัยส�ารวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
การบริการของศูนย์โรตารีฯ รวมทั้งนิตยสารที่มีทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เปิดให้บริการทาง Website แบบที่เป็นรูปเล่ม 

 ทางศูนย์โรตารีฯ ได้รับความร่วมมือมากมายจากมวลมิตรโรแท- 
เรียนในการแปลเอกสารต่าง ๆ เช่น อน.ภานุ ยศเมธา จากสโมสร 
โรตารีกรุงเทพ ไซเบอร์ และ อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ จากสโมสรโรตารี 
แม่จัน ฯลฯ ในนามคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ และเจ้าหน้าท่ี
ของศูนย์โรตารีในประเทศไทย ขอขอบคุณน�า้ใจ ความร่วมมือ และ
ก�าลังใจของมวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลายตลอด 2 ปีที่ผ่านมาโดยตลอด
ด้วยความประทับใจยิ่ง  โดยเฉพาะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ี
ท�างานอย่างเต็มที่เสมอมา  ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและอ�านวย
พรให้ท่านทั้งกลายประสบความสุข ความเจริญตลอดไป และขอส่งมอบ
งานประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ให้กับ อผภ.วิวัฒน์ ศิริ- 
จางคพัฒนา แห่งภาค 3360  ท�าหน้าที่สืบต่อไปในปีโรตารี 2563-65  
ขอพวกเราให้ก�าลังใจและร่วมมือกัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโรตารี
ในประเทศไทยต่อไป

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

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

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

 ภาค  3330  3340  3350  3360  รวม

 สมาชิก 2,468 (2,327) 1,435 (1,401) 3,039 (2,821) 1,406 (1,370) 8,348 (7,919)

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

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
มิถุนายน 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

สแกนเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม  
Open Chat ของศูนย์โรตารีฯ
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n  สโมสรโรตารีคุณหญิงโม โคราช

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม โคราช ได้ส่งมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ ให้โรงเรียนมาบตะโกเอน อ.ครบุรี  

จ.นครราชสีมา จ�านวน 25 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการโดย ท่าน อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม โคราช ได้มอบรถวีลแชร์ จ�านวน 4 คัน ให้ผู้พิการที่ด้วยโอกาส  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนประสานงานจาก ท่าน อผภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
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n  สโมสรโรตารีโคราช

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารีโคราช น�าโดย นย.วารุณี คูประทุมศิริ ร่วมน�าน�้าส้มคั้นสด จ�านวน 1000 ขวด  

สมทบกับ ครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19  ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
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n  สโมสรโรตารีมิตรภาพ สัตหีบ

n  สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารีมิตรภาพ สัตหีบ น�าโดยท่าน นย.จิรนันท์ ธรรมรงค์ พร้อมสมาชิก มอบเงิน 

จ�านวนหนึ่งให้โรงพยาบาล กม.10 เพื่อสมทบช่วยเหลือกิจการโรงพยาบาล

 วันท่ี 28 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร น�าโดย นย.มณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส มอบMASK จ�านวน  

500 ชิ้น มุ้ง 20 หลัง โลช่ันทากันยุง สเปรย์ฉีดกันยุง ในกิจกรรมสู้ภัยโควิท 19 โดยมี ท่านพรรณนิภา คนไว รองนายก 

เทศมนตรีเทศบาลอ�าเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร ให้การรับมอบ เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจให้สู้สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัส 

โควิด 19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
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n  สโมสรโรตารีเมืองเลย

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

 วันที่ 28 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารีเมืองเลย น�าโดย นย.ไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ น�าคณะ เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ที่ได้รับรถวีลแชร์จากงาน วันโรตารี มีน�้าใจ ให้ความรักภาค 3340 โดยมอบ มุ ้ง สเปย์กันยุง และหน้ากากอนามัย 

เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซ่ึงเป็นโรคที่ระบาดอย่างหนักในเขตพื้นที่ 

อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยการสนับสนุนมุ้ง จากโรตารีภาค 3340 โรตารีสากล หน้ากากอนามัยจากโครงการโรตารี 

ภาค 3340 บรรเทาและป้องกันภัยจากโคโรน่าไวรัส 19 เลขที่ DR.236 ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล


