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ปีร์ะมวลิจร์ร์ยาบร์ร์ณ
ของโร์แทเร์ียน

ROTARIAN CODE OF CONDUCT
As a Rotarian, I will:

ในิฐานิะที่่�เป็นิโรแที่เร่ยนิ ข�าพื่เจุ�าจุะ:

1)	 ป็ร็ะพฤติป็ฏิบัติดิ้วย่คุณธร็ร็มื่พร็้อมื่ดิ้วย่มื่าตร็ฐานี้	
จร็ร็ย่าบร็ร็ณในี้ช้้วิตส่วนี้ตัวและวิช้าช้้พ

2)	ป็ฏิบัติต่อผู้้อ่�นี้ดิ้วย่ความื่ยุ่ติธร็ร็มื่และเคาร็พในี้
วิช้าช้้พของแต่ละบุคคล

3)	ใช้ท้ี่กััษะที่างวชิ้าช้พ้ของข้าพเจ้าผ้า่นี้กัจิกัร็ร็มื่โร็ตาร็้
เพ่�อสนี้บัสนี้นุี้สง่เสร็มิื่เย่าวช้นี้	ช้ว่ย่เหลอ่ผู้เ้ดิอ่ดิร็อ้นี้
ที่้�จำเป็็นี้ย่ิ�ง	 และป็ร็ับป็ร็ุงคุณภูาพช้้วิตของผู้้คนี้ในี้
ชุ้มื่ช้นี้ของข้าพเจ้าและชุ้มื่ช้นี้โลกั

4)	หล้กัเล้�ย่งพฤติกัร็ร็มื่ที่้�เป็็นี้ป็ฏิป็ักัษ์ต่อโร็ตาร็้หร็่อ
	 โร็แที่เร็้ย่นี้อ่�นี้ๆ
5)	ช้่วย่ธำร็งไว้ซึ่่�งสภูาพแวดิล้อมื่	ที่้�ป็ลอดิจากักัาร็
	 คุกัคามื่ใดิๆ	 ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่โร็ตาร็้	 กัาร็จัดิงานี้และ

กัาร็ที่ำกัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ	ร็าย่งานี้เหตุนี้่าสงสัย่ใดิๆ	ในี้
กัาร็คุกัคามื่	และช้่วย่ที่ำให้ผู้้ร็าย่งานี้มื่ั�นี้ใจไดิ้ว่าจะ	

		 ไมื่่ถืูกัตอบโต้กัลับ

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

จินตนากัาร์
ถ่งกัาร์เปีลิี�ยนแปีลิง
ส์านความส์ัมพิันธิ์ใหม่ มุมมองใหม่ แลิะจินตนากัาร์ใหม่
ของท่านที�เมลิเบิร์์น ปีร์ะเทศออส์เตร์เลิีย แลิะนำพิลิังงานนั�น
กัลิบับ้านเพืิ�อจุดปีร์ะกัายส่์องส์ว่างให้ชัมุชันแลิะชัมุชันอื�นๆ ทั�วโลิกั
ท่านจะเปีลิี�ยนไปีตามที�ท่านจินตนากัาร์ว่าจะเปีนอะไร์ต่อไปี

กัาร์ปีร์ะชัุมใหญ่โร์ตาร์ีส์ากัลิปีี 2566
เมลิเบิร์์น ออส์เตร์เลิีย
27-31 พิฤษภาคม 2566



สารประธานโรตารีสากล
เจนนิเฟอร์์ อี. โจนส์์ กัันยายน ๒๕๖๕

เส์ี�ยงดวง

	 มื่่�อเร็ว็ๆ	นี้้�	นิี้คกับัดิฉิันัี้ไดิใ้ช้เ้วลาในี้กัวัเตมื่าลาซึ่่�งเร็าไดิพ้บกับัเพ่�อนี้สมื่าช้กิัและ 
	 คร็อบคร็ัวโร็ตาร็้ที่้�ด้ิมื่ากัๆ	 ซึ่่�งนี้ับถื่อฉัันี้เป็็นี้	 “นี้้าเจนี้นี้ิเฟอร็์”	 อย่่างไมื่่เป็็นี้
ที่างกัาร็	ในี้วันี้ที่้�สามื่หลงัจากัเที่้�ย่วช้มื่เมื่่องแพที่ซึ่ันี้	(Patzún)	บนี้ที่้�ร็าบสงูที่างที่ศิ
ตะวันี้ตกัของภูเูขา	เร็าออกัเดินิี้ที่างไป็ยั่งที่ะเลสาบอัตติลนัี้ซึ่่�งเร็าต้องไป็ให้ถืง่ภูาย่ในี้
พลบค�ำ	ถืา้เร็าใช้ถ้ืนี้นี้เล้�ย่งเมื่อ่งเร็าจะไป็ถืง่ที่้�นี้ั�นี้ไดิเ้ร็ว็ข่�นี้	ช้าวบา้นี้บอกัเร็าวา่ถืนี้นี้
เพิ�งไดิ้ร็ับกัาร็ซึ่่อมื่แซึ่มื่และย่่นี้ย่ันี้กัับเร็าว่า	“คุณจะไมื่่มื่้ป็ัญหา”
		 	 ตอนี้แร็กัๆ	 ก็ัไป็สบาย่ๆ	 เร็าเดิินี้ที่างลัดิเลาะไป็ตามื่ทีุ่่งกัาแฟเข้ย่วขจ้และ
ไร็่ข้าวโพดิที่้�ป็กัคลุมื่เนี้ินี้เขาร็าวกัับงานี้ฝีีม่ื่อท้ี่�นี้ำผ้้าส้ชิ้�นี้เล็กัๆ	 มื่าป็ะติดิป็ะต่อกัันี้
สลับไป็มื่า	แต่ที่้�ที่างข้ามื่แมื่่นี้�ำ	เร็าพบว่าสะพานี้ถืูกัพัดิที่ำลาย่ไป็	ที่างเดิ้ย่วที่้�จะไป็
ตอ่ไดิก้ัค็อ่กัาร็ลุย่แมื่น่ี้�ำดิว้ย่ร็ถืบัสเลก็ัของเร็า	มื่นัี้เป็น็ี้ช่้วงเวลาที่้�ตง่เคร็ย้่ดินี้ดิิหนี้อ่ย่	 
แต่เร็าตัดิสินี้ใจที่้�จะลองดิู	และโช้คดิ้ที่้�เร็าผ้่านี้พ้นี้ไป็ไดิ้อย่่างป็ลอดิภูัย่
		 	 กัาร็ผ้จญภูัย่คร็ั�งนี้้�ที่ำให้ฉัันี้นี้่กัถื่งความื่จร็ิงสำคัญสองป็ร็ะกัาร็ในี้โร็ตาร็้	
ป็ร็ะกัาร็แร็กั	 เร็าต้องอาศัย่ความื่เช้้�ย่วช้าญในี้ที่้องท้ี่�และภูาคพ่�นี้สนี้ามื่เพ่�อที่ำสิ�ง 
ที่้�เร็าจะที่ำใหด้ิท้ี่้�สุดิ	และสอง	บางคร็ั�งคณุตอ้งใช้้ดิวงเพ่�อใหบ้ร็ร็ลเุป็า้หมื่าย่ที่้�สำคญั
	 ทีุ่กัๆ	 วันี้	 ฉัันี้รู้็ส่กัเป็็นี้เกั้ย่ร็ติที่้�ไดิ้เร็้ย่นี้ร็ู้มื่ากัข่�นี้จากัคร็อบคร็ัวโร็ตาร็้ของเร็า	 
ทีุ่กับที่เร็้ย่นี้ค่อโอกัาสของกัาร็เติบโต	 และแต่ละเร็่�องร็าวค่อกัาร็สั�งสมื่เพิ�มื่ 
ตอนี้ใหมื่่ๆ	ให้กัับป็ีแห่ง	จิินตนาการ สานสร้างงานโรตารี ของเร็า

เจนี้นี้ิเฟอร็์	อ้.	โจนี้ส์
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล

เ

เจินนเิฟอร ์โจินส ์และสามีขีองเธอ นคิ เครยาซิชิ (บนซิา้ย) สนทนา
กับ นาทาลี บาทซิิบาล (Náthali Batzibal) นักเรียนที�พวกเขา 
ให้้การสนับสนุนโดยผ่่านโครงการเรียนร้้ห้นังสือกัวเตมีาลา 
(Guatemala Literacy Project) ในระห้ว่างการเยือน 
เมีื�อเดือนเมีษายน ตั�งแต่ปีี พ.ศ.2540 โครงการนี�ได้พัฒนาการ
ศึกษาในพื�นที�ชนบทของปีระเทศ โดยจิัดห้าห้นังสือ จิัดการ
อบรมีคร้และให้้ ทุนการศึกษา อดีตผ้้่รับทุนการศึกษา 
ชื�อ โรซิา อิกซิ์คอย (ล่างขวา) ซิึ�งก็ได้รับการสนับสนุนจิากโจินส์  
และเครยาชิชเช่นกัน โพสต์ท่าถ่่ายร้ปีกับล้กสาวและแมี่ 
ของเธอ
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สารประธานโรตารีสากล
เจนนิเฟอร์์ อี. โจนส์์ ตุลิาคม ๒๕๖๕

ส์่องโปีลิิโอ

เดิ่อนี้สิงหาคมื่	 ดิิฉัันี้ภููมื่ิใจที่้�ไดิ้ไป็เย่่อนี้ป็ากั้สถืานี้และเน้ี้นี้ย่�ำ
เป็้าหมื่าย่สูงสุดิของโร็ตาร็้ในี้กัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอ	 นี้อกัจากัน้ี้�

ย่ังเป็็นี้โอกัาสอันี้ย่ิ�งใหญ่ท้ี่�จะให้ความื่สำคัญกัับเจ้าหน้ี้าท้ี่�สาธาร็ณสุข
หญิงที่้�มื่้บที่บาที่สำคัญอย่่างยิ่�งในี้กัาร็ป็กัป้็องเดิ็กัจากัโร็คท้ี่�ป็้องกัันี้ไดิ้
ดิ้วย่วัคซึ่้นี้นี้้�
	 เดิ่อนี้นี้้�	เมื่่�อเร็าเฉัลิมื่ฉัลองวันี้โป็ลิโอโลกั	เร็าจะให้ความื่สำคัญ
กัับความื่พย่าย่ามื่ของเร็าที่้�ม้ื่มื่ากัว่า	 30	 ปี็ในี้กัาร็นี้ำร็ณร็งค์ขจัดิโร็ค
โป็ลโิอร็ะดิบัโลกัคร็ั�งแร็กัและความื่สำเร็จ็ของเร็าในี้กัาร็จดัิตั�งพนัี้ธมื่ติร็
ที่้�สามื่าร็ถืบร็ร็ลุเป็้าหมื่าย่อันี้ย่ิ�งใหญ่นี้้�	 เร็าทีุ่กัคนี้ที่ร็าบดิ้ว่าน้ี้�เป็็นี้หน่ี้�ง
ในี้โคร็งกัาร็ริ็เริ็�มื่ดิา้นี้สขุภูาพร็ะดิบัโลกัที่้�มื่ค้วามื่มืุ่ง่มื่าดิป็ร็าร็ถืนี้าสงูสุดิ
ในี้ป็ร็ะวตัศิาสตร็	์และเร็าไดิท้ี่ำใหจ้ำนี้วนี้ผู้ป้็ว่ย่โป็ลโิอลดิลงไดิก้ัวา่	99.9	
เป็อร็์เซึ่็นี้ต์ที่ั�วโลกั
	 ป็ากั้สถืานี้ย่ังคงเป็็นี้หน่ี้�งในี้สองป็ร็ะเที่ศในี้โลกัท้ี่�ม้ื่ไวรั็สโป็ลิโอ
สาย่พนัี้ธุธ์ร็ร็มื่ช้าตทิี่้�กัลาย่พนัี้ธุ	์(อก้ัแหง่หนี้่�งคอ่อฟักัานี้สิถืานี้ป็ร็ะเที่ศ
เพ่�อนี้บ้านี้)	 ดิิฉัันี้มื่้โอกัาสเห็นี้และม้ื่ส่วนี้ร็่วมื่ในี้กัาร็ร็ณร็งค์ให้วัคซึ่้นี้
ในี้ป็ากัส้ถืานี้	และไมื่น่ี้านี้หลงัจากัที่้�ดิฉิันัี้ออกัจากัที่้�นี้ั�นี้	ไดิม้ื่ก้ัาร็ร็ณร็งค์
สร็า้งภูมูื่คิุม้ื่กันัี้ที่ั�วป็ร็ะเที่ศคร็ั�งใหญ	่โดิย่เนี้น้ี้ไป็ที่้�เดิก็ัอาย่ตุ�ำกัวา่	5	ขวบ	
43	ลา้นี้คนี้	ดิฉิันัี้ไดิเ้หน็ี้ผ้ลงานี้อนัี้นี้า่ที่่�งของสมื่าช้กิัโร็ตาร็ใ้นี้ภูาคสนี้ามื่	
ผู้้หย่อดิวัคซึ่้นี้มื่ากักัว่า	 60	 เป็อร็์เซ็ึ่นี้ต์ในี้ป็าก้ัสถืานี้เป็็นี้ผู้้หญิง	 และ
พวกัเขากัำลงัที่ำงานี้อย่า่งย่อดิเย่้�ย่มื่ที่้�สร็า้งความื่ไวว้างใจและโนี้ม้ื่นี้า้ว
ให้มื่าร็ดิาให้วัคซึ่้นี้แกั่ลูกัๆ	ของพวกัเขา

	 จากักัาร็ที่้�ไดิ้เห็นี้ทีุ่กัอย่่างดิ้วย่ตนี้เอง	 ดิิฉัันี้ร็ู้ว่าป็ณิธานี้
เพ่�อยุ่ติโป็ลิโอนี้ั�นี้อยู่่ในี้โร็ตาร็้ที่ั�วโลกั	 และดิิฉัันี้มื่ั�นี้ใจว่าเร็า
มื่้ยุ่ที่ธศาสตร็์ในี้กัาร็ที่ำ	 ส่�อของป็ากั้สถืานี้กั็ช้่วย่สนี้ับสนีุ้นี้
ความื่พย่าย่ามื่ของเร็าอย่่างมื่ากัเช่้นี้กัันี้	 และสิ�งน้ี้�กั็ที่ำให้เกัิดิ
กัาร็เป็ล้�ย่นี้แป็ลงในี้ที่างที่้�ดิ้ข่�นี้	 ในี้เดิ่อนี้น้ี้�	 ช่้วงเวลาแห่งกัาร็ให้
คำมื่ั�นี้สญัญาร็ะดิบัโลกัคร็ั�งใหมื่ใ่นี้กัาร็ป็ร็ะช้มุื่สดุิย่อดิดิา้นี้สง่เสร็มิื่
สขุภูาพโลกั	(World	Health	Summit)	ในี้กัร็งุเบอร็ล์นิี้	ไดิส้ญัญา
จะร็วบร็วมื่ดิง่ที่ร็พัย่ากัร็มื่าให้มื่ากัข่�นี้เพ่�อสนี้บัสนี้นุี้ความื่พย่าย่ามื่
ในี้กัาร็ขจัดิโป็ลิโอเหล่าน้ี้�ซ่ึ่�งต้องที่ำอย่่างร็้บดิ่วนี้	 ตอนี้น้ี้�มัื่นี้อยู่่ที่้�
พวกัเร็าที่้�จะที่ำหนี้า้ที่้�ของเร็าและร็ะดิมื่เงนิี้ใหไ้ด้ิ	50	ลา้นี้ดิอลลาร็์
ในี้ป็ีนี้้�	เพ่�อร็ับเงินี้สมื่ที่บ	2	ต่อ	1	อย่่างเต็มื่ร็ูป็แบบจากัมืู่ลนี้ิธิบิล
และเมื่ลินี้ดิาเกัที่ส์
	 มัื่นี้เป็็นี้เร็่�องดิ้ท้ี่�จะมื่องในี้แง่ดิ้เกั้�ย่วกัับกัาร็ร็ับมื่่อโป็ลิโอ	
—	แต่เวลาที่้�มื่้เหตุกัาร็ณ์ใหมื่่ๆ	ของผู้้ติดิเช้่�อเกัิดิข่�นี้อ้กั	มื่ันี้กั็เป็็นี้
ที่้�นี้่าตกัใจเหมื่่อนี้กัันี้	ในี้ช้่วงไมื่่กั้�เดิ่อนี้ที่้�ผ้่านี้มื่า	มื่้กัาร็ร็ะบาดิใหมื่่
ของโร็คโป็ลิโอในี้อิสร็าเอล	สหร็าช้อาณาจักัร็	และล่าสุดิในี้พ่�นี้ที่้�
นี้ิวย่อร็์กัซึ่ิต้�ของสหร็ัฐอเมื่ร็ิกัา	 เร่็�องร็าวเหล่านี้้�นี้่าตกัใจ	 แต่ในี้
ที่กุัร็าย่ก็ัมื่ก้ัาร็ร็บัมื่อ่ไดิอ้ย่า่งเร็ย้่บร็อ้ย่ช้ดัิเจนี้	วคัซึ่น้ี้ใช้ไ้ดิผ้้ล	และ
หากัโร็คโป็ลิโอแพร็่ร็ะบาดิ	 เร็าต้องให้แนี้่ใจว่าผู้้ที่้�มื่้ความื่เส้�ย่ง
มื่ากัที่้�สุดิจะไดิ้ร็ับวัคซึ่้นี้อยู่่เสมื่อ
	 ที่้�สำคัญที่้�สุดิ	 เร็าต้องกัำจัดิไวร็ัสนี้้�เส้ย่เดิ้๋ย่วนี้้�	 หากั

โร็คโป็ลิโอมื่้อยู่่ที่้�ใดิกั็ตามื่	 กั็สามื่าร็ถืแพร็่กัร็ะจาย่
ไดิ้ทีุ่กัที่้�	 สิ�งที่้�ดิิฉัันี้เห็นี้ในี้ป็ากั้สถืานี้ที่ำให้ดิิฉัันี้
เช้่�อมื่ั�นี้ว่าเร็าที่ำไดิ้และจะต้องที่ำให้เสร็็จ	 แต่มื่ันี้
จะเกัิดิข่�นี้ไดิ้กั็ต่อเมื่่�อเร็าย่ังคงย่่ดิมื่ั�นี้ในี้กัลยุ่ที่ธ์ที่้�
ไดิผ้้ลและสนี้บัสนี้นุี้ดิว้ย่ที่ร็พัย่ากัร็ที่้�จำเป็็นี้ที่ั�งหมื่ดิ	
ดิว้ย่ความื่มืุ่ง่มื่ั�นี้	ความื่เอ่�ออาที่ร็	และความื่แนี้ว่แนี้่
อย่่างแที่้จร็ิง	เร็าจะขจัดิโป็ลิโอให้สิ�นี้ซึ่ากัไดิ้

เจนี้นี้ิเฟอร็์	อ้.	โจนี้ส์
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล

ใน
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แด่คนิอ่านิไม่ออก

หนี้ังส่อเล่มื่โป็ร็ดิเล่มื่หน่ี้�งของผ้มื่	 ช้่�อว่า	
ปีระวัติย่อของเกือบทุกสิ�ง (A Short History of 
Nearly Everything) เข้ย่นี้โดิย่	 บิล	 ไบร็สันี้	 ซึ่่�ง
ร็ำพันี้ถื่งกัาร็เกัิดิของจักัร็วาลและวิธ้กัาร็ที่้�จุดิเล็กัๆ	 ของมื่ันี้ที่้�เร็า
เร็้ย่กัว่าโลกั	 ไดิ้เป็ล้�ย่นี้จากัลูกับอลไฟร็้อนี้ร็ะอุที่้�มื่้แมื่กัมื่่า	 กัลาย่เป็็นี้
ดิินี้แดินี้ส้เข้ย่วขจ้และส้ฟ้าที่้�เร็าร็ู้จักัทีุ่กัวันี้นี้้�	 ข้อสร็ุป็ของไบร็สันี้
บอกัว่ามื่ันี้เป็็นี้ป็าฏิหาร็ิย่์ที่้�พวกัเร็า	 –	 โลกัและเผ้่าพันี้ธุ์ของเร็า
–	ร็อดิช้วิ้ตมื่าไดิ	้ไบร็สันี้เขย้่นี้วา่	“เราไมีเ่พยีงได้รบัอภสิทิธิใ์ห้ม้ีชีวีติอย้่
เท่านั�น แต่ยังได้รับความีสามีารถ่อันเปี็นเฉัพาะตัวในการเรียนร้้ และ
ทำาให้้ชีวิตดีขึ�นได้ด้วยวิธีมีากมีายห้ลายทาง”
	 เร็าโช้คดิ้ที่้�สามื่าร็ถือ่านี้ถื้อย่คำของไบร็สันี้หร็่อคนี้อ่�นี้ๆ	 และ
โช้คดิ้ท้ี่�ไดิ้เป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งขององค์กัร็ที่้�กัำลังที่ำให้โลกัของเร็านี้่าอยู่่ข่�นี้
โดิย่ช้ว่ย่เหล่อผู้ท้ี่้�อา่นี้ไมื่อ่อกั	มื่ผู้้ใ้หญท่ี่้�ไมื่ร่็ูห้นี้งัสอ่ป็ร็ะมื่าณ	773	ลา้นี้คนี้
ซ่ึ่�งสว่นี้ใหญเ่ป็น็ี้ผู้ห้ญงิที่้�ไมื่ส่ามื่าร็ถือา่นี้คำต่างๆ	หร่็อเขย้่นี้ช้่�อตนี้เองไดิ้
พวกัเขาเส้ย่เป็ร็ย้่บอย่า่งเหน็ี้ไดิช้้ดัิในี้ช้ว้ติ	มื่โ้อกัาสที่ำงานี้ไมื่ม่ื่ากั	และ
สถืานี้กัาร็ณ์นี้้�ไมื่่ใช้่ความื่ผ้ิดิของพวกัเขาเลย่
	 โร็ตาร็้ไมื่่ล่มื่เล่อนี้พวกัเขา	ในี้เดิ่อนี้กัันี้ย่าย่นี้	เร็ามื่าเฉัลิมื่ฉัลอง
เด่ิอนี้แหง่กัาร็ศก่ัษาขั�นี้พ่�นี้ฐานี้และกัาร็ร็ูห้นี้งัสอ่กันัี้เถืดิิ	โดิย่พจิาร็ณา
ที่้�ผ้ลกัร็ะที่บร็ะย่ะย่าวที่้�โร็ตาร็้และมืู่ลนี้ิธิโร็ตาร็้กัำลังสร็้างและวิธ้
ที่้�พวกัเร็ากัำลงัหาที่างที่้�จะใหค้วามื่ช้ว่ย่เหลอ่ดิว้ย่ความื่เพย้่ร็พย่าย่ามื่
	 ป็ีที่้�แล้วเพ้ย่งป็ีเดิ้ย่ว	 ตามื่ตัวเลขเบ่�องต้นี้	 มืู่ลนี้ิธิโร็ตาร็้อนีุ้มื่ัติ
ทีุ่นี้สนี้ับสนีุ้นี้ร็ะดัิบโลกั	 104	 ทีุ่นี้	 ร็วมื่เป็็นี้เงินี้	 6.3	 ล้านี้ดิอลลาร็์
สำหร็ับโคร็งกัาร็กัาร็ศ่กัษาขั�นี้พ่�นี้ฐานี้และกัาร็ร็ู้หนัี้งส่อ	 นี้้�เป็็นี้กัาร็
สานี้ต่อกัาร็ที่ำงานี้หลาย่ที่ศวร็ร็ษของพวกัเร็าในี้สโมื่สร็และภูาค
ของเร็า	 ในี้ฐานี้ะช้าวออสเตร็เล้ย่	 ผ้มื่ร็ู้ส่กัภูาคภููมื่ิใจอย่่างย่ิ�งกัับงานี้
ของดิิ๊กั	 วอล์คเกัอร็์	 อดิ้ตผู้้ว่ากัาร็ภูาคจากัคว้นี้ส์แลนี้ดิ์	 ซ่ึ่�งไดิ้ใช้้เงินี้
แมื่ช้ชิ้�งแกัร็นี้ที่์ของมืู่ลนิี้ธิเพ่�อพัฒนี้าวิธ้กัาร็สอนี้ภูาษาอังกัฤษ
แบบมืุ่่งเนี้้นี้ป็ร็ะสบกัาร็ณ์	(Concentrated	Language	Encounter)	
ที่้�ผู้้นี้ำดิ้านี้กัาร็ศ่กัษาคนี้อ่�นี้ๆ	ที่ั�วโลกัไดิ้นี้ำไป็ใช้้
	 ในี้ร็ะดิับชุ้มื่ช้นี้	 บร็ร็ดิาสโมื่สร็ต่างๆ	 ของเร็าข่�นี้ช้่�อในี้เร็่�อง
กัาร็ขับเคล่�อนี้หนี้ังส่อที่้� เป็ล้�ย่นี้ช้้วิตเดิ็กัๆ	 จำนี้วนี้มื่ากัอยู่่แล้ว	
แต่เมื่่�อเร็าร็วมื่หลาย่สโมื่สร็และภูาคต่างๆ	 ดิ้วย่กัันี้	 และที่ำเป็็นี้

โคร็งกัาร็ขนี้าดิใหญ่ของมืู่ลนี้ิธิโร็ตาร็้	
เร็าย่ิ�งมื่้ศักัย่ภูาพที่้�จะสร็้างผ้ลกัร็ะที่บ
ต่อชุ้มื่ช้นี้ไดิ้ที่ั�งหมื่ดิจากัร็ุ่นี้สู่ร็ุ่นี้
	 โอกัาสท้ี่�โร็ตาร็้จะสร็้างความื่แตกัต่าง
ในี้กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อนี้ั�นี้ไร็้ขอบเขต	 เมื่่�อกัาร็
อ่านี้และกัาร็เข้ย่นี้หนี้ังส่อขั�นี้พ่�นี้ฐานี้

ป็ร็ะสบผ้ลสำเร็็จ	 จะเป็็นี้กัาร็เป็ิดิเส้นี้ที่างสู่กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อ
ป็ร็ะเภูที่อ่�นี้ๆ	 เช้่นี้	 กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อเช้ิงตัวเลข	 กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อ
ดิิจิที่ัล	และกัาร็ร็ู้หนี้ังส่อที่างกัาร็เงินี้
	 อย่า่ป็ลอ่ย่โอกัาสของเร็าที่้�จะป็ร็บัป็ร็งุมื่มุื่หน่ี้�งของ
เอกัภูพของเร็าให้ดิ้ข่�นี้	 ผ้มื่ขอสนี้ับสนีุ้นี้ให้ที่่านี้คิดิให้ใหญ่
เก้ั�ย่วกัับเร็่�องกัาร็ร็ู้หนี้ังส่อและกัาร็ศ่กัษาและกัาร็เป็ล้�ย่นี้
โลกั	—	ที่ั�งในี้เดิ่อนี้นี้้�และต่อๆ	ไป็

เอ้ย่นี้	เอช้.	เอส.	ไร็ซึ่์ล้ย่์
ป็ร็ะธานี้กัร็ร็มื่กัาร็มืู่ลนี้ิธิ
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ปฏิบัติตามคำามั�นิสัญญา

ว่รบุรุษในิโรตาร่ของคุณคือใคร?	 คนี้หนี้่�ง
ของผ้มื่กั็ค่อ	เคลมื่	ร็้นีู้ฟ	(Clem	Renouf)	ป็ร็ะธานี้
โร็ตาร้็สากัลป็ี	 พ.ศ.2521-22	 ผ้มื่มื่้ความื่สัมื่พันี้ธ์
กัับเซึ่อร็์เคลมื่ซึ่่�งเส้ย่ช้้วิตในี้ป็ี	พ.ศ.2563	ในี้หลาย่ๆ	ดิ้านี้	เร็ามื่้อาช้้พ
เดิ้ย่วกัันี้	 ม้ื่สัญช้าติออสเตร็เล้ย่และมื่้ใจร็ักัต้องกัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอ
เหมื่่อนี้กัันี้	 ในี้กัาร็นี้ำของเคลมื่ที่ำให้เร็าอยู่่ในี้แนี้วที่างกัาร็ย่อมื่ร็ับ
สาเหตุกั่อนี้เป็็นี้อย่่างแร็กั	 แล้วร็ะดิมื่ความื่ร็่วมื่มื่่อร็ะดิับโลกัที่้�ที่ำอยู่่
ในี้ปั็จจุบันี้	 ซึ่่�งนี้ำเร็าไป็สู่กัาร็ขจัดิโร็คในี้มื่นีุ้ษย่์ให้สิ�นี้ซึ่ากัเป็็นี้เร็่�องท้ี่�
สองในี้ป็ร็ะวัติศาสตร็์
	 สิ�งที่้�โร็ตาร้็และพันี้ธมื่ิตร็ป็ร็ะสบความื่สำเร็็จนี้ั�นี้เป็็นี้อะไร็
ท้ี่�นี้่าที่่�งมื่ากั	 เร็าไดิ้ช้่วย่ลดิจำนี้วนี้ผู้้ป็่วย่โป็ลิโอที่ั�วโลกัไดิ้ถื่ง	 99.9%	
โดิย่สร็้างภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ให้เดิ็กักัว่า	2	พันี้ล้านี้คนี้ในี้	122	ป็ร็ะเที่ศ	ป็ีเดิ้ย่ว
ในี้ปี็ที่้�แลว้	เดิก็ัมื่ากักัวา่	370	ลา้นี้คนี้ได้ิร็บักัาร็ฉัด้ิวคัซึ่น้ี้ในี้	30	ป็ร็ะเที่ศ
โดิย่ใช้้วัคซ้ึ่นี้ป็้องกัันี้โร็คโป็ลิโอที่างช้่องป็ากัมื่ากักัว่า	 1	 พันี้ล้านี้โดิส
ดิ้วย่เหตุน้ี้� 	 เร็าพบว่าจำนี้วนี้ร็าย่ผู้้ป็่วย่ใกัล้ถื่งร็ะดิับต�ำสุดิเป็็นี้
ป็ร็ะวัติกัาร็ณ์	 ในี้เดิ่อนี้สิงหาคมื่	 พ.ศ.2563	 ภููมื่ิภูาคแอฟร็ิกัา
ขององค์กัาร็อนี้ามื่ัย่โลกั	 (WHO)	 ไดิ้ร็ับกัาร็ร็ับร็องว่าป็ลอดิจากั
โร็คโป็ลิโอสาย่พันี้ธุ์ธร็ร็มื่ช้าติ	 ซึ่่�งเป็็นี้ความื่สำเร็็จอันี้เหล่อเช่้�อ
สำหรั็บสมื่าช้ิกัโร็ตาร้็และเป็็นี้กั้าวสำคัญบนี้เส้นี้ที่างสู่กัาร็ขจัดิโร็ค
ให้สิ�นี้ซึ่ากั
	 แต่จำไว้ว่า	 เมื่่�อโร็คโป็ลิโอมื่้อยู่่ที่้�ใดิกั็ตามื่	ย่่อมื่เป็็นี้ภูัย่คุกัคามื่
ต่อผู้้คนี้ทีุ่กัหนี้ทีุ่กัแห่ง	 โดิย่เฉัพาะอย่่างย่ิ�งกัับเด็ิกัเล็กั	 คุณอาจ
เคย่ไดิ้ย่ินี้เกั้�ย่วกัับกัาร็ร็ะบาดิของโร็คเข้าไป็ย่ังมื่าลาว้และโมื่ซึ่ัมื่บิกั	
กัาร็ตร็วจพบเช้่�อโป็ลิโอไวร็ัสในี้นี้�ำเส้ย่ในี้สหร็าช้อาณาจักัร็	 และ
ร็าย่ล่าสุดิในี้สหร็ัฐอเมื่ร็ิกัา
	 เพ่�อให้ร็วดิเร็็ว	 โร็ตาร็้และพันี้ธมื่ิตร็จะใช้้วัคซ้ึ่นี้โป็ลิโอ
ช้นี้ิดิใหม่ื่	 เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ป้็องกัันี้โร็คโป็ลิโอในี้ช่้องป็ากัไที่ป์็	 2	 (nOPV2)	
เพ่�อต่อสู้กัับกัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลิโอที่้�มื่าจากักัาร็ไดิ้ร็ับวัคซึ่้นี้
หมื่นุี้เวย้่นี้	หร็อ่ที่้�เร็ย้่กัวา่โป็ลโิอไวร็สักัลาย่พนัี้ธุ	์(Variant	Poliovirus)	
ซ่ึ่�งย่ังคงคุกัคามื่เดิ็กัในี้แอฟร็ิกัาอย่่างต่อเนี้่�อง	 ร็วมื่ถื่งหลาย่ป็ร็ะเที่ศ

ในี้เอเช้้ย่และตะวันี้ออกักัลาง	ร็วมื่ที่ั�งในี้
อัฟกัานี้ิสถืานี้และป็ากั้สถืานี้
	 	 โร็ตาร็้ย่ั ง เกัาะติดิ เร่็� องนี้้�
เช่้นี้เคย่	 เร็ากัำลังเร็้ย่กัร็้องให้สมื่าช้ิกั
ทุี่กัคนี้ลงมื่่อที่ำและเป็็นี้ส่วนี้หนี้่�งของ
กัาร็ต่อสู้คร็ั�งป็ร็ะวัติศาสตร็์นี้้�	 ต่อสู้เพ่�อ

สโมื่สร็และชุ้มื่ช้นี้ของที่่านี้ในี้วันี้โป็ลิโอโลกั	 24	 ตุลาคมื่	
จงสร็้างความื่ตร็ะหนี้ักัร็ู้ในี้ความื่สำคัญของกัาร็ขจัดิ
โร็คโป็ลโิอและบที่บาที่ที่้�สำคญัของโร็ตาร็ใ้นี้ความื่พย่าย่ามื่
นี้ั�นี้ดิ้วย่กัาร็จัดิกัิจกัร็ร็มื่และกัาร็ร็ะดิมื่ทุี่นี้อย่่า ล่มื่
กัาร็บร็ิจาคเพ่�อบร็ร็ลุเป้็าหมื่าย่	 50	 ล้านี้ดิอลลาร็์ต่อป็ี
สำหร็ับกัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอจะไดิ้สมื่ที่บ	 2	 ต่อ	 1	 จากั
มื่ลูนี้ธิบิลิและเมื่ลนิี้ดิาเกัที่ส	์ซึ่่�งเป็น็ี้พนัี้ธมื่ติร็ผู้ใ้จดิข้องเร็า
	 เช้่นี้เดิ้ย่วกัับเซึ่อร็์	 เคลมื่	 เร็าทีุ่กัคนี้สามื่าร็ถื
เป็็นี้ว้ร็บุร็ุษของโร็ตาร็้ไดิ้	 โดิย่แต่ละคนี้มื่้ส่วนี้ในี้มื่ร็ดิกั
อันี้ย่ิ�งใหญ่ขององค์กัร็ของเร็า	ดิ้วย่กัาร็บร็ิจาค	เพิ�มื่ความื่
ตร็ะหนี้ักัร็ู้และหาทุี่นี้	 และกัาร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์แบบ
ลงมื่่อที่ำ	 พวกัเร็าแต่ละคนี้จะนี้ำโร็ตาร็้กั้ าวไป็ สู่
กัาร็ป็ฏิบัติตามื่คำมื่ั�นี้สัญญาของเร็าที่้�มื่้ต่อลูกัหลานี้
ของโลกั	ดิ้วย่กัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอให้หมื่ดิไป็ช้ั�วนี้ิร็ันี้ดิร็์

เอ้ย่นี้	เอช้.	เอส.	ไร็ซึ่์ล้ย่์
ป็ร็ะธานี้กัร็ร็มื่กัาร็มืู่ลนี้ิธิ

ผู้แปีลิ อน.ศร์ีฟา ศิร์ิอุดมเศร์ษฐ
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกัร์ุงเทพิร์ัชัดาภิเษกั04 กัันยายน-ตุลิาคม 2565



บัที่บัรรณาธ์ิกัาร
อผู้ภ.เฉลิมฉัตร จันิที่ร์อินิที่ร์

  เม่�อวนัทัี� 17 กนัยายน 2565 ส่มเด็้จพระกนิษฐาธิราชีเจา้ กรมส่มเด็้จ 

พระเทัพรัตินราชีสุ่ด้า ส่ยามบัรมราชีกุมารี เส่ด้็จพระราชีด้ำเนินไปในพิธี

พระราชีทัานเพลงิศพ ทัา่นพชิียัและคุณุหญงิจรวย รตัิติกลุ ณ เมรหุนา้พลบััพลา 

อิศริยาภรณ์ วัด้เทัพศิรินทัราวาส่ราชีวรวิหาร ซึ่่�งมีส่มาชีิกโรติารีจำนวนมาก 

ทัี�ไม่ส่ามารถูเด้ินทัางไปร่วมพิธีในวันด้ังกล่าวได้้ ทัีมงานจ่งรวบัรวมและ

ถูา่ยทัอด้ภาพถูา่ยติา่งๆ ในพธิมีานำเส่นอเพ่�อเปน็บันัทัก่คุวามทัรงจำติลอด้ไป

 ทีัมงานมีคุวามยินด้ีทัี�ได้้แนะนำให้ส่มาชีิกทัุกทั่านได้้ร้้จัก ประธานม้ลนิธิ 

ภาคุโรติารีไทัย PRID นรเศรษฐ ปทััมานันทั ์อด้ตีิกรรมการบัริหารโรติารีส่ากล  

ทัี�มาทัำหนา้ทีั�ติอ่จากทัา่นพชิียั รตัิติกลุ ซ่ึ่�งทีั�ผู่้านมามล้นธิภิาคุโรติารไีทัยส่ามารถูชีว่ยส่นบััส่นนุ

การทัำหน้าทัี�ของส่มาชีิกและส่โมส่รโรติารีในประเทัศไทัยได้้เป็นอย่างด้ี

 ส่ำหรับับัทัคุวามและการถู่ายทัอด้ภาพคุวามทัรงจำจากบัรรณาธิการร่วม 4 ภาคุ  

เราได้ร่้วมมอ่กันเล่าขานถูง่คุวามทัรงจำทัี�ทัา่นพิชียั รตัิติกุล อดี้ติประธานโรติารีส่ากล ได้เ้ดิ้นทัาง 

ไปร่วมกิจกรรมในทุักภาคุของโรติารีในประเทัศไทัย เพ่�อเป็นการให้เกียรติิและระล่กถู่ง 

ทั่านติลอด้ไป

 นอกจากนั�นยังเป็นบัทัคุวามและเน่�อหาทัี�เป็นประโยชีน์ติ่อส่มาชิีกโรติารีและผู้้้ส่นใจ  

ทัี�ทัีมงานมีคุวามติั�งใจรวบัรวมและถู่ายทัอด้ผู้่านนิติยส่ารโรติารีของเรา หากทั่านมีคุำแนะนำ 

หร่อข้อเส่นอแนะ ส่ามารถูแจ้งโด้ยติรงมาทัี�ผู้มหร่อแจ้งผู้่านบัรรณาธิการร่วม 4 ภาคุ 

ได้้ติลอด้เวลา เราจะร่วมม่อกันพัฒนางานในทัุกด้้านติ่อไป

 

ด้้วยไมติรีจิติแห่งโรติารี

 อผู้ภ.เฉัลิมฉััติร จันทัร์อินทัร์

บัรรณาธิการบัริหาร
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แปีลิ/เร์ียบเร์ียง: อผภ.นพิ.วีร์ะชััย จำเร์ิญดาร์าร์ัศมี ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีเชัียงใหม่

อาวั้ธีใหม่่
ทํี�ใช�
ตั่อสิู่�กํับ
โรคโปลั่โอ 

กํารค�นพบวััคซีีนดูัดูแปลังใหม่่ 

ช่วัยให�ควัาม่หวััง กํารขจัดู

โรคโปลั่โอใกํลั�สิ่ำเร็จม่ากํกํวั่าเดู่ม่
โดูย เจสิ่ัน คียเซีอร

08 กัันยายน-ตุลิาคม 2565



เด็กคนิหนิึ�งได�รับวัคซี่นิโปลิโอ nOPV2 
ในิเดือนิม่นิาคม ที่่�โรงเร่ยนิแห่งหนิึ�งในิเมืองบาเกา 

ประเที่ศแกมเบ่ย ระหว่างการรณรงค์ป้องกันิ
การระบาด ม่จุุดมุ่งหมายเพื่ื�อหยอดวัคซี่นิให�เด็ก

อายุตำ�ากว่า 5 ขวบทีุ่กคนิในิประเที่ศ
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	 ลักัษณะเหมื่อ่นี้มื่ก้ัาร็ออกัร็าย่กัาร็ที่ว้้เสมื่อ่นี้จร็งิ	(เร็ย้่ลลิต้�
ที่ว้)้	แต่ในี้ความื่จร็งิคอ่ห้องที่ดิลองที่างคลนิี้กิัที่้�นี้า่ที่่�ง	เพ่�อวจิยั่หา
อาวุธใหมื่่ล่าสุดิในี้กัาร็ต่อสู้เพ่�อขจัดิโร็คโป็ลิโอ	 -	 วิจัย่หาวัคซ้ึ่นี้
ที่้�ป็ร็ับโคร็งสร็้างใหมื่่ที่้�เร็้ย่กัว่าวัคซึ่้นี้โป็ลิโอหย่อดิล�ำยุ่คช้นิี้ดิที่้�	 2
หร็่อ	 nOPV2	 กัาร็ศ่กัษานี้้�มื่้วัตถืุป็ร็ะสงค์เพ่�อป็ร็ะเมิื่นี้วัคซ้ึ่นี้
โป็ลิโอสูตร็ใหมื่่ที่้�มื่้กัาร็ป็ร็ับเป็ล้�ย่นี้ใหญ่ที่้�สำคัญคร็ั�งแร็กัในี้ร็อบ	
6	 ที่ศวร็ร็ษว่าจะสามื่าร็ถืช้่วย่ยุ่ติกัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลิโอไวร็ัส	
(ขณะที่้�ย่ังใช้้วัคซึ่้นี้หย่อดิแบบเดิิมื่)	 หร็่อที่้�เร็้ย่กัว่าไวร็ัสโป็ลิโอ
ตัวแป็ร็	 (กัลาย่พันี้ธ์ุ)	 ใหม่ื่ไดิ้หร็่อไม่ื่	 แม้ื่จะเกิัดิข่�นี้ไดิ้ย่ากัขณะที่้�
ไวร็สันี้้�ย่งัมื่ช้้ว้ติ	หร็อ่แมื่ว้า่ไวร็สันี้้�จะออ่นี้แอลงหลงัใหว้คัซึ่น้ี้โป็ลโิอ
หย่อดิแบบเดิมิื่	แตไ่วร็สักัย็่งัคงหมื่นุี้เวย้่นี้ร็ะบาดิในี้พ่�นี้ที่้�ที่้�มื่เ้ดิก็ัๆ	
ไดิร้็บัวคัซึ่น้ี้จำนี้วนี้นี้อ้ย่	และไวร็สัจะกัลาย่พนัี้ธุก์ัลบัคน่ี้สูร่็ปู็แบบ
อนัี้ตร็าย่	ที่้�สามื่าร็ถืตดิิเช้่�อผู้ท้ี่้�ย่งัไมื่ไ่ดิร้็บักัาร็ใหว้คัซึ่น้ี้คร็บถืว้นี้อก้ั	
	 กัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลโิอไวร็สัสาย่พนัี้ธุเ์ป็ล้�ย่นี้แป็ลงเหล่านี้้�	
เกัดิิข่�นี้ในี้ช่้วงสองที่ศวร็ร็ษที่้�ผ่้านี้มื่าซึ่่�งเป็น็ี้อปุ็สร็ร็คสาํคญัในี้ความื่
พย่าย่ามื่ของโร็ตาร็แ้ละพนัี้ธมื่ติร็ในี้โคร็งกัาร็ร็เิร็ิ�มื่กัาร็ขจดัิโป็ลโิอ
ที่ั�วโลกั	(GPEI)	เพ่�อกัวาดิลา้งโร็คร็ะบาดิ	ที่้�เกิัดิจากักัาร็ร็ะบาดิของ

ไวร็ัสโป็ลิโอกัลาย่พันี้ธ์ุที่้�ควบคุมื่ไม่ื่ไดิ้	 และย่ังแพร่็กัร็ะจาย่ตามื่
ธร็ร็มื่ช้าตใินี้สิ�งแวดิล้อมื่มื่านี้บัพนัี้ปี็	แม้ื่ปั็จจบุนัี้ย่งัคงเป็็นี้โร็คร็ะบาดิ
ป็ร็ะจาํถืิ�นี้ในี้สองป็ร็ะเที่ศคอ่ป็ร็ะเที่ศอฟักัานี้สิถืานี้และป็ากัส้ถืานี้	
ซึ่่�งมื่้ผ้ลลัพธ์เหมื่่อนี้กัันี้	 –	 แมื่้ไวร็ัสที่้�ร็ะบาดิจะที่ําให้เกัิดิอัมื่พาต
ไดิ้ค่อนี้ข้างนี้้อย่กั็ตามื่	
	 เมื่่�อป็	ี2011	เจา้หนี้า้ที่้�ของมื่ลูนี้ธิ	ิBill	&	Melinda	Gates	ซึ่่�ง
เป็น็ี้หนี้่�งในี้พนัี้ธมื่ติร็ของ	GPEI	สงสยั่วา่ไวร็สัที่้�มื่ช้้ว้ติในี้วคัซึ่น้ี้แบบ
หย่อดิที่างป็ากัดิั�งเดิิมื่นี้ั�นี้	 เร็าสามื่าร็ถืจํากััดิความื่สามื่าร็ถืในี้กัาร็
กัลาย่พนัี้ธุไ์ด้ิหร็อ่ไม่ื่	“เป็ีนความีท้าทาย ทางวทิยาศาสตร์ล้วนๆ” 
อนี้นัี้ดิา	บนัี้ดิโิอป็าดิย่าย่	ร็องผู้้อาํนี้วย่กัาร็ที่ม้ื่โป็ลิโอที่้�มื่ลูนี้ธิเิกัตส์	
ซึ่่�งให้ทีุ่นี้สนี้ับสนีุ้นี้โคร็งกัาร็นี้้�ให้ความื่เห็นี้ว่า	“เร็าจะที่ําให้วัคซึ่้นี้
มื่้ความื่เสถื้ย่ร็ที่างพันี้ธุกัร็ร็มื่มื่ากัข่�นี้	 โดิย่ไมื่่กัร็ะที่บต่อกัาร็สร็้าง
ภููมิื่คุ้มื่กัันี้	 [ความื่สามื่าร็ถืในี้กัาร็กัร็ะตุ้นี้กัาร็ตอบสนี้องของ
ร็ะบบภููมื่ิคุ้มื่กัันี้]	ไดิ้อย่่างไร็?	เป็็นี้เร็่�องที่้าที่าย่จร็ิงๆ”	
	 อย่่างไร็กัต็ามื่นี้กััวจิยั่ต้องหาวธิท้ี่ดิสอบแนี้วความื่คดิิดิงักัล่าว
แต่ต้องมื่้กัาร็ป็้องกัันี้ผู้้เข้าร็่วมื่กัาร็ศ่กัษาวิจัย่อย่่างเข้มื่งวดิ
ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่ป็ี	2015	ที่้�กัร็ุงบร็ัสเซึ่ลส์	อนี้ันี้ดิา	บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่

ช่วังกํลัางป 2017 ม่ีคนแปลักํหน�าสิ่องกํลั้่ม่รวัม่ 15 คนม่าอาศัย

อยู่ดู�วัยกํันนาน 28 วัันในตัู �คอนเทํนเนอรทํี�ตัั�งอยู ่ในลัานจอดูรถ

ของโรงพยาบาลั ม่หาวั่ทํยาลััยแอนตัเวั่รปในเบลัเยียม่ ทํี�นั�นพวักํเขา

สิ่าม่ารถม่ีกํ่จกํรรม่อ่านหนังสิ่ือแลัะชม่ภูาพยนตัร ม่ีลัานเลั็กํๆ 

สิ่ําหรับป งบารบีค่วั ม่ีห�องครัวัง่ายๆ ห�องรวัม่สิ่่วันกํลัาง 

ห�องรับประทํานอาหาร รวัม่ทํั�งห�องออกํกํําลัังกําย – ทํ้กํๆ สิ่่วัน

ม่ีประตัูเชื�อม่ตั่อกํันปดูลั็อคอย่างปลัอดูภัูย ภูายใตั�บ้คลัากํร

รักํษาควัาม่ปลัอดูภูัย

10 กัันยายน-ตุลิาคม 2565
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ไดิ้เสนี้อแนี้วคิดิดัิงกัล่าวให้กัับ	 Pierre	 Van	 Damme	
ผู้้อํานี้วย่กัาร็ศูนี้ย่์ป็ร็ะเมื่ินี้กัาร็ให้วัคซ้ึ่นี้	 มื่หาวิที่ย่าลัย่ 
แอนี้ต์เวร์ิ็ป็	“เราต้องใช้แนวความีคิดสร้างสรรค์มีากทเีดยีว” 
Ilse	 De	 Coster	 กัล่าวตอบ	 เขาจะนี้ําท้ี่มื่วิจัย่ที่างคลินิี้กั 
ร็่วมื่งานี้กัับ	Van	Damme	ในี้เบลเย่้ย่มื่	“เพราะในเวลานี�
เรายังไมี่มีีแนวทางปี้องกันการเจิือปีนจิากเชื�อไวรัสโปีลิโอ
ขณะทำาการวิจิัยเลย”
	 กัาร็หาแนี้วที่างป็้องกัันี้กัาร็เจ่อป็นี้ของเช้่�อไวร็ัส
ขณะที่ำกัาร็วิจัย่	 ไดิ้พิจาร็ณาให้ผู้้ เข้าร็่วมื่กัาร็ศ่กัษา
วิจัย่ที่ำงานี้ท้ี่�ร็้สอร์็ที่ในี้วันี้หยุ่ดิ	 หร็่อศูนี้ย์่ที่้�อยู่่โดิดิเดิ้�ย่ว	 
เป็็นี้ศูนี้ย่์ว่างๆ	 ที่้�เคย่ใช้้เพ่�อเป็็นี้สถืานี้ท้ี่�ตั�งของผู้้ขอล้�ภูัย่	 
ในี้ที่้�สุดิเล่อกัแนี้วคิดิหมืู่่บ้านี้คอนี้เที่นี้เนี้อร์็แบบแย่กัส่วนี้ 
ที่้�ส ร้็างข่�นี้ตามื่วัตถุืป็ร็ะสงค์	 ไ ด้ิร็ับกัาร็ขนี้านี้นี้ามื่ 
โดิย่ภูร็ร็ย่าของ	Van	Damme	 ว่าโป็ลโิอโป็ลสิ-โป็ลโิอโป็ลสิ 
นี้ักัวิที่ย่าศาสตร็์ของศูนี้ย่์ไดิ้ทํี่ากัาร็ที่ดิลองวัคซ้ึ่นี้มื่ากักัว่า	
500	 คร็ั�ง	 แต่ไดิ้ป็ร็ะสบกัาร็ณ์เพ้ย่งเล็กัน้ี้อย่กัับโร็คโป็ลิโอ

ต่อมื่า	 ความื่วิตกักัังวลนี้้อย่ลงทีุ่กัวันี้	 เนี้่�องจากัมื่้กัาร็ฉั้ดิ
วัคซึ่้นี้เป็็นี้ป็ร็ะจํา
 หร็บัโลกัที่้�พฒันี้าแลว้	โป็ลโิอเป็น็ี้ความื่ที่ร็งจาํ 

ที่้�ห่างไกัลหาย่ไป็นี้านี้จากัความื่หวาดิกัลัว 
โร็คโป็ลิ โอ	 จนี้ถื่งช้่วงฤดิูร็้อนี้ในี้ยุ่ โร็ป็
และอเมื่ริ็กัาเหน่ี้อ	 ช่้วงที่ศวร็ร็ษ	 1940	
และ 	 1950 	 ขณะที่้� เ ดิ็ กัๆ 	 เข้ านี้อนี้
พร็้อมื่พ่อแมื่่ดิ้วย่อากัาร็ที่้�เดิิมื่คิดิว่าเป็็นี้

ไข้หวัดิอ่อนี้ๆ	 แต่โดิย่ไมื่่คาดิคิดิ	 ต้องต่�นี้ข่�นี้มื่าดิ้วย่
อากัาร็แขนี้ขาอ่อนี้แร็ง	 มื่้ไข้สูง	 ซึ่่�งต่อมื่ามื่้หลาย่พันี้คนี้ 
กัลาย่เป็็นี้อัมื่พาต	 บางคนี้ลงเอย่ด้ิวย่ต้องใช้้อุป็กัร็ณ์ 
ป็อดิเหล็กัที่้�ล้อมื่ร็อบร็่างกัาย่จนี้ถื่งคอเพ่�อช้่วย่กัาร็หาย่ใจ	
	 โร็คโป็ลิโอไม่ื่สามื่าร็ถืร็ักัษาให้หาย่ไดิ้	 แต่ดิ้วย่กัาร็
พฒันี้าวัคซึ่น้ี้ในี้ช่้วงที่ศวร็ร็ษ	1950	และมื่ก้ัาร็หย่อดิโป็ลิโอ
วัคซึ่้นี้เพ่�อสร็้างภููมื่ิต้านี้ที่านี้ตามื่ป็กัติในี้วัย่เดิ็กั	 ผ้ลค่อ 
ที่้�สหร็ัฐอเมื่ร็ิกัาและเบลเย่้ย่มื่	พบผู้้ป็่วย่โป็ลิโอร็าย่สุดิที่้าย่

ที�โปีลิโอโปีลิส ห้มี้่บ้าน
คอนเทนเนอร์ที�สร้างขึ�น
ตามีวัตถุ่ปีระสงค์ 
ในเมีืองแอนต์เวิร์ปี 
ปีระเทศเบลเยียมี 
ผ่้้เข้าร่วมีการทดลองวัคซิีน 
nOPV2 ต้องอย้่ด้วยกัน
เปี็นเวลา 28 วัน
ซิึ�งถ่้กห้้ามีติดต่อกับ
โลกภายนอก
“เปี็นเรื�องเห้นือความีจิริง” 
Caro Bouten
อาสาสมีัครจิาก
เนเธอร์แลนด์
(ปี้าโปีลิโอ) กล่าว

“[วััคซีีนตััวัใหม่่] ดููเหม่ือนกํําลัังทํําในสิ่่�งทํี�ควัรทํํา: กํระตั้ �นภููม่่ค้ �ม่กํันของประชากํรแลัะขัดูขวัางกํารแพร่เชื�อ ...

นับเป็นข�อมู่ลัทํี�ทํําให�เราม่ั�นใจวั่า นี�เป็นหน่�งในเครื�องม่ือทํี�อาจเป็นจ้ดูเปลัี�ยน”

สิ่ำ
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ในี้ป็ี	 1979	 มื่้กัาร็ร็ณร็งค์หย่อดิวัคซ้ึ่นี้โป็ลิโอทัี่�วโลกั
ในี้ที่ศวร็ร็ษต่อมื่า	 โดิย่โร็ตาร็้เป็ิดิตัวโคร็งกัาร็	 PolioPlus	
ในี้ป็ี	 1985	 และช้่วย่กั่อตั�ง	 GPEI	 ในี้ปี็	 1988	 เป้็าหมื่าย่
ค่อกัาร็ขจัดิโร็คร็ะบาดิของมื่นีุ้ษย่ช้าติเป็็นี้คร็ั�งที่้�สอง
ในี้ป็ร็ะวตัศิาสตร็	์หลงัจากัที่้�องคก์ัาร็อนี้ามื่ยั่โลกัป็ร็ะกัาศวา่
โลกัป็ลอดิจากัไข้ที่ร็พิษในี้ป็ี	1980	
	 ในี้ป็ี	 1988	 โป็ลิโอไวร็ัสทํี่าให้เดิ็กัหลาย่ร็้อย่คนี้
เป็็นี้อัมื่พาตทีุ่กัวันี้	 โดิย่มื่้ผู้้ป็่วย่ดิ้วย่โร็คโป็ลิโอป็ร็ะมื่าณ	
350,000	ร็าย่	ในี้กัว่า	125	ป็ร็ะเที่ศในี้ป็ีนี้ั�นี้	ตั�งแต่นี้ั�นี้มื่า	
ผู้้ป็่วย่โร็คโป็ลิโอลดิลง	 ร้็อย่ละ	 99.9	 ทํี่าให้เดิ็กัป็ร็ะมื่าณ	
20	 ล้านี้คนี้ร็อดิพ้นี้จากัอัมื่พาต	 นี้ับจากัเดิ่อนี้มื่กัร็าคมื่ถ่ืง
ต้นี้เดิ่อนี้สิงหาคมื่ของป็ีน้ี้�	 (2022)	 ม้ื่กัาร็ย่่นี้ย่ันี้พบผู้้ป่็วย่
โร็คโป็ลิโอ	 14	 ร็าย่	 ในี้ป็ากั้สถืานี้และอ้กั	 1	 ร็าย่
ในี้อัฟกัานิี้สถืานี้	 ซึ่่�งเป็็นี้	 2	 ป็ร็ะเที่ศสุดิท้ี่าย่ท้ี่�ย่ังม้ื่ผู้้ป่็วย่
โร็คโป็ลิโออยู่่อย่่างต่อเนี้่�อง	มื่้ร็าย่งานี้ผู้้ป็่วย่เพิ�มื่อ้กั	4	ร็าย่
ในี้โมื่ซึ่มัื่บกิั	หลงักัาร็ร็ะบาดิที่้�เร็ิ�มื่ข่�นี้ในี้มื่าลาว	้ป็ลาย่ป็	ี2021
ซึ่่�งเช้่�อมื่โย่งกัับไวร็ัสสาย่พันี้ธุ์ที่้�แพร็่ร็ะบาดิในี้ป็ากั้สถืานี้	
	 ความื่ค่บหนี้้าดิังกัล่าวจะเป็็นี้ไป็ไมื่่ไดิ้	 หากัไมื่่มื่้
วัคซึ่้นี้โป็ลิโอช้นิี้ดิแบบหย่อดิ	 “นับเป็ีนเครื�องมืีอที�สำาคัญ่
อย่างยิ�ง และช่วยชีวิตผ่้้คนนับล้านและปี้องกันการเกิด
อัมีพาต”	บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่	กัล่าว	
	 วคัซึ่น้ี้โป็ลโิอแบบหย่อดิหร็อ่	OPV	ไดิร้็บักัาร็พฒันี้า
ในี้ช้ว่งป็ลาย่ที่ศวร็ร็ษ	1950	โดิย่นี้าย่แพที่ย่อ์ลัเบริ็ต์	ซึ่าบนิี้	
กัลาย่เป็็นี้วัคซึ่้นี้ที่างเล่อกัสําหร็ับกัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอ	
มื่ค้วามื่ป็ลอดิภูยั่	ร็าคาไมื่แ่พงและงา่ย่ตอ่กัาร็จดัิกัาร็	แมื่จ้ะ
เป็็นี้ไวร็ัสวัคซึ่้นี้ที่้�มื่้ช้้วิต	 แต่อ่อนี้แอ	 จะแบ่งตัวในี้ลําไส้
และช้่วย่สร็้างภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ที่้�แข็งแร็งในี้ลําไส้	 ส่งผ้ลให้เดิ็กัท้ี่�
ไดิ้ร็ับวัคซึ่้นี้สามื่าร็ถืกัําจัดิไวร็ัสวัคซึ่้นี้ที่้�อ่อนี้แอป็นี้เป็อนี้
ในี้อุจจาร็ะไดิ้ภูาย่ในี้เวลาไมื่่กั้�สัป็ดิาห์ 	 แมื่้ในี้พ่�นี้ที่้�
ที่้�มื่้สุขาภูิบาลไมื่่ดิ้	 มื่้ไวร็ัสท้ี่�อ่อนี้แอแพร็่กัร็ะจาย่อยู่่	
ย่ังสามื่าร็ถืกัร็ะตุ้นี้ให้ตอบสนี้องเกิัดิภููมิื่คุ้มื่กัันี้ในี้ผู้้ท้ี่�ไม่ื่เคย่
ไดิ้ร็ับกัาร็ให้วัคซึ่้นี้เช้่นี้กัันี้	 แต่ความื่สามื่าร็ถืของไวร็ัสที่้�
อ่อนี้แอไหลเว้ย่นี้อยู่่นี้้�	 ย่ังมื่้ความื่เส้�ย่งในี้กัาร็กัลาย่พันี้ธุ์	
หร็่อเป็็นี้ตัวแป็ร็กัาร็ร็ะบาดิในี้พ่�นี้ที่้�ที่้�มื่้ภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ต�ำ	

	 กัร็ณ้ไวร็ัสที่้�กัลาย่พันี้ธุ์	 ส่วนี้ใหญ่เกั้�ย่วข้องกัับ
โป็ลิโอไวร็ัสช้นี้ิดิที่้�	2	ซึ่่�งเป็็นี้หนี้่�งในี้สองสาย่พันี้ธุ์ที่้�ถืูกัขจัดิ
หมื่ดิไป็แล้ว	จาํนี้วนี้เดิก็ัๆ	ที่้�เป็น็ี้อมัื่พาตจากัโร็คโป็ลิโอไวร็สั
กัลาย่พันี้ธุ์ช้นี้ิดิที่้�	2	เพิ�มื่ข่�นี้	2	ร็าย่ในี้ป็ี	2016	และต่อมื่า
มื่ากักัว่า	1,000	ร็าย่	เพิ�มื่สูงสุดิในี้ป็ี	2020	กัร็ะจาย่อยู่่ในี้	
24	ป็ร็ะเที่ศ	ส่วนี้ใหญ่อยู่่ในี้แอฟร็ิกัา	สถืานี้กัาร็ณ์เลวร็้าย่
ลง	เมื่่�อมื่ก้ัาร็หย่ดุิกัาร็ร็ณร็งคห์ย่อดิวคัซึ่น้ี้เป็น็ี้เวลา	4	เดิอ่นี้
ในี้ช้่วงกัาร็ร็ะบาดิของ	COVID-19	ที่ําให้เดิ็กัๆ	80	ล้านี้คนี้
ไมื่่มื่้ภููมื่ิคุ้มื่กัันี้	“เสมีือนการสร้างห้น้าต่างบานให้มี่สำาห้รับ
การขยายตัวของการระบาดต่อไปี”	John	Verte	feuille
หัวหนี้้าสาขากัาร็ขจัดิโป็ลิโอของ	 CDC	 กัล่าว	 ผู้้ป็่วย่
ดิ้วย่ไวร็ัสที่้�กัลาย่พันี้ธุ์ขณะนี้้�	 เพิ�มื่จำนี้วนี้มื่ากักัว่าไวร็ัส
โป็ลิโอสาย่พันี้ธุ์เดิิมื่	แมื่้โดิย่ร็วมื่จะเร็ิ�มื่ลดิลง

ซึ่้นี้โป็ลิโอแบบหย่อดิที่้�มื่้อยู่่ซึ่่�งมื่้ไวร็ัส
ช้นี้ิดิที่้� 	 2	 เท่ี่านี้ั�นี้ที่้�มื่้ป็ร็ะสิที่ธิภูาพ
ในี้กัาร็หย่ดุิกัาร็ร็ะบาดิมื่ากักัว่าโร็คโป็ลโิอ
ไวรั็สสาย่พันี้ธ์ุอ่�นี้	 แต่ถื่งกัร็ะนัี้�นี้วัคซ้ึ่นี้
ดิงักัล่าวกัม็ื่ค้วามื่เส้�ย่งที่้�ไวร็สัจะกัลาย่พนัี้ธุ์

กัลับสู่ร็ูป็แบบที่้�ร็ุนี้แร็งมื่ากัข่�นี้	 หากัร็ะบาดิในี้ป็ร็ะช้ากัร็
ที่้�มื่ภู้มูื่คิุม้ื่กันัี้ต�ำ	กัาร็ที่้�มื่ลูนี้ธิเิกัตสต์ร็ะหนี้กััวา่จาํเป็น็ี้ต้องม้ื่
วคัซ้ึ่นี้โป็ลิโอช้นี้ดิิที่้�	2	แบบใหมื่แ่ละไดิผ้้ล
ร็วดิเร็็วกัว่า	 “ในี้สถืานี้กัาร็ณ์ร็วมื่ที่้�มื่้
กัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลโิอไวร็สักัลาย่พนัี้ธุ์
สาย่พันี้ธุ์ต่างๆ	 นัี้บเป็็นี้ความื่ที่้าที่าย่
แต่กั็เป็็นี้โอกัาสที่้�จะสร็้างสร็ร็ค์สิ�งใหมื่่ๆ	
เช้่นี้กัันี้”	บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่	กัล่าว	
	 มืู่ลนี้ิธิ ไดิ้จัดิตั� งและให้ทีุ่นี้สนี้ับสนีุ้นี้สมื่าคมื่
วิที่ย่าศาสตร็์เพ่�อพัฒนี้าวัคซึ่้นี้หย่อดิช้นี้ิดิใหมื่่	 ร็วมื่ถื่ง
สถืาบันี้มื่าตร็ฐานี้และกัาร็ควบคุมื่ที่างช้้วภูาพแห่งช้าติ
ของสหร็าช้อาณาจักัร็	 และมื่หาวิที่ย่าลัย่แคลิฟอร็์เน้ี้ย่	
ซึ่านี้ฟร็านี้ซึ่สิโกั	นี้กััวจิยั่จากัที่ั�งสองสถืาบนัี้ไดิเ้ป็ล้�ย่นี้แป็ลง
จโ้นี้มื่ของไวร็สัวคัซึ่น้ี้ช้นี้ดิิที่้�	2	แบบเกัา่เพ่�อใหม้ื่ค้วามื่เสถืย้่ร็
ที่างพันี้ธุกัร็ร็มื่มื่ากัข่�นี้	 ในี้ขณะที่้�ย่ังคงความื่สามื่าร็ถืในี้
กัร็ะตุ้นี้กัาร็สร็้างภููมิื่คุ้มื่กัันี้ที่้�แข็งแกัร็่งในี้ลําไส้	 แต่ความื่
ที่้าที่าย่ค่อ	วิธ้กัาร็ที่ดิสอบในี้มื่นีุ้ษย่์	โดิย่ไมื่่ให้มื่้ความื่เส้�ย่ง
ต่อกัาร็แพร็่กัร็ะจาย่ในี้สิ�งแวดิล้อมื่

“สิ่ถานกํารณทํั�งหม่ดูนี� กํับกํารระบาดู

ของโรคโปลั่โอไวัรัสิ่สิ่ายพันธี้ ตั่างๆ 

เป็นควัาม่ทํ�าทําย แตั่กํ็เป็นโอกําสิ่ทีํ�จะ

สิ่ร�างสิ่รรคสิ่่�งใหม่่ๆ เช่นกํัน”

วััค

ทีมีให้้วัคซิีนโปีลิโอ
ไปีเยี�ยมีบ้านห้ลังห้นึ�ง
ในการาจิี ปีากีสถ่าน
ในเดือนสิงห้าคมี 
ทีมีงานให้้วัคซิีนมีากกว่า
ร้อยละ 60 ในปีระเทศ
เปี็นผ่้้ห้ญ่ิง ช่วยกัน
สร้างความีไว้วางใจิและ
โน้มีน้าวให้้มีารดาอนุญ่าต
การให้้ห้ยอดวัคซิีนแก่ล้กๆ 
ข่าวจิากพีเอช
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วิจัย่ของโป็ลิโอโป็ลิสม้ื่ความื่เคล่�อนี้ไหว
อย่่างร็วดิเร็็ว	 ตู้คอนี้เที่นี้เนี้อร็์	 66	 ตู้ช้นิี้ดิ
สร็้างสําเร็็จร็ูป็นี้อกัสถืานี้ท้ี่�	 ถืูกัป็ร็ะกัอบข่�นี้
ในี้เวลาเพ้ย่งสามื่วันี้	 เมื่่�อเดิ่อนี้เมื่ษาย่นี้	
2017	 และพร็้อมื่ดิําเนี้ินี้งานี้ในี้หนี้่�งเดิ่อนี้

หลังจากันี้ั�นี้	 ที่ั�งหมื่ดินี้้�ใช้้เวลานี้้อย่กัว่าคร็่�งป็ี	 นี้ับตั�งแต่
ที่้มื่วิ จัย่ตัดิสินี้ใจดิําเนิี้นี้กัาร็ตามื่แนี้วคิดิโป็ลิ โอโป็ลิส	
ดิ้วย่ความื่ร็ู้ของนี้ักัวิจัย่	 แต่ไมื่่มื่้ใคร็เคย่พย่าย่ามื่ที่ดิลองงานี้
วิจัย่แบบถืูกักัักักัันี้ในี้สถืานี้ที่้�ที่้�สร็้างข่�นี้ตามื่วัตถืุป็ร็ะสงค์
เป็็นี้เวลานี้านี้ดิังกัล่าว
	 ในี้กัาร็ที่ดิลองวัคซ้ึ่นี้ที่้�ต้องใช้้มื่าตร็กัาร็กัักักัันี้
ไดิด้ิาํเนี้นิี้กัาร็ในี้โร็งพย่าบาลและแมื่แ้ตใ่นี้โมื่เตล็	แตเ่นี้่�องจากั
ผู้ท้ี่้�ไดิรั้็บวคัซึ่น้ี้หลั�งไวร็สัที่้�ออ่นี้แอจากัวคัซึ่น้ี้โป็ลโิอแบบหย่อดิ
ในี้อุจจาร็ะเป็็นี้เวลาหลาย่สัป็ดิาห์	 นัี้กัวิจัย่จ่งต้องกัาร็
สถืานี้ที่้�ที่้�สามื่าร็ถืกักััเกับ็สิ�งป็ฏิกัลูไดิอ้ย่า่งเคร่็งคร็ดัิ	แย่กัออกั
จากัร็ะบบขย่ะสาธาร็ณะและกัาร็ป็นี้เป็อนี้	เส่�อผ้้า	ผ้้าเช้็ดิตัว	
เคร็่�องใช้้	 อาหาร็ที่้�ย่ังไมื่่ได้ิร็ับป็ร็ะที่านี้และสิ�งอ่�นี้ๆ	 จากั
ผู้้เข้าร็่วมื่โคร็งกัาร็	 จะถืูกักัําจัดิอย่่างป็ลอดิภูัย่	 หร็่อลดิ
กัาร็ป็นี้เป็อนี้ดิ้วย่กัาซึ่คลอร็้นี้ไดิออกัไซึ่ดิ์	 ที่างเข้าออกัจะ
ถืกูัป็ดิิซึ่่�งหมื่าย่ความื่วา่ป็ร็ะตดูิา้นี้ในี้ไมื่ส่ามื่าร็ถืเป็ดิิไดิจ้นี้กัวา่
ป็ร็ะตูดิ้านี้นี้อกัจะเป็ิดิ

โปีลิโอโปีลิสถ่้กสร้างขึ�น
ในเวลาเพียงสามีวัน
เมีื�อเดือนเมีษายน 2017 
สำาห้รับความีร้้ของนักวิจิัย 
ยังไมี่มีีใครเคยพยายามี
ศึกษาทดลองงานวิจิัย
แบบต้องกักกันปี้องกัน
การปีนเปีอนเชื�อโรค
แบบค่อนข้างมีากมีาก่อน  
และอาสาสมีัครยังต้องผ่่าน
การคัดกรองทางการแพทย์
และสภาพทางจิิตใจิ เพื�อให้้
แน่ใจิว่าพวกเขาพร้อมี
สำาห้รับความีท้าทายและ
สามีารถ่ทำาห้น้าที�
เปี็นกลุ่มีได้

ไม่
ลั
สิ่
้ดู
ทํ
�าย
ข
อ
ง
โป
ลั
่โอ

มาช่่วยกันิเพื่ิ�มพื่ลังอำานิาจุที่างการเงินิ 
เพิื่�มโอกาสในิการเข�าถึงโลกที่่�ปราศจุาก
โรคโปลิโอ คุณสามารถบริจุาคเงินิสนิับสนิุนิ
การขจุัดโรคโปลิโอได�ที่่� endpolio.org/
donate
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ประชาคม่เพื�อสิ่้ขภูาพโลักํ	มื่้ความื่ร็ู้ที่างวิที่ย่าศาสตร็์และเคร็่�องมื่่อในี้กัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอไดิ้ดิ้	กัาร็จะส่งมื่อบสัญญากัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอไดิ้หร็่อไมื่่นี้ั�นี้	ข่�นี้อยู่่กัับ

ที่รั็พย่ากัร็และเงนิี้ที่นุี้บร็จิาคสําหร็บักัาร็ดิำเนิี้นี้กัาร็ที่กุัสิ�ง	ตั�งแตก่ัาร็เขา้ถืง่เดิก็ัๆ	ด้ิวย่วัคซึ่น้ี้	ไป็จนี้ถืง่กัาร็ตอ่สูก้ับัขอ้มื่ลูที่้�เขา้ใจผ้ดิิๆ	ช่้วงร็ะย่ะที่างไมื่ลส์ดุิที่า้ย่ 

ของกัาร็เดิินี้ที่างตามื่ที่้�นี้ักัร็ณร็งค์มื่ักัช้้�ให้เห็นี้นัี้�นี้ย่ากัที่้�สุดิ	 	 ในี้เดิ่อนี้เมื่ษาย่นี้	 Global	 Polio	 Eradication	 Initiative	 (GPEI)	 ไดิ้เป็ิดิตัวกัาร็ร็้องขอ 

4.8	พันี้ลา้นี้ดิอลลาร์็เพ่�อเป็น็ี้ทุี่นี้สาํหรั็บกัลยุ่ที่ธป์็	ี2022-26	ในี้กัาร็เร็ง่เวลากัาร็ตอบสนี้องต่อกัาร็ร็ะบาดิเพ่�อที่าํให้กัาร็ร็ณร็งค์ใหว้คัซึ่น้ี้มื่ป้็ร็ะสิที่ธภิูาพมื่ากัข่�นี้ 

และเข้าถ่ืงพ่�นี้ท้ี่�ที่้�เข้าถ่ืงย่ากั	 เย่อร็มื่นี้้ร่็วมื่เป็็นี้เจ้าภูาพจัดิงานี้กัาร็ให้คำมัื่�นี้สําหรั็บกัลยุ่ที่ธ์	 GPEI	 ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สุดิย่อดิสุขภูาพโลกัในี้กัรุ็งเบอร์็ลินี้ 

ในี้เดิ่อนี้ตุลาคมื่	  ความื่ร็่วมื่มื่่อในี้กัาร็ร็ะดิมื่ทีุ่นี้ร็ะย่ะย่าวร็ะหว่างโร็ตาร็้และมืู่ลนี้ิธิ	Bill	&	Melinda	Gates	สร็้างร็าย่ไดิ้สูงถื่ง	150	ล้านี้ดิอลลาร็์ในี้แต่ละป็ี	 

เพ่�อมื่้ส่วนี้ร็่วมื่ในี้ความื่พย่าย่ามื่นี้้�	กัาร็ใช้้จ่าย่เงินี้เป็็นี้ไป็ดิังนี้้�:	

วั่ธีีกํารใช�เง่น
กัาร็ใช้้จ่าย่ป็ี	2021-22	หนี้่วย่เป็็นี้ล้านี้

งานดู�านกํารวั่จัย
นี้อกัเหนี้่อจากัวัคซึ่้นี้โป็ลิโอใหมื่่

แบบร็ับป็ร็ะที่านี้ช้นี้ิดิที่้�	2	(nOPV2)

ที่้�มื่้ความื่เสถื้ย่ร็ที่างพันี้ธุกัร็ร็มื่มื่ากัข่�นี้แล้ว

นี้ักัวิจัย่ย่ังพัฒนี้าวัคซึ่้นี้ดิัดิแป็ลง

ที่้�คล้าย่กัันี้สําหร็ับโป็ลิโอไวร็ัสช้นี้ิดิที่้�	1	

และ	3	เพ่�อใช้้ตอบสนี้องต่อกัาร็ร็ะบาดิ

กัาร็วิจัย่กัําลังดิําเนี้ินี้กัาร็เกั้�ย่วกัับ

วิธ้กัาร็ผ้ลิตวัคซึ่้นี้โป็ลิโอที่้�ไมื่่เกัิดิป็ฏิกัิร็ิย่า	

(IPV)	โดิย่ไมื่่ต้องใช้้ไวร็ัสที่้�มื่้ช้้วิต	

ซึ่่�งจะขจัดิความื่จําเป็็นี้ในี้กัาร็ต้อง

มื่้สิ�งอํานี้วย่ความื่สะดิวกั	(เกั็บไวร็ัสโป็ลิโอ

ที่้�มื่้ช้้วิต)	แมื่้หลังจากักัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอ

แล้ว	วัคซึ่้นี้	IPV	ย่ังคงต้องใช้้เพ่�อกัร็ะตุ้นี้

ภููมื่ิคุ้มื่ที่านี้	(immunizations)	เป็็นี้

ป็ร็ะจําต่อเนี้่�อง	เป็็นี้เวลาอย่่างนี้้อย่	10	ป็ี

ตามื่ความื่เห็นี้ของกัลุ่มื่ที่้�ป็ร็่กัษา

เช้ิงกัลยุ่ที่ธ์ของผู้้เช้้�ย่วช้าญ

ดิ้านี้กัาร็สร็้างภููมื่ิคุ้มื่กัันี้

กํารสิ่ร�างกํารรับรู�
เจ้าหนี้้าที่้�สาธาร็ณสุขกัําลังต่อสู้

กัับความื่ลังเลและกัาร็ให้ข้อมืู่ล

ที่้�ไมื่่ถืูกัต้องเกั้�ย่วกัับวัคซึ่้นี้	ซึ่่�งย่�ำแย่่ลง

ในี้ช้่วงกัาร็ร็ะบาดิของ	COVID-19	

กัลยุ่ที่ธ์หนี้่�งค่อกัาร็ร็่วมื่มื่่อกัับ

ผู้้นี้ําศาสนี้าและเจ้าหนี้้าที่้�ที่้องถืิ�นี้	

ที่้�สามื่าร็ถืสร็้างความื่ไว้วางใจ

ในี้ชุ้มื่ช้นี้ของตนี้ไดิ้

กํารจัดูหาวััคซีีนให�แกํ่เดู็กํๆ
GPEI	ตั�งเป็้าที่้�จะให้วัคซึ่้นี้แกั่เดิ็กัมื่ากั
ถื่ง	370	ล้านี้คนี้ต่อป็ี	จนี้ถื่งสิ�นี้ป็ี	2026	

กัาร็เข้าถื่งพวกัเขาเป็็นี้เร็่�องย่ากั
เจ้าหนี้้าที่้�ดิ้านี้วัคซึ่้นี้แนี้วหนี้้า

ต้องคร็อบคลุมื่พ่�นี้ที่้�ที่้�ย่ากัลําบากั
ซึ่่�งบางคร็ั�งกั็เส้�ย่งช้้วิตในี้พ่�นี้ที่้�ที่้�มื่้ความื่
ขัดิแย่้ง	เช้่นี้	อัฟกัานี้ิสถืานี้และเย่เมื่นี้

ค่าใช�จ่ายวััคซีีน
แมื่้ว่าจะมื่้วัคซึ่้นี้โป็ลิโอแบบร็ับป็ร็ะที่านี้

แบบดิั�งเดิิมื่มื่ากัมื่าย่และไมื่่มื่้ป็ัญหา

กัาร็ขาดิแคลนี้วัคซึ่้นี้โดิย่ร็วมื่	แต่กั็มื่้

แร็งกัดิดิันี้ดิ้านี้อุป็สงค์สําหร็ับวัคซึ่้นี้สูตร็	

nOPV2	ใหมื่่	ซึ่่�งผ้ลิตโดิย่บร็ิษัที่เดิ้ย่วค่อ	

Bio	Farma	แห่งอินี้โดินี้้เซึ่้ย่

กัําลังพย่าย่ามื่ขย่าย่กัาร็ผ้ลิตไป็ย่ัง

ผู้้ผ้ลิตร็าย่ที่้�สอง

กํารตัรวัจหาโรค
กัาร็ตร็วจหาเช้่�อโป็ลิโอที่้�ร็วดิเร็็วและแมื่่นี้ย่ําเป็็นี้กัุญแจสําคัญ	ส่วนี้กัาร็ตอบสนี้อง

ที่้�ร็วดิเร็็วและมื่้คุณภูาพสูง	เกั้�ย่วข้องกัับกัาร็ที่ดิสอบตัวอย่่างจากัเดิ็กัที่้�เป็็นี้กัล้ามื่เนี้่�ออ่อนี้แร็ง

เฉั้ย่บพลันี้แบบป็วกัเป็ีย่กั	พร็้อมื่กัับกัาร็ดิําเนี้ินี้กัาร็เฝี้าร็ะวังสิ�งแวดิล้อมื่

โดิย่กัาร็ที่ดิสอบสิ�งป็ฏิกัูลเพ่�อกัาร็ค้นี้หาเช้่�อโป็ลิโอไวร็ัส	ต้องใช้้ห้องป็ฏิบัติกัาร็เกั่อบ

150	แห่งในี้	92	ป็ร็ะเที่ศ	มื่าช้่วย่วิเคร็าะห์ตัวอย่่างเป็็นี้พันี้ๆ	ตัวอย่่างทีุ่กัป็ี	แผ้นี้ป็ฏิบัติ

กัาร็เฝี้าร็ะวังโร็คโป็ลิโอที่ั�วโลกัฉับับล่าสุดิของ	GPEI	เร็้ย่กัร็้องให้ขย่าย่กัาร็ตร็วจสอบ

ดิ้านี้สิ�งแวดิล้อมื่ในี้พ่�นี้ที่้�ที่้�มื่้ความื่เส้�ย่งสูง	โดิย่ร็ะบุพ่�นี้ที่้�ใหมื่่	ร็วมื่ที่ั�งกัาร็ฝีึกัอบร็มื่แร็งงานี้

