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มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รักทั้งหลาย
 It is Rotaract Month again — and this has been quite  

a year for our young partners in service.

	 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งโรทาแรคท์อีกครั้งหนึ่ง	 และครบหนึ่งปี 

แล้วส�าหรับการร่วมเป็นหุ้นส่วนกับหนุ่มสาวผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

ของเราด้วย	

 Last spring, the Council on Legislation elevated  

Rotaract in our constitution: Rotary International is now  

the association of both Rotary clubs and Rotaract clubs.  

Then in October, the Rotary Board of Directors  

eliminated the artificial Rotaract age limit and took other  

steps to break down barriers that were preventing  

Rotaract from growing in some parts of the world.

	 ในปีที่ผ่านมา	 สภานิติบัญญัติของเราได้เลื่อนชั้นโรทาแรคท ์

ในธรรมนูญของเรา	 กล่าวคือ	 โรตารีสากลนั้นเป็นท้ังองค์กรรวม 

ของสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์ไว้ด้วยกัน	 และในเดือน

ตุลาคมที่ผ ่านมา	 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้ยกเลิก 

ข้อก�าหนดอายุของสมาชิกโรทาแรคท์	 และได้ด�าเนินการต่อไป 

ในการยกเลิกข ้อกีดขวางเดิมที่สกัด ก้ันโรทาแรคท ์มีโอกาส 

เจริญเติบโตในบางส่วนของโลกด้วย

 These steps were long overdue, because Rotaract  

is a vision of what Rotary must become. Not only do  

we need to open our doors to our young colleagues,  

but we also have to open our ears and minds to  

the Rotary experience they find most engaging. That is  

one of the best ways we will meaningfully grow Rotary.

	 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาน้ีล่าช้ามานานมาก	 เนื่องจากโรทา 

แรคท์	ก็คือวิสัยทัศน์หนึ่งที่โรตารีต้องใช้ด�าเนินการ	 เราไม่เพียงแต ่

เปิดประตูต้อนรับมิตรหนุ่มสาวของเราเข้ามา	 แต่เรายังต้องเปิด

หูเปิดใจรับฟังประสบการณ์โรตารีของพวกเขาที่พบว่าสามารถ 

ร่วมกิจกรรมได้มากท่ีสุด	 นี่คือวิธีหน่ึงท่ีดีท่ีสุดท่ีเราใช้ขยับขยาย 

โรตารีอย่างมีคุณค่า	

 When I say grow Rotary, I mean it in many ways.  

We need to grow our service and to grow the impact of  

our projects. Most importantly, however, we need to  

grow our membership, so that we can achieve more.  

Rotaractors provide this opportunity, not only because  

they can transition to Rotary at the time that is right  

for them, but also because they understand what it  

will take to attract others like them.

	 เ ม่ือผมกล ่าวว ่าขยับขยายโรตารี	 	 ผมหมายความถึง 

หลายอย่าง	 เราจ�าเป็นต้องขยายการบ�าเพ็ญประโยชน์ของเรา 
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และขยายผลกระทบจากโครงการต่างๆของเรา	 แต่อย่างไรก็ตาม	 

สิ่งส�าคัญที่สุดคือเราจ�าเป็นต้องขยายสมาชิกภาพของเรา	 เพื่อที ่

เราจะสามารถประสบผลส�าเร็จได้มากยิ่งข้ึน	 โรทาแรคเตอร์

สามารถรับจัดการกับโอกาสนี้ 	 ไม ่เพียงแต่พวกเขาสามารถ 

เคล่ือนย ้ายมาอยู ่ โรตารี เมื่อถึงเวลาที่ เขาเหมาะสมเท ่านั้น	 

แต่เพราะว่าเขามีความเข้าใจในสิ่งท่ีต้องใช้ส�าหรับจูงใจผู ้อื่น 

เช่นเดียวกันกับเขา	

 Business as usual will not work for us anymore.  

