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ปีระมวลจิรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยน
ในฐานะที่่�เป็็นโรแที่เร่ยน ข้้าพเจ้้าจ้ะ :

1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้อมด้้วยมาติรฐาน   
    จรรยาบัรรณในชีีวิติส่่วนติัวและวิชีาชีีพ
2) ปฏิิบััติิติ่อผู้้้อ่�นด้้วยคุวามยุติิธรรมและเคุารพใน
    วิชีาชีีพของแติ่ละบัุคุคุล
3) ใช้ีทกัษะทางวชิีาชีพีของข้าพเจ้าผู่้านกิจกรรมโรติารี     
     เพ่�อส่นบััส่นนุส่่งเส่รมิเยาวชีน ช่ีวยเหลอ่ผู้้เ้ด้อ่ด้ร้อน
   ที�จำเป็นยิ�ง และปรับัปรุงคุุณภาพชีีวิติของผู้้้คุนใน
   ชีุมชีนของข้าพเจ้าและชีุมชีนโลก
4) หลีกเลี�ยงพฤติิกรรมที�เป็นปฏิิปักษ์ติ่อโรติารีหร่อ
    โรแทเรียนอ่�นๆ
5) ชี่วยธำรงไว้ซึ่่�งส่ภาพแวด้ล้อม ที�ปลอด้จากการ             
    คุุกคุามใด้ๆ ในการประชีุมโรติารี การจัด้งานและ
    การทำกิจกรรมติ่างๆ รายงานเหติุน่าส่งส่ัยใด้ๆ ใน                                                                        
    การคุุกคุาม และชี่วยทำให้ผู้้้รายงานมั�นใจได้้ว่าจะ          
    ไม่ถู้กติอบัโติ้กลับั

ROTARIAN CODE OF CONDUCT
As a Rotarian, I will :

1)  Act with integrity and high ethical standards   
    in my personal and professional life

2) Deal fairly with others and treat them and 
    their occupations with respect
3) Use my professional skills through Rotary to 
    mentor young people, help those with    
      special needs, and improve people’s quality 
    of life in my community and in the world
4) Avoid behaviour that reflects adversely on 
    Rotary or other Rotarians
5) Help maintain a harassment-free   
     environment in Rotary meetings, events, and 
    activities, report any suspected harassment, 
   and help ensure non-retaliation to those 
   individuals that report harassment



สารประธานโรตารีสากล

ส่วัส่ด้ี ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงของโรติารี ที�รัก

 คุรั�งแรกที�ผู้มได้้คุ้นพบัคุุณคุ่าแห่งการบัริการเม่�อติอนที�ผู้ม
ได้้เห็นการทำกิจกรรมเพียงไม่กี�คุรั�งก็ส่ามารถูเปลี�ยนชีีวิติผู้้้คุนได้้อย่าง
มากมาย เริ�มต้ินเม่�อผู้มเข้าร่วมกับัส่มาชิีกคุนอ่�นๆ ในส่โมส่รในการ
ทำโคุรงการนำห้องน�ำและน�ำด่้�มส่ะอาด้ส่้่หม่้บ้ัานชีนบัทชีานเม่อง                  
ของเรา และโคุรงการได้มี้การขยายออกไปเม่�อเราไปปรับัปรุงสุ่ขาภิบัาล
และให้โอกาส่ด้้านการศึ่กษาทั�วประเทศึ ติ้องขอบัคุุณการบัริจาคุจาก        
ผู้้ส้่นับัส่นุนที�ใจบัญุที�เชี่�อมั�นในโคุรงการของเราและจากพวกเราที�ปฏิบิัตัิิ
ในส่นาม
 ไม่มีชี่วงเวลาใด้ของปีที�จะเติ่อนให้ระล่กถู่งคุวามเอ่�อเฟื้้�อนั�น
ได้้ด้ีไปกว่าเด้่อนพฤศึจิกายน ซึ่่�งเป็นเด้่อนแห่งม้ลนิธิโรติารี
 ในฐานะที�เป็นองคุ์กรการกุศึลของโรติารีส่ากล ม้ลนิธิ             
โรติารเีปน็เคุร่�องมอ่ที�ขบััเคุล่�อนโคุรงการโรติารไีด้ม้ากมายทั�วโลก มล้นธิิ
เนรมิติการบัริจาคุของท่านให้เป็นโคุรงการที�เปลี�ยนชีีวิติ เป็นม้ลนิธิที�
ชี่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายในการขจัด้โปลิโอได้้มากข่�น แส่ด้งให้ผู้้้คุน
อีกมากเห็นว่าเราส่่งเส่ริมสั่นติิภาพผู่้านการกระทำที�ชัีด้เจนได้้อย่างไร 
และพิส่้จน์ถู่งผู้ลกระทบัที�โคุรงการของเรามีในเร่�องที�เน้นคุวามส่ำคุัญ
 พิจารณาจากบัางโคุรงการล่าสุ่ด้ที�ม้ลนิธิส่ร้างคุวามเป็น          
ไปได้้ ด้ังติ่อไปนี� :
 • ส่โมส่รโรติารีกัวเติมาลา ลา รีฟื้อร์มา ประเทศึกัวเติมาลา 
และรัฐคุัลการี อัลเบัอร์ติา ได้้รับัทุนส่นับัส่นุนระด้ับัโลกจำนวน 80,000 
ด้อลลาร์ เพ่�อจัด้ทำแผู้นคุรอบัคุลุมฝึึกอบัรมพยาบัาลและเจ้าหน้าที�
ส่าธารณสุ่ขในชีนบัทเพ่�อป้องกันและรักษามะเร็งปากมด้ล้ก และระบับั
การส่่งติ่อผู้้้ป่วยแบับัยั�งย่นในเจ็ด้ภ้มิภาคุของกัวเติมาลา
 • โรงพยาบัาลมากกว่า 24 แห่งในฮอนด้้รัส่ได้้รับัอุปกรณ์
ป้องกัน PPE ส่ำหรับัเจ้าหน้าที�ทางการแพทย์ โด้ยได้้รับัทุนส่นับัส่นุน

ระด้บััโลกเปน็เงนิ 169,347 ด้อลลาร์ ซึ่่�งมาจากการส่นบััส่นนุของส่โมส่ร
โรติารีวิลลา เรียล เด้อ เติก้ซึ่ิกัลปา ประเทศึฮอนด้้รัส่ และส่โมส่รโรติารี
วัลโด้ บัร้�คุไซึ่ด้์-แคุนซึ่ัส่ซึ่ิติี� รัฐมิส่ซึ่้รี
 • ส่โมส่รโรติารีโคุโติน้ เลอ โนไท ประเทศึเบันิน และส่โมส่ร
โรติารีติ้ร์นาย โอท-เอส่โคุท์ ประเทศึเบัลเยียม ได้้รับัทุนส่นับัส่นุนระด้ับั
โลกจำนวน 39,390 ด้อลลาร์ เพ่�อจัด้ฝึึกอบัรมด้้านการเกษติรฟื้าร์ม
ขนาด้เล็กแบับัยั�งยน่ที�คุำนง่ถูง่ระบับันิเวศึ โด้ยทำเป็นศึน้ย์กลางส่ำหรับั
เด้ก็ๆ ในเมอ่งโซึ่เว ่ประเทศึเบันนิ โคุรงการนี�จะช่ีวยใหเ้กษติรกรรุน่ใหม่
ส่ามารถูพ่�งพาตินเองทางเศึรษฐกิจได้้
 ผู้มอยากเปรียบัเทียบัม้ลนิธิโรติารีกับัทัชีมาฮาล ซึ่่�งเป็น
อนุส่าวรีย์แห่งคุวามรักของผู้้้ชีายคุนหน่�งที�มีติ่อผู้้้หญิง ม้ลนิธิก็        
เปรียบัเส่ม่อนอนุส่รณ์แห่งคุวามรักที�เรามีติ่อมวลมนุษยชีาติิ
 ในเด้่อนนี� ผู้มขอให้ส่โมส่รโรติารีทุกส่โมส่รให้คุวามส่นใจ
กับัม้ลนิธิเพราะมันเกี�ยวข้องกับัโรแทเรียนทั�วโลก และเนรมิติคุวามรัก         
คุวามปรารถูนาของเรารวมกันให้กลายเป็นโคุรงการที�เปลี�ยนชีีวิติ
 เยี�ยมชีมเว็บัไซึ่ติ์การบัริจาคุที� rotary.org/donate ซึ่่�ง              
ที�นั�นท่านมีโอกาส่ที�จะบัริจาคุได้้โด้ยติรงให้กับัโคุรงการที�ท่านรักและ
ปรารถูนามากที�สุ่ด้
 ขอขอบัคุณุส่ำหรบััทกุสิ่�งทกุอย่างที�ทา่นมอบัใหก้บััโรติาร ีทา่น
คุอ่เหติผุู้ลที�ทำให้โรติารสี่ามารถูทำได้ม้ากข่�นและเติบิัโติยิ�งข่�น มารว่มกัน
ส่่บัส่านมรด้กที�ส่ำคุัญนี�ให้คุงอย้่ติ่อไปในเด้่อนนี� ปีนี� และปีติ่อๆ ไปเม่�อ
โรติารีเปลี่่�ยนชี่วิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชุคการ์ เมห์ตา พฤศจิิกายน ๒๕๖๔

 ผมกับริาชีิขัับริถ 200 กิโลี่เมตริไปพบผ้้ป่วิย
ที่่�มาจิากปาก่สถานแลี่ะกำลี่งัริบัการิริกัษา ที่่�โริงพยาบาลี่
มิชีชัี�นในเมืองทีุ่ริ์คปุริะ มาริด้าขัองผ้้ป่วิยกลี่่าวิวิ่า 
“ลี่้กชีายขัองฉัันเกิด้ที่่�ปาก่สถาน แต่ได้้ช่ีวิิตที่่�อินเด้่ย 
ขัอบคุณโริตาริ่”

ด้้วิยควิามอนุเคริาะห์์จิากเชีคการิ์ เมห์์ตา
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ส่วัส่ด้ี ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงของโรติารีที�รัก
 เร่�องสุ่ขภาพของประชีาชีนกำลังเป็นที�ส่นใจอย่างมากของทุกคุนด้้วยเหติุที�
การระบัาด้ใหญ่ทั�วโลกยังคุงคุุกคุามคุวามปลอด้ภัยของพวกเราและของคุนที�เรารัก                  
จะว่าไปแล้วโคุวิด้-19 ทำให้เราทุกคุนได้้ติระหนักถู่งบัทบัาทและคุวามรับัผิู้ด้ชีอบัของ                
บัุคุคุลากรทางแพทย์มากยิ�งข่�นกว่าแติ่ก่อน ก่อนหน้าที�เราติ้องมาส่วมหน้ากากและรักษา
ระยะห่างทางส่ังคุม และนอกจากนี� ในขณะที�เรากำลังฟื้ันฝึ่าให้พ้นการระบัาด้นี� ยังทำให้
เราได้้เรียนร้้หน้าที�ของติัวเราที�ส่ามารถูทำให้ผู้้้อ่�นปลอด้ภัยด้้วย 
 เด้่อนธันวาคุมเป็นเด้่อนแห่งการป้องกันและรักษาโรคุของโรติารี แต่ิโชีคุไม่ด้ีที�
การระบัาด้ของโรคุทำให้คุนส่่วนใหญ่ติ้องมารับัร้้ถู่งยอด้จำนวนคุนเสี่ยชีีวิติจากโรคุร้ายที�
รุมเร้าชีุมชีนของเรา แติ่การติ่อส่้้กับัโรคุภัยไข้เจ็บัก็เป็นส่ิ�งที�โรแทเรียนทั�วโลกได้้ปฏิิบััติิกัน
มาชี้านานหลายทศึวรรษแล้ว อันที�จริงมันเป็นหน่�งในเจ็ด้เร่�องที�โรติารีเน้นคุวามส่ำคุัญ
 ในฐานะโรแทเรียน เราเชี่�อกันว่าสุ่ขภาพที�ด้ีและคุวามเป็นอย้่ที�ด้ีเป็นส่ิทธิ                
มนุษยชีน แม้ว่าผู้้้คุน 400 ล้านคุนทั�วโลกจะไม่ส่ามารถูเข้าถู่งบัริการด้้านสุ่ขภาพ                    

ขั�นพ่�นฐานได้ ้ส่ิ�งที�เราทำ ไม่วา่จะเป็นการจัด้ติั�งส่ถูานพยาบัาล โรงพยาบัาลติา และธนาคุาร
เล่อด้ ติลอด้จนการวางโคุรงส่ร้างพ่�นฐานส่ำหรับัการรักษาพยาบัาลในชุีมชีนที�ด้้อยโอกาส่ 
ล้วนกลับัส่้่ศึ้นย์รวมคุวามเชี่�อที�ว่า การเข้าถู่ง การป้องกัน และการศึ่กษาเป็นกุญแจส่ำคุัญ
ในการหยุด้ยั�งการระบัาด้ของโรคุที�รุนแรงและทำอันติรายติ่อชีีวิติผู้้้คุนที�อ่อนแอที�สุ่ด้
 การเข้าไปสั่มผัู้ส่งานด้้านสุ่ขภาพของผู้มเริ�มติ้นในส่โมส่รโรติารีกัลกัติติา-มหานะ
การ ์ที�นั�น นอกเหนอ่จากเร่�องอ่�นๆ ผู้มได้ช้ีว่ยบักุเบักิโคุรงการที�เรยีกวา่ การรกัษาหวัใจเลก็ๆ 
(Saving Little Hearts) ซึ่่�งในชีว่งหลายปทีี�ผู่้านมาได้ใ้หบ้ัริการทำศึลัยกรรมหวัใจฟื้รมีากกวา่ 
2,500 คุรั�งแก่เด้็กจากอินเด้ีย ปากีส่ถูาน บัังคุลาเทศึ เนปาล และแอฟื้ริกา โคุรงการนี�ได้้ 
เริ�มต้ินในท้องถูิ�นก่อนที�จะขยายออกส่้่ส่ากล โด้ยมีเป้าหมายเพ่�อทำศัึลยกรรมเพียงหกคุรั�ง
ในชีุมชีนของเรา แติ่วันนี�เรามีเป้าหมายที�จะทำศึัลยกรรมหัวใจอีก 20,000 คุรั�ง ให้เส่ร็จส่ิ�น
ภายในห้าปีข้างหน้า
 โลกติอ้งพ่�งพาโรติารใีนการจดั้การกบััคุวามทา้ทายเหลา่นี�และเปน็แบับัอยา่งใหก้บัั
องคุ์กรอ่�นๆ ในชี่วงส่ิบัปีที�ผู้่านมา บัุคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที�ของรัฐได้้ให้บัริการ
ด้้านสุ่ขภาพแก่ผู้้้คุน 2.5 ล้านคุนใน 10 ประเทศึในงานวันแห่งสุ่ขภาพคุรอบัคุรัว (Family 
Health Days) โด้ยไม่คิุด้คุ่าใชี้จ่าย ซ่ึ่�งจัด้โด้ยโรแทเรียนทั�วโลก และในคุ่ายสุ่ขภาพอ่�นๆ 
ที�คุล้ายคุล่งกันในอินเด้ียก็ให้การผู้่าติัด้หลายพันคุรั�งแก่ผู้้้ป่วย ภารกิจทางการแพทย์จาก
อินเด้ียไปยังแอฟื้ริกาในแติ่ละปีเป็นติัวอย่างที�ด้ีเยี�ยมของการบัริการแบับัลงม่อทำในการ
ป้องกันและรักษาโรคุ ส่มาชีิกโรติารียังส่ามารถูเข้าไปมีส่่วนร่วมในระดั้บัท้องถูิ�น อย่างเชี่น 
ส่โมส่รในส่หรฐัอเมรกิาและเมก็ซึ่โิก เปน็ติน้ ที�ได้ใ้หท้นุส่รา้งคุลนิกิส่ขุภาพฟื้รใีนเม่องเกรเ์รโร                                                                                                     
เม่องเล็กๆ ในเม็กซึ่ิโก
 และแน่นอนว่า คุวามเพียรพยายามของเราในการขจัด้โรคุโปลิโอนั�น เป็นเร่�องราว
ที�ด้ีที�สุ่ด้ที�แส่ด้งถู่งคุวามใส่่ใจสุ่ขภาพของส่ังคุมแบับัไม่มีอะไรเทียบัได้้
 ในเด้อ่นนี� ขอให้คุดิ้ด้ว้า่ส่โมส่รของท่านจะเน้นเร่�องการป้องกนัและต่ิอส้้่กบััโรคุภัย
ได้อ้ยา่งไร ถูง่เวลาแลว้ที�จะใชีแ้นวทางที�ใหญข่่�น ด้ขี่�น และโด้ด้เด้น่ข่�น โด้ยผู้า่นโคุรงการของ
ส่โมส่รและของภาคุที�ส่ามารถูส่่งผู้ลกระทบัติ่อผู้้้คุนให้มากข่�น ขอให้ประเมินใหม่อีกคุรั�งว่า 
ทา่นทำถูง่ไหนแล้วกับัเป้าหมายของท่าน จงส่ร้างกลยุทธ์ที�ส่ามารถูทำให้เกิด้การเปลี�ยนแปลง
ได้้อย่างยั�งย่นหลายๆ ปี ไม่ใชี่เด้่อน
 ทุกคุนส่มคุวรได้้รับัชีีวิติที�ย่นยาวและมีสุ่ขภาพที�ด้ี เม่�อโรติารีเปล่ี่�ยนช่ีวิิต              
ด้้วิยจิิตบริิการิ การกระทำของท่านในวันนี�ย่อมส่ามารถูชี่วยย่ด้ชีีวิติของผู้้้อ่�นให้ย่นยาวได้้

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชุคการ์ เมห์ตา ธัันวาคม ๒๕๖๔
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ที่่านร้้จ้ักมู้ลนิธิิข้องที่่านหรือไมู่?

 เม่�อมีคุนถูามผู้มว่าม้ลนิธิโรติารีคุ่ออะไร ผู้มติอบัว่ามันคุ่อหัวใจของโรติารี ท่านอาจ
เคุยได้้ยินมาก่อนว่าโรติารีนั�นมีหัวใจอัจฉริยะ ม้ลนิธิเป็นการรวมอารมณ์คุวามร้้ส่่กที�เห็นอก
เห็นใจและการลงม่อปฏิิบััติิในขณะเด้ียวกัน และด้้วยทั�งหัวใจและส่มอง ท่านส่ามารถูเปลี�ยน
โลกได้้
 แล้วม้ลนิธิมีคุวามหมายติ่อท่านอย่างไร? พฤศึจิกายนเป็นเด้่อนแห่งม้ลนิธิโรติารี แติ่
ท่านร้้จักม้ลนิธิของเราจริงหร่อ?
 ประการแรก ม้ลนิธิเป็นของเราอย่างแท้จริง ม้ลนิธิโรติารีไม่ได้้เป็นของผู้มหร่อของ
กรรมการม้ลนิธิอีก 14 คุน ไม่ใชี่ของคุณะกรรมการบัริหารโรติารีส่ากล หร่อของประธาน           
โรติารีส่ากล แติ่เป็นของโรแทเรียนทุกคุนทั�วโลก
 และนั�นจง่ทำให้พวกเราทุกคุนเปลี�ยนโลกได้ ้เราช่ีวยชีวิีติของแม่และเด็้กเพราะเรามี
คุวามร้้ส่่กส่งส่ารและร้้วิธีวางแผู้น เราจัด้หาน�ำส่ะอาด้และสุ่ขาภิบัาลให้กับัผู้้้ที�ติ้องการเพราะ
เราส่ร้างแผู้นยุทธศึาติร์ติามคุวามต้ิองการของชีุมชีน เราส่่งเส่ริมสั่นติิภาพ การศึ่กษา และ
ทำให้เศึรษฐกิจมีเส่ถีูยรภาพส่ำหรับัชุีมชีนที�มคีุวามเสี่�ยงโด้ยใชีคุ้วามส่ามารถูทำให้เป็นโคุรงการ     
ขนาด้ใหญ่
 การบัริจาคุให้แก่ม้ลนิธิเป็นเร่�องที�ฉลาด้เชี่นกัน เพราะเม่�อท่านบัริจาคุ ท่านจะเพิ�ม
ม้ลคุ่าในการให้นั�นเป็นทวีคุ้ณ ท่านคุิด้ว่ามีม้ลนิธิอ่�นกี�แห่งที�มีการทำโคุรงการ ให้เงินทุน และ
ด้ำเนินการโคุรงการด้ว้ยตินเอง เท่าที�ผู้มทราบั มเีพยีงมล้นธิขิองเราเทา่นั�น และเราก็ทำทกุอยา่ง
ด้ว้ยคุ่าใชีจ้า่ยในการบัริหารที�คุ่อนข้างติ�ำ นี�เป็นเหตุิผู้ลหน่�งที�องค์ุกรชีาริิติี�เนวิเกเติอร์ (Charity 
Navigator) จ่งให้คุะแนนส่ี�ด้าวแก่ม้ลนิธิติลอด้มา
 บัางคุรั�งผู้มได้้รับัคุำถูามว่า แล้วฉันคุวรบัริจาคุให้ม้ลนิธิเท่าไร ในแติ่ละปี ขอให้ท่าน 
บัริจาคุเท่าที�ท่านส่ามารถูให้ได้้ ส่ำหรับับัางคุน 100 ด้อลลาร์ ส่่วนคุนอ่�นๆ ให้มากกว่า แติ่ส่ิ�ง
ที�ส่ำคัุญที�ส่ดุ้คุ่อท่านได้ใ้ห้ เพราะการให้ที�ใจบุัญแต่ิละคุรั�งช่ีวยให้เราติอบัส่นองคุวามต้ิองการที�
เพิ�มมากข่�นซึ่่�งเราจะเหน็ได้จ้ากส่มาชีกิที�ขอทนุส่นบััส่นนุระด้บััโลกและโปรแกรมอ่�นๆ ของเรา
ในปนีี� เราติอ้งการระด้มทนุ 50 ลา้นด้อลลารส์่ำหรบััโปลโิอพลสั่ ซึ่่�งจะได้ร้บััการส่มทบั 2 ติอ่ 1 
จากม้ลนิธิบัิลและเมลินด้า เกติส่์ รวมเป็นเงิน 150 ล้านด้อลลาร์ หากส่โมส่รโรติารีทุกส่โมส่ร
บัริจาคุเพียง 1,500 ด้อลลาร์ เราจะบัรรลุเป้าหมายนี� เรายังมีเป้าหมายการบัริจาคุอ่�นๆ อีก
ได้้แก่ กองทุนประจำปี กองทุนถูาวร และการบัริจาคุโด้ยติรง ซึ่่�งรวมกันแล้วมีม้ลคุ่าทั�งหมด้ 
410 ล้านด้อลลาร์
 เราจะไปถูง่เปา้หมายได้ถู้า้เราติั�งใจและใชีส้่ติปิญัญา แติจ่ำไวว้า่มนัไมไ่ด้เ้กี�ยวกบััเงิน
หรอก แติ่มันเกี�ยวกับัส่ิ�งที�เงินส่ามารถูทำให้เกิด้ข่�นติ่างหาก
 มีคุำกล่าวที�ว่า “ฉันไม่ส่ามารถูเปลี�ยนโลกใบันี�ได้้เพียงลำพัง แติ่ฉันส่ามารถูโยนหิน
ลงน�ำเพ่�อส่ร้างแรงกระเพ่�อมจำนวนมากได้้”
 ม้ลนิธิก็คุ่อหินก้อนนั�น ด้ังนั�น ขอให้เราเปลี�ยนระลอกคุล่�นเล็กๆ ให้กลายเป็น            
คุล่�นล้กใหญ่ โด้ยใชี้หัวใจและส่ติิปัญญาของเรา
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มูาร่วมูกัน เราย่อมูบรรลุเป็้าหมูาย

 ธันวาคุมนับัเป็นชี่วงเวลาพิเศึษของปี เป็นเวลาของการรวมติัวและการรวมญาติิใน
วันหยุด้ (การผู้่อนปรนชี่วงโคุวิด้-19) และยังเป็นเวลาคุร่�งปีโรติารี ซ่ึ่�งเราจะได้้หันกลับัไปด้้       
เป้าหมายของเราเพ่�อไติร่ติรองถู่งงานที�ทำ และเหติุผู้ลในการทำของเรา
 อยา่งแรกคุอ่งานที�ทำในปนีี� เพ่�อใหบ้ัรรลเุป้าหมายของเรา เราต้ิองระด้มทนุ 50 ลา้น
ด้อลลาร์ส่ำหรับัโปลิโอพลัส่ โด้ยได้้รับัการส่มทบั 2 ติ่อ 1 จากม้ลนิธิบัิลและเมลินด้า เกติส่์ ซึ่่�ง
ทำให้ยอด้รวมเป็น 150 ลา้นด้อลลาร์ และเพ่�อให้โปรแกรมมล้นธิโิรติารขีองเราด้ำเนินไปอยา่ง
เขม้แขง็ เราติั�งเป้าหมายที�จะระด้มทุนให้ได้ ้125 ลา้นด้อลลาร์ส่ำหรับักองทุนประจำปี นอกจาก
นี�เรายังติั�งเป้าที�จะระด้มทุน 95 ล้านด้อลลาร์ส่ำหรับักองทุนถูาวรในการบัริจาคุโด้ยติรงและ
เพ่�อพันธกิจใหม่ๆ และอีก 40 ล้านด้อลลาร์ส่ำหรับัการบัริจาคุในเร่�องอ่�น ๆ
 แล้วเราจะไปให้ถู่งยอด้รวมทั�งหมด้ 410 ล้านเหรียญได้้อย่างไร? เราต้ิองไม่ล่มว่า
ในคุวามพยายามอันยิ�งใหญ่ทั�งปวง รวมถู่งโรติารี เราเป็นส่่วนหน่�งของคุำว่า TEAM ซึ่่�งก็คุ่อ 
Together, Everyone Achieves More (มาร่วมกัน เราทุกคุนจะส่ำเร็จมากข่�น)
 ท่านจะไม่ส่ามารถูมีทีมที�ยิ�งใหญ่ได้้หากไม่มี PEOPLE (คุน) ที�ยอด้เยี�ยม                               
P (pride) หมายถูง่ คุวามภาคุภ้มิใจในองคุก์รของเรา คุวามส่ำเรจ็ของเราและศึกัยภาพของเรา                                                                                                                        
E (empathy) คุ่อ คุวามเห็นอกเห็นใจติ่อผู้้้ อ่�นซ่ึ่�งเราเปลี�ยนมันเป็นการบัริการ                                                                       
O (opportunities) มีส่องส่่วน คุ่อ โอกาส่อันยิ�งใหญ่ที�จะส่ร้างคุวามเปลี�ยนแปลงที�                 
โรติารีมอบัให้เรา และพันธะรับัผู้ิด้ชีอบัในการด้่งผู้้้อ่�นให้ส่้งข่�นและเพิ�มจำนวน P ติัวที�ส่อง 
(perseverance) คุอ่ คุวามมุมานะที�ชีว่ยให้เรายด่้มั�นในเป้าหมาย อย่างเชีน่ การขจัด้โปลโิอเม่�อ
ติอ้งเผู้ชิีญกับัคุวามยากลำบัาก L (leadership) หมายถู่งคุวามเป็นผู้้น้ำ และ E (enthusiasm) 
หมายถู่งคุวามกระติ่อร่อร้น ซึ่่�งก็คุ่อพลังงานของโรติารี
 เม่�อเรากลับัมาทบัทวนเป้าหมายของเรา เราคุงจำได้้ถู่งเหติุผู้ลที�ทำ ส่ำหรับัผู้มแล้ว
เร่�องนี�ไม่ติ้องอธิบัายมาก เหตุิใด้ท่านจ่งไม่ชี่วยเหล่อส่ติรีมีคุรรภ์และล้กๆ ของพวกเธอให้มี
ชีีวิติอย่้รอด้และเติิบัโติด้้วยการส่นับัส่นุนทุนให้กับัม้ลนิธิโรติารี? และเหตุิใด้ท่านจ่งไม่เริ�มทำ
โคุรงการเพ่�อชีว่ยรกัษาส่ิ�งแวด้ลอ้มและบัา้นอนัเปน็ที�รกัของเรา? การระบัาด้ของโรคุที�กระจาย
ไปทั�วเพียงแคุ่ติอกย�ำคุวามเชี่�อของผู้มว่าชีีวิตินั�นมีคุ่า และเราติ้องคุว้าทุกโอกาส่เพ่�อยกระด้ับั
ชีีวิติของผู้้้อ่�น
 ท่านเป็นหน่�งใน PEOPLE และใน TEAM ของเรา ผู้มขอส่นับัส่นุนเด้่อนนี�ให้
ท่านร่วมกับัผู้้้นำคุนอ่�นๆ ในการมีส่่วนส่ร้างกุศึลอย่างที�ทำกันมา ด้้วยการบัริจาคุให้แก่                              
ม้ลนิธิโรติารี มันเป็นเทศึกาลแห่งการให้ของขวัญ และของขวัญทุกชีิ�นย่อมมีคุ่า โปรด้บัริจาคุ
ติามจำนวนเท่าที�ท่านเห็นคุวรภายในวันที� 31 ธันวาคุม และบัริจาคุต่ิอไปในปี 2565 และ       
ปีถูัด้ๆ ไป การบัริจาคุทำได้้หลายทาง โด้ยส่โมส่รหร่อเป็นรายบัุคุคุลก็ได้้ ทำไมไม่วางแผู้นการ
บัริจาคุล่ะ?
 ม้ลนิธิโรติารีให้โอกาส่แก่เรามากมายในการส่ร้างคุวามคุวามแติกต่ิางในโลก               
อย่าปล่อยให้เส่ียโอกาส่เหล่านั�น และอย่ามองข้ามม้ลนิธิของเรา
 จ้ด้ี�กับัผู้มขออวยพรให้ท่านมีคุวามสุ่ขที�สุ่ด้ในชี่วงเทศึกาลวันหยุด้
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Everest Base Camp Metaverse 
จักรวาลนฤมิติ

 มวลมิติรโรแทเรียนทุกท่านคุรับั
 Everest Basecamp @ Tibet
 เส่ียงหอบัหายใจฟ้ื้ด้ฟื้าด้ พร้อมกับัอาการเส่ียด้หน้าอกกลับัมาอีกคุรั�ง โขด้หินพร้อมบัันได้     
ไม่กี�สิ่บัขั�นที�ติ้องปีนป่าย ให้คุวามร้้ส่่กเหม่อนกับัทอด้ยาวไม่มีที�ส่ิ�นสุ่ด้ เป็นเร่�องธรรมด้าของคุนไปจาก
ที�ราบัลุ่มปริ�มระดั้บัน�ำทะเล แล้วมาเจอคุวามส่้ง 5,200 เมติร (ด้อยอินทนนท์ 2,565 เมติร) อากาศึ
เบัาบัาง ทำให้ผู้้้ที�ไม่คุุ้นเคุยเกิด้อาการแพ้ที�ส่้ง หร่อ AMS Acute Mountain Sickness 
 ถู่งแม้จะอย้่ในทิเบัติมาแล้วเก่อบัหน่�งอาทิติย์ เจอคุวามส่้งระด้ับันี� ก็ยังออกอาการอย้่            
หลังจากปีนมาย่นหอบัอย้่บันยอด้โขด้หิน ภาพเบั่�องหน้าคุ่อทุ่งธารน�ำแข็ง Glacier ที�เหล่อแติ่ก้อนหิน
ระเกะระกะ สุ่ด้ล้กห้ลก้กติา แซึ่มไปด้้วยเติ็นท์นักท่องเที�ยวหลากส่ี 
 ไกลออกไป ยอด้เขาส่ามเหลี�ยมเล่�องชี่�อที�มีนามว่า เอเวอร์เรส่ติ์ ปรากฏิโฉมอย้่เบ่ั�องหน้า 
พระอาทิติย์ยามเที�ยงวันแผู้ด้แส่งจ้า แติ่แทบัไม่มีคุวามอบัอุ่นใด้ๆ เลย ทุกคุรั�งที�ส่ายลมแห่งหิมาลัย
กรรโชีกผู้่านร่างกายที�ห่อหุ้มมาอย่างมิด้ชีิด้หลายชีั�นก็ยังคุงส่ั�นส่ะท้าน
 ยิ�งบั่ายคุล้อย เมฆหมอกหนาคุร่�มเริ�มมาบัด้บัังยอด้เขาโชีโมลังมา (มารด้าแห่งส่วรรค์ุ) ใน
ภาษาทิเบัติ คุวามหนาวเย็นก็ยิ�งเพิ�มเป็นทวีคุ้ณ จนติ้องรีบัปีนป่ายกลับัลงมาอุด้หนุนร้านน�ำชีา ของชีาว
เชีอร์ปา ที�ติั�งกระโจมจากหนังจามรีรอติ้อนรับัอย้่
 ชีาเคุม็ๆ ปะแลม่จากนมจามร ีผู้ส่านกบัักลิ�นส่าบัที�ไมคุ่อ่ยคุุ้น แลกกบััคุวามอบัอุ่นจากเติาไฟื้
กลางกระโจม นี�มัน ...ส่วรรคุ์ชีัด้ๆ
 Metaverse จักรวาลนฤมิติ หร่อแปลง่ายๆ เอาเองว่า โลกเส่ม่อนจริงที�เหน่อกว่า คุุณมาร์คุ 
ซึ่คัุเคุอรเ์บัริก์ จากเฟื้ซึ่บัุ�คุวา่ไวอ้ยา่งนั�น และเปน็ขา่วคุรก่โคุรมไปทั�งโลก ทำใหว้าด้ฝึนัไวว้า่จะได้ม้โีอกาส่
กลับัไปเย่อนรำล่กถู่งคุวามหลังที�ทิเบัติอีกส่ักคุรั�ง โด้ยไม่ติ้องเผู้ชีิญกับัอาการ AMS
 โรติารี เป็นองคุ์กรแห่งมิติรภาพที�ส่านส่ัมพันธ์ จากการพบัปะพ้ด้จาของผู้้้คุนที�มีอุด้มการณ์
เดี้ยวกัน ส่ดั้ส่ว่นของส่มาชีกิในองคุก์รมผีู้้ส้่ง้อายเุปน็จำนวนที�คุอ่นข้างส่ง้ การเด้นิทางเพ่�อเขา้รว่มประชีมุ
ในระด้ับัติ่างๆ อาจจะไม่ส่ะด้วก ยิ�งในชี่วงที�มีโรคุระบัาด้เหม่อนเชี่นทุกวันนี� 
 จกัรวาลนฤมติิ กจ็ะเป็นหนทางที�ทำให้ส่ามารถูเขา้ไปมีส่ว่นร่วมกิจกรรม ที�มอีย่างหลากหลาย
ได้้ง่ายข่�น แติ่ก็ติ้องแลกมากับัการเรียนร้้เทคุโนโลยีติ่างๆ ที�น่าจะซึ่ับัซึ่้อนยิ�งข่�น
          แน่นอนว่า “โลกเส่ม่อนจริงที�เหน่อกว่า” ก็คุงไม่ส่ามารถูทด้แทนคุวามร้้ส่่ก  “.... นี�มัน 
ส่วรรคุ์ชีัด้ๆ” ข่�นอย้่กับัการติัด้ส่ินใจเล่อกของแติ่ละบัุคุคุล “ลองถูามใจเธอด้้”   

ด้้วยไมติรีจิติแห่งโรติารี
อน.วาณิชี โยธาวุธ

 บัรรณาธิการบัริหาร
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“Tourism for All” หรือ 
“การที่่องเที่่�ยวเพื�อคนที่ั�งมวล”