ที่้�มื่้ที่ักัษะ	กัาร็ร็วบร็วมื่ข้อมืู่ลที่้�ดิ้ข่�นี้

ผูู้�เชี�ยวัชาญ
นี้ักัร็ะบาดิวิที่ย่าและผู้้เช้้�ย่วช้าญ

ดิ้านี้เที่คนี้ิคในี้ร็ะดิับที่้องถืิ�นี้	ร็ะดิับช้าติ	

และร็ะดิับนี้านี้าช้าติ	เพ่�อช้่วย่ให้คำแนี้ะนี้ํา

กัิจกัร็ร็มื่กัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอ

$53.6

$52.7

 $17.8
$12.7

$10.9

$1.3
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 เนี้่�องจากัม้ื่ช้่วงเวลาท้ี่�ไวร็ัสสามื่าร็ถืออกัฤที่ธิ�ท้ี่�
ผู้้ เข้าร็่วมื่กัาร็ที่ดิลองจำเป็็นี้จะต้องถืูกักัักักัันี้เป็็นี้เวลา
อย่่างนี้้อย่	 28	 วันี้	 อาสาสมื่ัคร็ต้องผ่้านี้กัาร็คัดิกัร็อง
ที่างกัาร็แพที่ย์่และสภูาพจิต	 เพ่�อให้แน่ี้ใจว่าพร็้อมื่สําหร็ับ 
ความื่ที่้าที่าย่และสามื่าร็ถืที่ําหนี้้าที่้�เป็็นี้กัลุ่มื่ไดิ้	 “เรามีี 
นักจิิตวิทยาสองคนช่วยคัดกรองอาสาสมัีคร”	 De	 Coster	
กัลา่วพร็อ้มื่เสร็มิื่วา่ผู้เ้ขา้ร็ว่มื่จะไดิร้็บักัาร็ดิแูลดิา้นี้สขุภูาพจติ 
ตลอดิช้่วงเวลากัาร็ที่ดิลอง
	 อาสาสมื่ัคร็ส่วนี้ใหญ่มื่าจากัป็ร็ะเที่ศเนี้เธอร็์แลนี้ดิ์
และที่้�อยู่่ใกัล้เค้ย่ง	ร็วมื่ถื่งแมื่่บ้านี้	นี้ักัเร็้ย่นี้ที่้�จบวิที่ย่านี้ิพนี้ธ์
ป็ริ็ญญาโที่และผู้้เช้้�ย่วช้าญท้ี่�ม้ื่เวลาพักัร้็อนี้สั�นี้ๆ	 ที่ั�งหมื่ดิ 
เข้ากัันี้ไดิ้ดิ้แมื่้จะมื่้เร็่�องกัร็ะที่บกัันี้บ้างเป็็นี้คร็ั�งคร็าวในี้เร็่�อง
ที่้�ไมื่่มื่้นัี้ย่สําคัญ	 เช้่นี้	 ความื่ยุ่่งเหย่ิงในี้ห้องคร็ัว	 “บางคน 
เมีื�อมีารวมีกัน อาจิจิะมีีความีชอบต่างกัน เช่น การชมีทีวี
รายการเรียลลิตี� Big Brother”	 Caro	 Bouten	 หนี้่�งในี้ 
ผู้้อาสาสมื่ัคร็ช้่วย่อธิบาย่ “ฉัันกำาลังเขียนห้นังสือ ดังนั�น 
ฉัันจิึงไมี่สนใจิ ฉัันจิะกลับไปีที�ห้้องพักของฉััน ฉัันมีีจิุดสนใจิ
อื�นเฉัพาะตนเอง” 
	 เพร็าะโร็คโป็ลิโอ	ที่ำให้คุณป็้าของ	Bouten	ต้องใช้้
เคร่็�องค�ำย่ันี้ขาช่้วย่กัาร็เดิินี้	 ม้ื่ช้้วิตท้ี่�ย่ากัลําบากัในี้โร็งเร็้ย่นี้
ป็ร็ะจํา	 แย่กัจากัคร็อบครั็ว	 และร็ู้ส่กัละอาย่ใจกัับสภูาพนี้้� 
ความื่ที่ร็งจําเหล่านี้ั�นี้พร็้อมื่งานี้ในี้ฐานี้ะพย่าบาลและ 
ที่้�ป็ร่็กัษาดิา้นี้ผู้ล้้�ภูยั่	กัร็ะตุน้ี้ใหเ้ธออาสาเขา้ร็ว่มื่กัาร็ศก่ัษาวจิยั่ 
ในี้โคร็งกัาร็	 เธอเร็ิ�มื่ตร็ะหนี้ักัว่าม้ื่ความื่สําคัญมื่ากัแค่ไหนี้	
เมื่่�อเธอไดิ้ร็ับเช้ิญให้เข้าเฝี้าพร็ะร็าช้ินี้้แห่งเบลเย่้ย่มื่	
	 วัคซ้ึ่นี้	 NOPV2	 ไดิ้ร็ับบร็ร็จุให้ใช้้เป็็นี้วัคซึ่้นี้ฉุักัเฉัินี้ 
คร็ั�งแร็กั	โดิย่องค์กัาร็อนี้ามื่ัย่โลกัในี้เดิ่อนี้พฤศจิกัาย่นี้	2020	
แตว่คัซึ่น้ี้ดิงักัลา่วเป็ดิิตวักัอ่นี้คร็ั�งแร็กัในี้เดิอ่นี้มื่น้ี้าคมื่	2021	
ในี้ป็ร็ะเที่ศไนี้จเ้ร็ย้่และไลบเ้ร็ย้่	ตลอดิคร็่�งป็แีร็กัของป็	ี2022	
มื่้กัาร็ฉั้ดิวัคซึ่้นี้นี้้�มื่ากักัว่า	370	ล้านี้โดิสในี้กัว่า	20	ป็ร็ะเที่ศ
 “มีีแนวโน้มีที�ดีมีาก และด้เห้มืีอนว่าเรากำาลังทำา
ในสิ�งที�ควรจิะทำา: การกระตุ้นภ้มีิคุ้มีกันของปีระชากรและ
ขัดขวางการแพร่ระบาดของเชื�อโปีลิโอในสภาพแวดล้อมี 
ส่วนให้ญ่่โดยมีีความีเสี�ยงที�จิะเกิดการระบาดครั�งให้มี่น้อย
ลงมีาก”	บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่	ให้ความื่เห็นี้	
	 ดิ้วย่ตัววัคซ้ึ่นี้ใหม่ื่เองไม่ื่ใช้่ย่าวิเศษ	 มัื่นี้จะไมื่่หยุ่ดิ
กัาร็แพร็่เช่้�อโป็ลิโอ	 หากักัาร็ร็ณร็งค์ให้วัคซึ่้นี้ไมื่่สามื่าร็ถื 
เข้าถื่งเด็ิกัเกั่อบ	 90	 เป็อร็์เซึ่็นี้ต์ในี้เขตท้ี่�ต้องกัาร็ตอบสนี้อง	 
กัาร็บรู็ณากัาร็ใหต้อบสนี้องเร็่�องโร็คโป็ลโิอกับัความื่ตอ้งกัาร็
ที่้�สำคัญของชุ้มื่ช้นี้เป็็นี้เร็่�องสําคัญ	นี้ักัร็ณร็งค์กัล่าวว่า	นี้้�ค่อ 
กัญุแจในี้กัาร็ได้ิร็บัความื่ไวว้างใจและความื่ร่็วมื่มื่อ่	เป็น็ี้เร็่�อง
ที่้�สาํคญัเนี้่�องจากักัาร็ให้วคัซึ่น้ี้ในี้ผู้ท้ี่้�ย่งัไม่ื่เคย่ได้ิร็บัวคัซ้ึ่นี้เลย่ย่งั

เป็็นี้อุป็สร็ร็คที่้�ที่ําให้เช้่�อโร็คโป็ลิโอกัลาย่พันี้ธุ์	 และสามื่าร็ถื
กัร็ะจาย่ไป็ที่ั�วโลกั	 ร็ะบาดิในี้สถืานี้ท้ี่�ที่้�แมื่้ไมื่่เคย่พบเห็นี้ 
โร็คนี้้�มื่าก่ัอนี้ในี้ร็อบหลาย่ปี็	เช้น่ี้	เจา้หนี้า้ที่้�ตร็วจพบเช้่�อโป็ลิโอ 
ในี้นี้�ำเส้ย่ท้ี่�ลอนี้ดิอนี้และนิี้วย่อร็์กัซึ่ิต้� ในี้ป็ีนี้้� 	 เป็็นี้ต้นี้	 
เมื่่�อเดิ่อนี้กัร็กัฎาคมื่	 ปี็	 2022	 เจ้าหน้ี้าที่้�สาธาร็ณสุข 
ไดิ้ป็ร็ะกัาศว่ามื่้ช้าย่ท้ี่�ไมื่่เคย่ได้ิร็ับวัคซึ่้นี้ในี้รั็ฐนี้ิวย่อร์็กั	 
ป็่วย่ดิ้วย่โร็คโป็ลิโอไวร็ัสสาย่พันี้ธุ์ที่้�เช้่�อมื่โย่งกัับพันี้ธุกัร็ร็มื่
ของกัาร็แพร็่กัร็ะจาย่ในี้ลอนี้ดิอนี้

ไม่ื่เคย่ใกัล้จะขจัดิโป็ลิโอให้หมื่ดิไป็ได้ิ 
มื่ากัไป็กัว่าที่้�เป็็นี้อยู่่ตอนี้นี้้�แม้ื่มื่้กัาร็งดิเว้นี้ 
กัาร็ร็ณร็ง ค์ขจัดิ โป็ลิ โอบ่อย่คร็ั� งแต่ 
ม้ื่เหตุผ้ลมื่ากัมื่าย่ท้ี่�จะเช้่�อไดิ้ในี้วันี้นี้้�ว่า

ป็ร็ะช้าคมื่โลกัร็วมื่กัันี้เป็็นี้ปึ็กัแผ่้นี้เกั้�ย่วกัับกัลยุ่ที่ธ์	 GPEI 
ล่าสุดิ	ผู้้นี้ํากัลุ่มื่ตอลิบานี้ที่้�กัลับมื่ามื่้อํานี้าจในี้อัฟกัานี้ิสถืานี้
เมื่่�อปี็ที่้�แล้ว	 ตกัลงท้ี่�จะอนีุ้ญาตให้กัาร็ร็ณร็งค์หย่อดิวัคซึ่้นี้
แบบเคาะป็ร็ะตูบ้านี้ต่อบ้านี้กัลับมื่าที่ั�วป็ร็ะเที่ศไดิ้อ้กัคร็ั�ง 
หลังจากัถืูกัห้ามื่เมื่่�อ	 3	 ป็ีคร็่�งกั่อนี้ในี้บางพ่�นี้ที่้� 	 และ 
มื่้นี้วัตกัร็ร็มื่ที่างวิที่ย่าศาสตร็์มื่ากัข่�นี้	
	 เช้่นี้เดิ้ย่วกัับนี้ักัร็ณร็งค์โป็ลิโอหลาย่ๆ	คนี้เช้่นี้	Nana	
Yaa	 Siriboe	 สมื่าช้ิกัของสโมื่สร็โร็ตาร็้แห่งอักักัร็าลาโบนี้	
ป็ร็ะเที่ศกัานี้า	 ไดิ้ร็ับป็ร็ะสบกัาร็ณ์ตร็ง	 เพร็าะลูกัพ้�ลูกัน้ี้อง
ของเธอเป็็นี้ผู้้ร็อดิช้้วิตจากัโร็คโป็ลิโอ	 แต่ต้องใช้้ไม้ื่ค�ำยั่นี้	
ขณะนี้้�เดินิี้ไดิโ้ดิย่ลําพงัแล้ว	แมื่ฉ่ันัี้บอกัเธอว่า	“ฉันัจิะไม่ียอมี
ให้เ้ธอคดิวา่ เธอกำาลังห้มีดห้นทาง” ขอบอกัวา่	“ลก้พี�ลก้น้อง
ของฉัันเปี็นนักส้้” 
	 Siriboe	กัลาย่เป็น็ี้ป็ร็ะธานี้คณะกัร็ร็มื่กัาร็โป็ลโิอพลสั 
ของกัานี้าในี้ป็ี 	 2019	 ไมื่่นี้านี้จากัที่้�มื่้ ผู้้ป็่วย่โป็ลิ โอ 
กัลาย่พันี้ธุ์เกัิดิข่�นี้ในี้ป็ร็ะเที่ศ	 ป็ร็ะมื่าณหนี้่�งที่ศวร็ร็ษหลัง
จากัที่้�มื่้กัาร็ป็ร็ะกัาศว่าป็ลอดิโป็ลิโอ	 เธอร็ะดิมื่อาสาสมื่ัคร็ 
โร็ตาร้็ไป็เย่้�ย่มื่บ้านี้	 โร็งเร็้ย่นี้	 โบสถื์	 มื่ัสย่ิดิ	 และตลาดิ	 
เพ่�อค้นี้หาและช้่วย่สร็้างภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ให้เดิ็กัๆ	 และหยุ่ดิ 
กัาร็ร็ะบาดิได้ิสองปี็	แตโ่ร็คโป็ลิโอทํี่าให้มื่ห้น่ี้�งคนี้เป็น็ี้อัมื่พาต
ในี้เดิ่อนี้มื่ิถืุนี้าย่นี้นี้้�	 กัร็ะตุ้นี้ให้เกัิดิกัาร็ร็ณร็งค์หย่อดิวัคซึ่้นี้
เป็็นี้วงกัว้างอ้กัคร็ั�ง	ซึ่่�งจะเร็ิ�มื่ในี้เดิ่อนี้สิงหาคมื่
	 วคัซึ่น้ี้โป็ลโิอช้นี้ดิิใหมื่	่nOPV2	ที่าํใหเ้ธอมื่ค้วามื่หวงั	
มื่าร็ดิาที่้�เธอเฝี้าดิูมื่าตลอดิหลาย่ป็ีกั็เช้่นี้กัันี้	ช้่วย่พาลูกัๆ	ไป็
หย่อดิวคัซ้ึ่นี้	“นบัเป็ีนความีสขุ” เธอกัลา่วขณะพบป็ะกับัเดิก็ั	ๆ  
“คุณจิะได้เล่นกับพวกเขา เด็กบางคนชอบเห้็นนิ�วก้อย  
ร ะบายสี ด้ ว ยปีากกา เ พื� อ แสดงว่ า เ ด็ กคนนี� ไ ด้ รั บ 
การห้ยอดวัคซิีนแล้ว เราให้้รางวัลท็อฟฟี�แก่เขา นับเป็ีน
ปีระสบการณ์ที�ยอดเยี�ยมีมีาก”	

ผ่้้ให้้วัคซิีนโปีลิโอทำา
เครื�องห้มีายที�นิ�วก้อย
ของเด็กๆ ห้ลังจิาก
ห้ยอดวัคซิีนให้้ในเขต
นอกบ้าน ที�การาจิี
ปีระเทศปีากีสถ่าน 
เมีื�อต้นเดือนสิงห้าคมี
ของปีีนี� มีีการยืนยัน
พบผ่้้ปี่วยโปีลิโอ
สายพันธุ์เดิมี 14 ราย 
ในปีากีสถ่าน และ
อีก 1 ราย ที�อย้่ใกล้
เคียง ปีระเทศใน
อัฟกานิสถ่าน— สอง
ปีระเทศสุดท้าย
ที�ไวรัสโปีลิโอเปี็น
โรคปีระจิำาถ่ิ�นPH
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20%

ของช้าวแคลิฟอร็์เนี้้ย่	
(Californians)	
เผ้ช้ิญหนี้้ากัับ
ความื่ไมื่่มื่ั�นี้คง
ที่างอาหาร็ในี้แต่ละวันี้

ถูกํจัดูให�อยู่ใน

อันดูับทํี� 5
ของป็ร็ะเที่ศบร็าซึ่ิล	
จากัจำนี้วนี้ย่านี้ย่นี้ต์ที่้�ลงที่ะเบ้ย่นี้

People of action รอบโลักํ
By BRAD WEBBER

สิ่หรัฐอเม่ร่กํา

แม้ื่ว่าสิลิคอนี้วัลเลย่	์เป็็นี้หนี้่�งในี้สถืานี้ที่้�ที่้�ผู้ค้นี้ร็�ำร็วย่
ที่้�สุดิในี้โลกั	 แต่มื่้ความื่เหล่�อมื่ล�ำดิ้านี้ร็าย่ไดิ้และ
ความื่หิวโหย่	 ซึ่่�งที่ำให้เกัิดิป็ัญหากัับโคร็งกัาร็แจกั
จ่าย่อาหาร็ในี้พ่�นี้ท้ี่�	 ในี้ช้่วงสองป็ีที่้�ผ้่านี้มื่าสโมื่สร็
โร็ตาร็ซ้ึ่าร็าโตกัา้	แคลฟิอร็เ์นี้ย้่ไดิม้ื่าร็วมื่ตวักัันี้อย่า่ง
ต่อเนี้่�องท้ี่�	 Martha’s	 Kitchen	 ซึ่่�งเป็็นี้ห้องครั็ว
ที่ำซึุ่ป็ในี้เมื่่องซึ่านี้โจ	 โดิย่ที่้�สมื่าช้ิกัจะเตร็้ย่มื่อาหาร็
เดิ่อนี้ละคร็ั�ง	สโมื่สร็ไดิ้ร็่วมื่มื่่อป็ร็ะสานี้กัันี้ในี้กัาร็จัดิ
ซึ่่�อร็ถืบร็ร็ทีุ่กัห้องเย่็นี้มืู่ลค่า	95,000	ดิอลลาร็์	 เพ่�อ
ความื่สะดิวกัในี้กัาร็เกั็บสิ�งของท้ี่�อาจเน่ี้าเส้ย่	 และ
สิ�งของอ่�นี้ๆ	 ที่้�ไดิ้ร็ับบร็ิจาคจากัองค์กัร็ต่างๆ	 เช้่นี้	
The	Second	Harvest	of	Silicon	Valley	ซึ่่�งเป็็นี้
ธนี้าคาร็อาหาร็	 ที่้�มื่้มืู่ลค่าเที่่ากัับคร็่�งหนี้่�งของร็าคา
ร็ถืบร็ร็ที่กุัหอ้งเย่น็ี้	นี้าย่กัผ้า่นี้พ้นี้แซึ่นี้จติา้	เซึ่สฮุาดิร้็�	
จากัสโมื่สร็โร็ตาร็้ซึ่าร็าโตก้ัา	 กัล่าวว่า	 “ห้้องครัว
ซิุปีเองไมี่มีีสิ�งอำานวยความีสะดวกที�จิะจิัดเก็บของที�
กว้างขวาง รถ่บรรทุกชว่ยไมีใ่ห้อ้าห้ารเนา่เสยี” ดิว้ย่
เงนิี้จำนี้วนี้	3,000	ดิอลลาร็ท์ี่้�ไดิร้็บับริ็จาคจากัสโมื่สร็
โร็ตาร็บ้างกัะลอ	ตะวนัี้ตกั	ป็ร็ะเที่ศอนิี้เดิย้่	โคร็งกัาร็นี้้�
แสดิงให้เห็นี้ถื่งพลังของมื่ิตร็ภูาพร็ะหว่างป็ร็ะเที่ศ	
เซึ่สฮุาดิร็้�	 กัล่าวอ้กัว่า	 “โดยปีกติแล้ว คนจิะมีอง
ว่าปีระเทศที�พัฒนาแล้ว คือผ่้้ให้้ความีช่วยเห้ลือ
แก่ปีระ เทศกำาลั งพัฒนา”“มีีความีต้องการ
ด้านอาห้ารอย้่เต็มีไปีห้มีด และเมีื�อพ้ดถึ่งการเปี็น
พันธมีิตร การให้้ควรมีาจิากทั�ง 2 ทาง”