Bringing in more members to replace the ones we lose  

is not the answer. It is like pouring more water into 

a bucket full of holes. We need to address the root  

causes of member loss in many parts of the world:  

member engagement that is not what it should be, and  

our member demographic that skews steadily older.

	 การท�างานตามปรกติของเราคงใช้ไม่ได้อีกต่อไป	 การเพิ่ม.

จ�านวนสมาชิกใหม่มาแทนท่ีสมาชิกท่ีเราสูญเสียไปก็ยังมิใช ่ 

ค�าตอบ	 เปรียบเสมือนเราเทน�้าใส่ถังท่ีมีรู ร่ัว	 เราจ�าเป็นต้อง 

แก้ปัญหาที่ราก	 แก้ที่สาเหตุการสูญเสียสมาชิกในส่วนต่าง	 ๆ 

ของโลก	ก็คือ	สมาชิกมีส่วนร่วมในสิ่งท่ีไม่ควรร่วม	และประชากร 

สมาชิกของเราก็มีแนวโน้มเป็นคนสูงอายุข้ึนโดยตลอด	

 It is time to make some fundamental changes.  

We already know what the barriers are to an engaged  

and diverse membership. It is time to act on what we 

know: creating new membership models, opening new  

paths to Rotary membership, and building new Rotary  

and Rotaract clubs where the existing clubs do not meet 

a current need. 

		 ถึ ง เวลาแล ้ วที่ เราจะต ้อง เปลี่ ยนแปลงด ้ าน พ้ืนฐาน 

บางประการ	 เราทราบดีว่าสิ่งกีดขวางต่างๆ	 คือการมีส่วนร่วม 

และสร ้างความแตกต ่างในสมาชิกภาพ	 ถึงเวลาแล ้วที่ เรา 

ควรกระท�าในสิ่งที่เราทราบ	 คือการสร้างรูปแบบของสมาชิกใหม่	 

การเปิดประตูทางเข้าใหม่สู ่สมาชิกภาพของโรตารีและก่อต้ัง 

สโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ในที่ที่สโมสรเก่าที่มีอยู	่ 

มิได้สนองตอบความต้องการในปัจจุบัน	

 New club models represent an opportunity to  

connect with a more diverse group of individuals —  

particularly those who are unable or unwilling to  

join our traditional clubs. While new club models 

have been emerging for some time, it is up to district  

governors to make them a reality. In January at the  

International Assembly, our incoming district governors  

took part in an exercise called Build Your Own Club Model.  

It was a wonderful experience that put them in the right 

frame of mind for the work ahead.

	 สโมสรรูปแบบใหม่ๆน้ี	 เสมือนเป็นโอกาสที่จะเชื่อมสัมพันธ์ 

กับกลุ่มบุคลากรผู้ที่มีอาชีพหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่

ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจเข้าร่วมกับสโมสรแบบธรรมดา	 ขณะที่ 

สโมสรรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว	 จึงข้ึนอยู่

กับผู้ว่าการภาคทั้งหลายที่จะท�าให้กลายเป็นจริงได้หรือไม่	 ในการ 

ประชุมอบรมผู้ว่าการภาครับเลือกเดือนมกราคมที่ผ่านมา	 บรรดา 

ผู้ว่าการภาครับเลือกของเราได้ร่วมมีส่วนในกิจกรรมท่ีเรียกว่า	

“สร้างรูปแบบสโมสรของท่านเอง”	 นี่คือประสบการณ์ที่ดีที่ท�าให ้

พวกท่านอยู่ในกรอบความคิดที่ถูกต้องส�าหรับงานข้างหน้าต่อไป

 Ultimately, however, it will be up to Rotaractors and 

young Rotarians to create new club models that are most 

meaningful to the next generation. We may think we know 

what young people want from Rotary clubs in the future, 

but I am confident that what young people say will surprise 

us. It will be our job to support their innovation, for it will 

help us grow Rotary as Rotary Connects the World.