 แคุมเปญของ องค์ุการการท่องเที�ยวโลกแห่ง
ส่หประชีาชีาติิ (UNWTO) เป็นกระแส่การท่องเที�ยวที�  
ทั�วโลกกำลังให้คุวามส่นใจเป็นอย่างมาก หมายถู่ง การ
ท่องเที�ยวที�คุนทุกเพศึ ทุกวัย ทุกส่ภาพร่างกาย ส่ามารถู
เขา้ถู่งแหลง่ทอ่งเที�ยว บัริการส่าธารณะ และกจิกรรมการ
ท่องเที�ยวติ่างๆ ได้้โด้ยส่ะด้วก ปลอด้ภัย และปราศึจาก
อุปส่รรคุ ที�อาจเกิด้ข่�นจากคุวามแติกติ่างทางส่ภาพ
รา่งกาย อายุ และเพศึส่ภาพ การท่องเที�ยวเพ่�อคุนทั�งมวล 
(Tourism for All) จ่งเป็นการท่องเที�ยวร้ปแบับัใหม่ที�
คุวรได้้รับัการพัฒนาให้มีข่�นในเม่องท่องเที�ยวติ่างๆ
 คุณะท้ติอารยส่ถูาปัติย์เพ่�อผู้้้พิการจำนวน       
13 คุน จากกลุ่มจังหวัด้ในภาคุเหน่อและภาคุติะวันติก 
บันรถูเขน็วีลแชีรร์ุน่ต่ิางๆ นำโด้ย นายวีระศัึกด้ิ� โคุวสุ่รตัิน์ 
ส่มาชิีกวุฒิส่ภา อดี้ติรัฐมนติรีว่าการกระทรวงการ        
ท่องเที�ยวและกีฬา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากร 
ธรรมชีาติิและส่ิ�งแวด้ล้อมของวุฒิส่ภา ร่วมกับัคุุณ            
กฤษนะ ละไลย พิธีกรรายการ “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” ได้้
เย่อนถู�ำหลวงขุนน�ำนางนอน เพ่�อให้อุทยานแห่งชีาติิ      
ถู�ำหลวง-ขุนน�ำนางนอน อำเภอแม่ส่าย จังหวัด้เชีียงราย 
ได้้ทำการปรับัปรุงให้มีส่ิ�งอำนวยคุวามส่ะด้วกให้ได้้ติาม
มาติรฐานส่ากล พร้อมที�จะก้าวไปส่้่การเป็นแหล่ง           
ท่องเที�ยวระด้ับัโลก 
 โด้ยมีการประส่านกับัองคุ์กรจิติอาส่า ใน     
ท้องที� โด้ยนายกส่โมส่รโรติารีแม่ส่าย ก้องเกียรติิ                   
ติ�ะพรมมา ได้้นำน้องๆ ส่โมส่รอินเทอร์แรคุท์ โรงเรียน
แมส่่ายประสิ่ทธิ�ศึาส่ติร์ เขา้ชีว่ยเหลอ่อำนวยคุวามส่ะด้วก 
คุณะอารยส่ถูาปตัิยใ์นคุรั�งนี� มทีมีเจา้หนา้ที�ผู้้้ด้แ้ลอทุยาน  
ผู้้้แทนองค์ุกรปกคุรองส่่วนท้องถูิ�น จิติอาส่าภาคุเอกชีน
และเคุร่อข่ายประจำพ่�นที�ถู�ำหลวงร่วมติ้อนรับั
 การปฏิิบััติิการก้้ภัย ชี่วยชีีวิติ 13 เยาวชีนทีม
ฟืุ้ติบัอลหม้ป่าอะคุาเด้มี ในปี 2561 ณ บัริเวณถู�ำหลวง
นางนอน เป็นข่าวด้ังไปทั�วโลก
 โถูงใหญเ่ป็นจดุ้เชีก็อนิส่ดุ้ท้าย ในการลำเลยีง
เด้็กเยาวชีนหม้ป่าออกจากถู�ำได้้ส่ำเร็จทีละคุน ที�ทีม         
ด้ำน�ำจากซึ่ลีไทยและนักด้ำน�ำต่ิางชีาติิ รว่มม่อกันส้้่สุ่ด้ขีด้
เพ่�อให้ทุกคุนปลอด้ภัยออกมาจากถู�ำ
 เป็นปฏิิบััติิการบัรรล่อโลก ที�เคุยติร่งส่ายติา
ผู้้้คุนนับัพันล้านให้ประทับัใจ ให้ ได้้รับัร้้ถู่ งคุวาม             
กลมเกลียวของทุกฝึ่าย รวมถู่งพลังศึรัทธาในกันและกัน
ของมวลมนุษย์ให้คุงอย้่ติลอด้ไป
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สนเที่ศโรตาร่
ผู้ชุภิ.ภิาคภิ้มิ จิ้มพรักษ์ 
สโมสรโรตาร่หมากแข�ง

เปลี�ยนเยาวชุนให้โตขึ้้�น
ทัั�งค้วาม่ค้ิดและประสบการณ์์ 
กับโค้รงการนักเร่ยนแลกเปีล่�ยนโรตาร่

 โคุรงการนักเรียนแลกเปลี�ยนหร่อ Rotary Youth 
Exchange หร่อที�หลายๆ คุนเรียกส่ั�นๆ ว่า RYE นั�น จากชี่�อโคุรงการ
ก็พอจะทราบัถู่งวัติถุูประส่งค์ุของโคุรงการแล้ว นั�นก็คุ่อ การ             
แลกเปลี�ยนนักเรียนไปเรียนที�ติ่างประเทศึ แติ่ยังไม่เพียงเท่านั�น         
ยงัรวมถูง่การศ่ึกษาวัฒนธรรม การด้ำเนินชีีวิติ รวมถู่งการร่วมกิจกรรม
ของโรติารีในติ่างประเทศึ เพ่�อเส่ริมส่ร้างคุวามส่ัมพันธ์อันด้ีระหว่าง
ประเทศึอีกด้้วย 
 โรติารี ภาคุ 3340 เป็นอีกหน่�งภาคุที�ทำโคุรงการนักเรียน
แลกเปลี�ยนมายาวนาน เริ�มติั�งแติ่การแยกภาคุออกมาเม่�อ 30 กว่า        
ปีก่อนที�รวมกับัภาคุเหน่อ โด้ยการเริ�มโคุรงการนั�น โคุรงการยังส่่ง
นักเรียนแลกเปลี�ยนที�จะเด้ินทางไปติ่างประเทศึ หร่อที�เรียกกันว่า 
outbound นั�นในจำนวนที�ไม่มากเท่าไร เพราะในส่มัยนั�นการติิด้ติ่อ
ส่่�อส่ารกันระหว่างประเทศึยังเป็นเร่�องที�ยาก และใชี้เวลามากในการ
ติิด้ติ่อแลกเปลี�ยนนักเรียนติ่อประเทศึ พี�ส่าวของผู้้้เขียนเอง ก็เป็น      
นกัเรยีนแลกเปลี�ยนในชีว่งติน้ๆ ของโคุรงการนกัเรยีนแลกเปลี�ยนของ
ภาคุ3340 ในส่มัยนั�น แติ่หลังจากนั�น 10 ปี โลกของเราก็เข้าส่้่ยุคุ       
อนิเทอรเ์นต็ิ นั�นเปน็เหติผุู้ลหน่�งที�ทำใหโ้คุรงการมกีารขยายที�นั�งออก
ได้้เป็นจำนวนมาก เพราะการส่่�อส่ารและคุวามส่ัมพันธ์ที�ด้ีของ
ประธานโคุรงการ และกรรมการส่ามารถูขอที�นั�งจากต่ิางประเทศึได้้
มาก จนทำให้ภาคุ 3340 เคุยมีนักเรียนแลกเปลี�ยนทั�ง inbound 
(นักเรียนแลกเปลี�ยนที�มาจากติ่างประเทศึ) และ outbound รวมกัน
แล้วกว่า 120 คุน จนทำให้ภาคุ 3340 เป็นที�จับัติามองของโรติารี
ส่ากล รวมถู่งภาคุอ่�นๆ ก็ขยายคุวามส่ามารถูในการทำโคุรงการ
นักเรียนแลกเปลี�ยนอย้่ติลอด้เวลา จนทำให้ประเทศึไทยเป็นประเทศึ
ที�หลายๆ ประเทศึส่นใจอยากจะมาแลกเปลี�ยนด้้วย
 ปัจจุบััน โคุรงการนักเรียนแลกเปลี�ยนได้้รับัผู้ลกระทบัจาก
ส่ถูานการณ์โรคุระบัาด้ COVID-19 ทำให้โคุรงการในปี 2019-2020 
นกัเรยีนแลกเปลี�ยนที�กำลังอย้ใ่นโคุรงการส่ว่นใหญ่ ติอ้งเดิ้นทางกลับั
ประเทศึก่อนกำหนด้ในช่ีวงติน้ป ี2020 และทางโรติารีส่ากลได้ป้ระชุีม
และหาร่อในการหยุด้การแลกเปลี�ยนในปี 2020-2022 เป็นเวลา 2 ปี 
แติ่อย่างไรก็ด้ี ในปี 2022-2023 โรติารีส่ากล ในหลายๆ ภาคุรวมถู่ง
ในอเมริกาเอง ได้้ทำการติิด้ติ่อเพ่�อส่อบัถูามถู่งคุวามพร้อมในการ       

แลกเปลี�ยนของภาคุต่ิางๆ ในหลายๆ ประเทศึ รวมถู่งประเทศึไทย
ด้ว้ย ทำใหห้ลายๆภาคุในประเทศึ ได้เ้ริ�มทำการส่อบัคุดั้เลอ่กเยาวชีน 
อาย ุ15-17 ป ีซึ่่�งกำลังเรยีนอย้ช่ีั�นมธัยมปลาย ที�ส่นใจเขา้รว่มโคุรงการ
เพ่�อเด้นิทางในเด้อ่น ส่งิหาคุม พ.ศึ.2565 หรอ่ในปี�โรติาร ี2022-2023 
นั�นเอง
 ปีนี� ภาคุ3340 ได้รั้บัส่มัคุรเยาวชีนที�ส่นใจร่วมโคุรงการเป็น
จำนวน 9 คุน ซึ่่�งเป็นส่ัญญาณที�ด้ีในการกลับัมาแลกเปลี�ยนเพ่�อเป�ด้
โอกาส่ในการหาประส่บัการณ์ ส่ร้างคุวามเข้มแข็งให้กับัเยาวชีน และ
คุ้นพบัคุวามต้ิองการของติัวเอง ผู้่านการใชี้ชีีวิติในติ่างประเทศึเป็น
เวลาเก่อบั 1 ปี
 จากประส่บัการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี�ยนของผู้้้เขียน
เอง มีส่ิ�งที�น่าจด้จำมากมายติลอด้ระยะเวลาการเป็นนักเรียน              
แลกเปลี�ยน จนการกลับัมาเป็นส่่วนหน่�งของโรติารี และส่โมส่รที�
ส่นับัส่นุน รวมถู่งเป็นกรรมการในโคุรงการนักเรียนแลกเปลี�ยนของ
ภาคุ 3340 จ่งทราบัถู่งโอกาส่ที�ด้ีของการเป็นนักเรียนแลกเปลี�ยนไป
เรียนและศึ่กษาในติ่างประเทศึ
  ผู้้้อ่านหลายคุน พออ่านมาถู่ง ณ จุด้นี�อาจจะยังมีคุำถูาม
มากมาย ว่าทำไมโคุรงการนักเรียนแลกเปลี�ยนของโรติารีด้ีกว่า         
โคุรงการอ่�นๆ อย่างไร? ทั�งการที�ติ้องรับัด้้แลนักเรียนแลกเปลี�ยนจาก
ติ่างประเทศึ ทั�งติ้องร่วมกิจกรรมติ่างๆของภาคุอีกมากมาย ใน            
ทางกลับักันนักเรียนแลกเปลี�ยนของเราก็ได้้แบับันั�นๆ คุ่อ การด้้แล     
ที�ด้ีจากคุรอบัคุรัวที�ได้้ผู้่านการรับัรองจากโคุรงการว่า มีคุวามพร้อม
ในการด้้แลเยาวชีน ติลอด้จนส่โมส่รที�ด้้แล และกิจกรรมติ่างๆ ที�            
โรติารีในติ่างประเทศึจัด้ข่�น เพราะเหติุผู้ลหลักของโคุรงการ ไม่ได้้        
มุ่งเน้นแต่ิเร่�องการศ่ึกษา แต่ิรวมถู่งการใชี้ชีีวิติกับัคุรอบัคุรัวใน           
ติา่งประเทศึ ติลอด้จนการนำวฒันธรรมไทยไปเผู้ยแพรใ่หต้ิา่งชีาติริ้จ้กั
ประเทศึของตินเอง
 แติ่ส่ิ�งที�ได้้นอกเหน่อจากชี่วงระยะเวลาเก่อบั 1 ปีที�              
แลกเปลี�ยนนั�น คุ่อมิติรภาพระหว่างคุรอบัคุรั และเพ่�อนๆ นักเรียน
แลกเปลี�ยนจากหลายๆ ประเทศึ ที�ร่วมโคุรงการในภาคุเด้ียวกัน       
ติลอด้จนเพ่�อนๆ ในโรงเรยีน มติิรภาพเหลา่นี�จะยงัคุงอย้ต่ิลอด้ไป หาก
เยาวชีนที�แลกเปลี�ยนนั�นเห็นถู่งคุวามส่ำคุัญของมิติรภาพ



เดือนแห่งม้ลนิธัิโรตาร่ของโรตาร่สากล
 มล้นิธโิรติารีมอีายนุอ้ยกวา่โรติารีส่ากล 12 ป ีปจัจบุันัส่มาชิีก
ของส่โมส่รโรติารีในประเทศึไทยนิยมนับัรุ่น เชี่น ปีนี�เรียกว่ารุ่น 117 
เพราะโรติารีส่ากลมีอายุ 117 ปี จำง่ายๆ ได้้วา่ลบัด้ว้ย 12 จะเป็นอายุ
ของม้ลนิธิโรติารีของโรติารีส่ากล คุ่ออายุ 105 ปี
 ม้ลนิธิโรติารีถู่อว่าเป็นกระด้้กส่ันหลังของโรติารีส่ากล ด้้วย
อุด้มการณ์หลักของโรติารี คุ่อ บัริการเหน่อติน เป็นองค์ุกรบัำเพ็ญ
ประโยชีน์ที�บัำเพ็ญประโยชีน์ได้้หลากหลายวิธี โรแทเรียนที�มา                   
รวมตัิวกัน  เน่�อแท้เป็นกลุ่มคุนที�มีจิติที�พร้อมให้ ให้ติามคุวามเชี่�อ   
คุวามนิยม คุวามศึรัทธา ติามอัธยาศึัย ให้ติามเพ่�อนบั้าง ให้นำเพ่�อน
บัา้ง แติล่ะคุนมจีรติิของการใหต้ิา่งกนั บัางคุนใหเ้งยีบัๆ บัางคุนใหด้้งัๆ 
บัางคุนให้ติามกลุ่มส่ังคุมเล็กๆ ของตินเอง หากไปวิเคุราะห์ให้ด้ีก็เป็น
เร่�องน่าศึ่กษาทีเด้ียว
 โรแทเรียนท่านหน่�งไปพบัผู้้้พิการมีเพียงคุร่�งติัว ได้้พยายาม
หาทางชี่วยนำเข้ารับับัริการในโคุรงการมอบัรถูเข็น ทำส่ำเร็จไปหน่�ง
คุนด้้วยคุวามปล่�มป�ติิซึ่่�งเป็นที�ทราบัว่า คุวามป�ติิเกิด้ข่�นทันทีหลัง
ทำคุวามด้ีได้้ส่ำเร็จ ติ่อมาไปพบัผู้้้ป่วยไฟื้ไหม้ทั�งติัว ลำติัวเติ็มไปด้้วย
พังผู้่ด้ โยงย่ด้ร่างกายให้บัิด้เบัี�ยวผู้ิด้ไปจากปกติิ ด้้วยจิติบัริการจ่งได้้
โทรศึัพท์บั้าง line บั้าง ไปหาโรแทเรียนท่านอ่�นๆ ในเวลาเด้ียวกันก็
หาข้อม้ลคุนไข้มากข่�น ได้้เข้าใจชีีวิติมนุษย์มากข่�น กระติุ้นต่ิอมทำ 
คุวามด้ีมากข่�น และได้้ให้คุวามชี่วยเหล่อติามจิติศึรัทธา ติามกำลังที�มี 
ติามส่ถูานการณ์ มีคุวามส่ำเร็จเกิด้ป�ติิได้้เชี่นเด้ียวกัน 
 ในเส้่นทางที�เดิ้นไป ส่ร้างคุวามเข้าใจ เห็นใจในคุวาม          
เด้่อด้ร้อนของผู้้้อ่�น มีโอกาส่ได้้เป็นนายกก่อติั�ง อด้ีตินายก ผู้้้ชี่วย             
ผู้้้ว่าการภาคุ ฯลฯ ติามวิถูีทางแห่งโรติารี ได้้เรียนร้้หลากหลายวิธีใน
การทำคุวามด้ี ด้้วยตินเอง ชีวนเพ่�อนร่วมด้้วย ชีวนส่มาชีิกโรแทเรียน
ร่วมด้้วย ทำโคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ติามอัธยาศึัยมาเป็นเวลา        
พอส่มคุวร ติอ่มาได้เ้ขา้ใจวถิูแีหง่โรติารมีากข่�น และได้เ้รยีนร้ว้ธิบีัำเพญ็
ประโยชีน์โด้ยการบัริจาคุให้ม้ลนิธิในระบับั SHARE ได้้ร้้จัก EREY, 
PHF, MPHF, PHS, Major donor, และมากกว่านั�น  ได้้ทราบัว่า การ

บัรจิาคุเงินประจำปีจะนำมาซึ่่�ง DDF และส่ามารถูใชี ้DDF ของส่โมส่ร
ทั�งของติน ของเพ่�อน ของมิติรแด้นไกลที�ไม่เคุยเห็นหน้า กลายเป็น
โคุรงการบัริจาคุห้อง ICU ให้ โรงพยาบัาลขาณุวรลักษบัุรี และทำพิธี
มอบัไปในเด้่อนกันยายน 2564
 เส่้นทางที�เด้ินมา คุวามพยายามที�ติ้องทุ่มเท คุวามอด้ทนที�
ติ้องมี อุปส่รรคุที�ติ้องฟื้ันฝึ่า ถูามได้้จาก ผู้ชีภ.ส่ิริมนติ์ สุ่ขวัฒน์ นายก
ก่อติั�งของส่โมส่รโรติารีขาณุวรลักษบุัรี เจ้าตัิวคุงเล่าได้้หลายติอน 
หลาย version หลายมุมมอง คุงเกี�ยวพันกับัหลายสิ่�ง ชีีวิติส่่วนติัว 
คุรอบัคุรัว ส่ถูานศึ่กษา การประกอบัธุรกิจ ฯลฯ ย่ด้ยาว และมิได้้มี
เพียงติัวอย่างนี� ใคุรๆ ก็เป็นติัวอย่างของการทำคุวามด้ีได้้
 โรติารีส่ากลมีวิธียกย่องผู้้้ทำคุวามด้ีหลากหลาย ในการ
บัริจาคุให้แก่ม้ลนิธิโรติารีส่ามารถูทำได้้ติามจริติแห่งติน เชี่น อยากให้
เงนิบัรจิาคุนั�นติั�งอย้ย่ด่้ยาวเพ่�อนำผู้ลประโยชีนไ์ปใชี ้กส็่ามารถูบัรจิาคุ
ให้กองทุนถูาวร (Permanent Fund) บัริจาคุเพ่�อชี่วยแบับัเฉพาะ
เจาะจง เชี่น ชี่วยโคุรงการโปลิโอ ก็ทำได้้ หร่อบัริจาคุเม่�อมี เม่�อเหล่อ 
เม่�อเกดิ้แรงกระติุน้ กส็่ามารถูบัริจาคุกองทุนประจำปี (Annual Fund) 
ได้ ้มล้นธิคิุน่กลับัมาในรป้ของ DDF เพ่�อเป็นทนุในการขอโคุรงการอ่�น
ติ่อไปได้้อีก ผู้้้บัริจาคุก็ได้้รับัการยกย่องติามลำด้ับัขั�นติ่อไป
 การทำโคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ ส่ามารถูทำได้้ทั�ง                 
แบับัรวมๆ ชีวนกันไปทำติามจิติศึรัทธาหร่อทำให้เป็นแผู้นงาน เป็น
ระบับัโด้ยใชี้ประโยชีน์จาก DDF ได้้แก่ ทำ district grant โคุรงการ
เล็กๆ รอบัๆ ชีุมชีน กติิกาไม่มาก หร่อจะทำโคุรงการใหญ่ข่�น ใชี้เงิน
เป็นล้าน หร่อหลายๆ ล้านโด้ยขอส่นับัส่นุนการทำ global grant       
ก็ทำได้้ เพียงร้้จัก เข้าใจ และเข้าถู่งเร่�องราวของม้ลนิธิโรติารีของ          
โรติารีส่ากลซึ่่�งมิได้้ป�ด้กั�นโรแทเรียนท่านใด้เลย 
 เด้อ่นพฤศึจกิายนเปน็เด้อ่นแห่งมล้นิธโิรติารหีาทางร้จ้กัและ
เข้าใจม้ลนิธิโรติารีให้มากข่�น ท่านจะเข้าใจว่าเงินบัริจาคุของท่านเกิด้
ประโยชีน์ติ่อมวลมนุษยชีาติิมากมายเพียงใด้ ศึ่กษาเพิ�มเติิมได้้จาก 
Rotary Thailand และเอกส่ารอ่�นอีกมาก 

“หาทัางร้้จัักและเขึ้้าใจัม้ลนิธัิโรตาร ่
ให้ม่ากขึ้้�น ทั่านจัะเขึ้้าใจัว่า

เงินบัริจิาคของที่่านเกิดประโยชน์ต่อ
มวลมนุษยชุาตมิ่ากม่ายเพียงใด”

Article : บัที่ความ
อน.ดร.บัุษบัง จิ�าเริญ่ดารารัศม่

สโมสรโรตาร่พะเยา 
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เกิดนอก
สหรัฐอเมริกา

 ผู้มหรี�ติามองด้้ส่ิ�งเคุล่�อนไหวภายใน ขณะอย้่ในห้องกระจกที�ส่ว่างไส่ว
ด้้วยไฟื้แอลอีด้ี (LED) ส่ีแด้งและน�ำเงิน มันเป็นบั่ายวันศึุกร์ที�แด้ด้จัด้มากในย่าน
รถูไฟื้ใติด้้นิของฮวิส่ตินั ผู้มจง่หลบัเขา้ไปในอาคุารใหญก่บัักลุ่มเพ่�อนนกัทอ่งเที�ยว
อ่�นๆ ที�ศ้ึนย์อวกาศึฮิวส่ตัิน ซ่ึ่�งเป็นพิพิธภัณฑ์ศ้ึนย์บัังคัุบัอวกาศึจอห์นสั่นของ
องค์ุการนาซึ่า นี�คุ่อส่ถูานที�ที�ใชี้ฝึึกอบัรมนักบิันอวกาศึโคุรงการอพอลโลเพ่�อ   
เด้นิทางส่้อ่วกาศึด้้วยยานจำลอง G-force เปน็ยานที�ร้จ้กักนัในชี่�อวา่ “ยานหมนุ
เหวี�ยง” (Centrifuge) ซึ่่�งนักบัินอวกาศึไมเคุิล คุอลลินส่์ ของยานอพอลโล 11 
เรียกมันว่า “สุ่ด้โหด้” ปัจจุบัันนี�คุุณส่ามารถูเด้ินเข้าไปถู่งในหอคุวบัคุุมภารกิจ  
อพอลโล ซึ่่�งเป็นห้องที�เจ้าหน้าที�ของนาซึ่านั�งจ้องด้้จอจานใหญ่ขณะที� นีล อาร์ม
ส่ติรอง ยา่งเทา้กา้วแรกเหยยีบับันด้วงจนัทร ์ผู้มส่นใจกลอ่งเรอ่งแส่งที�เปน็กลอ่ง
เพาะปล้กผู้ัก ส่ักวันหน่�งมันจะถู้กนำไปใชี้ที�นิคุมด้าวอังคุาร ผู้มเห็นมันกำลัง     
แติกใบัออ่นอย้ข่า้งใน เปน็พวกผู้กักาด้หอมหรอ่อาจจะเปน็ผู้กัอะรก้ล้าชีนดิ้หน่�ง
 คุณุหา้มเป�ด้กลอ่งเพาะปล้กนี�หรอ่หยบิัเอาไปเปน็ติวัอยา่ง แติก่ลุม่อาส่า
ผู้จญภัยที�ถู้กคุัด้เล่อก อาจจะมีโอกาส่ได้้ส่ัมผู้ัส่ประส่บัการณ์นี�ในฤด้้ใบัไม้ร่วงปี 
2022 (พ.ศึ.2565) เม่�อนาซึ่าดั้ด้แปลงโรงเก็บัเคุร่�องบัินของศึ้นย์อวกาศึให้เป็น
ด้าวองัคุารจำลอง ล้กเรอ่อาส่าจะต้ิองอย้ใ่นกระส่วยขนาด้พ่�นที� 1,700 ติารางฟุื้ติ
เป็นเวลาหน่�งปี เพ่�อให้ทางนาซึ่าส่ามารถูทด้ส่อบัคุวามเคุรียด้ทางร่างกายและ
จิติใจ เพ่�อเติรียมคุวามพร้อมที�จะเด้ินทางในอวกาศึ เชี่น การอย้่ในพ่�นที�แคุบัๆ 
การได้้รับัข่าวส่ารจากโลกล่าชี้า และการรับัประทานอาหารแห้งแชี่แข็งจำนวน
มาก มันเป็นหน่�งในการทด้ลองของการเดิ้นทางไปในอวกาศึที�ปฏิิบััติิกันที�ศ้ึนย์
แห่งนี�เหม่อนพิมพ์เขียว โคุรงการอนาคุติของมนุษย์กำลังถู้กร่างข่�นที�นี� ภายใติ้
การด้้แลของเม่องฮิวส่ติัน12  พฤศจิิกายน-ธัันวาคม 2564



 แลว้ส่่วนด้า้นอ่�นละ่? ฮวิส่ตินัเปน็เมอ่งใหญอ่นัด้บััสี่�ในอเมรกิา 
มีผู้้้อย้่อาศัึย 7 ล้านคุนในเม่อง และแม้ว่าฮิวส่ติันจะมีสั่ญลักษณ์
มากมายที�ร้้จักบัอกคุวามเป็นเท็กซึ่ัส่ อย่างกระส่วยอวกาศึ อาหาร        
เน่�ออกวัว – แติ่ในฐานะที�ผู้มเป็นชีาวบัอส่ติัน ผู้มติ้องใชี้เวลาแม้ว่าจะ
นานก่อนที�จะมาเยี�ยมที�นี� เริ�มเก็บัข้อม้ลของเม่องนี�นอกเหน่อจาก     
ทุกเร่�องที�ผู้มเคุยร้้จริง ภาพถู่ายกุ้งก้ามกรามที�ชีาวประมงอเมริกัน     
เช่ี�อส่ายเวยีด้นามเลี�ยงอย้น่อกชีายฝัึ�งกลัฟื้โ์คุส่ติ ์และบัรกิารอาหารปรงุ
แบับัเวียด้นาม (Viet-Cajun) ทาด้้วยเนยกระเทียม วิด้ีโอของแอนโทนี 
บั้ร์เด้น (Anthony Bourdain) ที�ส่วนส่าธารณะในเม่อง กำลังพ้ด้คุุย
กับัเด้็กหนุ่มๆ เกี�ยวกับัรถูส่แลบัที�มีล้อแม็คุงอคุล้ายข้อศึอก (elbow-
wheeled slab car) แติ่งเป็นส่ีล้กกวาด้ ซึ่่�งเป็นนวัติกรรมใหม่ของ     
วงการฮิปฮอปในฮิวส่ติัน 
 ติั�งแติ่ปี 1982 (พ.ศึ.2525) การส่ำรวจพ่�นที�เม่องฮิวส่ติัน
ประจำปีของมหาวิทยาลัยไรซึ่์ ร่วมกับัองคุ์กรคุินเด้อร์ (Rice 
University’s annual Kinder Houston Area Survey) ได้้มีการ
ศึก่ษาวิวฒันาการของฮิวส่ตัินว่า เป็นหน่�งในเมอ่งที�มคีุวามหลากหลาย
ทางเชี่�อชีาติิและชีาติิพันธุ์มากที�สุ่ด้ในอเมริกา โด้ยมีชีาวผิู้วด้ำ                    
ฮสิ่แปนกิ และเอเชียีรวมกนัมมีากกวา่คุร่�งของเม่อง การส่ำรวจส่ำมะโน
ประชีากรของส่หรัฐในปี 2019 (พ.ศึ.2562) พบัว่าเกอ่บั 30 เปอร์เซึ่น็ต์ิ
ของชีาวฮิวส่ตัินเกิด้นอกส่หรัฐอเมริกา ส่ิ�งนี�ไม่เพียงทำให้ฮิวส่ตัินเป็น
เมอ่งที�มพีลเมอ่งส่ว่นใหญเ่ปน็ชีนกลุม่นอ้ยเทา่นั�น แติย่งัส่ะทอ้นถูง่การ
เปลี�ยนแปลงทางประชีากรในวงกว้างในเม่องต่ิางๆ ทั�วโลกเน่�องจาก
โลกาภิวัติน์และปัจจัยอ่�นๆ ที�กระติุ้นการอพยพ ไม่น่าแปลกใจเลยที�
การประชุีมใหญ่โรติารีส่ากลปี 2022 จะจัด้ข่�นที�นี� ฮิวส่ตัินไม่ได้้เป็น
เพยีงศึน้ยก์ลางของนวตัิกรรมทางเทคุโนโลยเีทา่นั�น แติเ่ปน็หนา้ติา่งส่้่
โลกที�อย้่เหน่อปัจจุบัันของเราด้้วย
 แติว่นันี�ฮวิส่ตัินมรีป้ลกัษณเ์ปน็อยา่งไรเหรอ? และในการเกดิ้
เปน็เมอ่งโด้ยคุนที�มาจากหลายเชี่�อชีาตินิี� มอีะไรรอเราอย้?่ นั�นคุอ่ส่ิ�งที�
ผู้มมาที�นี�เพ่�อจะได้้ส่ัมผู้ัส่
 เมี�อศึ้นย์อวกาศึส่่�อภาพถู่งอนาคุติในจักรวาล ด้ังนั�น จุด้แวะ
ที�ส่องของการเด้ินทางของผู้มซึ่่�งเป็นม่�อเที�ยงก่อนที�ผู้มจะส่ามารถู    
เชี็คุอินที�โรงแรมได้้ จ่งขอไปเที�ยวชีมโลกบันด้ินก่อนที�จะไปอนาคุติ    
จุด้แวะนั�นคุ่อร้านอาหารบัาร์บัีคุิวที�ชี่�อว่า Blood Bros. BBQ อย้่ใน
ห้างส่รรพส่ินคุ้าในถูนนเบัลแลร์ ห่างจากด้าวน์ทาวน์ไปทางติะวันติก         
เฉียงใติ้เพียงไม่กี�ไมล์ อาหารเป็นบัาร์บัีคุิวแบับัเท็กซึ่ัส่ แติ่ไม่ใชี่ในแบับั
ที�คุุณคุิด้คุรับั มีเจ้าของร้านร่วมกันชี่�อโรบัิน และ เทอรี หว่อง (Robin 
and Terry Wong) และ คุีย์ ฮวง (Quy Hoang) ซึ่่�งเติิบัโติในละแวก
เด้ียวกัน ใกล้กับัไชีน่าทาวน์ของฮิวส่ตัิน และด้้วยคุวามเป็นพี�น้อง     
ร่วมส่าบัาน พวกเขาจ่งได้้ติั�งห้องแล็บัที�เท็กซัึ่ส่ข่�นที�ซ่ึ่�งได้้พัฒนาเป็น
บัาร์บัีคุิวเท็กซึ่ัส่ บันผู้นังห้องส่ีส่้มของร้าน ประด้ับัประด้าด้้วยเส่่�อ
นักกีฬาเบัส่บัอลทีมแอส่ทรอส่ มีถูังเบีัยร์แชี่เย็นชีิเนอร์บ็ัอคุ (Shiner 
Bock) ติั�งอย้่ข้างเคุาน์เติอร์ และรายการเน่�ออกวัวอย่้บันสุ่ด้ของเมน้ 
แติสิ่่�งที�โผู้ลอ่อกมาจากหอ้งคุรวับันถูาด้เหลก็เปน็อะไรที�พลกิวงการเลย
ทเีด้ยีว มนัคุอ่เส่น้หมี�และหมส้่ามชีั�นยา่ง (Thitnuong) หมักกบััน�ำซึ่อส่
รส่หวานอมเปรี�ยวที�ซ่ึ่มเข้าไปในเน่�อ ข้าวผัู้ด้เน่�อกระทะ กับัส่ลัด้
แติงกวาพร้อมไวน์หมักข้าวและงา
 เหม่อนกับัหลุมด้ำที�ด้้ด้กล่นด้าวนิวติรอนอย่างรวด้เร็ว ทุก
อย่างหมด้ไปในพริบัติาไม่กี�นาที 



ช่มูด้เพื�อนบ้าน
 ขอกล่าวอีกคุรั�งว่า ฮิวส่ตัินมีพ่�นที�ใหญ่ขนาด้ 637 ติารางไมล์ - และมี

ประชีากรเพิ�มข่�น 10 เปอร์เซึ่็นติ์ในชี่วงสิ่บัปีที�ผู้่านมา เม่�อคุุณขับัรถูบันทางด้่วนที�วิ�ง
วนคุด้เคีุ�ยวไปมาในเม่อง อาจทำให้บัางคุรั�งมองเห็นติ่กส่้งในด้าวน์ทาวน์เหม่อนอย้่
ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ ส่ำหรับัผู้้้อาศึัยที�ย้ายมาอย้่ใหม่ ขนาด้ของติัวเม่องฮิวส่ติัน
ย่อมหมายถู่งมีบั้านพักอาศึัยมากข่�นและมีพ่�นที�ส่ำหรับัการส่ร้างธุรกิจมากข่�นด้้วย ซึ่่�ง
ทำให้ฮิวส่ติันมีคุวามได้้เปรียบัในการแข่งขันมากกว่าเม่องอ่�นๆ เชี่น นิวยอร์กหร่อ
ลอส่แองเจลิส่ แติ่ส่ำหรับันักท่องเที�ยวแล้ว ขนาด้ของฮิวส่ติันหมายคุวามว่าคุุณไม่
ส่ามารถูส่ำรวจได้้ทั�งหมด้ในชี่วงแคุ่สุ่ด้ส่ัปด้าห์เด้ียว ด้ังนั�นคุุณคุวรเล่อกย่านใกล้ๆ        
ฮิวส่ติันส่องส่ามแห่งและเที�ยวเจาะล่กเข้าไป

 วิธีที�ได้้ผู้ลและจะทำให้คุุณได้้ร้้จักทั�วเม่องฮิวส่ติัน คุ่อเน้นเด้ินทาง
ปฐมฤกษ์ของคุุณในชุีมชีนที�อย้่ภายในเส่้นรอบัวง (Loop) ซ่ึ่�งหมายถู่งชุีมชีนใจ      
กลางเม่องที�ล้อมด้้วยเส่้นทางด้่วนระหว่างรัฐ 610 ที�วิ�งรอบัเม่องชัี�นใน ผู้มจ่งเล่อก
ด้าวน์ทาวน์เป็นฐานเริ�มติ้นโด้ยได้้รับัคุวามชี่วยเหล่อจากเจฟื้ฟื้์ บัอลคุ์ (Jeff Balke) 
นักพัฒนาเว็บัไซึ่ติ์และนักเขียนอิส่ระในฮิวส่ติัน ที�เขียนเร่�องเกี�ยวกับัอาหารและชีีวิติ
ยามคุ�ำคุ่นในนิติยส่าร ฮิวส่์ติันเนีย (Houstonia) ผู้มได้้รวบัรวมรายการส่ิ�งที�ข่�นช่ี�อ 
ซึ่่�งจะพาผู้มไปในย่านติ่างๆ ภายในเส่้นรอบัวง (Loop) “เร่�องกินด้ีที�สุ่ด้ที�คุวรทำใน           
ฮิวส่ติัน” บัอลคุ์บัอกผู้มระหว่างคุุยทางโทรศัึพท์ “โด้ยขั�นติ้น ไปติลาด้ใหม่ทาเคุอเรีย 
(Taqueria ติลาด้ร้านอาหารฟื้าส่ฟื้้้ด้ส่์) ซึ่่�งเป�ด้ทุกวันที�ส่าม และเก่อบัทุกอย่าง          
สุ่ด้ยอด้ ผู้มร้้ส่่กเหม่อนว่าส่ัปด้าห์หน้าผู้มจะได้้เห็นทั�งหมด้รวมในที�เด้ียว”

 เร่�องของเม่องฮิวส่์ติันที�เป็นอย่างทุกวันนี� ไม่ใชี่เริ�มมาจากการมีติ่กระฟื้้า
ที�มีบัริษัทยักษ์ใหญ่ 500 บัริษัทอย้่ (Fortune 500) เชี่น บัริษัทเชีฟื้รอนและ         
คุินเด้อร์ มอร์แกน แติ่เป็นเพราะมีศึ้นย์การประชีุมจอร์จ อาร์. บัราวน์ (George R. 
Brown Convention) ซึ่่�งเป็นอาคุารกระจกใหญ่มาก มีปล่องคุวันส่ีแด้งส่ด้ใส่ประดั้บั
เรียงกันอย้่ข้างบันของตัิวติ่ก ด้้คุล้ายกับัการนำชีิ�นส่่วนเลโก้มาติ่อกันเท่าตัิวก�อด้ซิึ่ลล่า 
(Godzilla) และยังเป็นที�จัด้ประชุีมของการประชีุมใหญ่โรติารีปี 2022 อีกด้้วย

 เม่�อไม่นานมานี� พ่�นที�ด้ังกล่าวอย้่ในส่ภาพเส่่�อมโทรมมาก ในชี่วงติ้น
ศึติวรรษที� 20 ซึ่่�งเป็นยุคุน�ำมันเฟื้้�องฟื้้ทำให้เกิด้การพาณิชีย์และชีีวิติคุนเม่อง และ
เม่�อมีทางหลวงก็ทำให้ชีานเม่องใหม่ๆ เกิด้ข่�น จ่งเกิด้การอพยพออกจากเม่อง แม้
เม่�อมีการคุว�ำบัาติรน�ำมันในปี 1973 (พ.ศึ.2516) ทำให้ราคุาน�ำมันดิ้บัพุ่งส่้งข่�นและ