บราซ่ีลั

หน่ี้�งป็ีหลังจากัท้ี่�สมื่าช้ิกับางคนี้ไดิ้ เข้าร็่วมื่ในี้
ร็าย่กัาร็แร็ลล้�บนี้ถืนี้นี้คร็ั�งแร็กัของเที่ศบาล	 ในี้พ่�นี้ที่้�
ของพวกัเขา	สโมื่สร็โร็ตาร้็	Combo	Novo	do	Parecis	
ไดิ้เข้ามื่ามื่้บที่บาที่มื่ากัข่�นี้ในี้ฐานี้ะผู้้ ขับเคล่�อนี้
หลกััของงานี้	The	Travessia	do	Parecis	ซึ่่�งถืกูัจดัิข่�นี้
ในี้เดิ่อนี้เมื่ษาย่นี้	 ใช้้เส้นี้ที่างร็ะย่ะที่าง	 120	 ไมื่ล์
โดิย่ป็ร็ะมื่าณในี้รั็ฐมื่าตโูกัร็ซึ่	ูที่างตะวนัี้ตกักัลางของ
ป็ร็ะเที่ศบร็าซึ่ิล	ซึ่่�งมื่้ย่านี้ย่นี้ต์เข้าร็่วมื่	87	คันี้	และ
ผู้้ขับข้�	 261	 คนี้	 “เส้นทางที�ถ่้กวางไว้เต็มีไปีด้วย
ธรรมีชาตทีิ�สวยงามี นำ�าตกที�งดงามี แมีน่ำ�าที�มีนีำ�าใสแจิว
และวัฒนธรรมีพื�นเมีือง”	 อเดิร็้ย่โนี้้	 แพส	 กัล่าว	
เขาเป็็นี้สมื่าช้กิัของสโมื่สร็และผู้จ้ดัิงานี้	ซึ่่�งร่็วมื่กับัเฮุโร็ซ่ึ่า
ภูร็ร็ย่าของเขา	ไดิ้อันี้ดิับที่้�	2	ในี้ร็ะดิับกัลางสมื่าช้ิกั
สโมื่สร็	35	คนี้จากัจำนี้วนี้	44	คนี้ของสโมื่สร็	จดัิอาหาร็
และลานี้เค ร่็�องดิ่� มื่ เพ่� อช้่ วย่สโมื่สร็ร็ะดิมื่ทุี่นี้
ไดิ้มื่ากักัว่า	4,200	ดิอลลาร็์สหร็ัฐ

Ä =ç Ñ=c éç =Ñ éçClub of Saratoga

Ä =ç Ñ=c éç =Ñ éçClub of Campo Novo do Parecis
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27%

ของช้าวฝีั�งเศส
บร็ิโภูคคร็ัวซึ่องต์
2	ถื่ง	3	ช้ิ�นี้
ต่อสัป็ดิาห์

ม่ีสิ่โม่สิ่ร
โรทําแรคทํใน

179
ป็ร็ะเที่ศและ
ในี้พ่�นี้ที่้�
ที่างภููมื่ิศาสตร็์

32%

ของอิตาล้
ป็กัคลุมื่ดิ้วย่
พ่�นี้ที่้�ป็่า

อ่ตัาลัี

สโมื่สร็โร็ที่าแร็ค์	Fiorenzuola	d’Arda	Pallavicino	
ร็่วมื่มื่่อกัับเจ้าหนี้้าที่้� เที่ศบาลและสโมื่สร็โร็ตาร็้	
F iorenzuola	 d 'Arda , 	 Cortemagg iore	
Pallavicino	 และ	 Piacenza	 S.	 Antonino	
ที่้าที่าย่นี้ักัเร็้ย่นี้ช้ั�นี้มัื่ธย่มื่ป็ลาย่ให้นี้ำเสนี้อโคร็งกัาร็
ด้ิานี้ความื่ย่ั�งย่่นี้ของสิ�งแวดิล้อมื่	 ซึ่่�งผู้้นี้ำของเมื่่อง
สามื่าร็ถืนี้ำไป็ใช้้ไดิ้	 นี้ักัเร็้ย่นี้จำนี้วนี้มื่ากัของสถืาบันี้	
Matti	เข้าร็่วมื่ป็ร็ะช้ันี้เพ่�อช้ิงร็างวัลเงินี้สดิ	(Rotary)	
ในี้กัิจกัร็ร็มื่เพ่�อสิ�งแวดิล้อมื่	 โร็ที่าแร็คเที่อร็์ที่ำ
หน้ี้าที่้�เป็็นี้ติวเตอร็์ร็ะหว่างกัร็ะบวนี้กัาร็ที่ำกัิจกัร็ร็มื่
เพ่�อสิ�งแวดิล้อมื่	 อดิ้ตนี้าย่กั	 Guido	 Bosi	 กัล่าวว่า	
“รางวัลที�ห้นึ�ง พร้อมี เงินสด 550 ดอลลาร์ ได้แก่
โครงการฟนฟส้ิ�งแวดลอ้มีของสวนสาธารณะ Lucca 
Park”	และ	Bosi	ย่งักัลา่วดิว้ย่วา่	คณะกัร็ร็มื่กัาร็ตัดิสินี้
ป็ร็ะที่ับใจอย่่างย่ิ�งท้ี่�นี้ักัเร็้ย่นี้ร็่วมื่มื่่อกัันี้ที่ำวิจัย่แผ้นี้
ของสวนี้สาธาร็ณะที่้�มื่้อยู่่แล้ว	 ในี้กัาร็นี้ำเสนี้อ
แผ้นี้งานี้ของพวกัเขา

ศรีลัังกํา

สโมื่สร็โร็ที่าแร็คที่์โคลัมื่โบ	 ศร้็ลังกัา	 ฉัลองคร็บร็อบ	

52	 ป็ีด้ิวย่กัาร็ที่ำโคร็งกัาร็ให้เสร็็จสิ�นี้

52 	 โค ร็ งกัาร็ ในี้ช้่ ว งป็ี โร็ต า ร้็

2021-22	 ในี้ เดิ่ อนี้มื่้นี้าคมื่	

เพ่�อที่ำให้ไดิ้	 10	 โคร็งกัาร็	

โร็ที่าแร็คเที่อร์็ไดิ้ ข่�นี้ร็ถืบัส

เดิินี้ที่างเป็็นี้เวลา	 30	 ช้ั�วโมื่ง

ร็ถืบัสกัาร็กุัศลนี้้�ร็่วมื่โคร็งกัาร็

มื่านี้ับ	 10	 ป็ี	 ไดิ้จัดิส่งหนี้ังส่อ

ใ ห้ กัั บ ห้ อ ง สมืุ่ ดิ ข อ ง โร็ ง เร็้ ย่ นี้

เค ร่็� อ งที่ำความื่ อุ่นี้ ให้ กัั บศูนี้ย่์ฟ นี้ ฟู

สัตว์ป็่า	 เตาอบไฟฟ้าให้กัับศูนี้ย่์พัฒนี้าฝีีมื่่อแร็งงานี้

หมื่้อหุงข้าวให้กัับที่้�พักัของเดิ็กัพิเศษ	 และป็ันี้ส่วนี้

อาหาร็และผ้ลิตภัูณฑ์อ่�นี้ๆ	 ให้กัับบ้านี้ท้ี่�ดิูแลเดิ็กัและ

คนี้ช้ร็า	ที่างกัลุ่มื่ไดิ้ติดิตั�งถืังขย่ะร็้ไซึ่เคิลตามื่ช้าย่หาดิและ

ป็ลกูัตน้ี้ไมื่เ้พ่�อป็อ้งกันัี้กัาร็กัดัิเซึ่าะและพ่�นี้ที่้�วางไข่ของเต่า	

โคร็งกัาร็ร็ิเร็ิ�มื่นี้้�ไดิ้ร็ับทีุ่นี้จากัสมื่าช้ิกั	คร็อบคร็ัว	และธุร็กัิจ

ของสโมื่สร็ที่ั�งในี้อดิต้และป็จัจบุนัี้	“เราไดพ้ฒันาวัฒนธรรมี

ในการสร้างเครือข่ายของผ่้ป้ีรารถ่นาดมีีีนำ�าใจิ แทนการจิดั

ระดมีทุน”	Chedliya	Ishak	นี้าย่กัผ้่านี้พ้นี้กัล่าว

ฝรั�งเศสิ่

เกั่อบที่ศวร็ร็ษท้ี่�สโมื่สร็โร็ที่าแร็คท์ี่	

Tours	 ไดิ้ร็ะดิมื่ทุี่นี้เพ่�อกัาร็กัุศล	

โดิย่ผ่้านี้กัาร็ขาย่ของท้ี่�ที่ำอย่่างเป็็นี้

ป็ร็ะจำ	 ค่อขาย่ตะกัร็้าบร็ร็จุดิ้วย่

คร็วัซึ่องตส์อดิไสช้้อ็กัโกัแลต	(ซึ่่�งเป็น็ี้

ขนี้มื่ที่้�กัร็อบนี้อกันีุ้่มื่ในี้	 ช้าวฝีร็ั�งเศส

เร็้ย่กัว่าขนี้มื่ป็ังช้็อกัโกัแลต)	 ถืุงช้า	

นี้�ำผ่้�ง	 และของว่างสุดิเซึ่อร็์ไพร็ส์	

ในี้ช้่วงป็ีโร็ตาร็้	 2021-2022	 สโมื่สร็

ขาย่ตะกัร็้าจำนี้วนี้	 852	 ตะกัร็้า	

ไดิ้เงินี้	 4,700	 ดิอลลาร็์	 มื่อบให้

องคก์ัร็ช้่�อThe	Sapeurs-Lipopette	

Association	ซ่ึ่�งเป็็นี้องค์กัร็กัาร็กุัศล

นี้ักัผ้จญเพลิง	 ที่้�มื่อบตุกัตาสัตว์และ

ของขวัญอ่�นี้ๆ	สำหร็ับเดิ็กัที่้�เจ็บป็่วย่	

สโมื่สร็ไดิ้ร็ับบร็ิจาคสิ�งของสำหร็ับ

ç Ñ=c éç =Ñ éç =Ñ éçClub of Fiorenzuola d’Arda

ç Ñ=c éç =Ñ éç =Ñ éçClub of Colombo

ç Ñ=c éç =Ñ éç =Ñ éçClub of Tours

จัดิลงตะกัร็้าจากัผู้้บร็ิจาค	 6	 กัลุ่มื่ธุร็กัิจ	 สมื่าช้ิกัส่วนี้ใหญ่ของสโมื่สร็	

Tours	เขา้ร็ว่มื่กัจิกัร็ร็มื่	พวกัเขาไดิร้็บัความื่ร็ว่มื่มื่อ่จากัสโมื่สร็อ่�นี้	ร็วมื่ที่ั�ง

สโมื่สร็	Tours	Plumereau	และช้่วย่ในี้กัาร็ส่งมื่อบโร็แที่เร็้ย่นี้ในี้ที่้องที่้�

กั็พอใจในี้กัาร็ซึ่่�อตะกัร้็าเช้่นี้กัันี้	 “มัีนเปี็นความีพยายามีร่วมีกันและ

โครงการที�สวยงามีที�สร้างผ่ลกระทบอย่างแท้จิริงในเมีืองของเรา” 

Léonore	Afif	นี้าย่กัผ้่านี้พ้นี้ของสโมื่สร็กัล่าว
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ส์นเทศโร์ตาร์ี
PRID ศ.ดร์.เส์าวลิักัษณ์ ร์ัตนวิชัชั์

DEI: แนวคิด
ในกัาร์พิัฒนาองค์กัร์ (ตอนที� 2)

 DEI มาจากัตัวย่อแร์กัของคำศัพิท์ภาษาอังกัฤษ 
3 คำ คือ Diversity (ความหลิากัหลิาย) Equity 
(ความเส์มอภาค) แลิะ Inclusion (กัาร์อยู่ร์่วมกััน) 

ความหลิากัหลิาย	เป็น็ี้หนี้่�งในี้คณุคา่หลกัั	(Core	Value)	ที่้�สำคัญ
ของโร็แที่เร็้ย่นี้	 ซึ่่�งให้คุณค่าและย่อมื่ร็ับความื่แตกัต่างร็ะหว่างบุคคล
สมื่าช้ิกัทีุ่กัคนี้มื่้ศักัย่ภูาพ	 ลักัษณะ	 หร่็อคุณสมื่บัติพิเศษที่้�แตกัต่างกัันี้	
ไมื่่ว่าจะเป็็นี้	อายุ่	เช้่�อช้าติ	เผ้่าพันี้ธุ์	ภูาษา	ศาสนี้า	เพศ	เพศวิถื้	สถืานี้ภูาพ
ที่างเศร็ษฐกัจิและสังคมื่	วัฒนี้ธร็ร็มื่	ความื่เช้่�อที่างศาสนี้า	กัาร็เมื่อ่ง	ตลอดิจนี้
ป็ร็ะสบกัาร็ณ์ช้้วิตและอุดิมื่กัาร็ณ์	 ความื่แตกัต่างนี้ั�นี้ๆ	มื่้ที่ั�งความื่แตกัต่าง
ที่้�มื่องเห็นี้ไดิ้ช้ัดิเจนี้	 เช้่นี้	 ภูาษา	 อายุ่	 เพศ	 ฯลฯ	 และความื่แตกัต่าง
ที่้�ไมื่่อาจมื่องเห็นี้ไดิ้	 เช้่นี้	ความื่เช้่�อ	อุดิมื่กัาร็ณ์	ภููมื่ิหลังป็ร็ะสบกัาร็ณ์ช้้วิต
กัาร็อบร็มื่เล้�ย่งดิู	 ฯลฯ	 ความื่แตกัต่างที่้�มื่องไม่ื่เหน็ี้น้ี้�เอง	 ก่ัอให้เกัดิิปั็ญหา	
และอุป็สร็ร็คในี้กัาร็เข้าใจความื่ต้องกัาร็ของบุคคลต่างๆ	 อันี้เกิัดิจากั
อคตทีิ�ไม่ร์ูต้วัของแต่ละคนี้ในี้กัาร็ตดัิสนิี้ใจหร็่อสร็ุป็แนี้วคิดิต่างๆ	 ไป็ตามื่
กัร็อบแนี้วคดิิตามื่ป็ร็ะสบกัาร็ณข์องตนี้เอง	ขาดิความื่เขา้ใจตวัตนี้ที่้�แที่จ้ร็งิ
ของแตล่ะบุคคลไดิ	้และนี้ำมื่าซึ่่�งความื่เขา้ใจผ้ดิิ	ความื่ผ้ดิิพลาดิ	ความื่ขดัิแย้่ง
และความื่อยุ่ติธร็ร็มื่	 เช้่นี้	 กัาร็มื่อบหมื่าย่งานี้	 กัาร็ย่กัย่่อง	 กัาร็เล่�อนี้ขั�นี้
เล่�อนี้ตำแหนี้ง่	ฯลฯ	กัาร็ขจัดิอคตขิองแตล่ะบคุคลย่อ่มื่นี้ำไป็สูค่วามื่ย่ตุธิร็ร็มื่	
และโอกัาสที่้�เสมื่อภูาคตามื่ความื่ต้องกัาร็แกั่ทีุ่กัคนี้ไดิ้

ความเส์มอภาค	ในี้กัาร็ให้โอกัาสแก่ัสมื่าช้กิัที่กุัคนี้ตามื่ความื่ต้องกัาร็
จ่งเป็็นี้เป้็าหมื่าย่สำคัญในี้กัาร็พัฒนี้ากัลุ่มื่คนี้หร็่อองค์กัร็ให้เพิ�มื่พูนี้
ข้ดิความื่สามื่าร็ถื	 จากัความื่แตกัต่างที่างความื่คิดิ	 ความื่รู้็ความื่สามื่าร็ถื
และความื่ต้องกัาร็ของแต่ละบุคคลได้ิอย่่างเหมื่าะสมื่ตามื่กัาลเที่ศะ
ความื่เสมื่อภูาคดิังกัล่าว	 อาจร็วมื่ไป็ถื่งกัาร็เป็ล้�ย่นี้แป็ลงวัฒนี้ธร็ร็มื่ของ
องค์กัร็ให้ย่อมื่ร็ับความื่แตกัต่างของแต่ละบุคคลมื่ากัข่�นี้ให้โอกัาสสมื่าช้ิกั
ได้ิรั็บที่ร็าบแผ้นี้กัาร็ดิำเนี้ินี้งานี้	 หน้ี้าที่้�ในี้ความื่ร็ับผิ้ดิช้อบต่างๆ	 ร็วมื่ที่ั�ง
เป็ิดิโอกัาสให้แสดิงความื่คิดิเห็นี้เสนี้อความื่ต้องกัาร็และมื่้ส่วนี้ร็่วมื่
ในี้กัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ	 อย่่างเต็มื่ที่้�	 เช่้นี้	 กัาร็พจิาร็ณาป็ร็ะเภูที่อาช้พ้ของสมื่าช้กิั

เพ่�อดิศัูกัย่ภูาพของสโมื่สร็ที่้�มื่แ้ละแสวงหาสมื่าช้กิัในี้ป็ร็ะเภูที่อาช้พ้อ่�นี้ๆ
เพิ�มื่เตมิื่	กัาร็ป็ร็ะช้มุื่กัจิกัร็ร็มื่สโมื่สร็	(Club	Assembly)	ที่้�มื่ป้็ร็ะสทิี่ธภิูาพ
ให้สมื่าช้กิัมื่ส่้วนี้ร่็วมื่และกัาร็จดัิสร็ร็หน้ี้าที่้�ความื่ร็บัผ้ดิิช้อบให้บคุคลต่างๆ
อย่่างเหมื่าะสมื่ตามื่ความื่สามื่าร็ถืและความื่สนี้ใจ	 กัาร็ส่งเสร็ิมื่
ป็ร็ะสบกัาร็ณ์และความื่สามื่าร็ถืของสมื่าช้ิกัทีุ่กัๆ	 ดิ้านี้	 ร็วมื่ทัี่�ง
กัาร์ใชัป้ีร์ะมวลิจร์ยิธิร์ร์ม DEI ในี้สโมื่สร็หร็อ่ในี้องคก์ัร็	อนัี้ไดิแ้กั่
กัาร็ใช้ภู้าษาที่้�ใหเ้กัย้่ร็ตกิันัี้และกันัี้	กัาร็ช้ว่ย่เหลอ่เกั่�อกัลูกันัี้	กัาร็สง่เสร็มิื่
กัาร็ที่ำงานี้หร็่อกัาร็อยู่่ร็่วมื่กัันี้อย่่างมื่้ความื่สุข	และกัาร็ย่กัย่่องย่อมื่ร็ับ
ความื่หลากัหลาย่ของความื่แตกัต่างร็ะหว่างบุคคล
	 ผ้ลที่้�ได้ิร็ับจากัความื่เสมื่อภูาคในี้โอกัาสของกัาร็มื่้ส่วนี้ร็่วมื่
และดิ้วย่มื่ิตร็ภูาพที่้�ดิ้ร็ะหว่างกัันี้	ย่่อมื่ที่ำให้สมื่าช้ิกัทีุ่กัคนี้อยู่ร์่วมกััน
ไดิ้อย่่างมื่้ความื่สุข	เกัิดิความื่ร็่วมื่มื่่อร็ะหว่างกัันี้	เกัิดิป็ร็ะสิที่ธิภูาพของ
กัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ	อย่่างมื่้คุณภูาพ	ความื่ร็ู้ส่กัของกัาร็มื่้ส่วนี้ร็่วมื่	กัาร็ไดิ้ร็ับ
กัาร็ย่กัย่่อง	มื่้กัำลังใจ	และมื่้ความื่มื่ั�นี้ใจในี้ความื่กั้าวหนี้้าในี้หนี้้าที่้�และ
กัจิกัร็ร็มื่ตา่งๆ	จะช้ว่ย่ใหส้โมื่สร็และองคก์ัร็เจร็ญิกัา้วหนี้า้ไดิอ้ย่า่งย่ั�งย่น่ี้
	 ผ้ลลัพธ์ของ	 DEI	 จะมื่้ป็ร็ะสิที่ธิภูาพไดิ้มื่ากันี้้อย่เพ้ย่งใดิ
แกัส่โมื่สร็	องคก์ัร็และตวัที่า่นี้เองนี้ั�นี้	ย่อ่มื่ข่�นี้อยู่ก่ับัความื่ร็ว่มื่มื่อ่ร็ว่มื่ใจ
ของที่่านี้ในี้ฐานี้ะ	“คนทำจร์ิง” (People of Action)	หร็่อ
โร็แที่เร้็ย่นี้ซ่ึ่�งจะเป็็นี้ผู้้พิสูจนี้์และให้คำตอบได้ิด้ิวย่ตัวของท่ี่านี้เอง	
จากักัาร็นี้ำหลักักัาร็	DEI	ไป็ป็ฏิบัติอย่่างจร็ิงจัง