	 อย่างไรก็ตาม	 ในที่สุดแล้ว	 ก็ขึ้นอยู่กับบรรดาโรทาแรคเตอร์

และโรแทเรียนวัยหนุ่มสาวในการสร้างรูปแบบของสโมสรใหม่	 ๆ 

ที่มีคุณค่าส�าหรับคนรุ ่นต่อไปในอนาคต	 พวกเราอาจคิดว่าเรา 

รู ้ดีในสิ่งที่คนหนุ ่มสาวต ้องการจากสโมสรโรตารีในอนาคต	 

แต่ผมเชื่อว่า	เมื่อฟังสิ่งที่คนหนุ่มสาวพูดแล้ว	อาจจะท�าให้พวกเรา 

ตกใจก็ได้	 ดังนั้น	 จึงเป็นหน้าที่ของเราในการสนับสนุนนวัตกรรม

ของเขา	 เพื่อช่วยเราได้ท�าให้โรตารีเจริญเติบโต	 เพราะ	 โรตารี 

เชื่อมความสัมพันธ์โลก

 Not only do we need to open our doors to our  

young colleagues, but we also have to open our ears  

and minds to the Rotary experience they find most  

engaging.

	 ไม่เพียงแต่เราจ�าเป็นต้องเปิดประตุของเราให้เพื่อนหนุ่ม 

สาวของเราเข้ามาเท่านั้น	 แต่เรายังจะต้องเปิดหูเปิดใจคอยรับฟัง 

ประสบการณ์โรตารี	ที่พวกเขาเห็นว่าน่าสนใจมากที่สุดด้วย

(ผู้แปล – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี)

Credit : Rotary International     
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

March 2020

สารประธานทรัสตีฯ 

มีนาคม 2563

Gary C.K. Huang

Ni hao, Rotarians ! 

หนีห่าว	มิตรโรแทเรียน	!

 I like to quote Confucius at many Rotary events,  

because his ideas are so much like ours. Confucius would  

have been a great Rotarian. Take this Confucius quote,  

for example: “The failure to cultivate virtue, the failure 

to examine and analyze what I have learned, the inability  

to move toward righteousness after being shown  

the way, the inability to correct my faults — these are the  

causes of my grief.”

	 ผมชอบใช้ค�ากล่าวของท่านขงจ้ือ	ในงานโรตารีต่าง	ๆ 	เพราะ 

แนวคิดของท่านนั้นเหมือนพวกเรามาก	ท่านควรจะเป็นโรแทเรียน 

ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง	 ยกตัวอย่างค�ากล่าวของท่าน	 ที่ว่า	 “ความผิด 

พลาดท่ีจะสร้างสมผลบุญ	 ความผิดพลาดในการตรวจสอบและ

พิจารณาสิ่งที่ได้เรียนรู ้มา	 และการไร้ความสามารถในการกระ 

ท�าให้ถูกต้องหลังจากได้รับการตักเตือนแล้ว	 และการไร้ความ 

สามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ของผม	 คือสาเหตุที่ผม 

ต้องทุกข์ใจ”

 If you turn the saying around to positive language,  

it sounds exactly like the first goal of the new Rotary  

Action Plan. When we talk about Rotary increasing  

our impact, we mean investing in relationships, making  

decisions grounded in evidence, mobilizing our resources  

to create solutions that last, and always learning from  

our experiences.

	 หากกลับค�ากล่าวข้างต้นให้เป็นภาษาด้านบวก	 เราจะได ้

ความหมายเหมือนกับเป้าหมายข้อแรกของแผนปฏิบัติการใหม่ 

ของโรตารี	 เม่ือเราพูดถึงการขยายผลกระทบในโรตารีของเรา	 

เราหมายถึงการลงทุนในการเชื่อมสัมพันธภาพ	 การตัดสินใจ 

โดยใช้หลักฐานอ้างอิง	การใช้ทรัพยากรของเราขับเคลื่อนเพ่ือสร้าง 

บทสรุปที่ยั่งยืนและหมั่นศึกษาจากประสบการณ์ของเราเสมอ	

 The Rotary Foundation already does this so well  

and will continue to be the best possible investment in  

a better world as the Action Plan is put into effect.  

Our global grants respond to real community needs.  