บนซ้ายแลี่ะกลี่าง : ท่ี่�ภ้้ตตาคาริโซชิี (Xochi 
Restaurant) ซ่�งได้้ริับแริงบันด้าลี่ใจิจิาก 
ริัฐวิาฮิากาขัองเม็กซิโก เชีฟฮิิวิโก ออริ์เตกา 
(Hugo Ortega) นำเสนออาห์าริมาซาส
แบบโฮิมเมด้ (homemade masas)      
ที่่�ห์ลี่ากห์ลี่าย ริวิมที่ั้งแป้งที่อด้ (molotes 
de Xoxocotlan) ท่ี่�น่ากินมาก ยัด้ไส้ด้้วิย       
มันฝริั�ง, ไส้กริอก (chorizo Istmeño 
chile de onza) แลี่ะส่วินผสมอื�น ๆ      
–โริยห์น้าด้้วิยตั�กแตนตัวิเลี่็กๆ  

ขัวิาสุด้: เมื�อเขั้าไปในวิัด้แต้จิิ�วิ (Teo Chew 
Temple)  ผ้้ไปเท่ี่�ยวิจิะได้้ริับการิต้อนรัิบ
เป็นขัองแจิกริ้ปป้�นเจิ้าแม่กวินอิม          
(Quan Am) เที่พธิิด้าแห์่งควิามเมตตา

“โดยที่ั�วไปี 
จิะมแ่ผู้งลอย

อาหารเมก็ซักินั 
(TAQUERIA) 

 เปิีดใหม่ ที่กุๆ สามวนั 
 และรสชุาตส่ิวนใหญ่่

สดุยอด”
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มีผู้ลให้ฮิวส่ติันมีรายได้้จากน�ำมันไหลมาเทมา แติ่เงินรายได้้จำนวนมากกลับัอย้่
นอกเม่อง ในทศึวรรษติ่อมาราคุาน�ำมันด้ิ�งลงอีก และผู้ลจากภาวะน�ำมันถูด้ถูอย
นี�เองทำให้กลุ่มผู้้้บัริหารเม่อง มีการพิจารณาใหม่ลงมติิเป็นเอกฉันท์ที�จะพัฒนา
เม่องให้เป็นมากกว่าแคุ่ศึ้นย์กลางธุรกิจ โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งติ้องให้มีพ่�นที�มากข่�น
ให้ชีาวฮิวส่ตัินมีที�ทำกิจกรรมและพักผู้่อนได้้

 ศึ้นย์การประชีุมเป็นหน่�งในส่ถูานที�พักผู้่อนหย่อนใจแห่งแรกๆ ที�เกิด้
ข่�นในชี่วงภาวะเศึรษฐกิจน�ำมันถูด้ถูอยเม่�อปี 1987 (พ.ศึ.2530) ติามมาด้้วยส่วน
ส่าธารณะมินิทเมด้ (Minute Maid Park) ซึ่่�งเป็นส่นามกีฬาที�มีหลังคุาพับัเก็บั
ได้้แห่งแรกของฮิวส่ติันและเป็นบั้านเกิด้ของทีมเบัส่บัอลแอส่ทรอส่ รวมถู่งร้าน
อาหาร ไนท์คุลับั และอพาร์ติเมนติ์ใหม่ๆ เพราะฮิวส่ติันไม่มีกฎหมายเกี�ยวกับั
การแบั่งโซึ่น ด้ังนั�น บั้านอย้่อาศึัยและที�พักผู้่อนหย่อนใจอาจจะอย้่รวมกันได้้ใน
ที�เด้ียวกัน

 คุุณจะพบัเห็นร้ปแบับัของการอย้่รวมกันนี�ได้้ เม่�อเด้ินชีมไปรอบัเม่อง 
ซึ่่�งก็เป็นเร่�องแรกที�ผู้มทำ หลังจากวางกระเป๋าส่ัมภาระที�โรงแรมแลงคุาส่เติอร์ 
(The Lancaster Hotel) โรงแรมนี�เป็นโรงแรมบั้ติิกด้ำเนินกิจการมาตัิ�งแติ่ยุคุ
เฟื้้�องฟื้้ทศึวรรษที� 20 และยังมีคุวามรุ่งเร่องบัางอย่างหลงเหล่อให้เห็น (ลองน่กถู่ง
หินอ่อนส่ีขาว ล้กบัิด้ประติ้ทอง และการติ้อนรับัด้้วยแชีมเปญ) โรงแรมอย้่ห่าง
จากโถูงแส่ด้งคุอนเสิ่ร์ติของเขติโรงละคุรเพียงไม่กี�ก้าว มีลานบัาร์และร้านอาหาร
มากมาย และด้ียิ�งกว่านั�นคุ่อ มีส่วนส่าธารณะด้ิส่คุอว์เวอรีกรีน (Discovery 
Green) ซึ่่�งผู้มมาเจอเองติอนใกล้พลบัคุ�ำแล้ว ส่วนนี�ส่ร้างข่�นโด้ยส่ภาเม่องกับั
องคุ์กรพันธมิติรที�ไม่แส่วงผู้ลกำไรเม่�อปี 2008 (พ.ศึ.2551) มีม้ลคุ่า 125 ล้าน
ด้อลลาร์ ติั�งอย้่ด้้านนอกประต้ิของศ้ึนย์การประชีุมทีเด้ียว และจะทำให้มองเห็น
ภาพของมวลส่มาชิีกโรแทเรียนและโรทาแรคุเทอร์ ที�จะหลั�งไหลเข้าไปในส่วนใน
วันที� 4 มิถูุนายน เพ่�อร่วมงานเลี�ยงติ้อนรับัในคุ่นของวันเป�ด้การประชีุม ที�จัด้โด้ย
คุณะกรรมการเจ้าภาพ ส่ิ�งน่านำเส่นอที�นี�ได้้แก่ ส่ระน�ำแก้ว ผู้มเด้ินเลียบัส่ระ   
ลัด้เลาะมาถู่งส่วนริมน�ำซ่ึ่�งเป็นส่วนป�กนิกเขียวชีอุ่ม เห็นคุนหนุ่มส่าวกำลังฝึึก
โยคุะ น�ำพุพุ่งกระเซึ่็น ร้ปปั�นประติิมากรรม และแม้แติ่ร้านอาหารดี้ๆ ที�เรียกว่า            
เด้อะโกรฟื้ (The Grove) ปล้กส่มุนไพรในส่วนบันด้าด้ฟื้้า

 เม่�อพ้ด้ถู่งการฟื้้�นฟื้้ตัิวเม่องเพ่�อให้เป็นส่ถูานที�ผู้้้คุนมาชุีมนุมกัน         
ยกชี้แก้ว หร่อถู่ายร้ปเซึ่ลฟื้ี� หร่อแม้แติ่ให้ผู้้้ที�อาศัึยอย้่นอกพ่�นที� Loop ได้้มาเดิ้น

เที�ยวรอบัๆ มันก็ชีวนให้น่าปล่�มแล้ว ลองถูามรอนด้า เคุนเนด้ี� (Rhonda Ken-
nedy) ประธานคุณะกรรมการเจ้าภาพจัด้งานที�อาศึัยอย้่ในเม่องฮิวส่ตัินมาทั�ง
ชีีวิติ และในฐานะที�อย้่ในเขติส่วีนี (Sweeny) ห่างไปหน่�งชีั�วโมงทางติะวันติก
เฉียงใติ้ของติัวเม่อง เคุนเนด้ี�มักเด้ินทางมาที�นี�เป็นประจำกับัคุรอบัคุรัวและกับั
ชีมรมมอเติอร์ไซึ่คุ์ของเธอ “เราจะพักในโรงแรมบั้ติิก และฉันก็จะพาพรรคุพวก
ไปร้านอาหารในย่านโรงละคุร” เคุนเนด้ี�กล่าว “และอย่าล่ม เรากำลังพ้ด้ถู่ง                    
นักขี�มอเติอร์ไซึ่คุ์คุ่ะ” 

 หลังจากด้่�มเบัียร์แด้งคุ้การ์พอว์ (Cougar Paw red ale) ที�ลานหลัง
โรงเบัียร์ The 8th Wonder Brewery ที�ซ่ึ่�งผู้มเห็นร้ปปั�นเส่าหินส่้งติระหง่าน       
ส่ี�ติ้นเป็นร้ปส่มาชิีกวงเด้อะบัีเทิลส่์ (the Beatles) ปั�นโด้ยประติิมากรชี่�อ เด้วิด้ 
เอด้ิคุส่์ (David Adickes)  ผู้มเด้ินทอด้น่องชี้าๆ ไปส่องส่ามชี่วงติ่กทางติะวันติก
เฉียงเหน่อ ถู่งร้านโซึ่ชิี (Xochi) ที�เชีฟื้ฮิวโก ออร์เติกา (Hugo Ortega) ผู้้้ซึ่่�ง          
เด้ินทางมาจากเม็กซึ่ิโกในปี 1984 (พ.ศึ.2527) โด้ยไม่ร้้จักใคุรและไม่มีงาน       
ได้้เส่นอเมน้อาหารจานเด็้ด้ของอาหารโอซึ่ากันที�คุัด้ส่รรอย่างด้ี คุาด้ว่าน่าจะใชี้
เวลาปรุงเน่�อ 48 ชัี�วโมง (ยังไง ผู้มก็อย้่ในเท็กซัึ่ส่อย้่แล้ว) ผู้มจ่งสั่�งเห็ด้ป่ากับั    
ผู้ักบัวบัและเกี�ยวมาซึ่่าในซึ่อส่พริก แติ่ไฮไลท์ในคุ่นแรกของผู้มที�ฮิวส่ตัินคุ่อ     
โด้ด้ข่�นรถูไฟื้ฟื้้ารางเบัาที�วิ�งผู้่านติัวเม่องไปที�ส่วนแฮร์มันน์ (Hermann Park) ซึ่่�ง
เป็นส่วนพักผู้่อนร่มร่�นขนาด้เน่�อที� 445 เอเคุอร์ และมีส่ระเลี�ยงเป็ด้ทางติอนใติ้
ของใจกลางเม่อง

 ที�นี� ภายใติ้หลังคุาทรงพีระมิด้ของโรงละคุรกลางแจ้งมิลเลอร์           
(Miller Outdoor Theatre) ฝึ้งชีนจำนวนมากและติัวผู้มได้้มีโอกาส่ชีมการแส่ด้ง
ระบัำแบับัอินเด้ียโบัราณโด้ยคุณะนักแส่ด้งศึิลปะการติ่อส่้้ฮิวส่ติัน (Silambam 
Houston) ก่อติั�งโด้ย ลาวันยา ราชีโกปาลัน (Lavanya Rajagopalan) คุร้ส่อน
ศึิลปะให้แก่เด้็กๆ ในเจนไนซึ่่�งเป็นบั้านเกิด้ของเธอก่อนอพยพไปประเทศึ
ส่หรัฐอเมริกา ระหว่างที�นักระบัำคุนหน่�งส่วมชีุด้เขียวส่ด้ใส่ หมุนติัวติามจังหวะ
เส่ียงเคุาะประส่านกับัเส่ียงเคุร่�องส่าย ผู้มติกลงใจย้ายที�นั�งจากที�จองไว้ใกล้เวที
ไปยังส่นามหญ้าติอนบัน ที�มีคุนส่่วนมากป้ผู้้าป�กนิกกางบันพ่�นหญ้าภายใติ้      
แส่งด้าว คุุณร้้ส่่กได้้เลยว่าผู้้้ชีมพวกนี�นอกจากมาด้้นักระบัำแล้ว พวกเขาก็มาเพ่�อ
ชีมภาพส่วยงามนี�ด้้วยเชี่นกัน — เป็นคุวามปีติิยินด้ีที�ไม่ติ้องอธิบัายของการได้้
มาอย้่รวมกันเพ่�อชีมส่ิ�งที�งด้งาม



“เคล็ดลับั ของ
การที่่องเที่่�ยว 
ในเมืองใหญ่่ 
อย่างฮิิวสตัน 

ก็คือ ให�มุ่งเปี้า
ไปีที่่�ชุุมชุนภิายใน

วงแหวน เปี็น
เบัื�องต�น”
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เส้นที่างการเดินที่าง
 เชีา้วนัรุง่ข่�น ผู้มเติมิพลงัด้ว้ยกาแฟื้นมรอ้นจากรา้นกาแฟื้มนิต้ิ ิ(Minuti 
Coffee) แลว้โด้ด้กลบััข่�นรถูไฟื้ฟื้า้รางเบัา แติคุ่ราวนี�ผู้มนั�งรถูไฟื้ไปที�เขติพพิธิภณัฑ์
ของเมอ่งฮวิส่ตัิน ที�นี�มพีพิธิภณัฑ ์19 แหง่อย้ใ่นยา่นพกัอาศึยัอนัรม่ร่�นและส่ามารถู
เดิ้นถู่งกันได้้ ซึ่่�งรวมเอาวัฒนธรรมอันหลากหลายติั�งแต่ิศึิลปะร่วมส่มัยไปจนถู่ง
วิทยาศึาส่ติร์การแพทย์ วัฒนธรรมของชีาวเชี็คุ และแม้กระทั�งการคุ้นคุว้าเร่�อง
พลังจิติของนักจิติวิทยาชีาวส่วิส่ส่์ คุาร์ล จุง เป็นบัริเวณที�เส่้นทางวกวนแน่นไป
ด้ว้ยพพิธิภณัฑ์ อพารต์ิเมนติ ์และส่วนส่าธารณะ เปน็เพราะไมม่กีฎหมายการแบัง่
โซึ่นของฮิวส่ติันนั�นเอง
 เขตินี�เป็นผู้ลจากการมีวิส่ัยทัศึน์ของชีุมชีนระด้ับัรากหญ้า ที�มีข่�นในปี 
1970 (พ.ศึ.2513) โด้ยผู้้้อย้่อาศึัยในละแวกย่านมอนทรอส่ (ซึ่่�งผู้มจะไปที�นั�นใน
ภายหลงั) ได้จั้ด้ติั�งองค์ุกรพฒันาของตินเองข่�น และรวมกับัน�ำพกัน�ำแรงของผู้้อ่้�น 
นำไปส่้่การส่ร้างที�พักอาศึัยมากข่�น ติลอด้จนโคุรงการปรับัปรุงคุวามปลอด้ภัย
ส่ำหรับัคุนเด้ินเท้าบันถูนนและทางเท้า ที�เชี่�อมไปยังพิพิธภัณฑ์ส่ถูานที�น่าเที�ยว
ติ่างๆ ของฮิวส่ติัน เขตินี�ส่ร้างเส่ร็จอย่างเป็นทางการในปี 1989 (พ.ศึ.2532)
 ผู้มเริ�มติ้นที�พิพิธภัณฑ์ฮอโลคุอส่ติ์ ซึ่่�งมีนายซึ่ีกิ ไอแซึ่คุซึ่ัน (Siegi 
Izakson) ชีาวฮิวส่ตัินผู้้ร้อด้ชีวิีติจากการฆ่าล้างเผู่้าพันธุ ์เป็นแรงบันัด้าลใจให้อาส่า
ส่มัคุรรณรงค์ุหาทุนเพ่�อส่ร้างพิพิธภัณฑ์ เก็บัรักษาเร่�องราวของเพ่�อนผู้้้รอด้ชีีวิติ 
และแบัง่ปนัใหคุ้นรุน่ติอ่ไป ขณะที�ผู้มเด้นิเติรอ่ย้ใ่นพพิธิภณัฑ ์กำลงัเด้าขนาด้ของ
เร่อเด้นมาร์กของจริงที�ใชี้ขนชีาวยิวไปยังที�หลบัภัยในส่วีเด้น ผู้มได้้บัังเอิญร้้จัก
เพ่�อนใหม่ เธอช่ี�อกลอเรยี เป็นอาส่าส่มัคุรที�คุอยทักทายต้ิอนรับัแขกที�มาเยี�ยมชีม
พิพิธภัณฑ์และคุอยให้ข้อม้ลเกี�ยวกับัการจัด้นิทรรศึการ เธอได้้เด้ินเข้ามาหาผู้ม
และแนะนำติัวเอง เราคุุยกันถู่งเร่�องที�คุรอบัคุรัวของเธออพยพมาจาก                               
เชีโกส่โลวาเกียในชี่วงปลายทศึวรรษ 1920 มายังส่หรัฐอเมริกา
 ผู้มเด้ินเร่�อยไปทางด้้านเหน่อของพิพิธภัณฑ์ผู้่านหลายชี่วงติ่ก จน
กระทั�งมาถู่งอาคุารอิฐส่ีน�ำติาลเก่าแก่ที�มีลักษณะคุล้ายโรงเรียนมัธยม นี�คุ่อ

พพิธิภณัฑส่ถูานแหง่ชีาติทิหารบัฟัื้ฟื้าโล ซึ่่�งบัอกเลา่เร่�องราวของทหารผู้วิด้ำที�เขา้
รบััใชีช้ีาติใินกองทพัหลงัส่งคุรามกลางเม่อง และวธิกีารที�ทำใหเ้กดิ้ทหารเรอ่ นกับันิ 
และนักบัินอวกาศึผู้ิวด้ำของคุนรุ่นใหม่
 พิพิธภัณฑ์นี�ติั�งอย้่บัริเวณเชี่�อมต่ิอระหว่างเขติพิพิธภัณฑ์ และย่าน
ชีุมชีนคุนผิู้วด้ำที�มีมาติั�งแต่ิประวัติิศึาส่ติร์ของฮิวส่ตัิน เรียกว่า ย่านวอร์ด้ส่าม 
(Third Ward) หากคุุณไปเที�ยวในชี่วงกลางวัน คุณุจะส่ามารถูเด้ินจากพิพิธภัณฑ์
ไปยังร้านขายน่องไก่งวง (Turkey Leg Hut) ได้้ง่ายๆ ร้านนี�มีเจ้าของร่วมกันชี่�อ 
ลินน์และนาเคุีย ไพรซึ่์ (Lynn and Nakia Price) ซึ่่�งกำลังผู้ลิติน่องไก่งวงรมคุวัน         
ยัด้ไส่้ด้้วยข้าวปรุงรส่และราด้ด้้วยซึ่อส่ กับัท็อปป��งหน้าติ่างๆ เชี่น กุ้ง มักกะโรนี 
ส่่งออกมาติลอด้เวลา เม่�อผู้มมาถู่งเวลา 11.30 น. ก็มีคุนรอคุิวยาวมาก รายล้อม
ร้านรออย้่ใต้ิเติ็นท์แล้ว แต่ิผู้มติั�งใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้ิองลิ�มรส่อาหารที�เป็น
เอกลกัษณข์่�นชี่�อของไพรซึ่ใ์หไ้ด้ ้(ทั�งคุ้เ่คุยขายที�งานประกวด้ปศึสุ่ตัิวแ์ละการแส่ด้ง
ขี�ม้าติ้อนส่ัติว์ของฮิวส่์ติัน (Houston Livestock Show and Rodeo) ก่อนที�จะ
มาเป�ด้เป็นร้านในปี 2017 (พ.ศึ.2560) เน่�อน่องไก่นุ่มฉ�ำทาด้้วยเหล้าเฮนเนส่ซึ่ี
ติ้องรอ 45 นาที
 ด้ว้ยคุวามชีอบัและยังอยากร้้อยากเห็น ผู้มเรยีกรถูกลับัไปส่ง่ที�โรงแรม 
แล้วขับัรถูเชี่าไปเที�ยวเจาะล่กในย่านวอร์ด้ส่าม จุด้หมายของผู้มคุ่อหม้่บั้าน         
ปน้ลก้ซึ่องขาว (white shotgun houses) คุณุไม่น่าจะร้้จกัเม่�อมองจากถูนน บัา้น
บัางหลังเป็นแกลเลอรีโด้ด้ๆ มีการจัด้แส่ด้งนิทรรศึการศึิลปะของศึิลป�นท้องถูิ�น
และศึิลป�นผู้้้มาเย่อนหมุนเวียนกัน มีติ้นไม้บั้านประด้ับัประด้าปกคุลุมโซึ่ฟื้าและ
โทรทัศึน์ซึ่่�งเป็นยุคุส่มัย 1960 (พ.ศึ.2503) และล้กทรงกลมส่ีทองซึ่้อนทับัร้ปถู่าย
ติ่างๆ ของโรงกลั�นน�ำมันจากพ่�นถู่งเพด้าน
 พวกนี�คุ่อโคุรงการบั้านแถูว (Project Row Houses) ซึ่่�งเป็นผู้ลงาน
และส่ิ�งประด้ิษฐ์ของศึิลป�นวอร์ด้ส่ามและผู้้้นำชีุมชีนที�เห็นว่า บั้านที�ถู้กทิ�งร้างไว้
ส่ามารถูใชี้เป็นที�บั่มเพาะศัึกยภาพ และเป็นแหล่งรวมคุวามคิุด้ส่ร้างส่รรค์ุได้้ 
โคุรงการบ้ัานแถูว ยังเป็นงานวิจัยถู่งคุวามเป็นอย้่ซึ่่�งทำให้เห็นว่าศึิลปะส่ามารถู



ภายในพิิพิิธภัณฑ์์ฮอโลคอสต์์ 
(Holocaust Museum) เมืืองฮิวสต์ัน มีื
กำแพิงหิินกรุุงเยรูุซาเล็มืซ่�งเป็็นอนุสรุณ์
ถึ่งผูู้�รุอดชีีวิต์จากการุฆ่่าล�างเผู้่าพิันธุ์เกือบ 
1,000 คนผูู้�ซ่�งต์่อมืาได�ย่ดฮิวสต์ันเป็็น
บ�านของพิวกเขา

เปน็เคุร่�องมอ่ทำใหเ้กดิ้การพฒันาทางส่งัคุมด้ว้ย และแกลเลอรี�ที�นี�กไ็มใ่ชีเ่ปน็เพยีง
เร่�องของนวัติกรรมเท่านั�น นอกจากนี�ยังมีการจัด้ส่รรบั้านแถูวไว้ส่ำหรับัคุุณแม่
เลี�ยงเด้ี�ยววัยส่าว ที�ติ้องการส่ภาพแวด้ล้อมที�ส่นับัส่นุนและส่ร้างส่รรคุ์ให้พวกเธอ
ส่ามารถูเลี�ยงด้้ล้กๆ ได้้ ส่่วนบั้านหลังที�เก่าข่�นไปจะอย้่ติรงกลางของหม้่บั้าน           
ส่มัยใหม่ทรงส่้ง (modern duplex) เป็นของบัริษัทในเคุร่อชี่�อ บัริษัท Row 
House CDC ซึ่่�งจัด้หาที�อย้่อาศึัยราคุาไม่แพงให้กับัผู้้้อย้่อาศึัยในชีุมชีน
 ที�ส่ำนักงานของศึ้นย์ผู้้้เยี�ยมชีมโคุรงการบ้ัานแถูว ผู้มได้้พบักับัอดี้ติ       
ผู้้้ที�เคุยอาศึัยอย้่ที�นี�ชี่�อ ทรินิติี วิลเลียมส่์ (Trinity Williams) ศึิลป�นส่่�อผู้ส่มที�ย้าย
มาจากภาคุติะวันออกเฉียงเหน่อ และเลี�ยงด้้ล้กชีายส่ามคุนของเธอในบั้าน            
ด้้เพล็กซ์ึ่หลังหน่�ง “การเลี�ยงด้้เด็้กต้ิองพ่�งพาคุนในหม้่บ้ัาน และที�นี�คุ่อหม้่บ้ัาน      
ที� ใชี”่ เธอกล่าว ขณะที�เรากำลังเล่อกอาหารในต้้ิเยน็ซ่ึ่�งมีของคุรบัคุรันในบ้ัานปน้
ล้กซึ่องหลังหน่�ง ซ่ึ่�งโคุรงการบ้ัานแถูวติั�งข่�นมาเพ่�อบัริการคุนในชุีมชีนในชี่วง        
ฤด้้ร้อนนี� วิลเลียมส่์ทำงานให้กับัโคุรงการบั้านแถูว เป็นคุร้ส่อนพิเศึษ เป็นทั�งคุร้
และมัคุคุุเทศึก์ ในปี 2018 (พ.ศึ.2561) เม่�อล้กชีายของเธอเติิบัโติและออกไปส่้่
โลกภายนอก เธอได้้รับัการติรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคุปลอกประส่าทเส่่�อมแข็ง 
(multiple sclerosis) ซึ่่�งทำให้เธอหันมาทำงานศิึลปะอย่างเต็ิมเวลา “ส่ำหรับัฉัน 
มันเป็นวิธีการรักษา” เธออธิบัาย ผู้ลงานของเธอซึ่่�งรวมถู่งส่่�อผู้ส่มบันผู้้าใบัและ
ภาพถู่าย ติลอด้จนประติิมากรรมที�ทำจาก “วัส่ดุ้ที�ไม่ใชี้แล้วดั้ด้แปลงเป็น
ผู้ลิติภัณฑ์ใหม่” (upcycled) มีจัด้แส่ด้งและจำหน่ายที�ห้องนิทรรศึการและ           
งานกาล่าในฮิวส่ติัน
 ผู้มเรยีนร้้วา่ยิ�งคุุณเดิ้นไปและเจอกับัชีาวเมอ่งฮิวส์่ตินัมากเท่าไหร่ คุณุ
ก็จะได้้รับัร้้เร่�องราว ได้้แลกเปลี�ยนชีีวิติ หร่อแลกหมายเลขโทรศึัพท์กับับัางคุน   
มากข่�นเท่านั�น ส่ำหรับัเม่องที�ใหญ่โติและคุนหลากหลายเชี่นนี� ย่อมมีคุวามเป็น
ส่ังคุมพ่�นฐานซึ่่�งจะเห็นได้้จากการส่นทนา แต่ิเป็นส่ังคุมเอ่�อเฟื้้�อที�ชีุมชีนฮิวส่ติัน
ด้ำเนินชีีวิติและแบั่งปันร่วมกัน 
 ใกล้เขติด้้านติะวันออกของวอร์ด้ส่าม ผู้มได้้ไปเยี�ยมชีมโคุรงการอ่�นๆ 

อีก เชี่น ส่วนส่าธารณะส่มิทเธอร์ (Smither Park) ซึ่่�งเป็นส่นามหญ้าและด้้ไม่น่า
พ้ด้ถู่งเท่าไหร่นักถู้าไม่ใชี่เป็นเพราะหินโมเส่คุที�เปล่งประกายส่ด้ใส่ส่วยงามอย่าง
ไมน่า่เชี่�อ เป็นผู้ลงานของศิึลป�นที�ส่รา้งบันทางเดิ้น กำแพง และที�พกัรม่เงาในส่วน 
เศึษกระจกหลากส่ี เคุร่�องคุรัว และไฟื้อีเล็กทรอนิคุส่์ส่ีส่ันส่ด้ใส่ติ่างๆ ติกแติ่งเป็น
ร้ปเส่่อ นางฟื้้า ปลา และส่ิ�งมีชีีวิติอ่�นๆ ที�ยังกล่าวไม่หมด้ เม่�อผู้มเข้าไปใน               
ส่วนส่าธารณะ หญิงส่าวคุนหน่�งโผู้ล่ออกมาจากรถูคุาแมโร (Camaro) ส่ีน�ำเงินที�
จอด้อย้ใ่กล้ๆ  พร้อมกลอ้งถูา่ยรป้ในมอ่ข้างหน่�งและถู่อกาแฟื้เยน็ในมอ่อกีข้างหน่�ง          
“ที�นี� ส่ีส่ันร้อนฮะ” เธออุทาน ซึ่่�งผู้มก็พ้ด้ติิด้ติลกไป ร้อนเพราะทุกคุนออกมา        
ข้างนอก เราเองก็ยังมาที�นี�เลย
 ในฤด้ร้อ้น ชีาวฮวิส่ตินัมกัจะออกมากลางแจง้ในติอนเชีา้หร่อติอนส่าย
ซึ่่�งแด้ด้ไมแ่รงจดั้นกั ติอนพระอาทติิยต์ิก ผู้มไปวิ�งจอ็กกิ�งในส่วนส่าธารณะบัฟัื้ฟื้าโล
บัาย้ ซึ่่�งมีทางเด้ินทอด้ยาวในเน่�อที�ขนาด้ 160 เอเคุอร์ เลียบัแนวติ้นส่นไซึ่เปรส่
และติ้นฝึ้ายกับัลำธารน�ำที�ใส่อย่างกับักระจก นี�คุ่อพ่�นที�ลุ่มที�ได้้รับัการอนุรักษ์อัน
เป็นที�ติั�งของเม่องฮิวส่ติัน ผู้มส่ังเกติเห็นผู้้้คุนชีุมนุมที�เนินเขาและจ้องมองไปที�
ส่ะพานธรรมด้าแห่งหน่�งซ่ึ่�งทอด้ข้ามทางน�ำไหลของส่วน ผู้มเข้าไปรวมกลุ่มกับั
พวกเขาเพ่�อด้้ว่าเกิด้อะไรข่�น จ่งร้้ว่าเป็นคุรอบัคุรัวหน่�งกำลังกลุ้มรุมอาหารใน      
ถูุงใหญ่ของร้านชีิกฟื้�เล (Chick-fil-A) ส่่วนส่ะพานวอกห์ (Waugh Bridge) ซึ่่�ง 
พวกเราจ้องมองอย้่นั�นเป็นที�อย้่ของคุ้างคุาวหางยาวพันธุ์เม็กซึ่ิกัน 250,000 ติัว 
และเม่�อพระอาทิติย์ติก คุ้างคุาวจะบัินออกจากรอยแยกของส่ะพานเพ่�อไล่ล่า
แมลงอย่างมีคุวามสุ่ข ผู้มได้จ้องอาหารคุ�ำที�มาส่ทรานทอส่ (Mastrantos) ซึ่่�งเป็น
ภตัิติาคุารที�มอีาหารเลศิึรส่ของเวเนซึ่เุอลา อติิาล ีและส่เปน จำพวกพาส่ติา้โชีรโิซึ่ 
คุาโบันารา่ (chorizo carbonara) ที�ยั�วกระเพาะผู้มมากระหวา่งที�ผู้มกำลงัด้ข้อ้มล้
การเด้ินทาง แติ่อันที�ส่ำคุัญคุ่อเส่ียงจี�ด้จ�าด้ที�ส่ะท้อนก้องมาจากใติ้ส่ะพาน ผู้มจ่ง
เข้าไปรวมกลุ่มกับัผู้้้ชีมคุนอ่�นๆ พอถู่งเวลา 20.13 น. ฝึ้งคุ้างคุาวฝึ้งใหญ่ก็บัิน
กระพ่อผู้่านเราเป็นเวลาหลายนาที ผู้มอด้ส่งส่ัยไม่ได้้ว่าพวกมันจะบัินไปไหน       
กันหร่อ?



วิสัยที่ัศน์อนาคต์
 ในบัางเร่�องที�แมด้้เ้ป็นเร่�องธรรมด้าแต่ิกลบััชีวนน่าส่นใจยิ�ง อย่างเร่�อง
ของฝึง้คุ้างคุาวที�บันิไปยังจุด้หมายลก่ลับั ภาพที�มนับิันยังติดิ้ติาติดิ้ใจผู้มอย้จ่นเชีา้
วนัรุง่ข่�นขณะที�ผู้มขบััรถูไปทางติะวนัติกของด้าวน์ทาวน์ไปเมอ่งมอนโทรส่ ซึ่่�งเปน็
ย่านที�มีคุวามหลากหลายมากที�สุ่ด้แห่งหน่�งของฮิวส่์ติัน ไม่ว่าจะเป็นบั้านส่ไติล์      
โคุโลเนียลและคุอนโด้ส่ไติล์โมเด้ิร์น ส่วนบัิส่โติร บัาร์ลานกว้าง และหอศึิลป์          
เมอ่งมอนโทรส่ให้คุวามร้้ส่ก่เหมอ่นอย้ด่้าวน์ทาวนแ์ติร่ม่ร่�นและเงียบัส่งบักว่า  หลัง
เติมิพลงัใหต้ิวัเองด้ว้ยขนมปงัคุรวัซึ่องติพ์สิ่ติาชีโิอส่เีขยีวจากรา้น Common Bond 
Bistro & Bakery ผู้มก็มุ่งหน้าไปที�โบัส่ถู์รอท์ธโคุ (Rothko Chapel) ซึ่่�งเป็น             
ศึาส่นส่ถูานนอกนิกายและที�แส่ด้งงานศิึลปะ ผู้นังด้้านในมีภาพวาด้หินภ้เขาไฟื้
ออบัซิึ่เด้ยีน (Obsidian) กอ้นมหม่า วาด้โด้ยมารค์ุ รอทธ์โคุ (Mark Rothko) ด้ว้ย
ส่ีม่วงและส่ีทองบัางๆ แส่งจากหลังคุากระจกส่่องส่ว่างไปทั�วห้องโถูงที�เงียบัส่งัด้
 คุนมาที�นี�เพ่�อบัช้ีาอะไรกนั? คุำติอบัส่องคุำคุอ่ คุวามยุติธิรรมและส่งัคุม 
โบัส่ถ์ูรอท์ธโคุ มีนักเคุล่�อนไหวด้้านสิ่ทธิมนุษยชีนและผู้้้นำทางจิติวิญญาณมา
เยี�ยมเยียนประจำโด้ยมีวิส่ัยทัศึน์ของคุวามด้ีร่วมกัน เพ่�อให้เกียรติิแก่บัุคุคุลที�ย่ด้
มั�นหร่อส่่งเส่ริมส่ิทธิมนุษยชีน โบัส่ถู์แห่งนี�จ่งมีการมอบัรางวัลออส่การ์โรเมโร 
(Óscar Romero Award) ทุกๆ ส่องปี โด้ยติั�งชี่�อติามบัาทหลวงชีาวซึ่ัลวาด้อร์ที�
ถู้กลอบัส่ังหาร และได้้รับัส่ถูาปนาให้เป็นนักบัุญโด้ยส่มเด้็จพระส่ันติะปาปา              
ฟื้รานซึ่ิส่ในปี 2018 (พ.ศึ.2561)
 ผู้มไม่แปลกใจเลยที�ได้้พบัวิหารแบับันี�ในใจกลางเม่องฮิวส่ตัิน เวลา  
48 ชีั�วโมงของผู้มที�นี� ผู้มได้เ้หน็คุวามงามที�เปน็ธรรมชีาติแิละฝึมีอ่มนษุยท์ี�ส่ะทอ้น
ถู่งระบับันิเวศึในท้องถูิ�นและเม่องมรด้กระดั้บัส่ากล ผู้มเคุยเห็นสิ่�งที�เกิด้ข่�นเม่�อ
คุุณนำพาผู้้้คุนจากทั�วทุกมุมโลกมาอย้่ในมหานคุรบันคุาบัส่มุทรกัลฟื้์ พวกเขาจะ
ระด้มส่มองส่ร้างส่ิ�งใหม่ๆ และเส่กส่รรปั�นแติ่งอาหารโบัราณ ศึิลปะ และใชี้เวลา
ที�ผู้่านไปให้คุุ้มคุ่ากับัชีีวิติ
  ในฐานะนกัทอ่งเที�ยว คุุณส่ามารถูเด้นิเขา้ไปในโรงชีา่งของพวกเขาได้้
เลย เหมอ่นอยา่งที�ผู้มทำหลงัจากเยี�ยมชีมโบัส่ถูร์อทธ์โคุแลว้ ผู้มหลบัเขา้ไปในลาน