 หนึ่งในแนวคิดริเริ่มของโรตารีสากลที่สำคัญในปนี้ คือ แนวคิดหรือหลักการ DEI ซ่ึงคณะกรรมการ
บรหิารโรตารีสากล ไดออกแถลงการณอยางเปนทางการใหสโมสรโรตารนีำไปเปนแนวปฏบิตัใินกจิกรรมตางๆ 
ทัง้ในสโมสรและชมุชน ใหสอดคลองกบัวสิยัทัศนของโรตารสีากลท่ีเนนการรวมมอืกนัระหวางสมาชกิ ซึง่มีธรุกจิ
และวิชาชีพหลากหลายเพื่อสรางสรรค การเปลี่ยนแปลง ที่ยั่งยืนเปนประโยชนแกโลก ชุมชน และตนเอง
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ปีร์ะวัติ
นายนร์เศร์ษฐ ปีัทมานันท์
ปีร์ะธิานกัร์ร์มกัาร์มูลินิธิิภาคโร์ตาร์ีไทย
ค้่สมรส:  ร็.ศ.พ.ญ.คุณหญิงโช้ติมื่า	ป็ัที่มื่านี้ันี้ที่์
บุตร:  นี้าย่ศุภูกัิจ	ป็ัที่มื่านี้ันี้ที่์	และนี้าย่โช้ติเศร็ษฐ	ป็ัที่มื่านี้ันี้ที่์
การศึกษา  ป็ร็ิญญาตร็้สาขาเคมื่้เที่คนี้ิค	จากัคณะวิที่ย่าศาสตร็์	
	 	 จุฬาลงกัร็ณ์มื่หาวิที่ย่าลัย่
  ป็ร็ิญญาโที่สาขา	Chemical	Engineering	
	 	 จากั	Villanova	University,	Pennsylvania,	USA
  ป็ร็ิญญาโที่สาขา	EMBA	(Executive	MBA)	
	 	 จากั	SASIN	School	of	Management	
	 	 จุฬาลงกัร็ณ์มื่หาวิที่ย่าลัย่
  บร็หิาร็ธรุ็กัจิดิษุฎบ้ณัฑติกัติตมิื่ศกััดิิ�	จากัจฬุาลงกัร็ณม์ื่หาวทิี่ย่าลยั่

อาช่่พื่  Production	Supervisor,	คอลเกัตป็าล์มื่โอล้ฟ	ป็ร็ะเที่ศไที่ย่
  Project	Engineer,	Publicker	Industry,	Philadelphia,	
	 	 Pennsylvania,	USA
  Technical	Sales	Engineer,	เอสโซึ่่	ป็ร็ะเที่ศไที่ย่
  กัร็ร็มื่กัาร็ผู้้จัดิกัาร็	Sinovest	Enterprises	Ltd.	(ป็ัจจุบันี้)

โรตาร่  สมื่าช้ิกักั่อตั�งสโมื่สร็โร็ตาร็้บางร็ักั	(พ.ศ.2527)
  นี้าย่กัสโมื่สร็	(2529-30)	ผู้้ว่ากัาร็ภูาค	3350	(2535-36)
  ผู้้นี้ำกัาร็ฝีึกัอบร็มื่ผู้้ว่ากัาร็ภูาคร็ับเล่อกัของโร็ตาร็้สากัล
  ป็ร็ะธานี้คณะกัร็ร็มื่กัาร็โป็ลิโอพลัสแห่งช้าติ	ป็ร็ะเที่ศไที่ย่
  Regional	Rotary	Foundation	Coordinator	(RRFC)
  กัร็ร็มื่กัาร็บร็ิหาร็โร็ตาร็้สากัล	(2548-50)
  ป็ร็ะธานี้คณะกัร็ร็มื่กัาร็ศูนี้ย่์สันี้ติภูาพโร็ตาร็้สากัล
  ป็ร็ะธานี้คณะกัร็ร็มื่กัาร็เจ้าภูาพจัดิกัาร็ป็ร็ะชุ้มื่ใหญ่
	 	 โร็ตาร็้สากัล	กัร็ุงเที่พฯ	ป็ี	2555
  Paul	Harris	Fellow	และ	Major	Donor

การเช่ิดช่้เก่ยรติ	 ร็างวัลบริ็กัาร็เหนี้่อตนี้เองของโร็ตาร็้สากัล,	 ร็างวัลเกั้ย่ร็ติคุณ 
กัาร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์	 (Citation	 for	Meritorious	Service)	และ
ร็างวัลเก้ัย่ร็ติคุณกัาร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ดิ้เดิ่นี้	 (Distinguished	
Service	Award)	ของมืู่ลนี้ิธิโร็ตาร็้
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 ความเปีนมาของศูนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทศไทย
กัลางป็	ีพ.ศ.	2535	ขณะนี้ั�นี้	ผ้มื่เป็น็ี้ผู้ว้า่กัาร็ภูาค

ร็ับเล่อกั	ไดิ้มื่้มื่ติจากักัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สภูาอดิ้ตผู้้ว่ากัาร็ภูาค

ให้จัดิตั�งศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ข่�นี้เพ่�อสนี้ับสนีุ้นี้

กัาร็ที่ำงานี้ของภูาคและสโมื่สร็โร็ตาร็้โดิย่ให้ผ้มื่ร็ับมื่า

ดิำเนี้ินี้กัาร็	 ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ	 จ่งถื่อกัำเนี้ิดิข่�นี้ท้ี่�สำนี้ักังานี้

ของผ้มื่	โดิย่ผ้มื่ไมื่่ไดิ้คิดิค่าใช้้จ่าย่ใดิๆ	ตลอดิร็ะย่ะเวลา

ป็ร็ะมื่าณ	5	ป็ี

ต่อมื่าเมื่่�อมื่้กัาร็ตัดิสินี้ใจซึ่่�อสถืานี้ที่้�	ณ	อาคาร็

โอเช้้�ย่นี้ที่าวเวอร็	์2	ถืนี้นี้อโศกั	เพ่�อเป็น็ี้สำนี้กัังานี้ถืาวร็

ของศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ	 ผ้มื่ขอให้คุณ	 Alicia	 B.	 Gusman	

นี้ักัออกัแบบตกัแต่งภูาย่ในี้มื่าช่้วย่ออกัแบบตกัแต่ง

ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ	ให้โดิย่ไมื่่คิดิค่าใช้้จ่าย่	

เม่ื่�อม้ื่กัาร็ร็ับสมื่ัคร็เจ้าหนี้้าท้ี่�เพ่�อมื่าบร็ิหาร็

ศูนี้ย่์ฯ	คุณสุวัฒนี้์	 ผู้้พัฒนี้พงศ์	 ซึ่่�งที่ำงานี้อยู่่กัร็ะที่ร็วง

กัาร็ตา่งป็ร็ะเที่ศตั�งใจลาออกัเพ่�อไป็ที่ำธุร็กัจิคร็อบคร็วั

แต่กัลับมื่าสมื่ัคร็งานี้กัับเร็า	คุณสุวัฒนี้์มื่้ความื่สามื่าร็ถื

ดิ้านี้เอกัสาร็จ่งได้ิร็ับมื่อบหมื่าย่ให้ร็่างร็ะเบ้ย่บบร็ิหาร็

ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่และได้ิใช้้มื่าจนี้ถื่งป็ัจจุบันี้

คุณสุวัฒนี้์อยู่่ไมื่่นี้านี้กั็ขอลาออกัเพ่�อกัลับไป็ที่ำงานี้

ที่้�กัร็ะที่ร็วงกัาร็ต่างป็ร็ะเที่ศอ้กัคร็ั� งหนี้่� ง 	 แต่ไดิ้

แนี้ะนี้ำคุณดินีุ้ช้า	 ภููมื่ิถืาวร็	 มื่าที่ำงานี้แที่นี้และที่ำหนี้้าที่้�

ผู้้อำนี้วย่กัาร็ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ	มื่าจนี้ถื่งป็ัจจุบันี้
 ความเปีนมาของมูลินิธิิ

เมื่่�อม้ื่สำนัี้กังานี้แล้ว	 จำเป็็นี้จะต้องมื่้นิี้ติบุคคล

เพ่�อถื่อกัร็ร็มื่สิที่ธิ�	 จ่งไดิ้ขอให้	 อนี้.สิที่ธิโช้ค	 ศร็้เจร็ิญ	

(สโมื่สร็โร็ตาร้็บางร็ักั)	 อาช้้พที่นี้าย่ความื่	 ช้่วย่จดิที่ะเบ้ย่นี้

มืู่ลนี้ิธิภูาคโร็ตาร็้ไที่ย่ดิ้วย่ทีุ่นี้จดิที่ะเบ้ย่นี้	 200,000	 บาที่	

ตามื่กัฎหมื่าย่	 โดิย่ที่่านี้อดิ้ตป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัลพิช้ัย่	

ร็ัตตกุัล	 บร็ิจาค	 100,000	 บาที่	 ผ้มื่ร็่วมื่บร็ิจาคอ้กั	

100,000	 บาที่	 ที่่านี้พิช้ัย่ดิำร็งตำแหน่ี้งป็ร็ะธานี้มืู่ลนิี้ธิ	

ผ้มื่ร็ับหนี้้าที่้�เป็็นี้ร็องป็ร็ะธานี้	และ	อนี้.สมื่พร็	เวช้พาณิช้ย่์

(สโมื่สร็โร็ตาร็พ้ร็ะโขนี้ง)	เป็น็ี้ที่้�ป็ร็ก่ัษาเก้ั�ย่วกัับกัาร็เงนิี้และ

บัญช้้ของมืู่ลนี้ิธิ	 ผ้ลงานี้สำคัญค่อกัาร็ดิำเนี้ินี้กัาร็ให้มืู่ลนี้ิธิ

ภูาคโร็ตาร็้ไที่ย่เป็็นี้องค์กัร็สาธาร็ณกัุศลที่้�ไดิ้ร็ับกัาร็ย่กัเว้นี้

ภูาษ้อากัร็ตามื่ป็ร็ะกัาศของกัร็ะที่ร็วงกัาร็คลัง

 วัตถุปีร์ะส์งค์ของมูลินิธิิ
มืู่ลนี้ิธิมื่้วัตถืุป็ร็ะสงค์เพ่�อส่งเสร็ิมื่และสนัี้บสนีุ้นี้

กัาร็ศ่กัษา	 ความื่อยู่่ดิ้กัินี้ดิ้ของสังคมื่	 สุขภูาพอนี้ามื่ัย่และ

สิ�งแวดิลอ้มื่ที่้�ดิ	้ช้ว่ย่เหลอ่ผู้ด้ิอ้ย่โอกัาสและผู้ป้็ร็ะสบภูยั่พบิตัิ

สร็้างความื่เข้าใจอันี้ดิ้ร็ะหว่างป็ร็ะเที่ศเพ่�อให้เกิัดิสันี้ติสุข	

และสนัี้บสนุี้นี้สโมื่สร็โร็ตาร็้ในี้กัาร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์

มูลินิธิิภาคโร์ตาร์ีไทย
มูลินิธิิของโร์ตาร์ีในปีร์ะเทศไทย
โดย นร์เศร์ษฐ ปีัทมานันท์, กัร์ร์มกัาร์บร์ิหาร์โร์ตาร์ีส์ากัลิ (2548-50)

 หากัจะพิูดถ่งความเปีนมาของมูลินิธิิภาคโร์ตาร์ีไทยคงจะต้องพิูดถ่ง
ศูนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทศไทยกั่อน เพิร์าะมูลินิธิิมีมูลิเหตุมาจากัศูนย์โร์ตาร์ีฯ
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ร์ายนามคณะกัร์ร์มกัาร์มูลินิธิิภาคโร์ตาร์ีไทย

เพ่�อสังคมื่	ร็วมื่ถื่งดิำเนี้ินี้กัาร็เพ่�อสาธาร็ณป็ร็ะโย่ช้นี้์หร็่อ

ร็่วมื่มื่่อกัับองค์กัาร็กัาร็กัุศลอ่�นี้ๆ	เพ่�อสาธาร็ณป็ร็ะโย่ช้นี้์	 

โดิย่ไมื่่เกั้�ย่วข้องกัับกัาร็เมื่่อง

 กัิจกัร์ร์มของมูลินิธิิ
มืู่ลนี้ิธิส่ ง เสร็ิมื่และสนี้ับสนีุ้นี้กัิจกัร็ร็มื่ของ 

โร็ตาร็ใ้นี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่มื่าโดิย่ตลอดิ	เช้น่ี้	โคร็งกัาร็ช่้วย่เหลอ่ 

ผู้้ป็ร็ะสบภัูย่นี้�ำท่ี่วมื่ปี็	 2554	 อันี้นี้้�ตร็งวัตถุืป็ร็ะสงค์โดิย่

ช้ดัิเจนี้	หร็อ่โคร็งกัาร็แกัม้ื่ลงิในี้พร็ะร็าช้ดิำร็แิละโคร็งกัาร็

ป็ร็ับภููมื่ิที่ัศนี้์	 ณ	 หนี้องโนี้นี้ต่าย่	 จ.สกัลนี้คร็	 นี้อกัจากั

เป็็นี้กัาร็ถืวาย่ความื่จงรั็กัภัูกัดิ้ต่อในี้หลวง	 ร็.9	 แล้ว	 

แก้ัมื่ลิงย่ังช้่วย่ให้ช้าวบ้านี้ในี้พ่�นี้ที่้�ม้ื่นี้�ำใช้้เพ่�อกัาร็เกัษตร็

และช้่วย่บร็ร็เที่านี้�ำท่ี่วมื่อ้กัด้ิวย่	 โคร็งกัาร็กัองทุี่นี้ 

ภูยั่พบิตัฉิับัพลนัี้กัช่็้วย่ผู้ป้็ร็ะสบภูยั่นี้�ำท่ี่วมื่และภูยั่โควดิิ-19 

เป็็นี้ต้นี้	

นี้อกัจากันี้้�	 มืู่ลนี้ิธิย่ังช้่วย่นี้ำเข้าสิ�งของบร็ิจาค

จากัต่างป็ร็ะเที่ศเพ่�อโคร็งกัาร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้น์ี้ของ

สโมื่สร็ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่โดิย่ไดิ้ร็ับกัาร็ย่กัเว้นี้ภูาษ้อากัร็	

เช้่นี้	 โคร็งกัาร็จักัร็ย่านี้ใช้้แล้วจากัป็ร็ะเที่ศญ้�ป็ุ่นี้	 ร็วมื่ที่ั�ง 

ร็ับเ งินี้บร็ิจาคเพ่�อกัาร็ที่ำโคร็งกัาร็ของสโมื่สร็ในี้

ป็ร็ะเที่ศไที่ย่	 อาทิี่	 โคร็งกัาร็ความื่ป็ลอดิภัูย่ที่างถืนี้นี้ 

ของภูาค	3330	และโคร็งกัาร็ป็ร็ับป็ร็ุงห้องแย่กัโร็คแบบ 

โมื่ดิิฟาย่ท้ี่� โร็ งพย่าบาลกัร็ะบ้� ของสโมื่สร็โร็ตาร็ ้

ในี้จังหวัดิกัร็ะบ้�	 ซึ่่�งไดิ้ร็ับเงินี้บร็ิจาคจากัต่างป็ร็ะเที่ศ	

เป็็นี้ต้นี้	 และหากัมื่้ผู้้บร็ิจาคเงินี้ผ้่านี้มืู่ลนิี้ธิเพ่�อกัาร็ที่ำ

โคร็งกัาร็ของสโมื่สร็	 มูื่ลนิี้ธิสามื่าร็ถืออกัใบเสร็็จรั็บเงินี้

ซึ่่�งจะสามื่าร็ถืนี้ำไป็ลดิหย่่อนี้ภูาษ้เงินี้ไดิ้ให้แกั่ผู้้บร็ิจาค

ผ้มื่ขอให้ทีุ่กัที่่านี้เช้่�อมื่ั�นี้ว่ามืู่ลนิี้ธิภูาคโร็ตาร็้ไที่ย่ 

พร็้อมื่ท้ี่�จะสนัี้บสนุี้นี้กิัจกัร็ร็มื่ท้ี่� เป็็นี้ป็ร็ะโย่ช้น์ี้แก่ั 

โร็แที่เร็้ย่นี้	 สโมื่สร็	 และภูาคโร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่เสมื่อ	

ที่่านี้สามื่าร็ถืติดิต่อสอบถืามื่ร็าย่ละเอ้ย่ดิกัับเจ้าหนี้้าที่้�

ของศูนี้ย่์ฯ	ไดิ้	เพร็าะทีุ่กัคนี้เป็็นี้เจ้าหนี้้าที่้�ของมืู่ลนี้ิธิดิ้วย่

1.	 อกับร็.นี้ร็เศร็ษฐ		 ป็ัที่มื่านี้ันี้ที่์	(3350)	 ป็ร็ะธานี้กัร็ร็มื่กัาร็

2.	 อผ้ภู.วิช้ัย่		 มื่ณ้วัช้ร็เกั้ย่ร็ติ	(3330)	 ร็องป็ร็ะธานี้และเหร็ัญญิกั

3.	 อผ้ภู.สมื่ภูพ		 ธ้ร็ะสานี้ต์	(3330)	 กัร็ร็มื่กัาร็

4.	 อผ้ภู.นี้พ.สงวนี้		 คุณาพร็	(3330)	 กัร็ร็มื่กัาร็

5.	 อผ้ภู.ร็ัฐป็ร็ะที่้ป็		 กั้ร็ติอุไร็	(3340)	 กัร็ร็มื่กัาร็

6.	 อนี้.นี้ิวัต		 บุญย่สิร็ิวงษ์	(สกัลนี้คร็	-	3340)	 กัร็ร็มื่กัาร็

7.	 อกับร็.ศ.ดิร็.เสาวลักัษณ์		 ร็ัตนี้วิช้ช้์	(3350)	 กัร็ร็มื่กัาร็

8.	 อผ้ภู.สุช้าดิา		 อิที่ธิจาร็ุกัุล	(3350)	 กัร็ร็มื่กัาร็

9.	 อผ้ภู.ไช้ย่ไว		 พูนี้ลาภูมื่งคล	(3350)	 กัร็ร็มื่กัาร็

10.	 อผ้ภู.นี้คร็ินี้ที่ร็์		 ร็ัตนี้กัิจสุนี้ที่ร็	(3350)	 กัร็ร็มื่กัาร็

11.	 อผ้ภู.วิวัฒนี้์		 ศิร็ิจางคพัฒนี้า	(3360)	 กัร็ร็มื่กัาร็

12.	 อผ้ภู.อนีุ้ร็ักัษ์		 นี้ภูาวร็ร็ณ	(3360)	 กัร็ร็มื่กัาร็

13.	 อผ้ภู.สมื่ภูพ		 สุขสิงห์	(3350)	 กัร็ร็มื่กัาร็

	 	 	 และเลขานีุ้กัาร็
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	 สิิบเจ็็ด	กัันยา	หกัห้า	อาลััยย่�ง	 	ผู้้้เป็็นมิ่่�ง	ขวััญร่่มิ่ไทร่	ไทยโร่ตาร่ี
PRIP	พิ่ชััย	ร่ัตตกัุลั	ผู้้้แสินดี	 	คู่้่	ชัีวัี	คูุ่ณหญ่งจ็ร่วัย	จ็ากัจ็ร่น่ร่ันดร่์
	 สิองโกัศคู่้่	เคู่ียงข้าง	อันโอฬาร่		 	ณ	เมิ่รุ่งาน	พิร่ะร่าชัทานเพิลั่ง	สิ่สิวัร่ร่คู่์
พิร่ั�งพิร่้อมิ่พิลั	ทั�วัท่ศา	มิ่านับพิัน	 	ร่่วัมิ่ใจ็กััน	สิ่งท่าน	ด้วัยดวังใจ็

สิมิ่เด็จ็	พิร่ะกัน่ษฐาธิ่ร่าชัเจ็้าฯ	 	เป็็นลั้นเกัลั้าฯ	พิร่ะมิ่หากัรุ่ณาฯ	อันย่�งใหญ่
เสิด็จ็	พิร่ะร่าชัทานเพิลั่ง	อันเกัร่ียงไกัร่	 	ท่านพิ่ชััย	-	คูุ่ณหญ่งจ็ร่วัย	คู่้่บาร่มิ่ี
	 แมิ่้นสิิ�นร่่าง	สิิ�นเงา	มิ่ลัายแลั้วั	 	คู่วัามิ่เพิร่่ศแพิร่้วั	แห่งโร่ตาร่ี	คู่งศักัด่�ศร่ี
“มิ่ีนำ�าใจ็	ให้คู่วัามิ่ร่ักั”	คู่งป็ฐพิี	 	จ็ะนานป็ี	สิักัเท่าใด	ยังคู่งจ็ำา
	 ขออำานาจ็	บาร่มิ่ี	สิิ�งศักัด่�สิิทธิ่�		 	น่ร่มิ่่ต	เบ่กัทางเลั่ศ	ป็ร่ะเสิร่่ฐลัำ�า
ด้วัย	คูุ่ณงามิ่	คู่วัามิ่ดี	ได้กัร่ะทำา	 	ทางบุญนำา	สิ่งท่านสิ่	ท่พิย์พิ่มิ่าน
	 สิุดทาง	ขอบฟ้้าโพิ้น	สิ่สิวัร่ร่คู่์	 	พิวักัเร่าพิลััน	สิ่งจ็่ตกั้อง	โสิตป็ร่ะสิาน

ขอท่าน	พิ่ชััย	–	คูุ่ณหญ่งจ็ร่วัย	สิุขสิร่าญ	 	“คู่่ดถึึงท่าน”	ชัั�วักัาลันาน	มิ่่ลัืมิ่เลัือน