That’s because we approve them only after a rigorous  

community assessment. Then the projects are tailored  

to the information uncovered during the assessment.

	 มูลนิธิโรตารีได้ด�าเนินการดังกล่าวไปแล้วอย่างดีมาก	 และ 

ยังจะด�าเนินการต่อไปให้เป็นการลงทุนท่ีดีที่สุดเท่าท่ีจะท�าได  ้

ส�าหรับโลกที่ดียิ่งขึ้น	 ในขณะที่มีผลจากแผนปฏิบัติการโรตา

รี	 Action	 Plan	 ด้วยทุนสนับสนุนระดับโลกGlobal	 Grants	 

ของเราสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน	 สิ่งเหล่านี้ 

เกิดจากการอนุมัติโดยใช้ผลจากการประเมินชุมชนอย่างจริงจัง	

ท�าให้การออกแบบโครงการตรงกับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล

 Now your Foundation is making a difference on a  

broader scale than ever through our programs of scale  

grants. These are competitive grants, designed to  

respond to a need that a community has identified.  

Programs of scale will benefit a large number of people 
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in a significant geographic area. They will be sustainable,  
evidence-based interventions with measurable outcomes  
and impact. Each grant will support, for three to  
five years, lgd] activities that align with one or more of  
Rotary’s areas of focus.
	 ทุกวันนี้ 	 มูลนิธิโรตารีก�าลังสร้างความแตกต่างในมิติที่ 
กว้างขวางมากยิ่งกว่าที่เคยปฏิบัติมาโดยใช้โปรแกรมทุนสเกล	 
Scale	 Grants	 ทุนเหล่านี้เป็นทุนที่ผู ้ขอสมัครต้องแข่งขันกัน	 
โดยออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท่ีแจ้งมา	 
โปรแกรมทุนนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้คนจ�านวนมากในพื้นที ่
ส�าคัญ	 ๆ	 ทางภูมิศาสตร์	 โครงการจะต้องมีความยั่งยืน	 โดยมี 
หลักฐานอ้างอิง	 มีผลกระทบและผลงานท่ีออกมาให้สามารถ 
วัดผลได้	 แต่ละทุนจะสนับสนุนโครงการเป็นเวลาสามถึงห้าปี	 
และกิจกรรมทั้งหมดจะต้องอยู ่ในหัวข้อมุ ่งเน้นหลักของโรตาร	ี 
ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า	

 Programs of scale build on our experience in the  
eradication of polio, and we must never forget that we 
still have important work to do to eliminate this disease.  
When I visited Pakistan in November, I was overjoyed  
to see so many young Rotary leaders working hard  
for End Polio Now. 
	 โปรแกรมทุนสเกล	Scale	Grants	นี้เกิดขึ้นจากประสบการณ ์
ของเราในการขจัดโปลิโอ	 เราต้องไม่ลืมว่าเรายังมีงานส�าคัญ 
ที่จะต้องท�าต่อไปเพื่อกวาดล้างโรคโปลิโอนี้ให้หมดสิ้นไป	 เม่ือผม 
ไปเยือนปากีสถานในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา	 ผมดีใจมากที่ได ้
เห็นผู้น�าโรตารีรุ่นหนุ่มสาวจ�านวนมากช่วยกันท�างานอย่างเข้มแข็ง

ในการกวาดล้างโปลิโอให้สิ้นไป

 Wonderful things are happening with our global  

grants, and the Rotary Action Plan will help us do more  

than ever.  Let us cont inue to cult ivate vi rtue,  

examine and analyze what we learn, move toward  

righteousness based on our new knowledge, and keep  

improving everything we do.