ที�เห็นคุวันลอยมาจากร้านอาหารบัิส่โติรของคุนอเมริกันเชี่�อส่ายเวียด้นาม ชี่�อว่า
ร้าน เคุาบัา (Kâu Ba) คุุณส่ามารถูส่ั�งอาหารม่�อส่าย (brunch) แบับัโบัราณได้้ที�
นี� อยา่งเชีน่ อาหารไขแ่บับัติา่งๆ ผู้กักระถูนิ เปน็ติน้ หรอ่เจาะลก่ลงไปคุน้หา (อยา่ง
ที�ผู้มทำ) ว่ามีอะไรอย้่ในจานอาหารที�มีชี่�อน่าฉงนว่า “อุด้หนุนคุุณยาย” 
(Grandma’s Subsidy) เป็นติน้ มนัเป็นการแส่ด้งถูง่คุวามรักคุวามเคุารพของเชีฟื้
นกิกิ ทราน (Nikki Tran) ที�มตีิอ่คุณุยายผู้้ซ้ึ่่�งต้ิองทนทุกข์ชีวิีติจากการล่มส่ลายของ
กรุงไซึ่ง่อนในปี 1975 (พ.ศึ.2518) และได้้เรียนร้้ที�จะส่ละทิ�งทุกส่ิ�งทุกอย่างทั�ง
อาหารอนัโอชีะกบััเส่่�อผู้า้จปิาถูะ อาหารจานนี�มรีส่ชีาติอิรอ่ยกลมกลอ่มแบับัอ้มามิ 
อร่อยเกินที�จะบัรรยายได้้เม่�อมองจากร้ปลักษณ์
 ผู้มติอ้งเดิ้นทางถูง่ส่นามบิันนานาชีาติจิอร์จ บัชุี ภายในหน่�งชีั�วโมง แต่ิ
แทนที�จะร้้ส่่กเศึร้าในการที�ติ้องจากไป ผู้มกลับัอิจฉาคุนที�จะได้้มาสั่มผัู้ส่ฮิวส์่ติัน 
มันเป็นเม่องประเภทที�คุุณติ้องบัอกติ่อเลยทีเด้ียว
 ผู้มขอละไว้ในฐานที�เข้าใจเกี�ยวกับัฮิวส่ติันว่า — ยังมีส่ิ�งที�ผู้มอยากจะ
ส่ำรวจในคุรั�งหน้าถู้าผู้มมาที�นี�อีกคุรั�ง ด้้วยเหติุนี� แทนที�จะขับัรถูติรงไปส่นามบัิน 
ผู้มมุง่หนา้ไปทางติะวนัติกเฉยีงใติ ้โด้ยเด้นิทางขา้มถูนนวงแหวนไปยงัไชีนา่ทาวน์ 
(ปจัจุบันัมักเรยีกว่าเอเชียีทาวน์) อย้ใ่นเขติชีานเมอ่ง ซึ่่�งเจา้ของร้านบัาร์บัคีุวิพี�นอ้ง 
( Blood Bros. BBQ) เติิบัโติมา ผู้มผู้่านอพาร์ติเมนติ์และห้างส่รรพส่ินคุ้าติ่างๆ 
จนถูง่วดั้แติจ้ิ�ว ภายใติห้ลงัคุาส่อีฐิมร้ีปปั�นเจา้แมก่วนอมิ เทพธดิ้าแหง่คุวามเมติติา 
และโคุมกระด้าษแขวนเป็นฉากพร้อมกลิ�นหอมของธ้ป ในลานด้้านขวาของ       
ทางเข้า มีกลุ่มวัยรุ่นฝึึกศึิลปะการติ่อส่้้ เส่ียงไม้กระทบักันด้ังก่กก้องไปทั�วภายใน
วดั้ ผู้มเชีา้ไปส่กัการะเทพเจา้ในพทุธศึาส่นา ซึ่่�งร้ปเหมอ่นของทา่นมปีรากฎอย้ใ่น
ภาพวาด้และร้ปประติิมากรรม คุล้ายพระองคุ์จะติรัส่ว่า เราจะได้้พบักันอีก 

 ไมลี่์ส โฮิเวิิริ์ด้ (Miles Howard) เป็นนักเขั่ยนชีาวิบอสตัน ห์นังสือ 
เลี่่มลี่่าสุด้ขัองเขัาชีื�อ New England Road Trip ซ่�งจิะต่พิมพ์ปลี่ายเด้ือนน่้         
โด้ยสำนักพิมพ์ Moon Travel

ดาวน์ที่าวน์
เปี็นแหล่ง
ชุุมนุมของ

ผู้้�คนที่่�จิะมา 
ยกชุ้แก�ว 

หรือถุ่ายร้ปี
เซัลฟ้ี�กัน
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1.  ที่่านสามารถุสมัครเข�าร่วมปีระชุุมแบับัพบัปีะกัน

 “ไม่มีอะไรประทับัใจเหม่อนการได้้จับัม่อกันและกัน ส่่งมิติรภาพรอยยิ�มด้้วยติัวท่านเอง”         
คุำกลา่วของ จอรน์ ส่มารจ์ ประธานจดั้การประชีมุใหญโ่รติารสี่ากลที�ฮวิส่ตินัประจำป ี2022 “เราประส่งคุ์
จะกลับัมาร่วมกันแบั่งปันเร่�องราวเกี�ยวกับัส่ิ�งที�พวกเราได้้ด้ำเนินการ-บัำเพ็ญประโยชีน์ในชีุมชีนของเรา         
ทั�วโลก”
 การประชุีมใหญ่โรติารีส่ากลคุรั�งนี� จะเป็นการประชุีมพบัปะกันด้้วยตินเองคุรั�งแรกของโรติารี
ในรอบัส่ามปีที�ผู้่านมา ที�หยุด้ชีะงักไปเน่�องมาจากการแพร่ระบัาด้ของโคุวิด้-19 “ฮิวส่ติันเป็นเม่องแห่ง       
การประชีุมที�ยอด้เยี�ยม” “มีโรงแรมมากมายที�อย้่ใกล้กับัศึ้นย์ประชีุม จอร์จ อาร์ บัราวน์ [ส่ถูานที�หลัก      
ส่ําหรับัการประชีุมปี 2022] ทุกท่านส่ามารถูเด้ินมาที�ประชีุมได้้อย่างส่ะด้วก”
 คุรั�งนี�นับัเป็นการประชีุมแบับัพบัปะกันคุรั�งแรก นับัติั�งแติ่โรติารีได้้เพิ�มเร่�องที�เน้นคุวามส่ำคุัญ
ในการทำโคุรงการบัำเพญ็ประโยชีน์เพ่�อชีมุชีนเร่�อง- การปกปอ้งส่ิ�งแวด้ล้อม - จะมกีารเนน้การจดั้กิจกรรม
ในวนัที� 4-8 มถิูนุายน 2022 ในลกัษณะส่ิ�งแวด้ล้อมที�เปน็มติิรกบััจติิใจมนษุย ์ติวัอยา่งเชีน่ ผู้้เ้ขา้รว่มประชีมุ
จะได้้รับัการส่นับัส่นุนให้ด้าวน์โหลด้แอพพลิเคุชีั�น Footprint เพ่�อติิด้ติามและชีด้เชียการปล่อย                 
ก�าซึ่คุาร์บัอนได้ออกไซึ่ด้์ของเขาเอง ติั�งแติ่วินาทีแรกที�เขาออกจากบั้านจนถู่งเวลาที�เขากลับัถู่งบั้าน

2.  ทุี่กที่า่นสามารถุมส่ว่นรว่มได� แม�วา่จิะไมส่ามารถุเดนิที่างไปีรว่มปีระชุุมได�โดยตรง 

 คุณุหลยุส่ ์มอนเติโร เขา้รว่มการประชุีมใหญ่โรติารีส่ากลคุรั�งแรก ในปี 2020 ที� โฮโนลล้้ เป็นการ
ประชีุมแบับัเส่ม่อนจริง มอนเติโรเป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารีลาเมโก ประเทศึโปรติุเกส่ กล่าวว่า “ด้้วย        
ภารกิจด้้านอาชีีพพยาบัาล ทําให้การเด้ินทางไปร่วมประชีุมจริงๆ เป็นเร่�องเป็นไปได้้ยาก” เม่�อมีโอกาส่ได้้
ประส่บัการณ์กับัการเข้าร่วมประชีุม ร้้ส่่กติิด้ใจ และเข้าร่วมประชีุมเส่ม่อนจริงอีกคุรั�งในปี 2021 พร้อม
วางแผู้นที�จะเข้าประชีุมที� ฮิวส่ติันติ่อไป “ผู้มร้้ส่่กส่นุกจริงๆ ที�มีส่่วนในการประชีุมร่วมกับัผู้้้นําของโรติารี” 
“ผู้มขอมีส่่วนร่วมในการประชีุมแบับัเส่ม่อนจริงติ่อเน่�องไปติลอด้ หากมีติัวเล่อกด้ังกล่าว”
 การประชีุมใหญ่โรติารีส่ากลที�เม่องฮิวส่ติัน เป็นการประชีุมแบับัพบัปะกันด้้วยติัวเอง ร่วมกับั
เพิ�มประส่บัการณ์ประชุีมแบับัออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน “เราจะปฏิิบััติิติามแนวทางการด้้แลป้องกันด้้าน
สุ่ขภาพ” เป็นคุำกล่าวของ ส่มาร์จ ประธานจัด้การประชีุม เพ่�อให้การประชีุมเป็นการประชีุมแบับัส่ากล
มากที�สุ่ด้ เขาให้คุำมั�นใจว่า จะทําทุกอย่างที�ทําได้้ เพ่�อชี่วยให้ส่มาชีิกโรติารีีจากประเทศึติ่างๆ ทั�วโลก 
ส่ามารถูเด้ินทางไปถู่งฮิวส่ติัน “ผู้มอยากให้ทุกคุนที�ประส่งคุ์มาร่วมการประชีุม ส่ามารถูมาร่วมประชีุมได้้
จริงๆ” 

3. ที่่านอาจิจิะได�พบักับันักบัินอวกาศ...

  เม่องฮิวส่ติันมีชี่�อเล่นว่า เม่องอวกาศึ (Space City) ส่มาชีิกโรติารีในท้องถูิ�นติ้องการให้แน่ใจ
ว่า ผู้้้เข้าร่วมประชีุมจะได้้เห็นศึ้นย์อวกาศึฮิวส่ติัน (Space Center Houston) จ่งวางแผู้นให้มีกิจกรรม
พิเศึษรอบัๆเม่อง และเชีิญนักบัินอวกาศึมาร่วมในงานเลี�ยงติ้อนรับั ในคุ่นวันเป�ด้ “ศึ้นย์อวกาศึฮิวส่ติัน” 
เป็นงานที�ไม่คุวรพลาด้ รอนด้้า เคุนเนด้ี� ประธานคุณะกรรมการฝึ่ายเจ้าภาพกล่าวว่า “ท่านไม่จําเป็นติ้อง
ไปเยี�ยมชีมส่ถูานที�ด้ังกล่าวด้้วยตินเอง เพราะเราได้้วางแผู้นกิจกรรมส่ําหรับัท่านไว้แล้ว  เรามีรถูรับั-ส่่ง 
ทั�งเที�ยวไปและเที�ยวกลับัจากศึ้นย์อวกาศึพร้อมอาหาร และมีนักบัินอวกาศึมาร่วมพบัปะและทักทายด้้วย
มิติรไมติรี”
  ส่ามารถูคุ้นหาและลงทะเบัียนส่ําหรับั – กิจกรรมของคุณะกรรมการฝึ่ายเจ้าภาพ ซึ่่�งรวมถู่ง
ทวัร์พพิธิภัณฑ์ กจิกรรมการแขง่ขันกีฬาต่ิางๆ และอ่�นๆ ได้ท้ี�เวบ็ัไซึ่ติ์ ์https://www.houstonri2022.org/
events 

7 เหตุผู้ล
ทัี�ไม่่ค้วรพลาด

การปีระชุุมใหญ่่โรตาร่สากลปีี 2022
ไม่่ว่าจัะเป็นแบบพบปะกันหรือแบบเสม่ือนจัริง

ในการประชุม่ใหญ่่โรตารีสากล 

ผู้้้แปล/เรียบเรียง 
อผู้ภิ.นพ.วีระชัย จัำเริญ่ดารารัศม่ี

สโม่สรโรตารีเชียงใหม่่



 4.  .... หรือ ได�พบัปีะกับัสุดที่่�รัก

 เจนนี� เบัติส์่ ไม่มีข้อขัด้ข้องใด้ๆ ในการเข้าร่วมการประชุีมใหญ่            
โรติารีส่ากลปี 2014 ที�จัด้ข่�น ณ นคุรซึ่ิด้นีย์ออส่เติรเลีย ทั�งๆ ที�ติ้องเด้ินทางไกล
มาจากบั้านระยะทางกว่าคุร่�งโลก เบัติส่์เป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารีซึ่าน ราฟื้าเอล 
(ประชีุมติอนเย็น) แคุลิฟื้อร์เนีย กล่าวว่า “การพบัปะผู้้้คุน ทุกส่ถูานที�ที�คุุณไป 
ถูอ่เป็นส่ว่นหน่�งของประส่บัการณม์หศัึจรรย ์[ของการประชีมุ]” เธอส่นทนากบัั 
เลน เฮนด้ริคุส่์ ที�นั�งข้างๆ เธอในงานต้ิอนรับัติอนเชี้าทั�งส่องท่านมาจาก
แคุลิฟื้อร์เนีย
  ในส่ัปด้าห์ติ่อมาหลังการประชุีม เบัติส่์ จัด้หาติั�วพิเศึษเพ่�อไป         
ท่องเที�ยวส่ะพานซึ่ิด้นีย์ฮาร์เบัอร์ เธอชีวน เลน เฮนด้ริคุส่์ ไปด้้วยกัน “ฉันอยาก
ท้าทายติัวเอง ทั�งๆ ที�ฉันกลัวคุวามส่้ง” เบัติส์่กล่าว เฮนด้ริคุส่์เห็นด้้วย และ         
ทั�งส่องร่วมกันเดิ้นข่�นบัันได้ 1,332 ขั�นข่�นไปถู่งยอด้ส้่งสุ่ด้ของส่ะพาน  ติั�งแติ่  
นั�นมาเป็นจุด้เริ�มติ้นที�ทำให้เบัติส่์และเฮนด้ริคุส่์ไม่กลัวคุวามส่้งอีกเลย ทุกคุรั�งที� 
เด้ินทางท่องเที�ยว-รวมทั�งที�ไปเที�ยว Edge Walk บัน CN Tower ในระหว่าง 
การประชีุมใหญ่โรติารีส่ากลที�โติรอนโติในปี 2018 “ เลน เฮนด้ริคุส่์ เป็นผู้้้ส่ร้าง                        
แรงบัันด้าลใจให้ฉันทําเร่�องบั้าๆ บัอๆ ได้้ “ เบัติส่์กล่าว “เขาเป็นผู้้้ให้กําลังใจ   
ที�ด้ีมาก”
 เบัติส์่และเฮนด้ริคุส์่ ยา้ยมาเป็นส่มาชิีกส่โมส่รโรติารีซึ่านฟื้รานซิึ่ส่โก 
และแติ่งงานในปี 2019 และทั�งส่องยังคุงเข้าร่วมการประชีุมใหญ่โรติารีส่ากล 
ติอ่เน่�องด้ว้ยกัน “ เวลานี�เป็นช่ีวงนาทีที�เราส่ามารถูส่มัคุรประชุีมใหญ่โรติารีส่ากล
ที�ฮิวส่ติันได้้แล้ว เราจะไปด้้วยกัน” เบัติส่์กล่าว เธอได้้เข้าร่วมการประชีุมใหญ่
แบับัเส่ม่อนจริงในปี 2020 และ 2021 เธอมีคุวามร้้ส่่กว่าไม่เหม่อนกัน “ฉันมัก
จะย้ายห้องประชีุมติามวิทยากรที�บัรรยาย แติ่ได้้เพียงมองเห็นเฉพาะภาพบัน
หน้าจอที�ติั�งอย้่ในห้องนั�งเล่นส่่วนติัวของฉันเท่านั�น ไม่ร้้ส่่กประทับัใจเหม่อนกับั
การได้้เดิ้นเข้าไปในส่ถูานที�ประชีุมใหญ่ ที�มีโรแทเรียนนับัหม่�น (10,000) คุน 
นอกจากนี� การไปประชุีมใหญ่โรติารีส่ากลนั�น มีคุวามพิเศึษเฉพาะสํ่าหรับัเรา 
เพราะที�นั�นเรามีโอกาส่พบัปะกันและกันจริงๆ การได้้ไปนคุรซึ่ิด้นีย์คุรั�งนั�นได้้
ส่ร้างวิถูีโคุจรที�เปลี�ยนชีีวิติของฉันติลอด้ไป”

5.  ที่่านจิะได�ยินเส่ยงการบัรรยายจิากวิที่ยากรระดับัโลก
 
 “การได้้ฟื้งัเส่ยีงบัรรยายจากวทิยากรที�มชีี่�อเส่ยีงระด้บััส่ง้เพยีงอยา่ง
เด้ียวโด้ยติรง อาจไม่คุุ้มคุ่าที�เข้าร่วมประชีุมใหญ่โรติารีส่ากล” เป็นคุำกล่าวของ 
เอริน เคุลลี�, ส่มาชีิกส่โมส่รโรติารี Chattanooga (Breakfast) มลรัฐเทนเนส่ซึ่ี 
“ฉันเคุยเห็นบัิล เกติส์่, จอห์น ซึ่ีน่า, แอชีตัิน คุุชีเชีอร์, จัส่ติิน ทร้โด้” เทรซึ่ี�         
แคุร์รอล ส่มาชีิกส่โมส่รโรติารีเวโร บัีชี ซึ่ันไรส่์, มลรัฐฟื้ลอริด้า กล่าวส่นับัส่นุน
เห็นด้้วย “การได้้อย้่ในห้องประชีุมเด้ียวกันกับัเจ้าฟื้้าหญิงแอนน์ บัิล เกติส่์ และ
คุนอ่�นๆ พร้อมๆ กันเป็นส่ิ�งที�น่าติ่�นเติ้นมากกว่า”
 จอร์น ส่มาร์จ ให้คุวามเห็นว่า ในช่ีวงกำหนด้รายช่ี�อผู้้้ที�จะมาร่วม
เป็นวิทยากรในการประชุีมใหญ่โรติารีส่ากลที�ฮิวส่ตัิน ยังไม่ได้้รับัการประกาศึ
อย่างเป็นทางการ ส่มาชีิกอาจจะมีคุวามคุาด้หวังติ่างๆ เกี�ยวกับัเน่�อหาของ
โปรแกรมที�แติกต่ิางกัน รวมไปถู่งใคุรคุ่อวิทยากรที�เชีี�ยวชีาญเกี�ยวกับัปัญหา      
ส่ิ�งแวด้ลอ้มของเรา “การประชีมุคุรั�งนี�นบััเปน็การประชีมุแบับัพบัปะกนัคุรั�งแรก 
นับัตัิ�งแติ่โรติารีเพิ�มการส่นับัส่นุนเร่�องที�เน้นคุวามส่ำคุัญใหม่ของเราคุ่อ การ
ปกป้องส่ิ�งแวด้ล้อม” เขากล่าวเส่ริมว่า “เราคุาด้หวังจะช่ีวยส่ะท้อนให้เห็นทั�ง
แนวทางที�เราจะด้าํเนนิการในการประชีมุ และผู้้้ที�จะมาเปน็วิทยากรของเรา โด้ย
เปา้หมายส่ว่นติวั คุอ่ใหคุ้วามแนใ่จวา่ เรามกํีาหนด้ประชีมุที�หลากหลาย รวมทั�ง
จำนวนวิทยากรที�มาร่วม” 

6.  ที่่านจิะได�เพิ�มปีระสบัการณ์ สัมผู้ัสกับัเมืองใหม่

 ชี่�อเส่ียงของเม่องฮิวส่ติัน ในฐานะเม่องที�เป�ด้ติัว เป็นเม่องแห่งการ 
ส่ํารวจด้้านอวกาศึของส่หรัฐอเมริกา จ่งมีคุุณคุ่าคุวรได้้รับัการกล่าวถู่ง นับัเป็น
ศึ้นย์อวกาศึที�ส่ามารถูคุุยโอ้อวด้ เม่�อได้้มาเยี�ยมชีมอย่างแน่นอน อีกทั�งยังมีอีก
หลายๆ ส่ถูานที� เชีิญชีวนให้ท่านได้้มาส่ํารวจ อย่างน้อยมีการใชี้ภาษาพ้ด้ติ่างๆ 
ไม่น้อยกว่า 145 ภาษาในพ่�นที�บัริเวณรถูไฟื้ใติ้ด้ินฮิวส่ติัน และมีส่ิ�งแติกติ่างอ่�นๆ 
กระจายรวมอย้่ด้้วย รวมทั�งอาหารของท้องถูิ�น ด้นติรีและศึิลปะของท้องถูิ�น มี
พิพิธภัณฑ์ระด้ับัโลก เชี่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศึาส่ติร์ธรรมชีาติิฮิวส่ติัน พิพิธภัณฑ์        
การบัินโลนส่ติาร์ (the Lone Star Flight Museum) รวมทั�งพิพิธภัณฑ์เด้็ก       
ฮิวส่ติันที�ได้้รับัคุวามนิยมในระด้ับัส่้ง 
 ชีาวฮ้ส่โติเนียน (ชีาวเม่องฮิวส่ติัน) ยังนิยมรับัประทานอาหารบั่อย
กว่าชีาวอเมริกันทั�วไป ด้ังนั�นจ่งมีร้านอาหารอุด้มส่มบั้รณ์ มีอาหารที�เป็น
ส่ัญลักษณ์เฉพาะของเม่องฮิวส่ติัน รวมถู่งหอยนางรมจากอ่าวล่กบัริเวณชีายฝึั�ง
ทะเล กุ้งชีนิด้หน่�งคุล้ายกุ้งก้ามกรามที�แชี่จนชีุ่มในเคุร่�องเทศึเผู้็ด้ร้อน อาหาร           
เม็กซึ่ิกัน-ผู้ส่มอเมริกาใติ้ (เท็กซึ่์เม็กซึ่์) และบัาร์บัีคุิว
 - อย่างไรก็ติาม ส่ามารถูจินตินาการได้้ว่า ยังมีพ่อคุรัวที�นับัเป็น
ติัวแทนด้้านวัฒนธรรมท้องถิู�นที�หลากหลายของเม่องฮิวส่ติัน ที�ส่ามารถูส่ร้าง
คุวามประหลาด้ใจในการทําอาหารแบับัติ่างๆ ให้อีกมากมายได้้ด้้วย
 ในคุ�ำคุ่นวันเป�ด้การประชีุมใหญ่โรติารีส่ากล คุณะกรรมการจัด้งาน
ได้้จัด้กิจกรรมติ้อนรับับัริเวณ Discovery Green ซึ่่�งเป็นส่วนส่าธารณะใจกลาง
เม่องฮิวส่ติัน “เป็นกิจกรรมที�ทุกๆ คุนจะติ้องไปร่วมให้ได้้” เคุนเนด้ี�กล่าวย่นยัน 
“ในงานนี�จะมีกิจกรรมคุวามบัันเทิงมากมาย รอบัๆ ส่วนส่าธารณะ เริ�มติั�งแต่ิ 
การแข่งขันวิ�งแบับัตัิวนิ�ม (Armadillo races) ไปจนจนถู่งการแส่ด้งกิจกรรม     
ติีลังกาในอากาศึ (aerial act)-และท่านไม่คุวรพลาด้อย่างยิ�งคุ่อฉากสุ่ด้ท้าย        
ติอนจบัที�ยิ�งใหญ่”
 หากติ้องการด้้ว่ามีส่ิ�งใด้ที�ทําให้ฮิวส่ติันเป็นส่ถูานที�ยิ�งใหญ่เหมาะ       
ส่ําหรับัการเยี�ยมเย่อน โปรด้เข้าไปด้้เพิ�มเติิมได้้ที� “The Sky’s the Limit” 

7.  ที่่านอาจิโดนใจิจิากพลังของโรตาร่ เพื�อเชุื�อมต่อที่่านกับั
โลกที่ั�งใบั

 จีเซึ่ล โฮลเด้อร์ เคุยเด้ินทางไปร่วมประชีุมใหญ่โรติารีส่ากลมาแล้ว 
4 คุรั�ง แม้เธอจะจด้จําผู้้้บัรรยายที�เธอได้้ฟื้ังในห้องบัรรยายติ่างๆ ที�เธอเข้าร่วม 
ไม่ได้้ทุกท่าน แติ่เธอยังจําบัรรยากาศึในในห้องประชุีมนั�นได้้ชีัด้เจน ที�ส่ร้าง         
คุวามร้้ส่่กประทับัใจให้เธอ
 “เป็นบัรรยากาศึแบับัเหม่อนมีประจุกระแส่ไฟื้ฟื้้า”โฮลเด้อร์กล่าว 
“เส่มอ่นหน่�งไมม่อีะไรเกดิ้ข่�น เม่�อเด้นิผู้า่นบัา้นแหง่มติิรภาพ ที�รายลอ้มรอบัด้ว้ย
ส่มาชีิกโรติารีหลายๆ พันคุนที�มาจากทั�วโลก”
 โฮลเด้อร์เข้าร่วมการประชีุมใหญ่โรติารีส่ากลคุรั�งแรกในปี 2011   
ขณะที�เธอเปน็ส่มาชีกิของส่โมส่รโรทาแรคุท์พอรด์้ ส่เปนติะวนัติก ติรินแิด้ด้และ
โติเบัโก คุรั�งนั�นติ้องเพิ�มคุ่าใชี้จ่ายทางการเงินและการเด้ินทางที�ยาวนาน            
“เราบัินจากเม่องติรินิแด้ด้ไปรัฐไมอามี� แล้วนั�งรถูบััส่ติ่อไปนิวออร์ลีนส์่อีก         
23 ชีั�วโมง” แติ่เธอเส่ริมว่ามันคุุ้มคุ่า “นั�นเป็นคุรั�งแรกที�ฉันเห็นว่า อะไรคุ่อส่ิ�งที�
โรติารีส่ามารถูเป็นไปได้้ และยังเข้าถู่งทั�วโลก เป็นช่ีวงเวลาที�ฉันร้้ส่่ก ‘ว้าว’        
(น่าท่�ง) โรติารีเป็นส่ิ�งที�ยิ�งใหญ่ (bigger) มากกว่าส่โมส่รของฉันหร่อประเทศึ         
ของฉัน”
 ในปี 2017 โฮลเด้อร์เข้าร่วมเป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารีมาราวัล         
เธอบัอกว่าการไปร่วมประชุีมใหญ่โรติารีส่ากล ชีว่ยให้เธอต่ิ�นเต้ินกบััคุวามมีชีวิีติ
ชีีวาของโรติารี “การประชีุมใหญ่โรติารีส่ากลได้้เติ่อนท่าน ถู่งจํานวนส่ิ�งติ่างๆ ที�       
เกิด้ข่�นทั�วโลก และติ้องการคุวามชี่วยเหล่อจากพวกเรา” “ท่านมักจะพบั                  
โรแทเรียนใหม่ๆ และหลายคุนเติ็มใจที�จะร่วมเป็นพันธมิติรในโคุรงการ นับัเป็น
วิธีที�ยอด้เยี�ยมในการคุ้นพบัโอกาส่ใหม่ๆ ในโรติารี”

7 เหตุผู้ล
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Interview

Virtual Activities
กิจิกรรมเสมือนจิริง
 เมื�อทีุ่กอย่างเปลี่่�ยนแปลี่ง ไปจิาก
เด้ิมในชี่วิงเกือบสองปีที่่�ผ่านมา ที่ำให์้เริาต้อง
ปริับตัวิการิใชี้ชี่วิิตปริะจิำวิัน ลี่ด้การิเด้ินที่าง
แลี่ะพบปะกันเพื�อป้องกันแลี่ะห์ลี่่กเลี่่�ยงจิาก
โริคริะบาด้โควิิด้-19 แลี่ะปริับตัวิเขั้าส้่ยุค
ด้ิจิิตอลี่ที่่�อินเที่อริ์เน็ตเขั้ามาม่บที่บาที่ในชี่วิิต
ปริะจิำวัิน ที่ำให้์การิใชี้ชี่วิิตส่วินให์ญ่่เริาต้อง
อย้่กับบ้าน แลี่ะแน่นอนว่ิาการิที่ำกิจิกริริม
ตา่งๆ กต็อ้งที่ำจิากที่่�บา้น เชีน่ การิที่ำงานจิาก
ที่่�บา้นแที่นการิที่ำงานที่่�ออฟฟิศที่่�เริาเริย่กจิน
คุ้นเคยคือ Work from Home ริวิมไปถ่งการิ
ปริะชีมุตา่งๆ ขัองโริตาริเ่ริากป็ริะชีมุออนไลี่น์
ผา่นริะบบที่่�ริองรัิบ เชีน่ zoom, line, google 
meet, etc. 
        นอกจิากน่้เริายังได้้ที่ำกิจิกริริม         
ห์ลี่ายอย่างผ่านริะบบอินเตอร์ิเน็ต ห์ริือท่ี่�
เริ่ยกกันว่ิา Virtual Activities แปลี่ตามตัวิ
วิ่ากิจิกริริมเสมือนจิริิง ซ่�งที่่�จิริิงแลี่้วิคือการิ
ที่ำกิจิกริริมจิริิงๆ เพ่ยงแต่ที่ำกันคนลี่ะที่่�แลี่้วิ
นำมาริายงานผลี่ผ่านริะบบออนไลี่น์ ที่ำให้์
เป็นกิจิกริริมเสมือนวิ่าได้้ที่ำริ่วิมกัน ห์ริือ
บางกิจิกริริมที่ำพริ้อมกันแลี่ะเห์็นกันผ่านจิอ
คอมพิวิเตอริ์ จิอที่่วิ่ ห์ริือจิอโที่ริศัพที่์ ชี่วิงที่่�
ผา่นมาอาจิจิะยงัม ่Virtual Activities ไมม่าก
นัก แต่ก็ม่ห์ลี่ายสโมสริโริตาริ่ที่่�ได้้เริิ�มที่ำกัน
แลี่้วิ นิตยสาริโริตาริ่ฉับับที่่�แลี่้วิเริาได้้ลี่งเก่�ยวิ
กับ Virtual Meeting & Training ในริะด้ับ
ภ้าค การิปริะกวิด้ริ้องเพลี่ง ริวิมถ่ง Virtual 
Concert ไปแลี่้วิ นอกเห์นือจิากน่้มาด้้กันวิ่า
ม่กิจิกริริมอะไริกันอ่กบ้าง

Virtual Walk-Run-Bike
 เปน็กิจกรรมการเดิ้น-วิ�ง-ปั�นจักรยานแบับัส่ะส่มระยะทางของผู้้ส้่มัคุรร่วมกิจกรรมซึ่่�งจะเดิ้น-วิ�ง-
ปั�นที�ไหน เม่�อไหรก่ไ็ด้ ้โด้ยบันัทก่ระยะทางการเด้นิ-วิ�ง-ปั�นผู้า่นระบับั Application แลว้ส่ง่รายงานผู้ลเขา้
ระบับัของผู้้จ้ดั้งานเพ่�อบันัทก่ระยะทาง มกีารจดั้ประเภทและลำด้บััการเด้นิ-วิ�ง-ปั�นอยา่งเปน็ระบับั ทำให้
มผีู้้ร้ว่มกจิกรรมได้ห้ลากหลายจากทั�วทกุส่ารทศิึ ไมไ่ด้จ้ำกดั้แติเ่ฉพาะในจงัหวดั้หร่อภ้มภิาคุ ซ่ึ่�งที�ผู่้านมามี
ส่โมส่รโรติารีเชีียงใหม่และส่โมส่รโรติารีล้านนาเชีียงใหม่ ภาคุ 3360 ได้้จัด้กิจกรรมนี�ข่�น

      สโมสรโรติารีเชียงใหม่ นัย. วสินั เลิศเกียรติิด�ารงคุ์ กล่าวว่า ส่โมส่ร                       
โรติารีเชีียงใหม่ได้้จัด้กิจกรรมเด้ิน-วิ�ง-ปั�นในร้ปแบับั Virtual เป็นปีที� 2 ระหว่างวันที�                             
1 กันยายน ถู่ง วันที� 30 ติุลาคุม 2564 รวมระยะเวลา 60 วัน โด้ยมีวัติถูุประส่งคุ์
เพ่�อส่่งเส่ริมให้ส่มาชิีกและบุัคุคุลภายนอกมีสุ่ขภาพแข็งแรง ประชีาสั่มพันธ์โรติารีให้
เป็นที�ร้้จัก และจัด้หารายได้้เพ่�อส่นับัส่นุนกิจกรรมบัําเพ็ญประโยชีน์ของส่โมส่รโรติา
รีเชียีงใหม่ เป็นการส่านต่ิอกจิกรรมจากปีแรกที�ได้้จดั้ในโอกาส่ที�ส่โมส่รโรติารีเชียีงใหม่

คุรบัรอบั 60 ปี กิจกรรมได้้รับัการส่นับัส่นุนจากส่มาชีิกโรติารี บัุคุคุลภายนอก องคุ์กรติ่างๆ เป็นอย่างด้ี 
มีผู้้้เข้าร่วมกิจกรรมโด้ยส่่งรายงานผู้ลกิจกรรมเข้ามาในระบับัเป็นจํานวนมาก 

      สโมสรโรติารีล้านันัาเชียงใหม่ นัย. แอันันัา วรวงศ์วส ุกล่าวว่า ส่โมส่รฯ ได้้
จัด้กิจกรรมเด้ินและวิ�งแบับัส่ะส่มระยะทางนี�ในโอกาส่คุรบัรอบั 25 ปีของการก่อติั�ง
ส่โมส่รโรติารีล้านนาเชีียงใหม่ เน่�องจากส่ถูานการณ์เชี่นนี�ไม่ส่ามารถูจัด้กิจกรรมที�มี
คุนมารวมตัิวกันจํานวนมากได้้ ทางส่โมส่รฯ จ่งได้้จัด้ Virtual Walk & Run เพ่�อ 
ส่่งเส่รมิการออกกําลงักายของประชีาชีนทกุเพศึทกุวยั ให้มสุี่ขภาพดี้ และนํารายได้้ไป
ทาํโคุรงการบัาํเพญ็ประโยชีน์ให้แก่ชุีมชีน โด้ยกจิกรรมนี�เริ�มตัิ�งแต่ิวนัที� 1 พฤศึจกิายน

ถู่งวันที� 31 ธันวาคุม 2564 รวมระยะเวลาของกิจกรรม 61 วัน มีระยะการเด้ิน-วิ�ง ให้ผู้้้ร่วมกิจกรรมเล่อก  
3 ระยะคุ่อ 25, 70 และ 300 กิโลเมติร ซึ่่�งขณะนี�มีผู้้้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วร่วม 200 คุน และกําลังอย้่ในชี่วง
รบััส่มัคุรต่ิอเน่�องถู่งส่ิ�นส่ดุ้กจิกรรม ส่าํหรับัปัญหาที�พบัคุอ่บัางท่านยงัมปัีญหาการใช้ี Application ในการ
บันัทก่ระยะทางและการรายงานผู้ลในระบับัออนไลน์ ทางส่โมส่รฯ จง่ได้้จดั้ทาํระบับัออฟื้ไลน์แล้วรายงาน
ผู้ลผู้่าน Line Application ที�ทุกท่านคุุ้นเคุยกัน

Virtual Cooking Training การสอนที่�าอาหารออนไลน์
   สโมสรโรติารกี�าแพิงแสนั นัย. กมล วงศ์จ๊กซ่ี้ กล่าวว่า ส่โมส่รโรติารีกําแพงแส่น
ได้้จดั้โคุรงการอบัรมอาชีีพออนไลน์ หลกัส่ต้ิรการทําขนมไหว้พระจนัทร์ไส้่ทเุรยีนเม่�อ
วันที� 15 กันยายน 2564 เพ่�อเป�ด้โอกาส่ให้ประชีาชีนที�ขาด้โอกาส่ ในการฝึึกวิชีาชีีพ
และมีคุวามตัิ�งใจ ที�จะเข้าอบัรมการทําขนมไหว้พระจันทร์เพ่�อนําไปประกอบัอาชีีพ
ได้้ โด้ยการอบัรมผู่้านระบับัซึ่ม้ มกีารติดิ้ติามประเมนิผู้ลโด้ยให้ผู้้เ้ข้าอบัรมส่่งผู้ลงานที�
ตินเองปฏิบิัตัิ ิผู้้เ้ข้าอบัรมส่ามารถูบันัทก่วดิ้โีอการส่อนเพ่�อนาํไปทบัทวนให้การปฏิบิัตัิิ
ได้้ผู้ล พร้อมทั�งมกีารติิด้ติามประเมนิผู้ลภายใน 14 วันหลงัการอบัรมเส่รจ็สิ่�น จากการ

ประเมินมีผู้้้เข้ารับัการอบัรมผู้่านระบับัซึ่้มจํานวน 28 คุน และผู้่านระบับัวิด้ีโอจํานวน 34 คุน 
 สโมูสรโรต์าร่ราช่เที่ว่ นย. นุช่นาที่ ต์ั�งสุณาวรรณ นายกส่โมส่รโรติารีราชีเทวี ได้้จัด้กิจกรรม
บัริการชีุมชีนด้้วยการส่อนทำอาหารออนไลน์ผู้่านระบับั zoom ข่�น โด้ยผู้้้ที�ริเริ�มโคุรงการนี�คุ่อ นายกผู้่าน
พน้ส่รณยี ์ลำด้วล ส่ว่นอาหารที�ส่อนทำเปน็อาหารเจเพ่�อส่ขุภาพที�ส่ามารถูทำได้ไ้มย่าก ผู้้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี
ทั�งโรแทเรียนในส่โมส่ร ติ่างส่โมส่ร และบัุคุคุลทั�วไปในชีุมชีน ส่อนโด้ย รทร. ศึติพร รักษ์สุ่ด้า หร่อเชีฟื้อ้อย 
พรอ้มกนันี�ทางทีมงานของส่โมส่รโรติารีราชีเทวี ยงัได้ท้ำอาหารเจสั่ปด้าห์ละหน่�งคุรั�งในวันกอ่นวนัพระหน่�ง
วนั จำหนา่ยในราคุายอ่มเยาผู้า่นชีอ่งทาง delivery โด้ยนำรายได้ส้่มทบัทุนกจิกรรมบัำเพญ็ประโยชีน์ของ
ส่โมส่รฯ