	 มีส่ิงมหัศจรรย์ก�าลังเกิดขึ้นโดยใช้	 ทุนสนับสนุนระดับโลก	 

Global	 Grants	 ของเราและด้วยการใช้	 แผนปฏิบัติการโรตารี	 

Rotary	Action	Plan	จะช่วยให้เราท�างานได้มากย่ิงกว่าท่ีเคยท�า	 

ขอให้พวกเราร่วมสร้างกุศลสะสมผลบุญกันต่อ	 ๆ	 ไป	 ตรวจสอบ 

และวิเคราะห์สิ่งที่เราเรียนรู ้	 ให้เราใช้ความรู ้ใหม่ของเราเพื่อ 

ก้าวต่อไปในหนทางที่ถูกต้อง	 และช่วยกันปรับปรุงทุกสิ่งที่เรา

กระท�าตลอดไป

ผู้แปล – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ 

(ราชบุรี 3330)
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สารจาก

ผู้ว่าการภาค

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 
(มารวย	จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค	3340	โรตารีสากล
ปี	2562-2563

มิตรโรแทเรียนที่เคารพรักทุกท่าน
  

มี
นาคมเป็น	 “เดือนแห่งน�้าสะอาด	 และ 
สุขอนามัยของโรตารีสากล” ซึ่งสโมสร 
ต่าง ๆ ในภาค 3340 ได้ให้ความส�าคัญ 

กับการด�าเนินโครงการน�้าสะอาด และเรื่อง 
สุขอนามัยภายในชุมชนให้ดีขึ้น 
 นอกจากนั้น ภาค 3340 โรตารีสากล ได้จัด 
ให้มีการประชุมใหญ่ (District Conference)  
ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  
ณ โรงแรมริมปาว อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยการน�าของ	 อผช.นันทนา	 พนิตประชา	 
เป็นประธานจัดงานร่วมกับมิตรโรแทเรียนและ 
โรตารีแอนน์ สโมสรโรตารีกาฬสินธุ ์ ร ่วมเป็น
เจ ้าภาพจัดงานด้วยความเข ้มแข็ง แม ้นจะมี 
สถานการณ์ท่ีเกินความคาดหมายที่เข้ามา คือ 
การระบาดของโรค Covid 19 ก็ตาม 

 ในโอกาสน้ีผมขอขอบคุณสโมสรโรตาร ี
กาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงาน และมวลมิตร 
สมาชิก ทุกท่านอีกคร้ัง ที่ได ้เสียสละทุ ่มเท 
ช่วยการจัดกิจกรรม การประชุมใหญ่ (District  
Conference) ทุกอย่างจัดได้ยอดเยี่ยมลงตัว  
และสุดแสนประทับใจในการต ้อนรับของ 
เจ้าภาพ ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี
	 สุดท้ายนี้	 ผมขอขอบคุณมวลสมาชิก 
ทุกท่านอีกครั้ง	ในความร่วมมือร่วมใจบ�าเพ็ญ 
ประโยชน์และท�างานหน้าท่ีต่างๆ	 เพื่อภาค	 
3340	ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจงดลบันดาลให้มวลมิตร 
โรแทเรียนมีสุขภาพแข็งแรง	 มีก�าลังกาย 
และใจเข้มแข็ง	 เอาชนะและผ่านวิกฤติโรค	 
Covid	19	ไปด้วยดี
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เรียน  มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งน�้ำ สุขำภิบำล และสุขอนำมัยของโรตำรีสำกล ซึ่ง

ในประเทศไทยสโมสรต่ำง ๆ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำรน�้ำสะอำด

และเรื่องสุขอนำมัยกันมำกในทุก ๆ ภำค

 สถำนกำรณ์ที่เกินควำมคำดหมำยท่ีเข้ำมำเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ 