Virtual Massage การสอนนวดเพื�อสุขภิาพ
      สโมสรโรติารีราชเทัวี นัย. นัุชนัาทั ติั้งสุณาวรรณ กล่าวว่า ทางส่โมส่รโรติา
รีราชีเทวีได้้จัด้ส่อนการนวด้เพ่�อสุ่ขภาพผู่้านระบับั zoom โด้ยโรแทเรียนในส่โมส่ร
ที�มีวิชีาชีีพด้้านนี� มาถู่ายทอด้ให้กับัมิติรโรแทเรียนและบัุคุคุลทั�วไป เชี่น เทคุนิคุการ     
นวด้กด้จุด้เพ่�อพิชีิติโรคุออฟื้ฟื้�ศึซิึ่นโด้รม การนวด้ด้้วยตินเองเพ่�อแก้อาการหร่อเพ่�อ
ผู้่อนคุลาย โด้ย รทร. ทวีภ้มิ อย้่ติรีรักษ์ ซึ่่�งทั�งส่องกิจกรรมของส่โมส่รโรติารีราชีเทวี                                                                                                             
ได้้รับัคุวามส่นใจจากส่มาชีิกและบัุคุคุลทั�วไปอย่างติ่อเน่�อง เพราะเป็นกิจกรรมที�
ส่ามารถูทำเองได้้ที�บั้าน โด้ยเฉพาะในชี่วงโรคุระบัาด้โคุวิด้ที�ทุกคุนติ้องอย้่กับับั้าน

เปน็ส่่วนใหญ่ ซึ่่�งได้รั้บัการติอบัรับัที�ด้มีากจากการประเมินการเขา้ร่วมอบัรมที�มจีำนวนส่มาชิีก เขา้รบััการ
อบัรมเพิ�มข่�น

Virtual Activities



Online Scholarship Award Ceremony
มอบัทีุ่นการศึกษาออนไลน์

สโมสรโรติารีหมากแขง้ 
อันั.วัชราภรณ์ พิานั้อัย 
   ประธานโคุรงการมอบั
ทุนการศึ่กษาส่โมส่ร
โรติารีหมากแข้ง คุรั�งที� 
8/2564 กลา่ววา่ ส่โมส่ร
โรติารีหมากแข้งนำโด้ย
นายก Terry Clayton 
ได้้จัด้พิธีมอบัทุนการ

ศึก่ษาจำนวน 74 ทนุใหแ้กน่กัเรยีนและนกัศึก่ษาโด้ยแบัง่เปน็
ทุนนักเรียนจำนวน 69 ทุนและทุนนักศึ่กษาระด้ับัปริญญา
ติรีจำนวน 5 ทุน จากเด้ิมส่โมส่รฯ ได้้มอบัทุนการศึ่กษามา
ทุกปี แต่ิเม่�อเกิด้โรคุระบัาด้โคุวิด้-19 ทำให้ไม่ส่ามารถูจัด้
มอบัทุนแบับัพบัปะกันได้้จ่งได้้จัด้มอบัทุนออนไลน์ผู้า่นระบับั
ซึ่้ม และโอนเงินเข้าบััญชีีของผู้้้รับัทุน เม่�อวันที� 27 ส่ิงหาคุม 

2564 โด้ยมี ผู้วภ. จารีศึรี กุลศึิริปัญโญเป็นประธานในการมอบัทุน ทุนที�มอบัให้
แก่นักเรียนทุนละ 4,000 บัาท และมอบัถูุงรักส่ร้างแรงบัันด้าลใจจำนวน 74 ถูุง
ม้ลคุ่าถูุงละ 1,000 บัาท รวมเป็นเงิน 350,000 บัาท ได้้รับัเงินบัริจาคุในโคุรงการ
นี�จำนวน 371,000 บัาท ในการนี�มีนกัเรยีนบัางรายได้้รบัับัรจิาคุทนุการศึก่ษาแบับั
ติ่อเน่�องจนถู่งปริญญาติรี ทางส่โมส่รโรติารีหมากแข้งจ่งขอขอบัคุุณ ผู้้้บัริจาคุทุก
ทา่นที�มจีติิศึรทัธาชีว่ยเหลอ่เด้ก็นกัเรยีนเพ่�อการศึก่ษาเปน็ประจำทกุป ีซึ่่�งพิธมีอบั
ทุนการศึ่กษาออนไลน์คุรั�งนี�ประส่บัคุวามส่ำเร็จเป็นอย่างด้ี มีนักเรียนเข้าร่วมใน
ระบับัซ้ึ่มคุรบัทกุคุน รวมทั�งผู้้บ้ัรจิาคุ มติิรโรแทเรยีน และแขกผู้้ม้เีกยีรติ ิทำใหก้าร                   
ด้ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประส่ิทธิภาพติามแนวทางชีีวิติวิถูีใหม่ปกติิ

Virtual RYLA 
การอบัรมรางวัลผู้้�นำเยาวชุนเสมือนจิริง 

สโมสรโรติารีพิลูติาหลวง 
นัย. บุญ่ญ่ฤทัธีิ� นัิลแย้ม 
   กล่าวว่า ในปี 2564-
6 5  ส่ โ ม ส่ ร โ ร ติ า รี                      
พล้ติาหลวง จังหวัด้ชีลบัุรี
ได้้รับัมอบัหมายจากภาคุ 
3340 ให้เป็นเจ้าภาพจัด้
อบัรมรางวัลผู้้้นำเยาวชีน
โรติารี (Rotary Youth 

Leadership Awards) หร่อที�เราเรียกสั่�นๆ ว่า RYLA แต่ิ
เน่�องจากส่ถูานการณ์การระบัาด้ของโคุวิด้-19 ทำให้มี                      
ข้อจำกัด้ในการรวมติัวเพ่�อทำกิจกรรมกลุ่ม ทำให้คุณะ
กรรมการจัด้งานมีคุวามจำเป็นติ้องปรับัร้ปแบับักิจกรรมให้
ส่อด้คุล้องกับัส่ถูานการณ์ ด้้วยการใชี้แบับัออนไลน์คุวบัคุ้่ไป
กับัการจัด้แบับัพบัปะกันนับัเป็นมิติิใหม่ โด้ยมีแนวคุิด้เส่ริม

ส่รา้งภาวะผู้้น้ำใหเ้ยาวชีน ผู้า่น 6 โมด้ล้หลกัคุอ่ มทีกัษะในการคุดิ้ การทำงานเปน็
ทมี มบุีัคุลกิภาพที�ด้ ีมคีุวามร้เ้กี�ยวกับัโรติาร ีเทคุโนโลยีการส่่�อส่ารและการแส่วงหา
คุวามร้้ และมีคุุณธรรมจริยธรรม มีผู้้้เข้ารับัการอบัรมคุ่อกลุ่มเยาวชีนที�ส่มัคุรเข้า
โคุรงการเยาวชีนแลกเปลี�ยนจำนวน 9 คุน โด้ยการอบัรมนี� ใชี้เวลา 3 วัน วันละ  
3 ชีั�วโมง คุ่อวันที� 16, 18 และ 31 ติุลาคุม 2564 เน่�องจากเป็นการจัด้ร้ปแบับั
ใหมคุ่รั�งแรกจง่ต้ิองมีการทำคุวามเขา้ใจรว่มกนั ติามขั�นติอนคุอ่ชีี�แจงวตัิถูปุระส่งคุ์
ของการอบัรม ทำการทด้ส่อบัวัด้คุวามร้้เกี�ยวกับัภาวะผู้้น้ำกอ่นและหลังการอบัรม       
จัด้กิจกรรมทำคุวามร้้จักเพ่�อส่ร้างส่ัมพันธภาพ ด้ำเนินการอบัรม แบั่งกลุ่มเพ่�อ
ฝึึกใชี้กระบัวนกลุ่มอย่างอิส่ระติามส่าระที�วางไว้ มีผู้้้ส่ังเกติการณ์เฝึ้าด้้พฤติิกรรม
ทั�งรายบุัคุคุลและรายกลุ่มในร้ปแบับัออนไลน์ และในวันสุ่ด้ท้ายของการอบัรม     
จัด้ให้พบักันแบับัพบัหน้าเพ่�อมานำเส่นองานกลุ่มที�ทำร่วมกัน
 ในการประเมินผู้ลการอบัรม ผู้ลการอบัรมพบัว่าเยาวชีนที�เข้ารับัการ
อบัรมมีผู้ลงานออกมาอย่างส่ร้างส่รรคุ์ มีคุวามพ่งพอใจการอบัรมในภาพรวมใน

ระด้ับัมากที�สุ่ด้ และส่ามารถูส่ร้างมิติรภาพผู่้านการทำงานในร้ปแบับัออนไลน์
ได้้อย่างมีประส่ิทธิภาพ  การพบักันแบับัพบัหน้าในวันสุ่ด้ท้ายของการอบัรมเป็น                      
ชี่วงเวลาที�ทุกคุนรอคุอยอย่างมีคุวามหมาย ส่โมส่รโรติารีพล้ติาหลวงเชี่�อมั�น
ว่าเยาวชีนที�เข้ารับัการอบัรมนี� มีคุวามเข้าใจในตินเองมากข่�น ส่ามารถูพัฒนา     
คุวามเป็นผู้้้นำ เรียนร้้กระบัวนการทำงานเป็นกลุ่มผู้่านเทคุโนโลยีในแบับั                                                                                 
นิวนอร์มอล และอาจเป็นกำลังส่ำคุัญขององคุ์กรโรติารีติ่อไปในอนาคุติ

International Online Chess Tournament
การแข่งหมากรุกออนไลน์นานาชุาติ

 ส่โมส่รโรติารีโคุชิีน ส่มาร์ทซึ่ิติี�  ภาคุ 3210 ประเทศึอินเด้ีย                
นัย.นัายแพิทัยบ์บี ูจอัร์จ นัายกสโมสรโรติารีโคุชนิั สมาร์ทัซ้ติิี ้กลา่วกบัันติิยส่าร
โรติารีประเทศึไทยว่า ทางส่โมส่รฯ ได้้เติรียมกิจกรรมการแข่งขันหมากรุกมานาน
แล้ว แติ่พอมีเหติุการณ์การระบัาด้ของโรคุโคุวิด้-19 เราจ่งถู้กขอให้ยกเลิกการ
แข่งขันนี�เสี่ย แต่ิเน่�องจากพวกเราหลายคุนคุุ้นเคุยกับัการแข่งกันเองทางระบับั
ออนไลน์มาก่อน เราจ่งเห็นพ้องร่วมกันที�จะเปลี�ยนร้ปแบับัการแข่งขันจากเห็น
หน้ากันมาเป็นระบับัออนไลน์แทนโด้ยมี รทร. ซึ่้บัา ราเกซึ่ เป็นประธานจัด้งาน 
เราได้้คุิด้ติ่อยอด้การแข่งขันให้เป็นระด้ับันานาชีาติิไปด้้วย โด้ยการเชี่�อเชีิญเพ่�อน
โรแทเรียนทั�วโลกให้มาร่วมกิจกรรมนี�โด้ยไม่ติ้องเดิ้นทาง ไม่ติ้องเสี่ยคุ่าใชี้จ่ายใน
การส่มคัุร นอกจากนี�เรายงัเป�ด้โอกาส่ใหท้ั�งโรทาแรคุเทอรแ์ละอนิเทอรแ์รคุเทอร์ 
ส่ามารถูร่วมกิจกรรมการแข่งขันนี�ได้้อีกด้้วย
 เวลาการแข่งขัน: เน่�องจากศึ้นย์กลางการแข่งขันอย้่ที�อินเดี้ย เราจ่ง
กำหนด้เวลาการแข่งขันที�เริ�มติ้น 10:00 น. ส่ิ�นสุ่ด้ 13:30 น. ของประเทศึอินเด้ีย 
เราเข้าใจด้ีว่าการแข่งขันระด้ับัทั�วโลกในเวลาเด้ียวกัน ย่อมส่ร้างคุวามได้้เปรียบั
เส่ียเปรียบักับัผู้้้แข่งขันบัางประเทศึ ประเทศึทางติะวันออกอาจกำลังเป็นเวลา 
เข้านอน เชี่น ออส่เติรเลีย นิวซึ่ีแลนด้์ และบัางเทศึก็ยังไม่ติ่�น เชี่นที�อเมริกา ชีิลี
 ผู้้เ้ข้าแข่งขัน: ในคุรั�งนี�มผีู้้เ้ข้าแข่งขันจํานวนแข่งขันลงทะเบีัยนจํานวน
ทั�งส่ิ�น 235 คุนจาก 45 ประเทศึ
 ระบับัการแข่งขัน: เราใชี้แพล็ทฟื้อร์มจากเว็บัที�เรียกว่า Lichess.org 
ซึ่่�งเป็นระบับัที�ได้้รับัคุวามนยิมเป็นอย่างมาก จากนกัแข่งขนัหมากรุกอาชีีพทั�วโลก 
มีผู้้้ใชี้แพล็ทฟื้อร์มนี�มากถู่ง 30,000 คุน และคุุณส่ามารถูเข้าถู่ง กลไกการทํางาน
ติลอด้จนเกณฑ์การติัด้ส่ินเกมเป็นไปติามมาติรฐาน ที�เป็นที�ยอมรับัทั�วโลก ด้ังนั�น
จง่ไม่จําเป็นต้ิองมกีรรมการตัิด้สิ่นที�เป็นคุน โด้ยเม่�อทวัร์นาเมนต์ิเริ�มต้ินการแข่งขนั
จะถู้กแบั่งออกเป็น 7 รอบัโด้ยอัติโนมัติิ แติ่ละรอบัจะมีคุ้่แข่งขัน แข่งพร้อมกัน
จนได้้ผู้ลแพ้ชีนะในเวลาที�กาํหนด้ เม่�อจบัทวัร์นาเมนต์ิ ระบับัจะแจ้งผู้ลให้เราทราบั
ในทันที 
 นย.นายแพทย์บัีบั้ กล่าวว่า หลังจากได้้จัด้ทัวร์นาเมนติ์แรกนี�และเรา
เริ�มมีประส่บัการณ์แล้ว จ่งคุิด้ว่าในอนาคุติเราจะส่ามารถูเพิ�มผู้้้เข้าร่วมแข่งขันได้้
มากถู่ง 1,000 คุนจาก 150 ประเทศึ
 
 บที่ส่งที่้าย จิะเห็์นวิ่าเมื�อสถานการิณ์เปลี่่�ยนไป สโมสริโริตาริ่เริาก็
สามาริถปริับตัวิจิัด้กิจิกริริมออนไลี่น์เพิ�มมากข้่ัน ซ่�งอาจิม่อ่กห์ลี่ายสโมสริที่่�จิัด้
กิจิกริริมแบบ Virtual Activities ที่่�ไม่ได้้กลี่่าวิถง่ในที่่�น่้ นับจิากน่้ไปเริาจิะต้อง
เขั้าส้่โลี่กยุคด้ิจิิตอลี่เต็มร้ิปแบบ โด้ยเฉัพาะการิใชี้เงินด้ิจิิตอลี่ที่่�เป็นขัองให์ม่มาก 
เริาจิง่ตอ้งเตร่ิยมพริอ้มริบัมอืกบัการิใชีช้ีว่ิติแบบปกตวิิถ่ิให์ม ่ที่่�พัฒนาข้่ันในริะด้บั
ต่อๆ ไป



Article
Empowering Girls

 ภาค 3330 ผชภ.รััชดา  เทพนาวา

 ภาค 3340 ผชภ.นันทนา พนิตปรัะชา

 ภาค 3350   อน.จงกลด้ี พงษ์ศึรี  

 ภาค 3360   อน.ฐนิจพร คุมส่ัน 

 Cambodia  CP.Phally Leng 

 Myanmar   CP.Sandi Lwin 

 Vietnam    Rtn.Emilie Cruickshank 

24  พฤศจิิกายน-ธัันวาคม 2564

ส่งเสริมพลังเยาวสตร่ 
เพื�อเปีล่�ยนชุ่วิตด�วยจิิตบัริการ
อกบร. ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัต์นวิช่ช่์
ที่้ต์ส่งเสริมูพลังเยาวสต์ร่ข้องโรต์าร่สากล โซน 10B & C
Empowering Girls Ambassador, Zone 10B & C

 หน่�งในปัญหาส่ำคุัญของส่ังคุมอันด้ับัติ้นๆ ในปัจจุบััน คุ่อ 
ปญัหาของเด้ก็หญงิอาย ุ1-20 ปบีัรบิัร้ณท์ี�ด้อ้ยโอกาส่ด้ว้ยส่าเหตุิ

ของคุวามยากจนและคุวามอยตุิธิรรมในส่งัคุมแวด้ลอ้มซึ่่�งถูก้เพกิเฉยหรอ่ถูก้ลม่จากคุวาม
ซึ่�ำซึ่ากจำเจของส่ารพัด้ปัญหาที�ปล่อยให้แก้ไข หรอ่ชีว่ยเหลอ่กนัไปติามยถูากรรมจนกลาย
เป็นเร่�องธรรมด้าที�ถู้กมองข้ามในแติ่ละวัน
 “ส่ทิธิ เส่รีภาพ และคุวามเส่มอภาคุ” ของคุวามเป็นมนุษย์ยงัคุงเป็นเพียงลมปาก
หร่อติัวอักษรที�ขีด้เขียนข่�นเป็นกฎหมายหร่อหลักการ เน่�องจากติามข้อเท็จจริงที�ปรากฏิ 
ส่ทิธขิองเด้ก็หญงิทั�วโลกนบััลา้นคุนในแติล่ะปยีงัถูก้จำกดั้ นบััติั�งแติส่่ทิธขิองการเกดิ้มาเปน็
มนุษย์ ด้้วยคุวามประส่งค์ุของบิัด้ามารด้าหร่อบุัคุคุลในคุรอบัคุรัวที�ติ้องการ “ล้กชีาย” 
มากกว่า “ล้กส่าว” คุวามเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เอ่�ออำนวยการเล่อกเพศึได้้                                                                                                                 
งา่ยข่�น แม้แติป่ญัหาการทำแทง้และการกำจดั้เด้ก็หญงิที�จะเกดิ้ด้ว้ยวธิตีิา่งๆ ซึ่่�งกอ่ให้เกดิ้
ปัญหาคุวามส่มดุ้ลย์ของมนุษย์โลกที�มีผู้้้ชีายมากกว่าผู้้้หญิงถู่ง 140 ล้านคุนในปัจจุบััน
 เด้็กหญิงที�โชีคุด้ีได้้เกิด้มาก็ติ้องเผู้ชีิญกับัชีะติากรรมที�มิอาจชี่วยเหล่อตินเองได้้ 
จากคุวามยากจนของคุรอบัคุรัว ไมว่า่จะเป็นปญัหาด้า้นสุ่ขภาพ ส่ขุอนามัย การใชีแ้รงงาน
เด้ก็ คุวามปลอด้ภัยจากคุวามรุนแรง การถู้กข่มเหงรังแก ลว่งละเมิด้ทางเพศึ การแต่ิงงาน
ในวยัเด้ก็ การติั�งคุรรภใ์นวยัรุน่ หรอ่แมแ้ติส่่ทิธทิี�จะได้ร้บััการศึก่ษาขั�นพ่�นฐาน ซึ่่�งเด้ก็หญงิ
กว่า 60 คุนไม่มีโอกาส่ รวมทั�งมีเด้็กหญิงเป็นจำนวน 2 ใน 3 ของพลโลกที�ไม่ร้้หนังส่่อใน
ปัจจุบััน ซ่ึ่�งน้อยคุนนักจะทราบัว่าการจำกัด้สิ่ทธิและโอกาส่ทางการศ่ึกษาของเด็้กหญิง     
ทั�งหลายเหลา่นั�นมีผู้ลกระทบัติ่อการพฒันาทกัษะทางวิชีาชีีพอนัจะเปน็ประโยชีน์ติอ่โลก
ปีละไม่ติ�ำกว่า 500 พันล้านเหรียญส่หรัฐติ่อปี
 ประธานโรติารีส่ากล เชีคุการ์ เมติติาห์ ติระหนักถู่งคุวามส่ำคุัญขององคุ์กร
โรติารีที�คุวรติอบัส่นองการแก้ไขปัญหาของโลกด้ังกล่าว จ่งนำเส่นอแนวคุิด้ริเริ�มในการ             
ส่่งเส่ริมพลังเยาวส่ติรี หร่อเด็้กหญิงด้้อยโอกาส่ทั�งหลายมาเป็นประเด็้นส่ำคัุญในการ
บัำเพ็ญประโยชีน์หร่อการให้บัริการของมวลมิติรโรแทเรียนทั�วโลก เพ่�อคุวามร่วมม่อกัน
ใหคุ้วามชีว่ยเหล่อเด้ก็หญงิด้อ้ยโอกาส่ในกรณีติา่งๆ ที�แติกติา่งกนัไปติามคุวามจำเป็นและ
คุวามติอ้งการในแติล่ะทอ้งถูิ�นหรอ่ชีมุชีน ซ่ึ่�งจะกอ่ใหเ้กดิ้ผู้ลกระทบัต่ิอคุวามติระหนกัและ
คุวามรว่มมอ่ของคุรอบัคุรวั หนว่ยงานและองคุก์รอ่�นๆ ในชีมุชีน หรอ่ส่งัคุม ทั�งภาคุรัฐและ
เอกชีนได้้มากข่�น เป็นประโยชีน์ติ่อการพัฒนาการแก้ปัญหาได้้อย่างจริงจัง
 การด้ำเนนิงานที�ส่ำคุญั คุ่อ การมอบัหมายใหคุ้ณะกรรมการบัรหิารโรติารสี่ากล
รบััผู้ดิ้ชีอบั โด้ยแติง่ติั�งทต้ิส่ง่เส่รมิพลงัเยาวส่ติร ี(Empowering Girls Ambassador) เปน็
ผู้้ป้ระส่านงานจดั้ทมีงานส่ง่เส่รมิ แนะนำใหคุ้วามร้แ้กผู่้้น้ำภาคุและส่โมส่ร คุณะกรรมการ
ภาคุ และส่โมส่รโรทาแรคุท์ ส่ำรวจและระด้มคุวามคิุด้ส่ร้างส่รรค์ุกิจกรรมหร่อโคุรงการ
ติ่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหร่อใหญ่ ชี่วยเหล่อเด็้กหญิงด้้อยโอกาส่ในด้้านต่ิางๆ อย่างน้อยหน่�ง
กิจกรรมในทุกๆ ส่โมส่ร เพ่�อชี่วยให้เด้็กหญิงเหล่านั�นมีโอกาส่ มีคุวามหวังในการเปลี�ยน
ชีวีติิของคุนให้ด้ขี่�น รวมทั�งช่ีวยกันประชีาสั่มพันธ์ให้โรแทเรยีนทั�วโลกได้รั้บัร้้เร่�องราวของ
กจิกรรมทั�งหลายร่วมกัน พร้อมกับับุัคุคุลภายนอกองค์ุกร ด้ว้ยส่่�อสั่งคุมต่ิางๆ ทกุประเภท 
เชี่น Rotary Showcase, Facebook ฯลฯ
 ไมว่า่กจิกรรมของมวลมติิรโรแทเรยีนในส่โมส่รติา่ง ๆ  จะเลก็หรอ่ใหญ ่ส่ิ�งส่ำคุญั
ที�มคีุวามหมายมากที�สุ่ด้ คุ่อ คุวามส่ขุในการใหบ้ัรกิารหรอ่การบัำเพญ็ประโยชีนท์ี�เราใหแ้ก่
เด้ก็หญงิด้อ้ยโอกาส่ทั�งหลาย ด้ว้ยคุวามชี่�นใจและประทบััใจที�เหน็รอยยิ�มของเด้ก็ๆ ได้ม้าก
ข่�น เห็นส่ิทธิและโอกาส่อันพ่งได้้รับัของเขาในส่ังคุมที�ชี่วยให้เกิด้คุวามหวังและกำลังใจให้
ติอ่ส่้ช้ีวีติิ เพ่�อเปน็ที�พ่�งและกำลงัส่ำคุญัของคุรอบัคุรัว ส่งัคุมและประเทศึชีาติไิด้ใ้นอนาคุติ

อย่างมั�นใจซึ่่�ง “เด้็กหญิงนับัล้านทั�วโลกกำลังรอคุอยคุวามหวังจากเรา”

 ผู้้้ช่่วยที่้ต์ส่งเสริมูพลังเยาวสต์ร่

อย่างมั�นใจซึ่่�ง “เด้็กหญิงนับัล้านทั�วโลกกำลังรอคุอยคุวามหวังจากเรา”



Samples of Empowering Girls 
Projects

4. สโมูสรโรต์าร่ย่างกุ้ง (3350) ร่วมกับัส่โมส่รเกาล้นและส่โมส่รใน
ฮ่องกงจัด้ทำโคุรงการฝึึกอาชีีพ ให้แก่เด้็กหญิงด้้อยโอกาส่ในประเทศึ
เมียนมาร์

5. สโมูสรโรต์าร่เช่่ยงข้อง (3360) ร่วมกับัส่โมส่รโรติารี ในภาคุ 
3350 จัด้การอบัรมให้คุวามร้้และ ฉีด้วัคุซึ่ีนป้องกันมะเร็งปากมด้ล้ก
ให้แก่กลุ่มเด้็กหญิงชีาวถูิ�นทางภาคุเหน่อของประเทศึไทย

6. สโมูสรโรต์าร่ดอยพระบาที่ (3360) ร่วมกับักลุ่ม RCC บั้าน        
ห้วยมะเกล่อ และศึ้นย์เรียนร้้และพัฒนาชีุมชีนบั้านหัวเส่่อ จ.ลำปาง 
จัด้กิจกรรมให้คุวามร้้เกี�ยวกับัการเกี�ยวข้าว ให้แก่เยาวชีนส่ติรีใน
ชีุมชีน และให้คุวามร้้เร่�องโคุกหนองนาโมเด้ล เพ่�อให้ทราบัถู่งคุวาม
ส่ำคุัญของการเก็บัน�ำไว้ทำการเกษติรในหน้าแล้ง

1. สโมูสรโรต์าร่พระป็ฐมูเจ้ด่ย์ (3330) จัด้ฝึึกอบัรมการทำ
ซึ่าลาเปาและน�ำส่มุนไพรให้เยาวชีนด้้อยโอกาส่ อายุติ�ำกว่า 18 ปี 
เพ่�อเป็นการส่ร้างอาชีีพและรายได้้

2. สโมูสรโรต์าร่หมูากแข้้ง (3340) ชี่วยเหล่อเด้็กหญิงอายุ 16 ปี 
ซึ่่�งพิการมาติั�งแติ่ 2 ขวบั โด้ยมอบัส่ิ�งของเคุร่�องใชี้ที�จำเป็น

3. สโมูสรโรต์าร่บึงกุ่มู (3350) มอบัทุนการศึ่กษาให้เด้็กหญิงอายุ  
8 ขวบัในคุรอบัคุรัวที�ยากจน ซึ่่�งจะชี่วยให้ส่ามารถูศึ่กษาติ่อในระด้ับั
ที�ส่้งข่�นติามคุวามฝึัน
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อผู้ภิ.จิุฑาที่ิพย์ ธัรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตาร่พระปีฐมเจิด่ย์

สวัสดีมวลมิตรัโรัแทเรัียน 

 หากเวลานั�นมีค่่ามากมหาศาล ถ้้านับเป็นตัวเลข
หรัือตีรัาค่าได้ ค่งจะเป็นธุุรักิจอีกอย่างหน่�งที�ทำให้ผ้้มีค่วาม
สามารัถ้ด้านต่างๆ ทั�วโลกออกมาคิ่ดค่่าของเวลาที�เรัาใช้ไป
ต่อวัน 
 แต่มวลมิตรัโรัแทเรัียนต่างมีศักยภาพ มีค่วาม
สามารัถ้ มีค่วามค่ิด มีค่วามอดทน มีอะไรัอีกมากมาย โดย
เฉพาะคิ่ดแต่จะช่วยผ้้อื�นโดยไม่ได้ค่ดิถ้ง่ค่า่หรืัอการัตอบแทน
ใดๆ นั�นถ้ือว่าเป็นการัสรั้างสิ�งที�ยิ�งใหญ่่ที�สุดในชีวิต หากนำ
เวลาและค่วามคิ่ดมารัวมเป็นก้อนได้นั�นค่งจะใหญ่่ เรีัยกว่า
สนามฟุุตบอลค่งใสไ่มห่มด กาลเวลาจากปแีลว้ปเีลา่นั�น พวก
เรัาชาวโรัแทเรีัยนทั�วโลก ก็ยังรัะดมค่วามคิ่ดรัะดับสโมสรัส่้
รัะดับภาค่ ยกรัะดับภาค่ส่้รัะดับโซน รัวมกันหลายๆ โซน
กลายเป็นรัะดับโลก ในรัะดับสากลที�ทุกองค่์กรัต่างยอมรัับ
ให้ค่วามเชื�อมั�นว่าเป็นองค่์กรัที�ค่วรัค่่าแก่การัยกย่อง เรัาทุก
ค่นต่างภ้มิใจที�จะรัะดมค่วามค่ิดช่วยเหลือผ้้ที�ลำบากกว่า
เสมอมา และค่งเป็นเช่นนี�ตลอดไป 
 ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรัับปีใหม่ ทางดิฉันและ
ทีมงานขออวยพรัให้ทุกค่รัอบค่รััวมีค่วามสุข พ้นจากโรัค่ภัย
ไข้เจ็บ ธุุรักิจเจรัิญ่รัุ่งเรัือง และขอให้เป็นปีใหม่ที�สุข สดชื�น 
สมหวังค่่ะ

Global Grant No.2118447 (Year 2020-2021)
Global Grant No.2230605 (Year 2021-2022)
ประส่บัการณ์ Global Grant จาก 8 ส่โมส่รโรติารี ภาคุ 3330 โรติารีส่ากล
 
 ส่วัส่ด้ีคุ่ะ มิติรโรแทเรียนทุกท่าน ในส่ถูานการณ์ที�มีผู้้้ติิด้เชี่�อ 
COVID-19 ที�มีติ่อเน่�องอย้่ติลอด้ทั�งปี เริ�มติั�งแติ่ปี 2019 ทางส่โมส่รโรติารีใน
จงัหวดั้นคุรปฐม 7 จงัหวดั้ และส่โมส่รโรติารีโพธาราม จงัหวดั้ราชีบัรุ ีติระหนกั
ถู่งคุวามส่ำคุัญ
 จ่งได้้ทำการส่ำรวจคุวามติ้องการของชีุมชีนที�ห่างไกลจากอำเภอ
เม่องนคุรปฐม ได้้ติิด้ติ่อประส่านไปยังโรงพยาบัาลกำแพงแส่น จ.นคุรปฐม  
ซ่ึ่�งมีนายแพทย์ ปวิทย์ ยวงเงิน ในขณะนั�นด้ำรงติำแหน่งรองผู้้้อำนวยการ      
โรงพยาบัาลและเป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารีทวารวด้ี ได้้นำเรียนถู่งคุวามส่ำคุัญ
ที�ชีุมชีนกำแพงแส่นติ้องการคุ่อ ห้องผู้่าตัิด้ (คุวามด้ันบัวก) เพ่�อการรักษา
ผู้่าติัด้ส่ำหรับัผู้่าติัด้กระด้้ก ผู้่าติัด้ศึัลยกรรม คุลอด้ล้ก เป็นติ้น 
 จง่เป็นที�มาของโคุรงการ Global Grant No.2118447 Better Air 
Quality Control and Laminar Airflow System for General Surgery 
Room รวมมล้คุา่ 2,500,026.35 บัาท (U$D80,646) เพ่�อเนน้การปลอด้เชี่�อ
ในระหว่างขณะผู่้าติัด้ ซ่ึ่�งติอบัโจทย์คุวามต้ิองการมากๆ ในส่ถูานการณ์ 
COVID-19 นี� โรงพยาบัาลมีผู้้้ป่วยจำนวนมาก ทั�งคุนไทยและติ่างด้้าว         
รวมถู่งบัุคุลากร นักศึ่กษา จากมหาวิทยาลัยเกษติรศึาส่ติร์ วิทยาเขติ
กำแพงแส่น และประชีาชีนในจังหวัด้ใกล้เคุียง เด้ินทางมารักษา
 ทางส่โมส่รโรติารีทวารวด้ีและส่โมส่รพันธมิติรอีก 7 ส่โมส่ร ทำ     
การส่ำรวจและได้้ปรับัปรุงห้องผู้่าติัด้ ให้เป็นห้องที�ทันส่มัยที�สุ่ด้ในจังหวัด้
นคุรปฐม มมีาติรฐาน ISO Class 6 โด้ยอปุกรณว์สั่ด้ใุนหอ้งนำเขา้จากประเทศึ
ฝึรั�งเศึส่ ใชี้เวลาประส่านและขนส่่งพร้อมติิด้ติั�งร่วมเก่อบั 12 เด้่อน โด้ยมี
อุปส่รรคุ เชี่น การขนส่่งที�ล่าชี้า การเด้ินทางของเจ้าหน้าที�/ชี่างแติ่ละฝึ่ายที�

D.3330
บัรรณาธัิการ ภิาค 3330 โรตาร่สากล “ปีระสบัการณ์จิากโรแที่เร่ยน ไปีส้่ชุุมชุนชุาวโลก”



เด้ินทางเข้าออกจังหวัด้นคุรปฐม การปรับัปรุงในช่ีวงส่ถูานการณ์ 
COVID-19 เป็นติ้น การอบัรมที�ติั�งใจไว้ก็ติ้องเล่�อนออกไป เพราะไม่
ส่ามารถูจัด้กิจกรรมได้้เกิน 20 คุน ก็ติ้องรอเวลาที�เหมาะส่ม ซึ่่�งจะจัด้
อบัรมวันที� 22 ธันวาคุม 2564 นี� โด้ยได้้รับัคุวามร่วมม่อจากโรง
พยาบัาลกำแพงแส่น แพทย์ เจ้าหน้าที� พยาบัาล อส่ม. และทุกๆ ฝึ่าย
ที�ร่วมม่อกันผู้ลักด้ันให้โคุรงการนี�เส่ร็จส่มบั้รณ์ มีกำหนด้การด้ังนี�
 เชี้า * การิจิัด้อบริมเริื�อง “เสริิมสริ้างการิป้องกันการิติด้เชีื้อ 
ส้่มาตริฐานควิามปลี่อด้ภ้ัย 2P Safety Goals สำห์ริับบุคลี่ากริ         
โริงพยาบาลี่กำแพงแสน แลี่ะเคริือขั่ายโริงพยาบาลี่กำแพงแสน”
 บ่าย * การิจิดั้อบริมเริื�อง “การิด้แ้ลี่ผ้ป้ว่ิยกริะด้ก้ห์กัที่่�ได้ร้ิบั
การิผ่าตัด้ใส่โลี่ห์ะด้ามกริะด้้ก แลี่ะ Skin traction แลี่ะการิใชี้         
ด้้แลี่เคริื�อง High Flow”
 จัิด้อบริมในวินัพธุิที่่� 22 ธินัวิาคม 2564 เวิลี่า (08.30-12.00) 
– (13.00-15.30) ณ อาคาริผ้้ป่วิยนอกออริ์โธิปิด้ิกส์ โริงพยาบาลี่
กำแพงแสน จิ.นคริปฐม 
 โด้ยปัจจุบัันนี�ห้องผู่้าตัิด้มีการใชี้งานทุกวัน รวมถู่งรองรับั
นักศึ่กษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยติ่างๆ เพ่�อเข้ารับัการส่อนผู้่าติัด้จาก
ส่ถูานการณจ์รงิโด้ยม ีนพ.ปวทิย ์ยวงเงนิ (แพทยเ์ชีี�ยวชีาญด้า้นกระด้ก้) 
เปน็ผู้้ส้่อนและด้แ้ลให้กบัันักศ่ึกษาแพทย์ รวมถู่งผู้้ป้ว่ยไมต่ิอ้งเด้นิทาง
เขา้อำเภอเมอ่ง หร่อกรงุเทพฯ ลด้ระยะเวลาและคุา่ใชีจ้า่ยการเด้นิทาง
ไปรักษา
      นายกส่โมส่รโรติารีทุกส่โมส่รและด้ิฉันขอขอบัคุุณม้ลนิธิโรติารี
ของโรติารีส่ากล ท่าน อผู้ภ.วิชีัย มณีวัชีรเกียรติิ, ท่าน อผู้ภ.เฉลิมฉัติร 
จันทร์อินทร์ รวมถู่งส่มาชีิกจากส่โมส่รโรติารีทวารวด้ี ส่โมส่รโรติารี
นคุรชีัยศึรี ส่โมส่รโรติารีโพธาราม ส่โมส่รโรติารีบัางเลน ส่โมส่รโรติารี
พระปฐมเจด้ีย์ ส่โมส่รโรติารีด้อนติ้ม ส่โมส่รโรติารีไร่ขิงส่ามพราน 