ของโรตำรีในประเทศไทย ก็คือ กำรระบำดของโรค Covid 19 ซึ่งทวีควำม

รุนแรงในกำรแพร่กระจำย ท�ำให้กิจกรรมต่ำง ๆ ของเรำ เช่น กำรประชุมใหญ่

ของภำค 3350 และ 3330 ซึ่งจะจัดในช่วงปลำยเดือนต้องเลื่อนไปก่อนเพื่อ

ควำมปลอดภัยของผู้เข้ำประชุมและครอบครัวนับร้อย ซึ่งไม่อำจประกันควำม

เสี่ยงของกำรติดโรคในระยะระบำดรุนแรงได้ รวมทั้งกำรประกำศยกเลิกกำร

ประชุมใหญ่ของโรตำรีสำกล (RI Convention) ณ เมืองฮอนโนลูลู ด้วยควำม

ไม่ปลอดภัยที่ไม่อำจประมำณกำรได้ของผู้เข้ำประชุมจำกควำมเสี่ยงในกำร

ติดโรค Covid 19 รวมทั้งควำมไม่แน่นอนในกำรยกเลิกข้อก�ำหนดในกำรเดิน

ทำงเข้ำประเทศสหรัฐในช่วงเดือนมิถุนำยนเกี่ยวกับกรณีดังกล่ำว

 ศูนย์โรตำรีฯ จึงให้ควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทั้งจำก 

ประธำนโรตำรีสำกล และผู ้เขี่ยวชำญของสำธำรณสุข รวมทั้งรัฐบำลใน 

กำรขอควำมร่วมมือในกำรควบคุมโรค โดยเฉพำะในช่วงเดือนมีนำคมและ

เมษำยน ก่อนหน้ำช่วงฤดูฝนซึ่งจะท�ำให้กำรควบคุมโรคยำกล�ำบำกขึ้น โดย

ขอให้สโมสรต่ำง ๆ พิจำรณำกำรหยุดกิจกรรมที่ต้องมำชุมนุมหรือประชุมที ่

สุ ่มเสี่ยงต่อกำรติดโรคระหว่ำงกันในระยะใกล้ชิดในรูปแบบหรือลักษณะ 

ต่ำง ๆ เพื่อร่วมมือกับสำธำรณสุขทั่วประเทศในกำรควบคุมโรคไม่ให้แพร่

กระจำยออกไป หยุดกำรเดินทำงและกำรอยู่ใกล้กันมำกที่สุด และใช้กำร

สื่อสำรกันทำงออนไลน์

 ส�ำหรับกำรประชุมใหญ่ของภำค 3340 และ 3360 ซึ่งจัดก่อนในช่วง 2 

อำทิตย์แรกของเดือนมีนำคมก็ผ่ำนไปด้วยดี ผ่ำนพ้นช่วงวิกฤติช่วง 2 อำทิตย์

หลังของเดือนมีนำคมไปได้อย่ำงหวุดหวิด ทำงศูนย์โรตำรีฯ ก็ได้ให้ควำมร่วม

มือเป็นอย่ำงดีและขอแสดงควำมยินดีกับควำมส�ำเร็จในกำรน�ำของผู้ว่ำกำร

ภำค 3340 และ 3360 ในครั้งนี้

 ศูนย์โรตำรีฯ เองออกประกำศกำรให้ เจ้ำหน้ำที่/พนักงำน ของศูนย์ 

โรตำรีฯ ให้ท�ำงำนท่ีบ้ำนใช้กำรสื่อสำรทำงออนไลน์แทนกำรเดินทำงมำ 

ท�ำงำนท่ีศูนย์โรตำรีฯ ซึ่งปัจจุบันมีควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมหลำย

ประกำร เนื่องจำกอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงในกำรระบำดของโรคในเขต กทม. แห่ง 

หนึ่ง  นอกจำกนี้ ยังประกำศของดกำรอนุมัติให้ใช้สถำนที่ของศูนย์โรตำรีฯ 

ชั่วครำวในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมค�ำแนะน�ำของสำธำรณสุขในปัจจุบัน

เกี่ยวกับกำรควบคุมโรค 

 อย่ำงไรก็ตำม ภำรกิจหลำยอย่ำงที่ต้องด�ำเนินกำรของศูนย์โรตำรีฯ ก็

ต้องด�ำเนินกำรต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรแปลเอกสำร กำรประสำนงำน

ติดต่อกับสโมสรและภำค รวมทั้งกับส�ำนักงำนใหญ่และมูลนิธิโรตำรีของ 

โรตำรีสำกล ในกำรน�ำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ ของโรตำรีในเว็บไซต์ Facebook 