ส่โมส่รโรติารีกำแพงแส่น โรติารีภาคุ 3330 และ ภาคุ 2830 ประเทศึ
ญี�ปุ่น ที�ส่นับัส่นุนโคุรงการนี� ส่ำเร็จลุล่วงด้้วยด้ี
 และในคุวามส่ำเรจ็ทำให้เกิด้โคุรงการต่ิอเน่�องปีที� 2 ส่มาชิีก
ส่โมส่รโรติารีทวารวด้ีและพันธมิติรอีก 7 ส่โมส่ร เห็นคุวามส่ำคุัญของ
ผู้้้ป่วยในปัจจุบัันเป็นผู้้้ส่้งวัยที�มีจำนวนเพิ�มข่�น ลำบัากติ่อการเด้ินทาง
ไปรกัษาด้า้น Orthopedic และในส่ถูานการณ์แพรร่ะบัาด้ COVID-19 
ทางส่โมส่รฯ จ่งส่านต่ิอทำ “โคุรงการเคุร่�องม่อแพทย์ผู้่าตัิด้กระด้้ก
และเคุร่�องคุวบัคุุมการให้ออกซิึ่เจน อัติราการไหลส้่งในห้อง                  
คุวามด้ันลบั ส่ำหรับัผู้้้ป่วยห้องคุลอด้ โรงพยาบัาลกำแพงแส่น 
จ.นคุรปฐม” 
 Global Grant No.2230605 ทางส่โมส่รได้ร้บััการส่นับัส่นนุ
จากส่โมส่รร่วมกันด้ังนี� ส่โมส่รโรติารีทวารวด้ี ส่โมส่รโรติารีพระปฐม
เจด้ีย์ ส่โมส่รโรติารีบัางเลน ส่โมส่รโรติารีโพธาราม ส่โมส่รโรติารี
ด้อนติ้ม ส่โมส่รโรติารีนคุรปฐม ส่โมส่รโรติารีไร่ขิงส่ามพราน ส่โมส่ร
โรติารีกำแพงแส่น ภาคุ 3330 โรติารีส่ากล และ ภาคุ 2500 ประเทศึ
ญี�ปุ่น ม้ลคุ่ารวม 2,263,140 บัาท (U$D 68,580) ในขณะนี�กำลัง
ประส่านงานการจัด้ซึ่่�อนำเข้าเคุร่�องจากติ่างประเทศึ และการติิด้ติั�ง
ห้องและเคุร่�องม่อกำลังด้ำเนินการ อย่างไรก็ติาม จะมาอัพเด้ทให้           
โรแทเรียนทราบัอีกคุรั�งเม่�อโคุรงการนี�ส่ำเร็จด้้วยดี้ ติั�งใจไว้ติ้นเด้่อน
มกราคุม 2565 นี�คุงเส่ร็จส่มบั้รณ์ 
 ดิ้ฉนัคิุด้ว่าการลงมอ่ทำจะเหน็ถูง่คุุณคุ่า แม้จะมีอปุส่รรคุบ้ัาง 
แติท่กุอย่างก็เปน็ประส่บัการณท์ี�ด้ ีให้เรยีนร้้ไปส่้่คุวามส่ำเรจ็และคุวาม
ภาคุภ้มิใจ ขอบัคุุณโรติารีที�มอบัส่ิ�งมีคุ่าให้กับัด้ิฉันและส่มาชีิกทุกๆ 
คุนในส่โมส่รโรติารีทวารวด้ี ถู้าส่โมส่รโรติารีที�มีคุวามส่นใจติ้องการ
ลงม่อทำโคุรงการเพ่�อเข้าถู่งประส่บัการณ์ที�น่าภ้มิใจ ทางส่โมส่ร              
โรติารีทวารวด้ียินด้ีคุ่ะ

“ปีระสบัการณ์จิากโรแที่เร่ยน ไปีส้่ชุุมชุนชุาวโลก” นยก.เบญจ้วรรณ ธิรรมูศิริพงษ์
นายกก่อต์ั�งสโมูสรโรต์าร่ที่วารวด่ ภาค 3330 โรต์าร่สากล และ Project Primary Contact 
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 การัจัดงานอบรัมผ้้ช่วยผ้้ว่าการัภาค่และอบรัมเตรัียมนายกรัับเลือก เมื�อวันที�  
19–20 พฤศจิกายน 2564 ณ โรังแรัมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุรัาษฎรั์ธุานี ที�ผ่านมานั�น ดิฉัน
มีวัตถุ้ปรัะสงค์่และเป้าหมายในการัจัดการัอบรัมคื่อ ต้องการัให้ผ้้ช่วยผ้้ว่าการัภาค่และ
นายกรับัเลือกที�จะทำหน้าที�นายกสโมสรั ปโีรัตารีั 2565–2566 ได้มคี่วามร้้ัค่วามเข้าใจใน
บทบาทหนา้ที�ของตนเองในเบื�องตน้ และเพื�อสรัา้งค่วามสามคั่ค่ ีสร้ัางมติรัภาพและค่วาม
เป็นอันหน่�งอันเดียวกัน ซ่�งจะก่อให้เกิดค่วามร่ัวมมือกันในการัทำงานภายในกลุ่มของ           
ผ้้ช่วยผ้้ว่าการัภาค่และภายในกลุ่มของนายกรัับเลือก มากไปกว่านั�นยังก่อให้เกิด               
ค่วามรั่วมมือกันรัะหว่างกลุ่มของผ้้ช่วยผ้้ว่าการัภาค่และกลุ่มของนายกรัับเลือก 
 การัจดัการัอบรัมค่รัั�งนี�เปน็การัจดังานในฐานะผ้้วา่การัภาค่รับัเลอืกเปน็งานแรัก
ของดิฉัน ดิฉันและทีมงานซ่�งปรัะกอบไปด้วย อผภ.วิชัย มณีวัชรัเกียรัติ ปรัะธุาน              
ค่ณะกรัรัมการัฝึกึอบรัมภาค่, อน.ดรั.รัตันาพรั เลารัจุริัาลยั ปรัะธุานค่ณะกรัรัมการัสง่เสรัมิ
ภาพลักษณ์ภาค่และค่ณะ, อน.วัลยา ยอดดนตรัี ปรัะธุานค่ณะกรัรัมการัจัดอบรัมผ้้ช่วย     
ผ้้ว่าการัภาค่และอบรัมเตรัียมนายกรัับเลือกและค่ณะ, อน.ณัฐพัชรั์ สุชาติกุลวิทย์ 
เลขานุการัภาค่และค่ณะ ได้ปรัะชุมเตรัียมการัและวางแผนการัทำงานกันถ้่ง 3 ค่รัั�ง จ่ง
ทำให้การัจัดการัอบรัมในค่รัั�งนี�ปรัะสบค่วามสำเรั็จตามเป้าหมายที�ตั�งไว้ โดยการัปรัะเมิน
ผลจากแบบสอบถ้ามหลังการัอบรัม และจากการัสอบถ้ามพ้ดคุ่ยกับผ้้ช่วยผ้้ว่าการัภาค่ 
นายกรับัเลือกและผ้้ที�เขา้รัว่มในกจิกรัรัมค่รัั�งนี�ซ่�งสว่นใหญ่ใ่ห้ค่วามเหน็วา่ มคี่วามพ่งพอใจ
มากกบักจิกรัรัมตา่งๆ ที�จดัข่�น เชน่ กจิกรัรัมผ้ว้า่พาทวัรั ์กจิกรัรัมมติรัภาพสงัสรัรัค่ซ์่�งตรัง
กับเทศกาลลอยกรัะทง และกิจกรัรัมการัอบรัมในรั้ปแบบใหม่ที�ทำให้การัอบรัมไม่น่าเบื�อ 
ได้ทั�งค่วามรั้้และค่วามสนุกสนานกับกิจกรัรัมที�สอดแทรักเรัื�องรัาวของโรัตารัีเอาไว้
 ดิฉนัในฐานะของผ้้วา่การัภาค่รับัเลือก ขอขอบคุ่ณ อผภ.วิชยั มณีวชัรัเกียรัติและ
ค่ณะทำงานทุกท่าน ที�ให้ค่วามร่ัวมมือ รั่วมแรัง และร่ัวมใจกันเป็นอย่างดี และต้องขอ
ขอบค่ณุผ้ช้ว่ยผ้ว้า่การัภาค่ทกุพื�นที� นายกรับัเลอืกทกุสโมสรัในภาค่ 3330 เปน็อยา่งยิ�ง ที�
เดินทางมาเข้ารั่วมการัอบรัมในค่รัั�งนี�
 ดิฉนัหวังวา่ค่งจะไดร้ับัค่วามร่ัวมมือ รัว่มแรัง รัว่มใจ ในการัทำงานจากทุกๆ ทา่น
ในภาค่ 3330 อีกต่อไปนะค่ะ

อบัรมผู้้�ชุ่วยผู้้�ว่าการภิาค
และอบัรมเตร่ยมนายกรับัเลือกปีี 2565-2566

ผู้วล.ละออ จิินดา 
ภิาค 3330

D.3330
การอบัรมสัมนา



อบัรมผู้้�ชุ่วยผู้้�ว่าการภิาค
และอบัรมเตร่ยมนายกรับัเลือกปีี 2565-2566
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รที่ร.เด่ยร์ราห์ พิบั้ลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตาร่หมากแข�ง

สวัสดีค่่ะ มวลมิตรัโรัแทเรัียนทุกท่าน

 เผลอเดี�ยวเดียวก็จะปีใหม่อีกค่รัั�ง เป็นอีกปีโรัตารัี 
ที�ผ่านค่รั่�งปีแรักด้วยการัทำกิจกรัรัมอย่างไม่ง่ายนัก ด้วย
สถ้านการัณ์ที�ยงัค่งต้องรัะวังการัแพร่ัรัะบาดของไวรัสั พร้ัอม
กับการัรัักษารัะยะห่างในการัทำกิจกรัรัมแต่ละค่รัั�ง
 ช่วงเวลาที�ผา่นมา ภาค่ 3340 กไ็ดร้ับัค่วามรัว่มมอื
จากเกอืบทกุสโมสรัในการัทำกจิกรัรัมวนัโปลโิอรัว่มกนัอยา่ง
พรั้อมเพียงในพื�นที�รัับผิดชอบของแต่ละสโมสรั อันเป็น
กิจกรัรัมใหญ่่อีกค่รัั�ง ที�สร้ัางภาพลักษณ์ที�ดีส้่สาธุารัณชน
อย่างมีพลังมากที�สุด โดยเฉพาะอย่างยิ�งหลายสโมสรัได้       
สวมเสื�อ END POLIO ในการัทำกิจกรัรัม อันทำให้เห็นภาพ
การัรัณรังค่์ ค่วามมุ่งมั�นของชาวโรัตารัีที�ชัดเจน ในการัขจัด
โรัค่โปลิโอให้หมดสิ�นไปจากโลก
 การัปรัะชุมใหญ่่ของภาค่ 3340 ในวันที� 26-27 
พฤศจิกายน ที�ผ่านมา นับเป็นค่รัั�งแรักในรัอบปีโรัตารัีที�ภาค่
ได้จัดการัปรัะชุมแบบพบปะกัน จากที�ต้องจัดผ่าน online 
มาโดยตลอด การัไดพ้บปะกนัอยา่งเปน็ทางการัค่รัั�งนี� แมจ้ะ
ต้องรัักษารัะยะห่าง และทำตามมาตรัการัป้องกันโรัค่         
อย่างเข้มงวด แต่มวลมิตรัทุกสโมสรัต่างก็มีค่วามสุขและ       
ดีใจอย่างมากที�ได้มีโอกาสมาพบกันอย่างค่รับองค่์มากที�สุด         
ของฝึากจากท้องถ้ิ�นถ้่งกันและกัน จ่งเป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้เมื�อ
ค่้่มิตรัต่างมาพบกันแบบตัวเป็นๆ
 ท้ายนี� เนื�องในวันปีใหม่ 2565 ขอทุกท่านมีค่วาม
สุขตลอดปีค่่ะ

บัรรณาธัิการ ภิาค 3340 โรตาร่สากล

D.3340 การปีระชุมุระดับันานาชุาติ

การป็ระช่มุูระดบันานาช่าต์ ิระดบัโซน ป็ระสบการณข์้องผู้้เ้ข้า้รว่มูป็ระช่มุู บรรยากาศ 
ความูป็ระที่ับใจ้
 ส่วัส่ด้ีคุ่ะด้ิฉัน ผู้ชีภ.นันทนา พนิติประชีา ส่โมส่รโรติารีกาฬส่ินธุ์ ผู้้้ชี่วยฑ้ติ  
ส่่งเส่ริมพลังเยาวส่ติรีของโรติารีส่ากล (Assistant Empowering Girls Ambassador) 
ได้้รับัมอบัหมายจากท่าน อกบัร. ศึ.ด้ร.เส่าวลักษณ์ รัตินวิชีชี์ ท่านได้้ด้ำรงติำแหน่งใหม่
คุ่อ Empowering Girls Ambassador Zone 10B & C ซึ่่�งปีนี�เป็นปีแรกของโคุรงการ
นี�เกิด้ข่�นมากจากการด้ำริของประธานโรติารีส่ากล เชีคุการ์ เมห์ติา ว่าโรติารีคุวรจะ
ติระหนักถู่งคุวามส่ำคุัญในการชี่วยเหล่อเด้็กหญิงอายุ 1-20 ปี ที�ด้้อยโอกาส่เน่�องจาก
เยาวส่ติรีเหล่านี�ถู้กล่อลวงได้้ง่ายและติกเป็นเหย่�อได้้ง่ายด้าย โด้ยเฉพาะส่ถูานการณ์ใน
ปัจจุบัันทั�งในส่่�อออนไลน์ติ่างๆ ที�เข้าไปถู่งในที�นอนของเด้็กๆ โด้ยที�ผู้้้ปกคุรองหร่อ        
คุุณพ่อคุุณแม่ไม่ทราบัได้้
 แผู้นริเริ�มจากโรติารีคุ่อเราคุวรทำอย่างไร?
 แผู้นนี�โคุรงการบัริการระด้ับัส่โมส่รโด้ยส่่งเส่ริมให้ส่มาชีิกส่โมส่รโรติารีทุก
ส่โมส่รรวมถูง่ส่โมส่รโรทาแรคุท์ทกุส่โมส่รส่อด้ส่อ่งช่ีวยกันหาเด็้กหญิงที�ด้อ้ยโอกาส่ ให้ได้้
รบััคุวามร้เ้ร่�อง ส่ขุภาพ การศ่ึกษา คุวามปลอด้ภัย คุวามเปน็อย้ท่ี�ด้ขี่�นและส่ภาพเศึรษฐกจิ
ของเด้ก็ผู้้ห้ญงิเหลา่นั�นติวัอยา่งเชีน่ การใหท้นุการศึก่ษา การเลี�ยงอาหารเด้ก็หญงิติาบัอด้ 
การฝึึกอบัรมคุวามร้้เร่�องการเงิน การฝึึกฝึนอาชีีพ การใชี้เวลาว่างให้เป็นประโยชีน์ เชี่น 
การเล่นกีฬา ด้นติรี การวาด้ภาพ ฝึึกการเป็นไกด้์นำเที�ยวในเขติชีุมชีนที�ติั�งอย้่ การเป็น
คุร้ข้างถูนน เป็นโคุรงการนี�ไม่จำเป็นติ้องใชี้เงินมากมายหร่ออาจจะเป็นโคุรงการใหญ่
ระด้ับัโลกก็ได้้ แล้วแติ่ส่มาชีิกของส่โมส่ร 
 ติัวอย่างที�ภาคุ3340 เราได้้ส่่งไปยังประธานโรติารีส่ากลแล้วมีด้ังนี�
  1. ส่โมส่รโรติารีหมากแข้ง 2 โคุรงการคุ่อ ให้ทุนการศึ่กษาพร้อมให้คุวามรัก
กอด้เด้็กแทนพ่อแม่ และมอบัที�นอนลมพร้อมเคุร่�องใชี้ให้กับัเด้็กหญิงพิการติิด้เติียง
  2. ส่โมส่รโรติารพีลต้ิาหลวง 2 โคุรงการ ได้แ้กก่ารใหเ้วลาวา่งใหเ้กดิ้ประโยชีน์
โด้ยการฝึึกเล่นส่เก็ติบัอร์ด้ และการใชี้ผู้้าอนามัยแบับัติ่างๆ
  3. ส่โมส่รโรติารีกาฬส่ินธุ์ชี่วยเหล่อเด้็กที�รอด้ติายจากการที�แม่เส่ียชีีวิติจาก
โคุวิคุ-19
  4. ส่โมส่รโรติารีนคุรขอนแก่นอินเติอร์ฯ ด้้แลเด็้กหญิงที�เป็นปัญญาอ่อน             
2 คุนมา 15 ปีจนถู่งปัจจุบััน
  5. ส่โมส่รโรติารีแก่นคุ้นเลี�ยงอาหารเด้็กติาบัอด้เน่�องในวันเกิด้ท่านนายก
  6. ส่โมส่รโรติารีหนองคุาย ฝึึกฝึนอาชีีพทำผู้ม Barber and salon projects 
ร่วมกับัส่โมส่รโรติารี ภาคุ 2510 ประเทศึญี�ปุ่น
  7. ส่โมส่รโรติารีคุณุหญิงโมโคุราชี ทำโคุรงการ “คุลีนคิุรักษใ์จ” ในส่ถูานพินจิ
เยาวชีนหญิง
  8. ส่โมส่รโรติารีอีคุลับั 3340 ส่ร้างบั้านให้เยาวชีนติัวแทนนักฟืุ้ติบัอลหญิงที�
แม่พิการฐานะยากจนมาก 
  เป้าหมายของเราคุ่อ 63 ส่โมส่รที�ติ้องร่วมม่อกัน จะเป็นส่โมส่รที�ร่วมกันใน
ภาคุ 3340 หร่อรว่มกบััติา่งภาคุกไ็ด้ ้หร่อรว่มกบััติา่งประเทศึ หร่อรว่มกบััหนว่ยงานของ
ราชีการเอกชีนได้้ทั�งนั�น
  การชี่วยเหล่อคุนหน่�งได้้มีชีีวิติที�ด้ีข่�นนั�นเป็นบัุญมหาศึาล เด้็กหญิงหน่�งคุนที�
ทา่นชีว่ยเหลอ่ในวนันี� อาจจะได้ช้ีว่ยโลกของเราในวนัหนา้ ชีาวโรแทเรยีนที�รักคุะ ถูง่เวลา
แล้วที�เราติ้องจุด้เทียนในคุวามม่ด้ เพ่�อให้แส่งส่ว่างกับัเด้็กหญิงเหล่านั�นที�รอคุอย         
คุวามหวังที�ท่านมอบัให้คุ่ะ

ผู้ช่ภ.นันที่นา พนิต์ป็ระช่า
ผู้้้ช่่วยที่้ต์ส่งเสริมูพลังเยาวสต์ร่ข้องโรต์าร่สากล
(Assistant Empowering Girls Ambassador)



 ดิฉัน นยก.ไอลดา สุขบัญ่ชา เป็นนายกก่อตั�งสโมสรัโรัตารัีอุดรัดุษฎี 
ภาค่ 3340 โรัตารัีสากล มีธุุรัะกิจส่วนตัวด้านสเตชั�นเนอรัี� แต่ด้วยมีใจรัักในการั
ทำกจิกรัรัมทางสังค่มต่างๆ กบัหลายๆ องค์่กรัในจังหวัดอดุรัธุานี ทำให้เปน็ที�รั้จ้กั
ในกลุ่มนักกิจกรัรัมเพื�อสังค่มเรัื�องของการัทุ่มเททำกิจกรัรัมใดก็ตามที�ได้รัับมอบ
หมายอย่างเต็มที� เป็นที�ปรัะทบใจทั�งผ้้จัดและผ้้รั่วมกิจกรัรัม 
 ดิฉันได้ก้าวส้่อุดมการัณ์ของโรัตารีัโดยการัแนะนำของ อผภ.พีรัะ          
โพธุิพิพิธุ สโมสรัโรัตารัีอุดรัธุานี ดิฉันจ่งเข้าเป็นสมาชิกสโมสรัโรัตารัีศิลปาค่ม-
อุดรัธุานี ผ่านงานเลขาสโมสรัและเป็นนายกในปี� 2551-2552 นายกรุ่ัน 104 
Make Dream Real และเป็นผ้้ช่วยผ้้ว่าการัภาค่ 3340 ในปีของท่าน อผภ.ธุีรั
ยุทธุ วัฒนธุีรัะวุฒิ และท่าน อผภ.ธุาตรัี ลีธุีรัะปรัะเสรัิฐ 
 ต่อมาได้ย้ายมาอย้่สโมสรัโรัตารีัหมากแข้ง ได้ช่วยงานสโมสรัโรัตารีั
หมากแข้งหลายกิจกรัรัมอย่างต่อเนื�อง ปฎิบัติตนเป็นโรัแทเรัียนที�ดีมาโดยตลอด 
จากนั�นได้ย้ายไปอย้่สโมสรัโรัตารัีลัดหลวง ภาค่ 3330 เป็นรัะยะเวลา 1 ปี 
 จากการัที�เค่ยผ่านมาหลายสโมสรั ทำให้ได้เห็นและได้สัมผัสกับ
วัฒนธุรัรัมองค่์กรัของแต่ละสโมสรั ได้เรัียนรั้้ค่นหลากหลายปรัะเภท จ่งนำมาค่ิด
วิเค่รัาะห์หาข้อดี ข้อเสีย โอกาส และค่วามเป็นไปได้ ในค่วามตั�งใจที�จะก่อตั�ง
สโมสรัน้องใหม่ในภาค่ 3340 ให้ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กรัุ่นใหม่ GEN Y 
เป็นส่วนใหญ่่แต่ก็จะมีอีกกลุ่มที�เป็นกลุ่ม GEN X แถ้มด้วย Millennium เรัียกได้
ว่ามีค่รับทุกวัยตั�งแต่รัุ่นเตี�ยถ้่งรัุ่นเสี�ย รัุ่นตี�น้อยหมวยน้อยกันเลยทีเดียว เรัาเรัิ�ม
จากการัคุ่ยกันกับน้องๆ ขอเรัียกชื�อเล่นก็แล้วกันนะค่ะ มีน้องคุ่ง น้องป๊อป           
น้องซัง น้องล้าน น้องอาย เริั�มจากการันัดกินข้าว พ้ดวัตถุ้ปรัะสงค่์ของการัตั�ง
สโมสรัใหม่ให้กับผ้้มุ่งหวังฟัุง และได้พ้ดถ้่งโรัตารีัค่ืออะไรั ให้ทุกค่นได้เข้าใจถ่้ง  
การัรัวมตัวค่รัั�งนี� 
 สโมสรัของเรัาอาจจะมคี่วามค่ดิเหน็ ที�ค่อ่นขา้งจะไมเ่หมือนกบัผ้ใ้หญ่่
มากนกั เรัานำเรัยีนปรัก่ษาผ้้ใหญ่ห่ลายท่านในภาค่ แนน่อนค่ะ่มีฝ่ึายรัฐับาลก็ตอ้ง
มีฝึ่ายค่้าน มีทั�งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีทั�งค่นให้กำลังใจแสดงค่วามยินดี          
ล่วงหน้า มีทั�งค่นบอกว่าจะทำได้หรัือ? หัวเรัาะเยาะล่วงหน้า เรัาฟุังค่่ะแต่ไม่ถ้อย       
มุ่งมั�นค่่อยเป็นค่่อยไปเพรัาะเรัามีน้องๆ ช่วยค่ัดค่นดีเข้ารั่วมอุดมการัณ์ 
 เรัามีที�ปรั่กษา อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิรัิ, อน.ศมน ชค่ัตธุาดากุล 
อน.ทรััพย์นภา ชวลิตสกุลชัย, อน.ภัทรัภรัณ์ แข็งขัน รัับเป็นพี�เลี�ยงให้พวกเรัา    
เรัามีที�ปรั่กษากิติมศักด์ พ.อ.จักรัพงษ์ โพธุิ�นาแค่ ผ้้บังค่ับการักรัมทหารัรัาบที� 13 

ถ้่งแนวค่วามค่ิดเรัาอาจจะต่างไปบ้าง แต่พวกเรัาตรัะหนักถ้่งภาพลักษณ์ของ
องค์่กรัโรัตารีัอย่างเค่ร่ังค่รััด การัวางตัวให้เหมาะสม การัถ่้ายร้ัป การัใส่เสื�อองค์่กรั
ไปในสถ้านที�ต่างๆ ต้องเหมาะสม ไม่เอาชื�อองค่์กรัไปแอบอ้างให้เสื�อมเสีย หรัือ
วิถ้ีการัปรัะชุมแบบ New Normal เพื�อให้เข้ากับสถ้านการัณ์ในปัจจุบัน 
 เรัาเน้นมิตรัภาพภายในสโมสรัมาเป็นอันดับหน่�ง กจิกรัรัมแบ่งปันและ
ชว่ยเหลือมวลมนุษยชาติเป็นอันดับสอง เรัาใช้เวลาเกือบ 2 ป ีกไ็ด้ผ้ร้ัว่มอุดมการัณ์
จำนวน 26 ท่าน หลังจากที�เรัารัวมตัวกันได้แล้ว ได้รัับสารัตรัาตั�งจาก RI อย่าง 
ถ้้กต้องแล้ว เรัายังมีเด็กนักเรัียนที�เค่ยไปโค่รังการัเยาวชนแลกเปลี�ยนของโรัตารัี
มาสมัค่รัเพิ�มอีก 3 ค่นรัวมสมาชิกปัจจุบัน 29 ท่าน 
 และยิ�งไปกว่านั�นยังมีกลุ่มเป้าหมายที�สนใจรั่วมอุดมการัณ์กับเรัา
ติดต่อเข้ามาขอใบสมัค่รักันหลายท่าน ซ่�งเป็นเรัื�องที�น่ายินดีและท้าทายมากว่า
เรัาจะนำพาสโมสรัให้เกิดค่วามยั�งยืนให้ได้ แต่อย่างไรัก็ตาม เรัายังค่งย่ดมั�นใน
คุ่ณภาพมากกว่าปรัิมาณ 
 ดิฉันมีค่วามมุ่งมั�นและตั�งใจ พยายาม จะนำพาสโมสรัให้อย้่รั่วมกัน
อย่างมีค่วามสุข รัักสามัค่คี่ช่วยเหลือ แบ่งปันให้กับมวลมนุษยชาติตาม
วัตถุ้ปรัะสงค่์ของโรัตารัี และจะปล้กฝึังน้องๆ ให้เข้าใจถ่้งแก่นแท้ของค่ำว่า 
“Service Above Self” “การับรัิการัผ้้อื�นเหนือตน”
 กิจกรัรัมใดๆ ที�เรัาทำ เรัาจะตั�งใจทำสุดกำลังตามค่วามสามารัถ้โดย
ไม่หวังสิ�งตอบแทน 

เพชุรงามเม็ดใหม่ของภิาค 3340 สโมสรโรตาร่อุดรดุษฎี่ 
นยก.ไอลดา สุขบัญ่ชา นายกก่อตั�ง สโมสรัโรัตารัีอุดรัดุษฎี

สโมสรน�องใหม่



โครงการต์ิดอาวุธิให้ฮี่โร่ชุ่ดข้าว ฝ่่าวิกฤต์ COVID-19
 Save white hero PAPR against COVID-19
 โคุรงการติิด้อาวุธให้ฮีโร่ชีุด้ขาว ฝึ่าวิกฤติ COVID-19 นี�เป็นโคุรงการ
ที�ด้ำเนินการ เพ่�อติ่อส่้้กับั COVID-19 ที�ภาคุ 3340 โรติารีส่ากล ซึ่่�งมีพ่�นที�               
รบััผู้ดิ้ชีอบั จงัหวดั้ที�อย่้ในภาคุติะวนัออกเฉยีงเหนอ่และภาคุติะวนัออก จดั้ทำข่�น
ในชี่วงเด้่อนส่ิงหาคุม 2564 เป็นชี่วงเด่้อนที�มีส่ถูิติิการระบัาด้ของ COVID-19 
อัติราการรับัผู้้้ป่วยเข้ารับัการรักษาในโรงพยาบัาล อัติราการเส่ียชีีวิติ ภายใน
ประเทศึไทยส่้งกว่าที�ผู้่านมา การชี่วยส่นับัส่นุน ด้้านชีุด้อุปกรณ์ป้องกันทางการ
แพทย์จง่มีคุวามส่ำคัุญอย่างมาก เปรียบัเส่มอ่นการติดิ้อาวุธและเป็นเกราะป้องกัน
ให้กับัฮีโร่ชีุด้ขาวในการปฏิิบััติิภารกิจที�ท้าทาย โรติารีในฐานะองค์ุกรบัำเพ็ญ
ประโยชีน์ที�มุ่งมั�นให้เพ่�อนมนุษย์มีคุวามเป็นอย่้ที�ด้ีอย่างยั�งย่น และพร้อมเป็น        
ส่่วนหน่�งในการส่นับัส่นุนบัุคุลากรทางการแพทย์ เพ่�อรับัม่อกับัวิกฤติโคุวิด้-19  
ในขณะนั�น 
 บัุคุลากรทางการแพทย์ที�รักษาผู้้้ป่วยติิด้เชี่�อ มีคุวามเส่ี�ยงติ่อการ      
ติิด้เช่ี�อส่ามารถูลด้คุวามเส่ี�ยงด้ว้ยการใชีอ้ปุกรณ์ปอ้งกันภัยส่่วนบุัคุคุล (PPE) เพ่�อ
ปอ้งกันตัิวเองจากละอองไอจามหรอ่ของเหลวในร่างกายอ่�นๆ จากผู้้ป้ว่ยที�ติดิ้เชี่�อ
และพ่�นผู้ิวที�ปนเป้�อนที�อาจติิด้เชี่�อ PPE อาจรวมถู่ง ผู้้ากันเป้�อน เส่่�อคุลุมยาว         
หร่อ เส่่�อคุลุม (ชีุด้ส่้ทแบับัชีิ�นเด้ียว) ถูุงม่อ หน้ากาก และแว่นติา ติ้องใส่่ PPE 
อย่างถู้กติ้อง การปกป�ด้ร่างกายมากข่�นนำไปส่้่การป้องกันการติิด้เชี่�อที�ด้ีข่�น 
อย่างไรก็ติาม เน่�องจากส่ิ�งนี�มักจะเกี�ยวข้องกับัคุวามยากลำบัากที�เพิ�มข่�นใน        
การใส่่และถูอด้ PPE และ เม่�อใส่่ PPE จะมีคุวามอ่ด้อัด้และร้้ส่่กไม่สุ่ขส่บัาย          
โด้ยปกติิการส่วมใส่่ชีุด้ PPE เพียงคุร่�งชีั�วโมงจะทำให้ผู้้้ส่วมใส่่เกิด้คุวามอ่ด้อัด้    
เกิด้คุวามร้อนและหายใจลำบัาก ส่่งผู้ลให้ประส่ิทธิภาพการทำงานลด้ลงและ        
เกิด้คุวามเจ็บัป่วยได้้
 Powered Air Purifying Respirator (PAPR) คุอ่อปุกรณ์ปกป้องทาง
เด้ินหายใจแบับัจ่ายอากาศึบัริสุ่ทธิ� มีลักษณะเป็นหน้ากากป้องกันเชี่�อโรคุแบับั
คุลุมศีึรษะชีนิด้มีพัด้ลมพร้อมชุีด้กรองอากาศึ เป็นหน่�งในชุีด้ป้องกันส่ำหรับั
บัคุุลากรทางการแพทย์ โด้ยเฉพาะในภาวะการระบัาด้ของโรคุทางเดิ้นหายใจ เป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที�ใชี้ส่วมใส่่เพ่�อการป้องกันในระด้ับัส่้ง ในกรณีที�บัุคุลากร
ทางการแพทย์ติอ้งทำหตัิถูการใหกั้บัผู้้้ปว่ย COVID-19 ถูก้นำมาใชีส้่ำหรบัับัคุุลากร
ทางการแพทยท์ี�เผู้ชีญิเหติฉุุกเฉนิ ในหอ้งผู้า่ติดั้ หอผู้้ป้ว่ยหนกั (ICU) รวมถู่งแผู้นก
ที�เกี�ยวข้องในชี่วงการระบัาด้ที�นับัวันจะมีผู้้้ติิด้เชี่�อเพิ�มจำนวนข่�นเร่�อยๆ  
 วัติถูุประส่งคุ์ของ PAPR คุ่อเพ่�อปกป้องผู้้้ส่วมใส่่จากเชี่�อโรคุ ชี่วยให้
ไม่เกิด้คุวามอ่ด้อัด้จากชีุด้ PPE จ่งเป็นคุวามจำเป็นเร่งด่้วนที�ต้ิองให้คุวาม          
ชี่วยเหล่อบัุคุลากรทางการแพทย์เหล่านี�ให้ส่ามารถูทำงานอย่างมีประส่ิทธิภาพ
ได้้อย่างติ่อเน่�องถู่ง 4-5 ชีั�วโมง ภาคุ 3340 จ่งมีแนวคุิด้ในการส่นับัส่นุน PAPR 
ให้กับับัุคุลากรทางการแพทย์ในส่ถูานพยาบัาลที�อย้่ในพ่�นที� ในภาคุ 3340 
 ในฐานะผู้้้ว่าการภาคุ 3340 ด้ิฉันมีนโยบัายเพ่�อบัรรเทาคุวาม         
เด้อ่ด้รอ้นประชีาชีนในภาคุ 3340 โด้ยให้ทุกส่โมส่รจดั้กจิกรรมบัำเพญ็ประโยชีน์

ที�ติ่อส่้้กับั COVID-19 ติามคุวามเหมาะส่มกับัส่ถูานการณ์ในแติ่ละชีุมชีน                
และระวังตินเองให้มีคุวามปลอด้ภัย โด้ย 1) รณรงค์ุให้ส่มาชิีกรับัวัคุซึ่ีน เพ่�อ         
ส่รา้งภม้คิุุม้กนัหม้แ่ละให้คุวามร้้ในชีมุชีนเร่�องการปอ้งกนั COVID-19 2) การมอบั
อาหารส่ิ�งจำเป็นในการด้ำรงชีีพให้ผู้้้ได้้รับัผู้ลกระทบัจากการระบัาด้ของโรคุ         
3) เพิ�มคุวามปลอด้ภัย ส่ร้างชีวัญกำลังใจแก่บัุคุคุลากรทางการแพทย์ เชี่น              
การมอบัชีดุ้ PPE หน้ากากอนามยั อาหาร รวมทั�งเคุร่�อง PAPR และ 4) ชีว่ยเหลอ่
ผู้้้ที�ได้้รับัผู้ลกระทบัจากการระบัาด้ของโรคุในด้้านติ่างๆ 
 วัติถูุประส่งคุ์
 1. ให้บัุคุลากรทางการแพทย์ที�ส่วมใส่่ชุีด้ PPE ปฏิิบััติิงานอย่างมี
ประส่ิทธิภาพได้้อย่างติ่อเน่�อง
 2. การยกระด้ับัการด้้แลสุ่ขภาพและคุุณภาพชีีวิติที�ด้ี ของผู้้้ติิด้เชี่�อ 
COVID-19
 3. เพ่�อส่่งเส่ริมภาพลักษณ์โรติารีในร้ปแบับั People of Action
การด้ำเนินโคุรงการ
 หลงัจากการประชีมุนายกส่โมส่รในภาคุ 3340 ในวนัที� 31 กรกฎาคุม 
2564 เพ่�อแจง้รายละเอยีด้โคุรงการและใหแ้ติล่ะส่โมส่รไปประเมนิคุวามติอ้งการ
ของชีุมชีน ติามเอกส่ารที�ให้ไป วันที� 2 ส่ิงหาคุม 2564 มีการประกาศึให้ส่โมส่ร
ที�เข้าร่วมโคุรงการแจ้งคุวามติ้องการของชีุมชีนและเป�ด้การจองเคุร่�อง PAPR        
ใชี้เวลาไม่ถู่ง 6 ชีั�วโมง มีส่โมส่รที�เข้าร่วมโคุรงการ (ใชี้ส่ิทธิ�คุนละคุร่�ง) จองคุรบั 
61 ชีุด้ ส่โมส่รที�จองไม่ทันทยอยให้การส่นับัส่นุนในราคุาเต็ิมจำนวน อย่าง             
ติ่อเน่�องจนถู่งวันที� 31 ส่ิงหาคุม ได้้จำนวนทั�งส่ิ�น 100 ชีุด้ ในการส่นับัส่นุนใน 
คุรั�งนี�ส่โมส่รโรติารีทำงานร่วมกับัผู้้้ส่นับัส่นุนอ่�นๆ ที�ส่นใจโคุรงการ โคุรงการจ่ง
ประกาศึป�ด้การรับัจอง แติ่ส่โมส่รยังคุงติิด้ติ่อประส่านงานกับัผู้้้ผู้ลิติเพ่�อจัด้ซ่ึ่�อ
เคุร่�องและอุปกรณ์ส่ำรองได้้โด้ยติรง เพ่�อเพิ�มโอกาส่ในการบัริการชีุมชีน           
อย่างติ่อเน่�อง การด้ำเนินการผู้ลิติและส่่งมอบัมีกำหนด้การที�ชีัด้เจน                            
คุณะกรรมการโคุรงการมีการประส่านงานกันติ่อเน่�องส่่งผู้ลให้การด้ำเนินงานใน
แติ่ละขั�นติอน เป็นไปด้้วยคุวามเรียบัร้อย คุิด้เป็นเงินม้ลคุ่า 1,300,000 บัาท  
(หน่�งลา้นส่ามแส่นบัาทถูว้น) การส่ง่มอบัด้ำเนนิการแลว้เส่รจ็ 20 ส่ถูานพยาบัาล 
ในวันที� 9 กันยายน 2564
การป็ระเมูินโครงการ
 การด้ำเนินงานคุรั�งนี�ได้รั้บัคุวามร่วมมอ่จากหลายฝ่ึาย ทำให้โคุรงการ
นี�ส่ำเร็จติรงติามวัติถุูประส่งค์ุ บัุคุลากรทางการแพทย์ปลอด้ภัยและปฏิิบััติิงาน
อย่างมีประส่ิทธิภาพได้้อย่างติ่อเน่�อง ผู้้้ป่วยที�ติิด้เชี่�อ COVID-19 ได้้รับัการด้้แล
อย่างมีมาติรฐาน ชีุมชีนได้้ร้้จักองคุ์กรโรติารีมากข่�นในฐานะผู้้้บัำเพ็ญประโยชีน์
ในชีุมชีน อย่างติรงคุวามติ้องการ ยั�งย่นและส่อด้คุล้องกับัส่ถูานการณ์ และ
เปน็การช่ีวยส่ง่เส่ริมภาพลักษณข์องโรติารี ให้เปน็ที�ร้้จกัยิ�งข่�นในร้ปแบับั People 
of Action (คุนทำจริง) 
 จ่งนับัได้้ว่า ภาคุ 3340 ทำโคุรงการกิจกรรมบัำเพ็ญประโยชีน์
คุรอบัคุลุมถูง่ผู้้เ้กี�ยวข้องทุกภาคุส่ว่น แต่ิยงัไม่ทั�วถูง่ทุกพ่�นที� ส่โมส่รโรติารีในแต่ิละ
พ่�นที�เรง่ด้ำเนินการให้คุวามช่ีวยเหลอ่ชุีมชีนของตินอย่างเต็ิมคุวามส่ามารถู วกิฤติ
ในคุรั�งนี� ภาคุ 3340 มไิด้แ้คุเ่พียงมสี่ว่นชีว่ยใหผู้้้คุ้นมีคุวามเป็นอย้ท่ี�ด้ข่ี�น แต่ิยงัได้้
เปลี�ยนชีีวิติของเราเองด้้วย
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ผู้วภ.ดร.จ้าร่ศร่ กุลศิริป็ัญโญ
ภาค 3340 โรต์าร่สากล

D.3340
District Governer



สโมูสรโรต์าร่ร้อยเอ็ด ร่วมกับับัริษัท ธีระรัติน์ คุอมมิวนิเคุชีั�น จำกัด้ 
มอบัแอลกอฮอล์ลเจลขนาด้ 250 ml. เพ่�อใชี้ล้างม่อในการป้องกัน 
COVID-19 ให้กับัหน่วยงานติ่างๆ เพ่�อนำไปมอบัติ่อให้แก่พี�น้อง
ประชีาชีนในชีุมชีน จำนวน 300 ขวด้ ม้ลคุ่ารวมทั�งส่ิ�น 50,700 บัาท

สโมูสรโรต์าร่จั้นที่นิมูิต์ สโมูสรโรต์าร่ E club 3340 สโมูสรโรต์าร ่       
เข้าสอยดาว รว่มกนัจดั้กจิกรรมบัำเพ็ญประโยชีน ์มอบัส่ิ�งของเคุร่�องใชี้ 
ข้าวส่าร อาหารแห้ง อุปโภคุบัริโภคุ ให้โรงพยาบัาลส่นาม บั้านเขาแก้ว 
ติ.ปะติง อ.ส่อยด้าว จ.จันทบุัร ีชีว่ยเหลอ่ผู้้ป้ว่ยที�รกัษาตัิวที�ติดิ้โรคุระบัาด้ 
COVID-19 

สโมูสรโรต์าร่แก่นค้น ลงพ่�นที�มอบัส่ิ�งของอุปโภคุบัริโภคุให้กับัศ้ึนย์
พัฒนาเด้็กเล็ก เทศึบัาลติำบัลโคุกส่้ง อ.อุบัลรัติน์ จ.ขอนแก่น เพ่�อ        
ชีว่ยเหล่อจากกรณเีด้ก็นกัเรยีนติดิ้เช่ี�อ COVID-19 ซ่ึ่�งติอ้งรกัษาพยาบัาล
ที�ศึ้นย์ฯ พร้อมให้กำลังใจคุณะเจ้าหน้าที�ผู้้้ปฏิิบััติิงาน

สโมูสรโรต์าร่อำนาจ้เจ้ริญ จัด้กิจกรรมหยอด้วัคุซึ่ีนป้องกันโรคุโปลิโอ
ให้กับัเด้็ก ณ ศึ้นย์แพทย์โนนหนามแท่ง โรงพยาบัาลอำนาจเจริญ เพ่�อ
ส่ร้างการรับัร้้และรณรงคุ์การขจัด้โรคุโปลิโอ ติามนโยบัายของโรติารี
ส่ากล

สโมูสรโรต์าร่ท่ี่านที่้าวสุรนาร่ ลงพ่�นที�ชี่วยเหล่อผู้้้ประส่พภัยน�ำท่วม 
มอบัถูุงยังชีีพ และอาหาร น�ำด้่�ม ใน “โคุรงการ มอบัถูุงยังชีีพ ข้าวส่าร-
อาหารแห้ง-น�ำด้่�ม พร้อม ยาส่มุนไพร ส่้้ภัยโคุวิด้-19” ณ ติ.กระเบั่�อง
ใหญ่ อ.พิมาย จ.นคุรราชีส่ีมา

สโมูสรโรต์าร่หมูากแข้้ง จัด้โคุรงการอาหารกลางวัน เพ่�อร่วมรณรงคุ์
การขจัด้โรคุโปลิโอในวันโปลิโอโลก เพ่�อแส่ด้งถู่งคุวามเอ่�ออาทรติ่อ   
เพ่�อนมนุษย์ และรณรงคุ์การขจัด้โรคุโปลิโอ จ่งได้้จัด้งานพร้อมกัน         
ทั�วโลก ทั�วประเทศึ โด้ยจัด้ข้าวกล่อง 500 กล่อง น�ำด้่�ม 500 ขวด้          
เคุ้กกล้วยหอม และนม น�ำผู้ลไม้ 500 ชีุด้ งบัประมาน 40,000 บัาท 
เพ่�อแจกให้ประชีาชีน บัุคุลากรทางการแพทย์ในจังหวัด้อุด้รธานี 
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บัรรณาธัิการ ภิาค 3350 โรตาร่สากล

D.3350

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พสุวรรณภิ้มิ

สวัสดีผ้้อ่านทุกท่านค่่ะ

 ปี 2564 กำลังจะผ่านไป เท่ากับว่าเรัาใกล้จะหมด
ไปกับค่รั่�งหน่�งของปีโรัตารัี 2564-2565 แล้ว  ได้ทำสิ�งที�ตั�ง
เป้าหมายไว้ค่รับถ้้วนกันไหมค่ะ
 ฉบับนี�ขอเสนอเรัื�องการัก่อตั�งสโมสรัใหม่ค่่ะ ได้
ข้อม้ลนี�มาจากปรัะธุานพัฒนาสโมสรัของภาค่ 3350  แม้ว่า
ปัจจุบันยังไม่สำเรั็จตามเป้าเพรัาะสถ้านการัณ์โค่วิด แต่      
ค่าดว่าจะไปเรั่งสปีดได้ในช่วงค่รั่�งปีหลัง  
 เรัื�องของการัทำโค่รังการัทุนสมทบฯ นั�น  สโมสรั
โรัตารัีปทุมวัน เป็นตัวอย่างของสโมสรัใหญ่่และเก่าแก่ที�
เชี�ยวชาญ่เรัื�อง Global Grant มานาน ปรัะกอบกับมีค่้่มิตรั
ทั�งในและต่างปรัะเทศมากมาย  บก.จ่งได้ขอให้นายกเพิ�ง      
ผ่านพ้นของสโมสรัมาเล่าถ้่งบางโค่รังการัให้พวกเรัาฟุัง อัน
อาจเป็นแรังจ้งใจให้สโมสรัเล็ก หรัือสโมสรัที�ยังไม่เค่ยทำ
โค่รังการัทุนสมทบเหล่านี� ได้หันมาตื�นตัว เรัียนรั้้ และ
สอบถ้ามจากสโมสรัที�เค่ยทำสำเรั็จ จากค่ณะกรัรัมการัภาค่ 
หรัือสอบถ้ามมายังดิฉันที�พรั้อมจะช่วยเหลือ ก็ได้ค่่ะ
 การัปรัะชุมรัะดับนานาชาติ เป็นอีกเรัื�องหน่�งที�น่า
สนใจ  อน.ภทัรัศ์รั ีสวุมิล เป็นโรัแทเรีัยนที�ไปร่ัวมงานปรัะชุม
ต่างปรัะเทศเกือบทุกปี  และ ผชภ.พนิดา นะวิโรัจน์ เป็น
ปรัะธุานค่ณะกรัรัมการัส่งเสรัิมการัปรัะชุมใหญ่่โรัตารัีสากล  
หลังจากที�ทุกท่านได้อ่านบทค่วามทั�งสองนี�  หลายท่านอาจ
เกิดแรังบันดาลใจอยากไปรั่วมงาน RI Convention ที� 
Houston สหรััฐอเมรัิกา ในเดือนมิถุ้นายน 2022 ก็เป็นได้
 ส่วนภาพกิจกรัรัม ขอนำเสนอกิจกรัรัมวันโปลิโอ
โลก ของสโมสรัต่างๆ ค่ะ่ แลว้พบกนัค่รัั�งตอ่ไปในปหีนา้นะค่ะ
 สวัสดีส่งท้ายปีเก่าค่่ะ

อน.ตรอง แสงสว่่างว่ัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุว่รรณภูมิ
Tel. / Line ID : 0816122340

email : trongs3350@gmail.com

อน.ดร.พิชััย บููรณะสมบูัติ สโมสรโรตารีธนบูุรี
ปรัะธุานค่ณะอนุกรัรัมการัพัฒนาสโมสรัใหม่

     ปี “โรัตารัีเปลี�ยนชีวิต ด้วยจิตบรัิการั” นี�  เป้าหมาย
ของโรัตารัีสากลเรัิ�มปรัับตัวไปตามโลกาภิวัตน์ที�
เปลี�ยนแปลง รั้ปแบบของสโมสรัจ่งไม่เค่รั่งเค่รัียด         
เกินไป โดยกำหนดไว้ 8 ปรัะเภทดังนี�
 1. Traditional Rotary Club สมาชิกค่อืกลุม่ผ้้นำ
ชุมชนผ้้ปรัารัถ้นาให้สโมสรัถ้่งเป้าหมายในการับำเพ็ญ่

ปรัะโยชน์ เชื�อมสัมพันธุ์ พัฒนาปรัับปรัุงตนเอง
 2. Satellite Club มีสโมสรัดั�งเดิมอุปถ้ัมภ์ โดยมีการัปรัะชุมข้อบังค่ับ 
โค่รังการั และค่ณะกรัรัมการับรัิหารัสโมสรัของตนเอง
 3. E–Club สมาชิกใช้การัปรัะชุมทางออนไลน์เป็นหลัก
 4. Passport Club สมาชิกสามารัถ้เข้ารั่วมปรัะชุมกับสโมสรัอื�น โดย
กำหนดค่วามถ้ี�ขั�นต�ำที�ต้องเข้ารั่วมปรัะชุมกับสโมสรัของตนเองในแต่ละปี
 5. Corporate Club สมาชกิทั�งหมด หรืัอสว่นใหญ่ท่ำงานใหก้บันายจ้าง
รัายเดียวกัน
 6. Cause-Based Club สมาชิกจะมุ่งเน้นไปที�หลักการัหน่�งของโรัตารัี 
และมุ่งมั�นบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์เพื�อหลักการันั�นๆ
 7. Alumni-Based Club สมาชิกทั�งหมด หรัือส่วนใหญ่่เป็นศิษย์เก่า 
หรัือผ้้เค่ยมีส่วนรั่วมในโปรัแกรัมของโรัตารัี ม้ลนิธุิโรัตารัี
 8. Rotaract Club สมาชิกอายุ 18 ปีข่�นไป ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องได้รัับ
การัอุปถ้ัมภ์โดยสโมสรัโรัตารัีหรัือโรัทาแรัค่ท์ด้วยกันเอง
 ดังนั�น การัก่อตั�งสโมสรัใหม่จ่งยืดหยุ่นมากข่�น ไม่ต้องมีผ้้แทนพิเศษ         
ผ้้ว่าการัภาค่อย่างแต่ก่อน มีเพียงที�ปร่ักษาสโมสรัใหม่เท่านั�น หรืัอแม้กรัะทั�ง        
การัปรัะชุมชั�วค่รัาวนับสิบๆ ค่รัั�งก่อนสโมสรัพี�เลี�ยงจะส่งชื�อไปโรัตารีัสากลก็ไม่ได้
เป็นข้อบังค่ับ
 ในปีนี�ภาค่ 3350 ตั�งเป้าหมายก่อตั�งสโมสรัใหม่ไว้ปรัะมาณ 10 สโมสรั 
แต่เนื�องจากสถ้านการัณ์โค่วิดทำให้ทุกอย่างล่าช้าไปกว่ากำหนด ขณะนี� หลาย
สโมสรักำลังอย้่ในช่วงที�รัวบรัวมรัายชื�อสมาชิกก่อตั�งให้ได้จำนวนมากที�สุดแต่ต้อง
ไมต่�ำกว่า 20 ค่น (ยกเว้น Satellite Club ไม่ต�ำกว่า 8 ค่นเท่านั�น) เพื�อส่งชื�อสโมสรั
ไปยังโรัตารีัสากล และรัอรัับการัอนุมัติต่อไป  ยกตัวอย่างเช่น สโมสรัโรัตารีั                   
วังสรัาญ่รัมย์–ท่าพรัะ โดย นยก.ปรัะสารั จิรัชัยสกุล / สโมสรัโรัตารัีลพบุรัี             
วิชาเยนทรั์ โดย นยก.กวิน ผิวเผื�อน / สโมสรัโรัตารีัในแบบ BBC Model โดย            
รัวมตัวจากศิษย์เก่ากรัุงเทพการับัญ่ชี / Satellite Club ของสโมสรัโรัตารัีกรัุงเทพ
สยามมนิทรั ์/ สโมสรัโรัตารีัในจงัหวดัฉะเชงิเทรัา / สโมสรัโรัตารีัในจงัหวดันค่รันายก 
สโมสรัโรัตารัีในปรัะเทศเวียดนาม และสโมสรัโรัตารัีในปรัะเทศกัมพ้ชา เป็นต้น

สโมสรน�องใหม่



อน.ภัทร์ศรี สุว่ิมล สโมสรโรตารีสาทร
 
 การัปรัะชุมใหญ่่โรัตารัีสากล (Rotary 
International Convention) เป็นงานปรัะชุม
ที�จัดข่�นทุกปี โดยผลัดเปลี�ยนเจ้าภาพและ        
สถ้านที�จัดงานในแต่ละปี การัไปรั่วมงาน                  
RI Convention เรัาจะได้รับัชมพิธุเีป�ด-พิธุปี�ดที�
มีค่วามหลากหลาย ตื�นตาตื�นใจ แตกต่างกันไป

แล้วแต่ปรัะเทศเจ้าภาพ
 ในห้องบรัรัยายรัวม เรัาจะได้ฟุัง Keynote Speakers ที�มีชื�อ
เสียงและมีค่วามรั้้มาบรัรัยายและสร้ัางแรังบันดาลใจให้กับเรัา เช่น Bill 
Gates มาพ้ดถ่้งการัทำงานกับโรัตารีั เรัื�องการัขจัดโปลิโอที� Atlanta RI 
Convention เมื�อปี 2017
 ในห้องแยก เรัาจะได้เรัียนรั้้งานโรัตารัีที�เรัาสนใจ มีหลากหลาย
ห้องให้เลือกเรัียนรั้้ในทุกบรัิการั เช่น บรัิการัสโมสรั บรัิการัอาชีพ บรัิการั
รัะหว่างปรัะเทศ บรัิการัเยาวชน เรืั�องม้ลนิธุิ เรืั�องสมาชิกภาพ เรัื�องงาน
ปรัะชาสัมพันธุ์ มีให้เลือกในเรัื�องที�เรัาสนใจค่รับค่รััน
 ใน House of Friendship เรัาจะได้มิตรัภาพจากเพื�อน                     
โรัแทเรัยีนทั�วโลก ไดเ้ลือกซื�อสนิค้่าผลิตภัณฑ์ต์รัาโรัตารีั ไดเ้ลือกชมโค่รังการั
ต่างๆ ที�แต่ละปรัะเทศนำมาออกร้ัานแสดง เรัาอาจจะได้ค่้่มิตรัเพื�อทำ
โค่รังการัรั่วมกันในงานนี� นอกจากนั�น จะได้ชมการัแสดงที�หลากหลายจาก
โรัแทเรีัยน และเรัายังสามารัถ้แจ้งส่งการัแสดงไปร่ัวมงานได้ล่วงหน้า ซ่�ง
ปรัะเทศไทยเค่ยแสดงในเวที HOF มาแล้ว ก่อนการัปรัะชุมใหญ่่ยังมี          
Pre Convention สำหรัับกรัรัมการัและผ้้สนใจเกี�ยวกับเรัื�อง Youth 
Exchange, Rotaract, Interact เรัาจะได้เป�ดโลกกว้างและได้มิตรัภาพ      
จากการัเดินทางท่องเที�ยวก่อนหรัือหลังงานปรัะชุมอีกด้วย
 ในฐานะที�เรัาเป็นโรัแทเรีัยน ขอเชิญ่ชวนทุกท่านหาโอกาสไป         
รั่วมงานปรัะชุมใหญ่่โรัตารัีสากลสักค่รัั�งในชีวิต แล้วท่านอาจจะติดใจไป         
รัว่มงานอกีหลายๆ ค่รัั�ง เหมอืนโรัแทเรัยีนหลายทา่นที�ไปรัว่มงานเปน็ปรัะจำ
เสมอมา 

Convention 2022
ผชัภ.พนิดา นะว่ิโรจน์ สโมสรโรตารีธนบูุรี
 
 การัปรัะชมุโรัตารัสีากลป ี2022 จะจดัข่�น
ที�ศ้นย์ปรัะชุม George R. Brown เมือง 
Houston รััฐ Texas ปรัะเทศสหรัฐัอเมรักิา ใน
วันที� 4-8 มิถุ้นายน 2022 ซ่�งจะเป็นการัจัด
ปรัะชุมโรัตารัีสากลค่รัั�งที� 113
  สิ�งแรักที� เรัาต้องทำเมื�อตัดสินใจจะ         

เดนิทางไปร่ัวมปรัะชุมโรัตารีัสากลและหาปรัะสบการัณ์ค่อื ลงทะเบียนการั
เข้าปรัะชุม สามารัถ้ทำได้ง่าย โดยเข้าไปที� ri.registration@rotary.org 
อัตราค่าลงทะเบูียน
     • ถ้่ง 15 ธุันวาค่ม 2564 สมาชิกและแขกอายุ 31 ปีข่�นไป = $475 / 
อายุ 19-30 ปี = $125 / 5-18 ปี = $20 
     • หลัง 16 ธุันวาค่ม 2564 – 31 มีนาค่ม 2565 สมาชิกและแขกอายุ 
31 ปีข่�นไป = $575 / อายุ 19-30 ปี = $175 / 5-18 ปี = $30 
     • อายุต�ำกว่า 5 ปี ฟุรัี
     • รั่วมงานเป�ด House of friendship (4 มิถุ้นายน) = $60
 Opening sessions จะมีงานเช้าและบ่าย แต่อยากให้ทุกท่าน
ที�สนใจเข้าร่ัวมในงานเช้า เพรัาะเวลาเชิญ่ธุงปรัะเทศไทยพวกเรัาจะได้          
ปรับมือดังๆ พรั้อมๆ กัน ในงานจะมีการัแสดงตรัะการัตาและแนะนำตัว
ท่านปรัะธุานโรัตารีัสากล Shekhar Mehta พร้ัอมค่รัอบค่รััว Closing 
Session จะเปน็การัแสดงของเจา้ภาพปรัะเทศถ้ดัไปค่อื เมลเบริัน์ ปรัะเทศ
ออสเตรัเลีย ซ่�งจะมีการัแนะนำตัวปรัะธุานโรัตารัีสากลหญ่ิงค่นแรัก 
Jennifer E. Jones ใน House of Friendship นอกจากเดินด้การัแสดง
สินค้่า ท่านยังสามารัถ้แลกเปลี�ยนนามบัตรัของท่านกับโรัแทเรีัยนต่าง
สโมสรัในตา่งปรัะเทศที�มาออกงานแสดง เพื�อเปน็เพื�อนในภายหนา้ไดด้ว้ย
 สิ�งที�อยากเชญิ่ชวนไป Houston ค่รัั�งนี�ค่อื การัไดไ้ปเที�ยวตอ่ใน
สถ้านที�ที�มีชื�อเสียงเช่น Space Center, สนาม Rugby, Star Flight 
Museum และช้อปป��งรั้านดังของอเมรัิกาในรัาค่าถ้้กที� Outlet Mall             
ส่วนการัเดินทางก็สะดวกบินได้หลายสายการับิน เช่น Emirates บินผ่าน 
Dubai ตรังเข้า Houston หรัือสายการับิน ANA บินผ่านปรัะเทศญ่ี�ปุ่น 
ตรังเข้า Houston สำค่ัญ่ค่ือต้องจองตั�วเค่รัื�องบินให้เรั็วเพรัาะที�นั�งจำกัด 
ด้วยเหตุที�พวกเรัาโรัแทเรัียนทั�วทุกมุมโลกบินเข้าไปพรั้อมๆ กัน 
 รััฐ Texas เป็นสถ้านที�ที�มีค่วามสุขสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียง
เพลงและค่วามค่รั่กค่รัื�น รัีบตัดสินใจ และบินไปพบกันที� RI Convention 
Houston ค่่ะ
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D.3350
Global Grant Keep Global Grants in Mind

 ในปีที�ผ่านมา เป็นปีแห่งค่วามท้าทายของสโมสรัโรัตารีัปทุมวัน ด้วยวิกฤตโรัค่รัะบาด             
โค่วิด-19 สมาชิกส่วนมากเป็นผ้้อาวุโส มีเพียงทีมทำงานนำโดย อน.ณัฐธุีรั์ อังค่์สุวรัรัณเมธุ และอดีต
นายกเพียงไม่กี�ท่าน ปรัะกอบกับการัเพิ�มสมาชิกในช่วงเวลานี�เป็นการัยาก แต่โชค่ดีที�สมาชิกแต่ละ
ท่านของเรัาเป็นค่นคุ่ณภาพ ถ่้งแม้ไม่สามารัถ้ออกสนาม แต่ก็ช่วยปรัะสานหาค่้่มิตรัทั�งต่างปรัะเทศ
และในปรัะเทศได้โดยง่าย ทั�งยังค่อยสนับสนุนในทุกด้าน 
 เป็นที�ทรัาบกันว่าสโมสรัของเรัาชำนาญ่เรืั�องทำโค่รังการั Global grant เป็นอย่างมาก   
ทกุปมีกีารัส่งมอบอปุกรัณ์การัแพทยแ์กโ่รังพยาบาลตา่งๆ นบัไมถ่้ว้น ดว้ยการัปรัะสานสบิทศิของทา่น
อดีตผ้้ว่าการัภาค่ไชยไว พ้นลาภมงค่ล รัวมถ้่ง อน.บุญ่เด่น และ อน.นภัสกมล ซ่�งเชี�ยวชาญ่การัเขียน 
GG ผ้้ที�ต้องกล่าวถ้่งอีกท่านค่ือ อน.ปรัะสาธุน์ เกียรัติไพบ้ลย์กิจ ซ่�งปีที�ดิฉันเป็นนายก ท่านได้นำ
โค่รังการัแปลกใหม่มาส้่สโมสรั 2 โค่รังการั ซ่�งดิฉันภาค่ภ้มิใจนำเสนอ ได้แก่ โค่รังการัโค่กหนองนาที�
จังหวัดแพรั่ และโค่รังการัสอนภาษาอังกฤษ โรังเรัียนวัดดวงแข 
 โครงการโคกหนองนา จ.แพรั ่เป็นการัทำเกษตรัทฤษฎีใหม่ตามศาสตรั์พรัะรัาชา ภายใต้
แนวคิ่ดเศรัษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกแก่เกษตรักรัให้สามารัถ้ดำรังชีพในที�ดินของตน โดยไม่ต้อง
เดินทางไกลไปหากินในเมืองหลวงห่างไกลค่รัอบค่รััว ทั�งยังยั�งยืนไปถ้่งล้กถ้่งหลาน 
 โดยเรัาค่ดัเลอืกเกษตรักรัจงัหวดัแพร่ั 13 ค่รัอบค่รััว ที�เตม็ใจนำที�ดนิของตนเอง มาพฒันา
ตามแนวทางของพรัะอาจารัย์สังค่ม ธุนปัญ่โญ่ จากศ้นย์กสิกรัรัมธุรัรัมชาติสุรัินทรั์ ผ้้เชี�ยวชาญ่              
เรัื�อง Under Water Bank จาก USA มาเป็นผ้้ฝึึกอบรัม และมีพรัะค่รั้โสภณ ปัญ่ญ่าธุรั แห่ง               
วัดเชตวันเป็นผ้้ด้แลโค่รังการั ม้ลค่่าโค่รังการั 57,650 USD ภายใต้การัสนับสนุนหลักของสโมสรั       
โรัตารัีปทุมวัน สโมสรัโรัตารัีกรัุงเทพพัฒนาการั ภาค่ 3350, สโมสรัโรัตารัีเวียงโกศัย ภาค่ 3360 และ
ค่้่มิตรัจากปรัะเทศเกาหลี RC.Samcheonpo-Waryong ภาค่ 3590 และ RC.Sacheon-Gukhwa 
รัวมถ้่ง อน.ปรัะสาธุน์ และ อน.พรัชัย สมาชิกจากสโมสรัโรัตารัีปทุมวัน
 ดิฉันภ้มิใจที�มีโอกาสเป็นผ้้ขับเค่ลื�อนโค่รังการันี� ที�เรัิ�มต้นจากพื�นดินเปล่าไปส้่การัขุดดิน 
การัลงพันธุุพื์ช พนัธุุสั์ตว์น�ำ สตัว์บก การัสร้ัางบ่อบาดาลรัวมถ่้งการัจัดอบรัมวิธุกีารัเสมือนจริังทางซม้ 
โดยพรัะอาจารัย์สังค่ม แก่ชาวเกษตรักรั 13 ค่รัอบค่รััว เป็นมิติใหม่ของการัอบรัมที�ได้มิตรัภาพและ
ค่วามรั้้จากทั�วทุกทิศไปพร้ัอมกัน ขณะนี� โค่รังการัดำเนินไปถ่้ง 80% แล้ว เหลือขั�นตอนการัทำ               
บ่อบาดาลซ่�งกำลังดำเนินการั ค่าดว่าจะสำเรั็จในไม่ช้า ขณะนี� มีบางแปลงสามารัถ้มีพืชผลให้ได้           
เก็บกินกันแล้ว ช่างน่าภาค่ภ้มิใจเหลือเกิน
 ส่วนอีกโค่รังการัค่ือ โครงการสอนภาษาอังกฤษ แก่เด็กนักเรัียนรัะดับชั�น ป.4 ถ้่ง ป.5 
จำนวน 60 ค่น และค่ณุค่ร้ัอกี 2 ทา่น ของโรังเรัยีนวดัดวงแข ในเขตชมุชนปทมุวนั เพรัาะเรัาตรัะหนกั
ว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ�งสำค่ัญ่ ที�เยาวชนสามารัถ้นำไปต่อยอดเพื�อพัฒนาตนเองและปรัะเทศชาติ 
 อีกทั�งคุ่ณค่ร้ัทั�งสองที�ผ่านการัอบรัม ยังสามารัถ้นำไปถ้่ายทอดการัสอนให้แก่นักเรัียน       
รัุ่นต่อๆ ไป โดยเรัาจ้างสถ้าบัน ECC ผ้้มีค่วามชำนาญ่และเป็นเจ้าของภาษามาเป็นผ้้สอน โดยให้ RCC 
เป็นผ้้จัดหาอาหารัว่างแก่นักเรัียนและคุ่ณค่รั้ก่อนการัเรัียน ทั�งยังเป็นการักรัะจายรัายได้ส้่ชุมชน โดย
กำหนดการัเรัียนอาทิตย์ละ 3 ค่รัั�ง ค่รัั�งละ 1.30 ชั�วโมง รัวมทั�งหมด 150 ชั�วโมง 
  ขณะนี�เรัาดำเนินการัสอนไปได้ 1 เทอมแล้ว แต่ต้องรัะงับการัเรัียนการัสอนไปก่อน 
เนื�องจากอุปสรัรัค่โรัค่รัะบาดโค่วิด และค่าดว่าจะเริั�มสอนต่อเนื�องเมื�อโรังเรีัยนเป�ดการัเรีัยนปกติ โดย
มล้ค่า่โค่รังการัเทา่กบั 37,499 USD ไดรั้ับการัสนบัสนนุจากสโมสรัหลกั ค่อื สโมสรัโรัตารัปีทมุวัน ภาค่ 
3350 สโมสรัโรัตารัีจินจ้ซังฮััก เกาหลี ภาค่ 3590 สโมสรั Suntec City สิงค่โปรั์ ภาค่ 3310 และ
สโมสรัต่างๆ จากภาค่ 3502 นอกจากนี�ยงัไดรั้ับการัร่ัวมมอืรัว่มใจจากทีมค่ณุค่ร้ัและนักเรีัยนโรังเรีัยน
วัดดวงแข ซ่�งต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี เพื�อเป็นรัุ่นนำรั่องที�ดีไปส้่รัุ่นน้องอย่างยั�งยืน
 ปีที�ผ่านมา สโมสรัโรัตารัีปทุมวันได้ทำโค่รังการัมากมายเกือบค่รับ 7 Areas of Focus 
ค่าดวา่จะเดนิหนา้ทำโค่รังการัที�ดบีำเพญ็่ปรัะโยชนเ์พื�อเพื�อนมนษุยด์ว้ยกนั ภายใตแ้นวทางของ Rotary 
ค่ือ “การับรัิการัเหนือตน” เป็นที�ตั�งด้วยค่วามบรัิสุทธุิ�ใจและเจตนารัมณ์ที�ดีตลอดไป

นยผ.พัชันี กิจกาญจนมงคล
สโมสรโรตารีปทุมว่ัน

ปทุมว่ัน ทุ่มเทแรงใจ ให้้งานห้นัก 
มิได้พัก ชั่ว่ยคนไข้้ ให้้เข้้มแข้็ง

มุ่งกระทำ เพียงเพ่�อชัาติ ไม่อ่อนแรง 
จึงแสดง ให้้เห้็น เชั่นโครงการ

โคกห้นองนา ทำกันเถิิด จะเกิดผล 
พึ�งพาตน ยั�งย่น ถิึงลูกห้ลาน
อีกฝึึกเรียน ภาษา พาสำราญ 
พัฒนาการ ตนเอง สู่ชัาติเอย





สโมูสรโรต์าร่ฝ่าง นำโด้ย นย.กันตินา เส่ถูียรติิยางก้ร จัด้กิจกรรมมอบัรถูเข็นและ        
เคุร่�องวดั้คุวามด้นัโลหติิใหก้บััโรงพยาบัาลฝึาง และมอบัรถูเขน็ใหก้บััโรงพยาบัาลแมอ่าย 
รวมถู่งผู้้้ป่วย 2 รายในหม่้บั้านม่อนป��น อำเภอฝึาง และมอบัหนังส่่อและพจนานุกรม       
ให้กับัโรงเรียนบั้านเวียงหวายกับับั้านหัวนาในคุรั�งนี�ด้้วย 

สโมูสรโรต์าร่เช่่ยงใหมู่นวรัฐ นำโด้ย นยก.ชีลิด้า เอกชีัยพัฒนกุล ได้้จัด้กิจกรรมมอบั
อาหารกลางวันให้แก่แพทย์ และบุัคุคุลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที�โรงพยาบัาล
ด้อยส่ะเก็ด้ที�ศึ้นย์ฉีด้วัคุซึ่ีนวัด้ด้อยส่ะเก็ด้
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บัรรณาธัิการ ภิาค 3360 โรตาร่สากล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธันิน เศรษฐวนิชุย์
สโมสรโรตาร่แพร่

สวัสดีค่รัับมิตรัโรัแทเรัียนทุกท่าน 
 ส่งท้ายปี 2564 แล้วนะค่รัับกับฉบับนี� แต่ค่วาม
เค่ลื�อนไหวของกิจกรัรัมต่างๆ ในภาค่ 3360 ยังดำเนินไป
อย่างเข้มข้น เมื�อเดือนตุลาค่มที�ผ่านมา มีวันสำหรัับของ       
โรัตารัีสากลอย้่ 1 วันนั�นก็ค่ือ world polio day วันที� 24 
ตุลาค่มของทุกปี ในปีนี�ภาค่ 3360 มีหลายๆ สโมสรัได้ลง
ทะเบียนกิจกรัรัมผ่านเว็บไซต์ endpolio.org กันอย่าง
มากมาย ทำให้เป็นการัแสดงออกถ้่งค่วามตรัะหนักของ        
โรัแทเรีัยนทุกค่นที�มีต่อการัป้องกันโรัค่โปลิโอ โดยเรัาได้
ดำเนินการัสนับสนุนมาอย่างช้านาน ปีนี�ผ้้ ว่าการัภาค่              
จริัะยทุธุ หริัณัยวฒัน ์ได้จดัทำเสื�อโปโล End Polio จำหน่าย
แก่โรัแทเรัียนทุกท่าน โดยรัายได้จากการัจำหน่ายหลังหัก     
ค่่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบม้ลนิธุิในกองทุนโปลิโอพลัส 
 สำหรัับฉบับนี� ผมขอนำเสนอสก้�ปพิเศษโค่รังการั
ทางด้านสิ�งแวดล้อมของสโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่ซ่�งเกิดข่�นได้
จากโค่รังการัรัะดมทุนก่อนหน้า และเป็นโค่รังการัที�
แสดงออกถ้่ง people of action ได้อย่างชัดเจน นอกจาก
นั�นยังมีการัแนะนำสโมสรัโรัตารีัน้องใหม่ของภาค่ 3360 
ได้แก่ สโมสรัโรัตารีัเชียงใหม่นวรััฐและสโมสรัโรัตารีันกย้ง
พะเยา ป�ดท้ายด้วยภาพกิจกรัรัมของสโมสรัต่างๆ ในภาค่ 
3360 
 สุดท้ายนี�ขอให้ทุกท่านอย้่รัอดปลอดภัยห่างไกล
จากโค่วิด-19 นะค่รัับ

Activities กิจิกรรม



สโมูสรโรต์าร่พะเยา จัด้อบัรมกลั�นติะไคุร้หอมให้กับั อส่ม. และชีาวบ้ัานชุีมชีน
เกษติรสุ่ข เพ่�อพัฒนาผู้ลิติภัณฑ์ไล่ยุง ณ หม้่บั้านเกษติรสุ่ข ติ.แม่กา จ.พะเยา

สโมูสรโรต์าร่นกย้ง พะเยา นำโด้ย นยก.พัทยา บัุนนาคุและคุณะจากส่โมส่ร        
โรติารีเชีียงราย เจ้าหน้าที�อนุรักษ์ป่าจังหวัด้พะเยา ออกส่ำรวจพ่�นที�ส่ร้างอุโมงคุ์
ไผู้ช่ีมนกยง้คุอเขยีวฐานส่ดุ้ทา้ยของโลก พร้อมประชีมุประจำสั่ปด้าหน์อกส่ถูานที� 
ณ อ.จุน จ. พะเยา

สโมูสรโรต์าร่ล้านนาเช่่ยงใหมู ่นำโด้ย นย.แอนนา วรวงศึ์วสุ่ และเพ่�อนส่มาชีิก
จากส่โมส่รโรติารใีนจงัหวดั้เชียีงใหม ่รว่มกจิกรรมบัำเพญ็ประโยชีนร์ณรงคุต์ิอ่ติา้น
โรคุโปลิโอ และมอบัอาหาร-ของใชี้ประจำวัน ให้แก่เด้็กกำพร้าผู้้้ยากไร้ในคุวาม
อุปถูัมภ์ของวัด้ด้อนจั�น อ.เม่อง จ.เชีียงใหม่

สโมูสรโรต์าร่นครพิงค์เช่่ยงใหมู่ จัด้โคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ร่วมกับัสโมูสร   
โรต์าร่ไช่ยป็ราการ มอบัอุปกรณ์การแพทย์ (เคุร่�องผู้ลิติออกซึ่ิเจน) ณ ส่ำนักงาน
ส่าธารณสุ่ข อ.ไชียปราการ (รพ.ส่ติ.ห้วยไผู้่) โด้ยมอบัให้ รพ.ส่ติ.ร้องธาร 1 เคุร่�อง 
รพ.ส่ติ.บั้านใหม่หนองบััว 1 เคุร่�อง พร้อมน�ำด้่�มบัรรจุขวด้

Activities กิจิกรรม
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D.3360
Global Grant Global Grants