และไลน์ ซึ่งเรำเปิด Open chat ให้แก่สมำชิกโรตำรีทั่วประเทศเป็นสมำชิก

เพื่อกำรรับรู้ข้อมูลของโรตำรี กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรถำมข้อมูล

หรือควำมรู้โรตำรีด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรขอกำรบริกำรบำงประกำรที่ประสงค์

ส�ำหรับสโมสรหรือภำค

 จึงขอเชิญชวนสมำชิกโรตำรีทุกท่ำน

เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มไลน์ Open Chat 

ของศูนย์โรตำรีฯ โดยสแกน QR Code 

นี้  หรือสอบถำมมำที่เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ 

โรตำรีฯ ในเรื่องนี้ 

 กำรใช้ Open Chat ของศูนย์ฯ จะช่วยให้มวลมิตรโรตำรีเข้ำใจและมี

ส่วนร่วมในภำรกิจต่ำง ๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งท่ำนทั้งหลำยเป็นเจ้ำของ และควรมี

ส่วนร่วมในกำรร่วมมือและกำรอำสำสมัครในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำศูนย์

โรตำรีฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สโมสร ภำค และโรตำรีในประเทศในภำพ

รวมทั้งหมดได้

 แม้สถำนกำรณ์แวดล้อมในเดือนน้ีซึ่งอำจจะต่อเน่ืองถึงเดือนหน้ำ 

สโมสรต่ำง ๆ จะเลื่อนหรือหยุดกำรประชุมและกิจกรรมบำงอย่ำงท่ีต้อง 

ชุมนุมกัน และได้ใช้เวลำท�ำงำนต่ำง ๆ ทำงบ้ำน กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่สโมสร

ของภำค (DTA) ของทุกภำคมีกำรเลื่อนก�ำหนดกำรอบรมออกไป หรือเปลี่ยน

รูปแบบกำรอบรมที่ต้องมำชุมนุมเส่ียงกำรติดโรค Covid 19 ศูนย์โรตำรีฯ  

ก็เตรียมพร้อมที่จะแปลและจัดเอกสำรต่ำง ๆ นั้นให้แก่สโมสรตำมควำม

ต้องกำรได้

 หำกโรแทเรียนหรือสโมสรใดต้องกำรควำมช่วยเหลือใด ๆ จำกศูนย ์

โรตำรีฯ ขอเชิญติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ฯ หรือส่งข้อเสนอต่ำง ๆ ผ่ำนศูนย์ฯ

ได้ทันทีทำง Open Chat นี้ 

 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดำลให้มวลมิตรโรแทเรียนมีสุขภำพพลำนำมัย

แข็งแรงสมบูรณ์มีพละก�ำลังกำยและใจเข้มแข็ง เอำชนะและผ่ำนวิกฤติโรค 

Covid 19 ไปด้วยดี พร้อมทั้งใช้วิกฤติเป็นโอกำสในกำรสนับสนุนส่งเสริม

สังคมให้พ้นวิกฤติไปพร้อมกันตำมวิถีทำงกำรบริกำรเหนือตนเองของโรตำรี 

เช่น กำรสอนท�ำหน้ำกำกอนำมัย กำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรป้องกันโรคเบื้อง

ต้นส่วนตัว เช่น เจลล้ำงมือ หน้ำกำกอนำมัย อุปกรณ์กำรแพทย์ กำรให้ควำม

รู้แก่คนทั่วไป ซึ่งมีหลำยสโมสรได้ลงมือด�ำเนินกำรไปแล้วมำกมำย ซึ่งขอ

แสดงควำมชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ด้วย

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตำรี

  (PRID ดร. เสำวลักษณ์ รัตนวิชช์)

  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์โรตำรีฯ ปี 2561-63

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
มีนาคม 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
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การประชุมใหญ่ (District Conference)
คร้ังท่ี 28 เม่ือวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมริมปาว อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
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DC ปี 2563-64  คร้ังที่ 29  พบกันที่จังหวัดจันทบุรี