 เนื�องจากสถ้านการัณ์การัรัะบาดของไวรััสโค่วิด-19 เชื�อได้ว่ากิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์
ของแต่ละสโมสรัอาจจะลดน้อยลงเนื�องจากค่วามจำเป็นจะต้องลดการัรัวมตัว การัใช้ social 
distancing และการัป้องกันตัวเองจากการัติดเชื�อในชุมชน ภาค่ 3360 มีหลากหลายสโมสรัที�จะหา
กิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ดีๆ ทำอย่างต่อเนื�อง แน่นอนว่ามีทั�ง global grant หรัือ district grant ที�
ทำอย่างต่อเนื�องยาวนานมาโดยตลอด แต่หากจะลงมองที�การัทำโค่รังการัหารัายได้เพื�อนำมาทำ
กจิกรัรัมบำเพญ็่ปรัะโยชน์ในชว่งสถ้านการัณแ์บบนี� สโมสรัเชียงใหม่เปน็อีกหน่�งสโมสรัที�ค่่อนขา้งโดด
เด่นในการัจัดกิจกรัรัมภายในสถ้านการัณ์ดังกล่าวได้อย่างดีเยี�ยม และได้นำเอารัายได้จากการัทำ
กิจกรัรัมนั�นไปต่อยอดทำเป็นโค่รังการับำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ที�เกี�ยวข้องกับ 7 Areas of Focus หน่�งเรัื�อง
ใหม่ๆ นั�นก็ค่ือ สิ�งแวดล้อม (environment) โดยสโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่ นำโดย นย.วสิน เลิศเกียรัติ
ดำรังค่,์ อน.ญ่าดา ธุรัรัมปรัะเสรัฐิ ปรัะธุานค่ณะกรัรัมการับำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ และสมาชิกโรัแทเรัยีนอกี
กว่า 20 ทา่น รัว่มทำกิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์จติอาสา สร้ัางสะพาน ปรัับปรุังเส้นทางศก่ษาธุรัรัมชาติ 
บรัิจาค่ถ้ังเก็บน�ำ ปั�มน�ำ และไฟุโซลาเซลล์ ณ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื�อวัน
พฤหัสบดี ที� 21 ตุลาค่ม 2564 โดยมี นางสาววิมลมาศ นุ้ยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน เเละ
เจ้าหน้าที�อุทยานเเห่งชาติขุนขาน รั่วมให้การัต้อนรัับ พรั้อมทั�งมอบสิ�งของ เพื�อเป็นขวัญ่กำลังใจใน
การัปฏิิบัติงานเเก่เจ้าหน้าที� ทั�งนี� ในการัดำเนินการักิจกรัรัมต่างๆ เป็นไปตามมาตรัการัป้องกันการั
แพรั่รัะบาดของโรัค่ติดเชื�อไวรััสโค่โรันา 2019 (COVID-19) อย่างเค่รั่งค่รััด 
 อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สังกัดกรัมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า              
และพันธุุ์พืช เป็นหน่วยงานที�ด้แลทรััพยากรัธุรัรัมชาติและสิ�งแวดล้อมในพื�นที�ป่าอนุรัักษ์ และยัง
ขาดแค่ลนสิ�งจำเป็นพื�นฐานในการัสนับสนุนการัปฏิิบัติงานของเจ้าหน้าที�และอำนวยค่วามสะดวกให้
แก่นักท่องเที�ยว ทางสโมสรัโรัตารีัเชียงใหม่ได้ เห็นถ่้งค่วามสำคั่ญ่ของงานด้แลป้องกัน
ทรััพยากรัธุรัรัมชาติและการับริัการัสังค่มในด้านการัท่องเที�ยวเชิงนิเวศ จ่งได้ร่ัวมสนับสนุนบรัิจาค่       
ชุดหลอดไฟุโซลาเซลล์จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 5,367 บาท และอุปกรัณ์ในการัสรั้างสะพานข่�นใหม่
ทดแทนสะพานเดิมที�ชำรัุด เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้เดินข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัย รัวมถ้่งบรัิจาค่
อุปกรัณ์ในการัก่อสรั้างฐานป้ายสื�อค่วามหมาย จำนวน 14 ฐาน และสนับสนุนอาหารักลางวันสำหรัับ
เจ้าหน้าที�และอาสาสมัค่รัที�มาช่วยปฏิิบัติงานสรั้างสะพานและฐานป้ายสื�อค่วามหมาย เป็นเงิน            
27,755 บาท รัวมเปน็เงนิทั�งสิ�น 33,122 บาท เพื�ออำนวยค่วามสะดวกใหเ้จา้หนา้ที� และนกัทอ่งเที�ยว
ได้ใช้พื�นที�อุทยานแห่งชาติขุนขานในการัพักผ่อนหย่อนใจ และเรัียนรั้้คุ่ณค่่าของทรััพยากรัธุรัรัมชาติ
และสิ�งแวดล้อมอย่างปลอดภัย
 นย.วสิน เลิศเกียรัติดำรังค่์ ได้กล่าวถ้่งกิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ ณ อุทยานแห่งชาติ       
ขุนขานในค่รัั�งนี�ว่า งบปรัะมาณในการับรัิจาค่ในกิจกรัรัมนี�ส่วนหน่�งมาจากการัดำเนินกิจกรัรัมจัดหา
รัายได้เพื�อนำมาสนับสนุนกิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ Chiangmai Rotary Virtual Walk Run Bike 
ปี 2 ซ่�งได้รัับการัตอบรัับและสมัค่รัร่ัวมกิจกรัรัมอย่างมากมาย และได้สิ�นสุดกิจกรัรัมแล้วเมื�อวันที�               
30 ตุลาค่ม 2564 ที�ผ่านมา 
 กิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ในค่รัั�งนี�เป็นกิจกรัรัมที�สนุกสนาน ปรัะทับใจ และเต็มไปด้วย
ค่วามสุข และเสียงหัวเรัาะ ได้รัับการัต้อนรัับที�ดีและปรัะทับใจจากทางเจ้าหน้าที�อุทยานฯ นอกเหนือ
จากการัที�เรัาได้มาร่ัวมกันบริัจาค่สิ�งของดังที�ได้กล่าวมาแล้ว สมาชิกหลายๆ ท่านยังถื้อโอกาสได้มา
ท่องเที�ยวต่างสถ้านที� ได้เดินป่าเที�ยวชมธุรัรัมชาติ ได้ลุยน�ำ ได้ทำกิจกรัรัมรั่วมกัน ได้ช่วยเหลือซ่�งกัน
และกัน พี�ด้แลน้องน้องด้แลพี� ได้มีการัเซอรั์ไพรัส์เป่าเค่้กอวยพรัวันค่ล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้แก่ท่าน 
อน.ชุติมา เกิดเดโช ท่ามกลางธุรัรัมชาติที�สวยงาม สร้ัางค่วามสุขและค่วามปรัะทับใจเป็นอย่างมาก 
อีกทั�งท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน ยังได้เชิญ่สมาชิกสโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่ ไปแวะเที�ยวชมถ้�ำ
หลวงแมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่รัะหวา่งเดนิทางกลบั ซ่�งถ้�ำแหง่นี�ตั�งอย้ใ่นพื�นที� บา้นแมส่าบ ต.สะเมงิ
ใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันอย้่ในการัด้แลของ อุทยานแห่งชาติขุนขาน ตัวถ้�ำตั�งอย้่ห่างจากถ้นน
สายสะเมิง-กัลยานิวัฒนาเพียง 100 เมตรั และห่างจากเทศบาล อ.สะเมิง เพียง 5 กม. ซ่�งเป็น            
สถ้านที�ท่องเที�ยวอันสวยงาม ภายในถ้�ำพบค่้างค่าวกลับหัวจำนวนมาก ส่วนผนัง-เพดานถ้�ำบางจุดด้
เป็นม่านสีรัุ้งสวยงามสุดอันซีน นอกจากนี�ก็ยังพบหินย้อยสีดำที�ถ้ือเป็นปรัากฏิการัณ์ธุรัรัมชาติอัน        
นา่ท่�งไมน่อ้ย จง่อยากเชิญ่ชวนมวลมิตรัโรัแทเรีัยนทกุทา่น หากมีโอกาสได้มาทอ่งเที�ยวที�อำเภอสะเมิง 
เชิญ่แวะมาเที�ยวชมธุรัรัมชาติที�สวยงามได้ที�อุทยานแห่งชาติขุนขาน มีกิจกรัรัมเดินป่าศ่กษาเส้นทาง
ธุรัรัมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที�ค่อยแนะนำเส้นทาง และแวะเที�ยวชมถ้�ำหลวงแม่สาบ ท้ายที�สุดนี�ทาง 
นย.วสิน เลิศเกียรัติดำรังค่์ ขอขอบคุ่ณ นางสาววิมลมาศ นุ้ยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน        
เจ้าหน้าที�อุทยานเเห่งชาติขุนขานทุกท่าน เจ้าหน้าที�ทหารัและอาสาสมัค่รัที�รั่วมช่วยกันปฏิิบัติงานให้
สำเรั็จไปด้วยดี และขอบคุ่ณสมาชิกสโมสรัโรัตารัีทุกท่าน กิจกรัรัมนี�จะสำเรั็จไม่ได้ถ้้าหากปรัาศจาก
การัรั่วมมือช่วยเหลือกันของทุกฝึ่าย และหวังเป็นอย่างยิ�งว่าในอนาค่ตเรัาจะได้ทำกิจกรัรัมดีๆ รั่วม
กันอีก เพื�อตอบแทนสังค่มได้ในโอกาสต่อไป

นย.ว่สิน เลิศเกียรติดำรงค์ 
สโมสรโรตารีเชัียงให้ม่
ผู้้�ให้�สััมภาษณ์์
อน.นพ.ณ์ัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์์ สัโมสัรโรตารีแพร่
เรีย์บเรีย์ง



นยก.ชัลิดา เอกชััยพัฒนกุล
สโมสรโรตารีเชัียงให้ม่นว่รัฐ 

โรัตารัีบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์มายาวนาน 
เรัารัวมกันเติมค่วามสุขสันต์หรัรัษา
เชียงใหม่นวรััฐปรัาถ้นา 
สืบสานปณิธุานโรัตารัี 
เพื�อชุมชน สุขล้นยิ�มแย้มเปรัมปรัีดิ�
พวกเรัาทำจรัิงด้วยใจยินดี 
น�ำใจไมตรัีผ้กพันยืนยาว 
มารัวมกันค่รัอบค่รััวนวรััฐรั่วมใจ 
เสรัิมสรั้างมิตรัภาพสืบไป 
จากใจค่นจรัิง อิงเที�ยงธุรัรัม
 น้อมนำไมตรัีดีต่อกัน สุขสันต์ทุกวันโรัตารัี

 “นวรััฐรั่วมใจ” เพลงที�เรัานำค่วามรั้้ส่กศรััทธุาและเชื�อมั�นในองค่์กรั
โรัตารัี มาเรัียงรั้อยเป็นเพลงปรัะจำสโมสรัให้เรัาได้รั้องเป็นปรัะจำ เพื�อทบทวน
เจตนารัมณ์ของตนเองอย้เ่สมอ โดยเรัิ�มจากการัเสริัมสร้ัางมิตรัภาพภายในสโมสรั 
เมื�อภายในมคี่วามสขุเรัากพ็รัอ้มจะเผื�อแผค่่วามสขุใหก้บัชมุชน และทกุขอ้ค่วาม
ในเพลงล้วนบ่งบอกสิ�งที�เรัารัวมกันเป็น “สโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่นวรััฐ” 
 สโมสรัโรัตารีัเชียงใหม่นวรััฐ ก่อตั�งข่�นจากนักธุุรักิจ และผ้้มีค่วามร้้ั
หลากหลายวิชาชีพ ที�มีศักยภาพ มีค่วาม พรั้อมที�จะดำเนินตามแนวทางบำเพ็ญ่
ปรัะโยชน์ ที�โรัแทเรัียนปฏิิบัติมายาวนานกว่า 100 ปี โดยเรัิ�มจากสมาชิก 6 ท่าน 
ได้พบปะเยี�ยมเยียนกัน และสนทนาถ้่งแนวทางในการับรัิหารัจัดการัองค่์กรั        
โรัตารัี ที�ให้ค่วามสำค่ัญ่ต่อมิตรัภาพในสโมสรั การัป้พื�นฐานค่วามเข้าใจในโรัตารัี
ใหแ้กส่มาชกิใหม ่การัเลอืกทำโค่รังการับำเพญ็่ปรัะโยชนร์ัะยะยาว กจิกรัรัมรัะยะ
สั�นที�สอดค่ลอ้งกบัสถ้านการัณป์จัจบุนัที�เกดิปรัะโยชนต์อ่ชมุชน สง่เสรัมิใหส้มาชกิ
มีส่วนรั่วมอย่างทั�วถ้่งในทุกมิติของสโมสรั ไม่แบ่งแยกการัรัับรั้้รัะหว่างกรัรัมการั
กับสมาชิก เพื�อค่วามเป็นเอกภาพของสโมสรั และตกผล่กอย่างรัวดเรั็วว่า           
โรัตารัีสนับสนุนการัขยายสโมสรั เพื�อเพิ�มสมาชิกภาพ นำไปส้่กิจกรัรัมบำเพ็ญ่
ปรัะโยชน์ต่อสังค่มและชุมชนได้อย่างกว้างขวางยิ�งข่�น จ่งเป็นจุดเรัิ�มต้น ณ วันที� 
16 กันยายน 2564 ที�เรัาพรั้อมใจกันก่อตั�ง สโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่นวรััฐ เป็นชื�อ
สโมสรั โดยนำภาพ “ขัวเหล็ก” มาเป็นสัญ่ลักษณ์ปรัะจำสโมสรั ชื�อสะพานนี�        
ตั�งข่�นพื�อเป็นเกียรัติแก่ เจ้าแก้วนวรััฐ เจ้าหลวงนค่รัเชียงใหม่ เป็นเส้นทางเชื�อม
รัะหว่าง 2 ฝึั�งแม่น�ำป�ง เป็นตัวแทนแสดงค่วามมั�นค่งยาวนานกว่า 130 ปี ที�ก่อ
เกดิปรัะโยชน์แก่ปรัะชาชนโดยรัวมของจังหวดัเชยีงใหม ่และใช้สบีานเยน็ ซ่�งเปน็
สีปรัะจำมณฑ์ลพายัพ เป็นสีปรัะจำสโมสรั 
 วันที� 23 กันยายน 2564 สโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่นวรััฐ ส่งใบสมัค่รั    
เป็นสมาชิกโรัตารัีสากล ด้วยจำนวนสมาชิกก่อตั�ง 23 ท่าน มี นยก.ชลิดา              
เอกชัยพัฒนกุล เป็นนายกก่อตั�ง นยล.สุดฤทัย เวชชากุล เป็นเลขานุการัสโมสรั 
และ อน.รััศมี พิทักษ์มโนกุล เป็นผ้้ปรัะสานงานดำเนินการัก่อตั�งสโมสรัโรัตารีั
เชียงใหม่นวรััฐ ได้รัับสารัตรัาตั�งในวันที� 15 ตุลาค่ม 2564 เป็นสโมสรัลำดับที� 
223253 ของโรัตารัีสากล และเป็นลำดับที� 72 ของภาค่ 3360

สโมสรโรตาร่น�องใหม่
เป้าหมายของสโมสรัในปีก่อตั�งค่ือ 
 1. บรัิจาค่ให้กับม้ลนิธุิโรัตารัี 100% ของสมาชิก แบ่งเป็น PHF         
10 ท่าน และ EREY ทุกท่าน
 2. วางเปา้หมายการับำเพญ็่ปรัะโยชนด์า้น SAVE LIVES และ FIGHT 
HUNGER เพื�อช่วยแบ่งเบาภารัะปัญ่หาจากสถ้านการัณ์ COVID-19 รัะบาดใน
ชุมชนอย่างกว้างขวาง
 3. จดัทำโค่รังการัหาทนุรัะยะยาวโดยตั�งศน้ยร์ับับริัจาค่และจำหนา่ย
เสื�อผ้ามือสอง รัายได้ส่วนหน่�งมอบให้กับโรังพยาบาลดอยสะเก็ด อีกส่วนหน่�ง
เป็นทุนในการัทำกิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์เพื�อชุมชน 
 เมื�อการัรัวมใจเพื�อก่อตั�งสโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่นวรััฐ ดำเนินมา           
อย่างรัาบรืั�นและงดงาม สมาชิกสโมสรัโรัตารัีเชียงใหม่นวรััฐทุกท่านก็พรั้อมทำ
หน้าที�โรัแทเรัียนด้วยใจที�รัวมกันเป็นหน่�งเพื�อ “บรัิการัเหนือตนเอง” ตาม
อุดมการัณ์ของโรัตารัีสืบไป

 

นยก.พัทยา บูุนนาค
สโมสรโรตารีนกยูง พะเยา

เป็นค่วามจรัิง อิงเที�ยงธุรัรัม นำไมตรัี ดีทุกฝึ่าย”

  ด้วยนกย้งเป็นสัตว์ที�เป็นตัวชี�วัดถ่้งค่วามสมบ้รัณ์ของสิ�งแวดล้อม        
นกยง้ธุรัรัมชาตจิะอาศยัอย้ใ่นปา่ที�สมบร้ัณ ์และจากผลการัวจิยัของนกัวจิยัรัะดบั
นานาชาต ิพบวา่ จงัหวดัพะเยามนีกยง้ฝึง้ใหญ่อ่าศยัอย้ ่และเปน็ที�มั�นฐานสดุทา้ย
ของโลก
  สมาชิกก่อตั�งเห็นว่าเมื�อโลกส่งเพชรัเม็ดที�ชื�อว่า “นกย้ง” มาอย้่ป่าที�
พะเยา บ่งชี�ถ้่งสิ�งแวดล้อมของจังหวัดพะเยายังค่งสมบ้รัณ์ จ่งมีแนวค่ิดรั่วมกันที�
จะด้แลสิ�งแวดล้อมของจังหวัดพะเยาให้ดำรังอย้่และดีข่�น โดยมี “นกย้ง” เป็น 
ตัวชี�วัดค่วามสมบ้รัณ์ของสิ�งแวดล้อม อีกทั�งจะนำพาซ่�งเศรัษฐกิจชุมชนให้ดีข่�น 
สโมสรัโรัตารัีนกย้ง พะเยา มีพันธุกิจที�จะช่วย ค่น ป่า นก อย้่รั่วมกันได้ ภายใต้
สิ�งแวดล้อมที�สมบ้รัณ์ 
  สโมสรัโรัตารีันกย้ง พะเยา ได้รัับการัสนับสนุนจากท่านผ้้ใหญ่่         
ทุกภาค่ส่วน ทั�งภาค่รััฐและโรัตารีัภาค่ 3360 และศ้นย์โรัตารีัปรัะเทศไทยให้       
การัสนับสนุน ให้ค่ำชี�แนะในทิศทางการับำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ ด้านสิ�งแวดล้อมและ
ด้านอื�นๆ ใน 7 Areas of Focus
  ด้วยสโมสรัโรัตารัีนกย้ง พะเยา เป็นสโมสรัโรัตารัีน้องใหม่ อันดับที� 
71 ของภาค่ 3360 โรัตารัีสากล พรั้อมและยินดีมากที�จะทำงานรั่วมอุดมการัณ์ 
Service Above Self กับทุกสโมสรัค่่ะ หวังเป็นอย่างยิ�งว่าสโมสรัโรัตารัีพี� จะให้
โอกาสสโมสรัโรัตารีันอ้งใหม่ได้ทำกิจกรัรัมร่ัวมกัน เพื�อสังค่มเรัา เพื�อปรัะเทศเรัา 
และเพื�อโลกของเรัาค่่ะ
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อผู้ภิ. นครินที่ร์ รัตนกิจิสุนที่ร
ประธานอนุกรรม่การแปล
ศ้นย์โรตารีในประเทัศไทัย

สารป็ระธิานคณะอนุกรรมูการแป็ลศ้นย์โรต์าร่ในป็ระเที่ศไที่ย

 ส่วสั่ดี้มวลมิติรโรแทเรยีนทุกทา่น กอ่นอ่�นผู้มขอขอบัคุุณโรแทเรยีนทุกทา่นที�ได้เ้คุยเขา้เยี�ยม
ชีมเวบ็ัไซึ่ติข์องศ้ึนยโ์รติารใีนประเทศึไทย (website: www.rotarythailand.org) และที�ส่ำคุญัคุอ่ทา่น
ที�ได้เ้คุยใชีป้ระโยชีน์จากเอกส่ารแปลซึ่่�งพวกเราได้บ้ัรรจงทำให้กบััทา่นเพ่�ออำนวยคุวามส่ะด้วกและเพิ�ม
คุวามเข้าใจในเน่�อหาส่ำคุัญของโรติารี 
 ผู้มขอเรียนว่างานแปลเอกส่ารของโรติารีติ้องใชี้เวลา บัุคุคุลากรที�มีคุวามร้้คุวามส่ามารถู
ทางด้า้นภาษาอังกฤษและประส่บัการณ์ในโรติารี จง่จะได้ผู้้ลงานที�ด้เีพ่�อส่ง่ติอ่ใหท้า่นนำไปใชีป้ระโยชีน์
อย่างมีคุุณคุ่า

 ผู้มขอแนะนำทีมงานแปล 2 คุณะด้ังติ่อไปนี�
 คุณะอนุกรรมการแปลเอกส่าร และคุณะที�ปร่กษา
คณะอนุกริริมการิ
1. อผู้ภ.นคุรินทร์ รัตินกิจสุ่นทร (ประธาน)
2. อผู้ภ.ชีาญ จรรโลงเศึวติกุล
3. อผู้ภ.วิชีัย มณีวัชีรเกียรติิ
4. อผู้ภ.ส่มภพ ธีระส่านติ์
5. อน.ภาณุ ยศึเมธา
คณะที่่�ปริ่กษา
1. PRID ศึ.ด้ร.เส่าวลักษณ์ รัตินวิชีชี์
2. อผู้ภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์
3. อผู้ภ.อเล็กซึ่์ มาฟื้โร

 คุณะอนุกรรมการพิจารณาคุำศึัพท์ส่ำคุัญของโรติารี และที�ปร่กษา
คณะอนุกริริมการิ
1. อผู้ภ.นคุรินทร์ รัตินกิจสุ่นทร (ประธาน)
2. อผู้ภ.ส่มภพ ธีระส่านติ์ (ภาคุ 3330)
3. ด้ร.สุ่มมนา ติังคุณะส่ิงห์ (ภาคุ 3330)
4. อผู้ภ.ชีาญ จรรโลงเศึวติกุล (ภาคุ 3340)
5. อผู้ภ.ศึิริ เอี�ยมจำร้ญลาภ (ภาคุ 3340)
6. อน.ศึรีฟื้้า ศึิริอุด้มเศึรษฐ (ภาคุ 3350 )
7. อน.ภาณุ ยศึเมธา (ภาคุ 3350)
8. อผู้ภ.ด้ร.อนุส่รณ์ คุุณานุส่รณ์ (ภาคุ 3360)
9. อน.อภิศึักด้ิ� จอมพงษ์ (ภาคุ 3360)
ที่่�ปริ่กษา 
PRID ศึ.ด้ร. เส่าวลักษณ์ รัตินวิชีชี์

 ผู้มขอถู่อโอกาส่นี�ขอบัคุุณคุณะอนุกรรมการแปลและคุณะที�ปร่กษาทั�ง 2 คุณะ และ             
คุุณด้นุชีา ภ้มิถูาวร (ผู้้้อำนวยการศึ้นย์โรติารีในประเทศึไทย) ที�เส่ียส่ละเวลาอันมีคุ่าในการชี่วยแบั่งปัน
คุวามร้แ้ละประส่บัการณใ์นการแปลเอกส่ารของโรติารใีหก้บััพวกเราได้เ้ขา้ใจมากข่�น เปน็เวลากวา่หน่�ง
ปีห้าเด้่อน นับัติั�งแติ่วันที� 1 กรกฎาคุม 2563 ที�พวกเราได้้รับัมอบัหมายให้ทำงานแปลเอกส่ารของ        
โรติารี พวกเราได้้ส่ร้างผู้ลงานแปลให้กับัโรแทเรียนในประเทศึไทย ด้ังติ่อไปนี� 

1. บัันท่กคุวามเข้าใจในทางปฏิิบััติิส่ำหรับัองคุ์กรที�ให้คุวามร่วมม่อ (MOU - Cooperation 
Organization) (web)
2. ปฏิิบััติิการของผู้้้นำ (Leadership in Action) (web)
3. แบับัฟื้อร์มการก่อติั�งกลุ่มบัำเพ็ญประโยชีน์ชีุมชีนโรติารี (web)
4. เอกลักษณ์โด้ยส่รุป (Identity at a Glance) (web)
5. Voice and Visual Identity Guidelines (web)
6. คุติิพจน์และการประกาศึเกียรติิคุุณของประธานโรติารีส่ากล (print & web)
7. พ่�นฐานปฏิิบััติิงานของคุณะกรรมการภาคุ (District Committee Basics) (print & web)
8. พ่�นฐานปฏิิบััติิงานของผู้้้ชี่วยผู้้้ว่าการภาคุ (Assistant Governor Basics) (print & web)

Rotary Centre Thailand
ศ้นย์โรตาร่ในปีระเที่ศไที่ย



9. กลยุทธ์การเปลี�ยนแปลงของผู้้้นำองคุ์กร (Leading Change) (web)
10. แนวปฏิิบััติิให้เกิด้คุวามหลากหลาย คุวามเท่าเทียมและการอย้่ร่วมกันของ
ส่มาชีิกโรติารี (Committing to Diversity, Equity and Inclusion) (web)
11. การป้องกันและการแก้ปัญหาการคุุกคุาม (Preventing and Addressing 
Harassment) (web)
12. วิธีปรับัปรุงข้อม้ลของส่โมส่รโรทาแรคุท์ให้เป็นปัจจุบััน (How to Update 
Rotaract Club Information) (web)
13. วธิปีรับัปรุงข้อมล้ของส่โมส่รอินเทอร์แรคุท์ให้เป็นปัจจุบันั (How to Update 
Interact Club Information) (web)
14. เปา้หมายของการประกาศึเกยีรติคิุณุและคุำแนะนำ (Rotary Citation Goal 
Instructions) (web)
15. การเริ�มติ้นส่โมส่ร (Starting a Club) - คุอร์ส่จาก Learning Center (web)
16. คุำแนะนำส่ำหรับัส่โมส่รโรติารีในเคุร่อ (Guide to Satellite Club) (web)
17. การส่นับัส่นุนส่่งเส่ริมส่โมส่รใหม่ (Nurturing New Clubs) - คุอร์ส่จาก 
Learning Center (web)
18. ประมวลคุำศึัพท์ที�ส่ำคุัญของโรติารี (web)
19. คุ้่ม่อเยาวชีนแลกเปลี�ยน (web)
20. คุ้่ม่อโรทาแรคุท์ (web)
21. คุ้่ม่อการเริ�มติ้นส่โมส่รโรติารี (Starting a Rotary Club) (web)
22. คุำแนะนำส่ำหรับัทุนส่นับัส่นุนระดั้บัโลก (A Guide to Global Grant) 
(web)
23. ภาพรวมการจัด้การทุนส่นับัส่นุน – Grant Management Overview 
(หลักส่้ติรจาก Learning Center) (web)
24. ธรรมน้ญและข้อบัังคุับัของส่โมส่รอินเทอร์แรคุท์ (Interact Club 
Constitution & Bylaws) (web)
25. ถู้อยแถูลงนโยบัายเร่�องที�เน้นคุวามส่ำคุัญ (Areas of Focus Policy 
Statement) (web)

 นอกจากนี�ยังมีงานแปลที�ยังอย้่ระหว่างการด้ำเนินการอย้่ในขณะนี�
คุ่อ คุอร์ส่ติ่างๆ ใน Grant Management Seminar
 ท่านทั�งหลายคุงทราบัดี้ว่า โรติารีส่ากลได้้ผู้ลิติส่่�อคุวามร้้เกี�ยวกับั       
โรติารีมากมาย และใชี้การถู่ายทอด้ผู้่านส่่�อออนไลน์เป็นหลัก ซึ่่�งผู้มและ             
คุณะอนุกรรมการแปลติระหนักว่า งานของพวกเรายังมีอีกมากมายที�จะติ้องทำ 
แติ่ด้้วยเวลาและศัึกยภาพที�เรามีอย้่ในขณะนี� อาจจะยังไม่ส่ามารถูติอบัส่นอง
คุวามติ้องการของท่านได้้ทุกเร่�อง ฉะนั�น เราจ่งติ้องจัด้ลำด้ับัคุวามส่ำคุัญของ
เอกส่าร ที�จำเป็นติ้องแปลให้กับัโรแทเรียน ด้ังผู้ลงานแปลที�ได้้กล่าวถู่งข้างติ้น
 ขณะเด้ียวกันพวกเราเห็นคุวามส่ำคุัญ ในการแปลคุำพ้ด้ส่นทนาใน
วิด้ีโอของวิชีาติ่างๆ ใน Learning Center โด้ยจะขออนุญาติทางเจ้าหน้าที�ของ
โรติารีส่ากล ที�กำกับัด้้แลเร่�องส่่�อการเรียนการส่อน ให้อนุญาติให้เราส่่งคุำแปล
เป็น Subtitle ภาษาไทย เพ่�อบัรรจุในวีด้ีโอ ซึ่่�งเร่�องนี�ผู้มได้้มอบัหมายให้            
คุุณด้นุชีา ภ้มิถูาวร เป็นผู้้้ประส่านงานและยังอย้่ในระหว่างการด้ำเนินการอย้่
 สุ่ด้ท้ายนี�ผู้มและคุณะอนุกรรมการแปล ขอเชีิญชีวนมวลมิติร                
โรแทเรียน ทุกท่านเข้าเยี�ยมชีมผู้ลงานของเราในเว็บัไซึ่ติ์ของศึ้นย์โรติารีใน
ประเทศึไทย (website: www.rotarythailand.org) เพ่�อเปน็กำลงัใจให้กับัพวก
เราในการส่ร้างส่รรค์ุงานแปลที�มีคุุณภาพ เพ่�อพวกเราชีาวโรแทเรียนใน
ประเทศึไทย ขอบัคุุณคุรับั

อผู้ภ. นคุรินทร์ รัตินกิจสุ่นทร
ประธานอนุกรรมการแปลศึ้นย์โรติารีในประเทศึไทย

ปี 2563-2565
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สารประธานศ้นย์โรตารีในประเทัศไทัย

อผู้ภิ.วิวัฒน์ ศิริจิางคพัฒนา

 ภิาค 3330 3340 3350 3360 รวม ภิาค 3330 3340 3350 3360 รวม
ตัวเลขโรตาร่ ขึ้้อม่้ล www.rotary.org ณ์ วันทัี� 1 ธันวาค้ม่ 2564 (ในวงเล็บขึ้้อม่้ล ณ์ วันทัี� 1 กรกฎาค้ม่ 2564)

  Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract
 สมาชุิก 2,360 358 1,361 55 3,160 275 1,496 389 8,377 1,077
  (2,348) (572) (1,352) (48) (3,041) (183) (1,422) (377) (8,163) (1,187)
 สโมสร 101 28 63 5 119 27 72 13 355 73
  (101) (32) (63) (5) (119) (27) (70) (13) (353) (77)

 สวัสดีค่รัับ มิตรัโรัแทเรัียนทุกท่าน

 เชื�อเหลือเกินว่าขณะที�ได้รัับสารัฯ ฉบับนี� ทุกท่านค่งจะรั้้ส่กเบาใจลงได้บ้าง 
เนื�องจากว่าสถ้านการัณ์การัรัะบาดของโรัค่โค่วิด-19 ในปรัะเทศไทยของเรัาเรัิ�มค่ลี�ค่ลายมี
แนวโน้มที�ดีข่�น สอดค่ล้องกับนโยบายการัเป�ดปรัะเทศของไทย หวังว่าจากนี�ไปสถ้านการัณ์
จะค่่อยๆ ดีข่�นเป็นลำดับ อย่างไรัก็ตาม พวกเรัาก็อย่าได้ปรัะมาท การัปรัะชุมแบบพบปะกัน
และการัไปทำกิจกรัรัมบำเพ็ญ่ปรัะโยชน์ตา่งๆ กบัชมุชน ยงัค่งต้องรักัษารัะยะห่างและปฏิบัิติ
ตัวตามหลักสาธุารัณสุขด้านการัป้องกันการัติดเชื�ออย่างเค่ร่ังค่รััด เพื�อค่วามปลอดภัยของ
ทุกค่น อน่�ง การัปฏิิบัติหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ศ้นย์โรัตารัีในปรัะเทศไทย ขณะนี�เป�ดให้บรัิการั
ทุกวันทำการัโดยมีเจ้าหน้าที�สลับหมุนเวียนเพื�อเข้าไปปฏิิบัติหน้าที� 2-3 ค่นต่อวัน 

 จากค่วามพยายามทุม่เททำงานกวา่ 4 เดอืน ขณะนี�ค่ณะอนกุรัรัมการัแปลค่ำศพัท์
โรัตารีัโดย อผภ.นค่ริันทร์ั รััตนกิจสุนทรั เป็นปรัะธุานค่ณะอนุกรัรัมการัฯ ได้แปลค่ำศัพท์   
ทั�งปรัับปรัุงค่ำศัพท์เดิมให้ทันสมัยรัวมทั�งแปลค่ำศัพท์ใหม่ๆ เพิ�มเติมเสรั็จสิ�นแล้ว โดยได้นำ
เผยแพรัใ่หโ้รัแทเรีัยนในปรัะเทศไทยผ่านทางไลน์กลุม่ตา่งๆ นอกจากนี� ยงัสามารัถ้ดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของศ้นย์โรัตารีัในปรัะเทศไทย ผมขอขอบคุ่ณและชื�นชมในค่วามทุ่มเทใน      
การัทำงานของค่ณะอนุกรัรัมการัแปลค่ำศัพท์โรัตารัีมา ณ โอกาสนี�

 มิตรัโรัแทเรัียนที�รัักทุกท่าน การัปรัะชุมใหญ่่โรัตารัีสากลปรัะจำปี 2022 ซ่�งจะจัด
ข่�นที�เมืองฮัิวสตัน รััฐเท็กซัส ปรัะเทศสหรััฐอเมรัิกา รัะหว่างวันที� 4-8 มิถุ้นายน 2565            
ขณะนี�ท่านสามารัถ้ลงทะเบียนรัาค่าพิเศษ 475 USD (รัาค่าหน้างาน 675 USD) ได้ถ้่งวันที�        
15 ธุันวาค่ม 2564 (จากนั�นจะปรัับข่�นอีก 100 USD) หวังว่าจะเป็นงานที�จัดแบบพบหน้าได้
ในเวลานั�น เพื�อที�ชาวโรัแทเรัียนทั�วโลกจะได้มาพบปะกันในแบบที�เต็มเปี�ยมด้วยมิตรัภาพ 
และแม้หากมีเหตุให้ไม่สามารัถ้จัดงานได้ ผ้ท้ี�ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารัถ้ขอคื่นค่า่ลงทะเบียน
ได้เต็มจำนวน 

       ด้วยไมตรัีจิตแห่งโรัตารัี

  
 (วิวัฒน์ ศิรัิจางค่พัฒนา)
                           ผ้้ว่าการัภาค่ 3360 โรัตารัีสากล ปี 2546-2547
                              ปรัะธุานค่ณะกรัรัมการับรัิหารัศ้นย์โรัตารัีฯ ปี 2563-2565



มาร่่วมมือกััน
Save the Environment

      สโมูสรโรต์าร่เช่่ยงใหมู่ถิ�นไที่ยงามู นําโด้ย นายก ป�ยลักษณ์ 
หลีส่ิน นําทีมส่ํารวจพ่�นที� อ.พร้าว จ.เชีียงใหม่ เพ่�อนําข้อม้ลมาเขียน
โคุรงการทํา Global Grant ด้้านส่ิ�งแวด้ล้อมเกี�ยวกับัการลด้ปัญหา
ฝึุ่นคุวันอันเน่�องมาจากการเผู้าที�ก่อให้เกิด้มลภาวะ PM 2.5 
     โคุรงการนี�มุ่งเน้นให้คุวามร้้กับัเกษติรกรในการนํากิ�งไม้ที�เกิด้
จากการตัิด้แติ่งกิ�งติ้นลําใยและการเผู้าซัึ่งข้าวโพด้นํามาผู้ลิติเป็น 

Bio Char ซึ่่�งนอกจากจะชี่วยลด้มลภาวะในอากาศึแล้ว ยังส่ามารถู
ส่ร้างรายได้้ให้กับัชีุมชีนอีกทางหน่�ง ในร้ปแบับัของการนําไปผู้ลิติ
และจําหน่ายในร้ปของปุ๋ยบัํารุงด้ินที�มีคุุณส่มบััติิด้้ด้ซึ่ับัส่ารเคุมีได้้
เป็นอย่างด้ี และผู้ลิติเป็นถู่านอัด้แท่ง จําหน่ายเป็นถู่านส่ําหรับัการ
หุงติ้มได้้อีกด้้วย



โรตาร่ สนองตอบั 
 ต่อ COVID-19
ไปีที่่�ศ้นย์รวมข�อม้ล Rotary’s COVID-19 resource center 

วิธั่ที่่�จิะชุ่วยสโมสรฯ ในการลงมือที่ำจิริง การรณรงค์ฉ่ดวัคซั่น และวิธั่ปี้องกัน 

rotary.org/covid19