	 	 	 ด้วัยร่ักัแลัะเคู่าร่พิย่�ง
	 	 	 มิ่วัลัมิ่่ตร่โร่แทเร่ียนในป็ร่ะเทศไทย
	 	 	 (อดีตกัร่ร่มิ่กัาร่บร่่หาร่โร่ตาร่ีสิากัลั	
	 	 	 ศ.	ดร่.เสิาวัลัักัษณ์	ร่ัตนวั่ชัชั์	ผู้้้ป็ร่ะพิันธิ์)
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	 สิิบเจ็็ด	กัันยา	หกัห้า	อาลััยย่�ง	 	ผู้้้เป็็นมิ่่�ง	ขวััญร่่มิ่ไทร่	ไทยโร่ตาร่ี
PRIP	พิ่ชััย	ร่ัตตกัุลั	ผู้้้แสินดี	 	คู่้่	ชัีวัี	คูุ่ณหญ่งจ็ร่วัย	จ็ากัจ็ร่น่ร่ันดร่์
	 สิองโกัศคู่้่	เคู่ียงข้าง	อันโอฬาร่		 	ณ	เมิ่รุ่งาน	พิร่ะร่าชัทานเพิลั่ง	สิ่สิวัร่ร่คู่์
พิร่ั�งพิร่้อมิ่พิลั	ทั�วัท่ศา	มิ่านับพิัน	 	ร่่วัมิ่ใจ็กััน	สิ่งท่าน	ด้วัยดวังใจ็
 สิมิ่เด็จ็	พิร่ะกัน่ษฐาธิ่ร่าชัเจ็้าฯ	 	เป็็นลั้นเกัลั้าฯ	พิร่ะมิ่หากัรุ่ณาฯ	อันย่�งใหญ่
เสิด็จ็	พิร่ะร่าชัทานเพิลั่ง	อันเกัร่ียงไกัร่	 	ท่านพิ่ชััย	-	คูุ่ณหญ่งจ็ร่วัย	คู่้่บาร่มิ่ี
	 แมิ่้นสิิ�นร่่าง	สิิ�นเงา	มิ่ลัายแลั้วั	 	คู่วัามิ่เพิร่่ศแพิร่้วั	แห่งโร่ตาร่ี	คู่งศักัด่�ศร่ี
“มิ่ีนำ�าใจ็	ให้คู่วัามิ่ร่ักั”	คู่งป็ฐพิี	 	จ็ะนานป็ี	สิักัเท่าใด	ยังคู่งจ็ำา
	 ขออำานาจ็	บาร่มิ่ี	สิิ�งศักัด่�สิิทธิ่�		 	น่ร่มิ่่ต	เบ่กัทางเลั่ศ	ป็ร่ะเสิร่่ฐลัำ�า
ด้วัย	คูุ่ณงามิ่	คู่วัามิ่ดี	ได้กัร่ะทำา	 	ทางบุญนำา	สิ่งท่านสิ่	ท่พิย์พิ่มิ่าน
	 สิุดทาง	ขอบฟ้้าโพิ้น	สิ่สิวัร่ร่คู่์	 	พิวักัเร่าพิลััน	สิ่งจ็่ตกั้อง	โสิตป็ร่ะสิาน

ขอท่าน	พิ่ชััย	–	คูุ่ณหญ่งจ็ร่วัย	สิุขสิร่าญ	 	“คู่่ดถึึงท่าน”	ชัั�วักัาลันาน	มิ่่ลัืมิ่เลัือน

	 	 	 ด้วัยร่ักัแลัะเคู่าร่พิย่�ง
	 	 	 มิ่วัลัมิ่่ตร่โร่แทเร่ียนในป็ร่ะเทศไทย
	 	 	 (อดีตกัร่ร่มิ่กัาร่บร่่หาร่โร่ตาร่ีสิากัลั	
	 	 	 ศ.	ดร่.เสิาวัลัักัษณ์	ร่ัตนวั่ชัชั์	ผู้้้ป็ร่ะพิันธิ์)

ู

ู
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บร์ร์ณาธิิกัาร์ ภาค 3330 โร์ตาร์ีส์ากัลิ

อผภ.ไพิกัิจ ฮุนพิงษ์ส์ิมานนท์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีทับเที�ยง

สวัสดิ้คร็ับ	มื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้และผู้้อ่านี้ทีุ่กัที่่านี้

	 นี้ิตย่สาร็โร็ตาร็้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ป็ร็ะจำเดิ่อนี้กัันี้ย่าย่นี้-ตุลาคมื่	
2565	 ฉับับนี้้�อุที่ิศเนี้่�อหาส่วนี้ใหญ่บอกัเล่าถื่งกัาร็ที่ำงานี้	 ความื่ร็ักั
และความื่ผู้กัพันี้ที่้�อดิ้ตป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล	 พิช้ัย่	 ร็ัตตกัุล	 ผู้้ล่วงลับ
มื่้ต่อองค์กัร็โร็ตาร็้และโร็แที่เร็้ย่นี้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่	ณ	 เวลานี้้�ท่ี่านี้พิช้ัย่	
ร็ัตตกัุล	 ย่ังคงเป็็นี้คนี้ไที่ย่คนี้แร็กัและคนี้เดิ้ย่วที่้�เคย่ดิำร็งตำแหนี้่ง
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็ส้ากัล	ตลอดิร็ะย่ะเวลาหกัสบิกัวา่ป็ทีี่้�ที่า่นี้ไดิเ้ป็น็ี้สมื่าช้กิั
โร็ตาร็้	 จากักัาร็อุที่ิศตนี้ทีุ่่มื่เที่ให้กัับองค์กัร็	 ที่ำให้ที่่านี้ไดิ้ที่ำหนี้้าที่้�
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็ส้ากัลในี้ป็	ี2545-2546	และที่า่นี้ย่งัมื่บ้ที่บาที่ในี้กัจิกัร็ร็มื่
ต่างๆ	ของโร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่เสมื่อมื่า	 ในี้ส่วนี้ของภูาค	3330	นี้ั�นี้
ผ้มื่มื่้ความื่ย่ินี้ดิ้นี้ำเสนี้อบที่ความื่ของ	 อนี้.จร็ัล	 พัฒนี้์จร็	 จากัสโมื่สร็
โร็ตาร็้พังงา	 ซึ่่�งอาจาร็ย่์จร็ัลนี้ั�นี้ไดิ้ที่ำงานี้ใกัล้ช้ิดิกัับที่่านี้พิช้ัย่มื่าตั�งแต่
สมื่ัย่ที่่านี้ลงไป็ที่ำโคร็งกัาร็ช้่วย่เหล่อผู้้ป็ร็ะสบภูัย่ส่นี้ามื่ิ	 ซึ่่�งใช้้เวลา
ไป็กัว่า	 3	 ป็ีกัว่าโคร็งกัาร็จะเสร็็จสมื่บูร็ณ์	 นี้อกัจากันี้้�อาจาร็ย่์จร็ัล
ย่ังไดิ้ม้ื่บที่บาที่ช้่วย่เหล่อที่่านี้พิช้ัย่ในี้โคร็งกัาร็แกั้มื่ลิงหนี้องโนี้นี้ต่าย่
จ.สกัลนี้คร็	 ซึ่่�งถ่ือเป็็นี้โคร็งกัาร็ขนี้าดิใหญ่ลำดิับสุดิที่้าย่ที่้�ที่่านี้
มื่ส้ว่นี้ร็ว่มื่อย่า่งเตม็ื่ตวั	ดิงันี้ั�นี้	ผ้มื่จ่งขอใหอ้าจาร็ย่จ์ร็ลัเป็น็ี้ตวัแที่นี้ของ
โร็แที่เร็ย้่นี้จากัภูาค	3330	บอกัเล่าถืง่ป็ร็ะสบกัาร็ณ์และความื่ป็ร็ะทัี่บใจ
ที่้�ไดิท้ี่ำงานี้ร็ว่มื่กับัท่ี่านี้พชัิ้ย่	นี้อกัจากันี้้�	ผ้มื่ไดิย้่งัร็วบร็วมื่ภูาพของที่า่นี้
ที่้�ไดิ้ที่ำกัิจกัร็ร็มื่ร็่วมื่กัับภูาค	 3330	 เส้ย่ดิาย่ท้ี่�ไม่ื่สามื่าร็ถืลงภูาพ
ความื่ป็ร็ะที่ับใจที่ั�งหมื่ดิไดิ้	เนี้่�องจากัมื่้พ่�นี้ที่้�จำกััดิ
	 ในี้ส่วนี้ของกัิจกัร็ร็มื่ของภูาค	3330	 ในี้ป็ีโร็ตาร็้นี้้�	 เร็ิ�มื่ที่้�จะมื่้
กัิจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์มื่ากัข่�นี้เนี้่�องจากัสถืานี้กัาร็ณ์	 COVID-19	
มื่้แนี้วโนี้้มื่ที่้�ดิ้ข่�นี้อย่่างต่อเนี้่�อง	 ที่างภูาคมื่้กัาร็จัดิกัาร็ป็ร็ะชุ้มื่ร็ะหว่าง
เมื่่อง	 (Intercity)	 คร็ั�งที่้�	 1	 ที่้�	 อ.หาดิใหญ่	 จ.สงขลา	 และย่ังมื่้ภูาพ
กัจิกัร็ร็มื่ของผู้ว้า่กัาร็ภูาคในี้กัาร็ออกัเย่้�ย่มื่สโมื่สร็ตา่งๆ	โร็คร็ะบาดิใหญ่
ที่้�ไดิ้แช้่แข็งโลกัใบนี้้�เป็็นี้เวลาเกั่อบ	 3	 ป็ีกัำลังจะจางหาย่ไป็แต่จิตใจ
ที่้� เป็ี� ย่มื่ไป็ดิ้ วย่จิตบร็ิกัาร็ของโร็แที่เร็้ ย่นี้ย่ั งคง เข้มื่แข็ งและ
พร็้อมื่ที่้�จะบำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ให้กัับชุ้มื่ช้นี้ตามื่แนี้วที่างของโร็ตาร้็	
ผ้มื่คาดิว่าในี้ฉับับหนี้้าที่่านี้จะไดิ้พบกัับกัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ	 ของสโมื่สร็
ในี้ภูาคมื่ากัข่�นี้อย่่างแนี้่นี้อนี้	แล้วพบกัันี้ใหมื่่ในี้ฉับับหนี้้าคร็ับ

ต้นแบบโร์แทเร์ียน

	 สโมื่สร็โร็ตาร็้เป็็นี้องค์กัร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ที่างภูาคเอกัช้นี้ที่้�มื่้อายุ่

ย่่นี้ย่าวที่้�สุดิบนี้โลกัใบนี้้�	 จากัวันี้ที่้�กั่อกัำเนี้ิดิข่�นี้จนี้ถื่งป็ัจจุบันี้นี้ับไดิ้	 117	 ป็ี

และย่่นี้หย่ัดิไดิ้เพร็าะอุดิมื่กัาร็ณ์ของโร็ตาร็้ที่้�ถื่อป็ฏิบัติกัันี้มื่า	 กัล่าวค่อ	

ทีุ่กัๆ	 สโมื่สร็ที่้�กั่อตั�งข่�นี้จะป็ร็ะกัอบไป็ดิ้วย่สมื่าชิ้กัที่้�อาสาเข้ามื่าเพ่�อ

ที่ำกัิจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้น์ี้ต่อเพ่�อนี้มื่นุี้ษย่์ที่้�ดิ้อย่โอกัาสกัว่า	 บร็ร็ดิาผู้้ที่้�มื่้

กัุศลจิตที่้�อาสาเข้ามื่าเป็็นี้สมื่าช้ิกัสโมื่สร็โร็ตาร็้ค่อ	“โรแทเรียน”

	 โร็แที่เร็้ย่นี้ที่้�ย่ิ�งใหญ่ที่้�สุดิในี้เม่ื่องไที่ย่เที่่าที่้�กัร็ะผ้มื่ผ่้านี้กัาร็เป็็นี้

โร็แที่เร็ย้่นี้มื่าแลว้	35	ป็	ีไมื่ม่ื่ใ้คร็เหนี้อ่	ฯพณฯ	พชิ้ยั่	ร็ตัตกัลุ	ทัี่�งนี้้�	นี้อกัจากัอายุ่

กัาร็เป็น็ี้โร็แที่เร็ย้่นี้ของกัร็ะผ้มื่นี้านี้พอสมื่ควร็แลว้	กัร็ะผ้มื่ย่งัมื่โ้อกัาสไดิร้็บัใช้้

ที่่านี้อย่่างใกัล้ช้ิดิถื่ง	2	โคร็งกัาร็ใหญ่ๆ	นี้ับเวลาแล้วเกั่อบ	7	ป็ี	ที่้�ไดิ้ร็่วมื่งานี้

กับัที่า่นี้	จง่ร็ูว้า่บคุคลนี้้�มื่แ้ต	่“ให้”้ ตามื่แนี้วที่างของโร็ตาร้็	“โครงการนำ�าใจิโรตารี 

(สึนามิี)”	 ที่่านี้สามื่าร็ถืร็วบร็วมื่เงินี้บร็ิจาคจากัมื่วลมิื่ตร็โร็แที่เร็้ย่นี้ที่ั�วโลกั

มื่าช้่วย่เหล่อผู้้ป็ร็ะสบภัูย่ในี้	 6	 จังหวัดิตามื่แนี้วช้าย่ฝัี�งที่ะเลอันี้ดิามื่ันี้ร็่วมื่	

100	ล้านี้บาที่	โคร็งกัาร็นี้้�เร็ิ�มื่ตน้ี้เมื่่�อตน้ี้ป็	ี2548	ไป็แล้วเสร็จ็เอาป็ลาย่ป็	ี2550

ในี้ร็ะย่ะเวลาดิำเนี้ินี้งานี้ของโคร็งกัาร็	 3	 ป็ี	 ท่ี่านี้ลงพ่�นี้ที่้�เพ่�อติดิตามื่

ความื่กั้าวหนี้้าของโคร็งกัาร็ทีุ่กัเดิ่อนี้ดิ้วย่วัย่ของที่่านี้ในี้ขณะนี้ั�นี้	 82	 ป็ี	

เดิ่อนี้ไหนี้ที่้�ท่ี่านี้ต้องเดิินี้ที่างไป็ต่างป็ร็ะเที่ศกั็จะโที่ร็ศัพที่์มื่าติดิตามื่งานี้และ

ให้กัำลังใจเพ่�อนี้ร็่วมื่งานี้ตลอดิ	 ที่่านี้พิช้ัย่เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้ที่้�มืุ่่งมื่ั�นี้และจร็ิงจัง

โดย อน.จร์ัลิ พิัฒน์จร์ 
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีพิังงา

26 กัันยายน-ตุลิาคม 2565



ในี้กัาร็ที่ำกิัจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้น์ี้ต่อเพ่�อนี้มื่นุี้ษย์่ดิ้วย่ความื่บริ็สุที่ธิ�ใจเป็ี�ย่มื่ล้นี้ด้ิวย่ความื่เมื่ตตา	 
มื่ากัดิ้วย่คุณธร็ร็มื่	 มื่้นี้�ำใจต่อเพ่�อนี้ร็่วมื่งานี้เป็็นี้ที่้�สุดิ	 กัร็ะผ้มื่มื่้โอกัาสไดิ้ร็่วมื่งานี้กัับที่่านี้นี้อกัเหนี้่อ 
จากักัาร็ที่ำหนี้้าท้ี่�โร็แที่เร็้ย่นี้แล้ว	 ย่ังได้ิเร็้ย่นี้ร็ู้ถื่งร็ะบบ	 ร็ะเบ้ย่บ	 ขั�นี้ตอนี้กัาร็ที่ำงานี้	 กัาร็แต่งกัาย่	 
กัาร็พูดิในี้ที่้�ชุ้มื่ช้นี้	 ฯลฯ	 เพร็าะตอนี้ที่้�ท่ี่านี้ลงพ่�นี้ที่้�คร็าวละ	 3-4	 วันี้	 เมื่่�อมื่้โอกัาสที่่านี้จะช้้�แนี้ะ	 
แนี้ะนี้ำ	ให้ความื่ร็ู้ตลอดิเวลา	ที่่านี้พิช้ัย่เป็็นี้ผู้้เส้ย่สละอย่่างแที่้จร็ิง	ซึ่่�งเห็นี้ไดิ้จากักัาร็ลงพ่�นี้ที่้�ทีุ่กัคร็ั�ง 
ไมื่่ว่าค่าเดิินี้ที่าง	 ค่าที่้�พักั	 ค่าอาหาร็	 หร็่อค่าใช้้จ่าย่ต่างๆ	 ของที่่านี้จะใช้้เงินี้ส่วนี้ตัวที่ั�งหมื่ดิ	 

ไมื่่เคย่ใช้้เงินี้ส่วนี้กัลางหร็่องบดิำเนี้ินี้กัาร็เลย่แมื่้แต่นี้้อย่

ต้นแบบโร์แทเร์ียน
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	 โคร็งกัาร็นี้�ำใจโร็ตาร็้เสร็็จสิ�นี้ลงป็ลาย่ป็ี	2550	ขณะนี้ั�นี้อายุ่ที่่านี้ล่วงไป็	86	ป็ีแล้ว	

ที่่านี้นี้่าจะหยุ่ดิพักัผ้่อนี้อยู่่กัับบุตร็หลานี้อย่่างมื่้ความื่สุขแต่	ไมื่่เป็็นี้เช้่นี้นี้ั�นี้	ที่่านี้ย่ังไมื่่หยุ่ดิ

ท้ี่�จะที่ำหนี้้าที่้�โร็แที่เร็้ย่นี้ให้กัับองค์กัร็อันี้ที่ร็งเกั้ย่ร็ติ	 หร็่อ	 เพ่�อนี้มื่นีุ้ษย่์ที่้�ดิ้อย่โอกัาสกัว่า

ตามื่แนี้วที่างของโร็ตาร็้อยู่่ตลอดิ	 จนี้ถื่งป็ลาย่ปี็	 2561	 กั็ไป็ที่ำโคร็งกัาร็แก้ัมื่ลิง

ถืวาย่ในี้หลวง	ร็.9	ที่้�หนี้องโนี้นี้ต่าย่	ต.โพนี้งามื่	อ.อากัาศอำนี้วย่	จ.สกัลนี้คร็	โคร็งกัาร็นี้้�

ใช้้เวลา	 3	 ปี็เพร็าะต้องป็ร็ะสานี้กัับหน่ี้วย่งานี้ของร็ัฐหลาย่หน่ี้วย่งานี้	 กัร็ะผ้มื่ข่�นี้ไป็

ร็ว่มื่โคร็งกัาร็นี้้�	2	ป็	ีกับั	4	เดิอ่นี้	กัเ็สร็จ็สิ�นี้ลงดิว้ย่วยั่ของที่า่นี้	95	ป็	ีนี้้�คอ่งานี้ช้ิ�นี้สดุิที่า้ย่ของท่ี่านี้

ที่้�มื่อบให้แกั่ช้าวอ้สานี้เหนี้่อดิ้วย่ความื่เมื่ตตากั่อนี้ที่้�ที่่านี้จะจากัลาพวกัเร็าไป็ดิ้วย่วัย่	96	ป็ี	

ที่่านี้พิช้ัย่ค่อผู้้ย่ิ�งใหญ่แห่งกัาร็ให้โดิย่ไม่ื่หวังสิ�งตอบแที่นี้	 ที่่านี้ที่ำหน้ี้าที่้�โร็แที่เร็้ย่นี้ที่้�ด้ิ

จนี้ถื่งวาร็ะสุดิที่้าย่ของช้้ วิต	 หากเกิดช่าติหนิ�าฉันิใด กระผู้มขอรับใช่�ที่่านิอ่ก

ด�วยความเต็มใจุครับ

ต้นแบบโร์แทเร์ียน

28 กัันยายน-ตุลิาคม 2565



กัิจกัร์ร์มภาค 3330
วันี้ที่้�	 13	 สิงหาคมื่	 2565	 สโมื่สร็โร็ตาร็้ที่วาร็วดิ้ร็่วมื่กัับสโมื่สร็โร็ตาร็้

ร็อย่ลั-หวัหนิี้	จัดิอบร็มื่ใหค้วามื่ร็ูคุ้ณคร็ดูิา้นี้ภูาษาองักัฤษแบบออนี้ไลนี้์	

เพ่�อนี้ำไป็พัฒนี้ากัาร็เร็้ย่นี้กัาร็สอนี้ให้กัับนี้ักัเร็้ย่นี้และคร็อบคร็ัวในี้

ช้มุื่ช้นี้	โคร็งกัาร็	“Rotary Free English Online Year 6”	ณ	โร็งเร็ย้่นี้

อนีุ้บาลหัวหินี้	 (บ้านี้หนี้องขอนี้)	 อ.หัวหินี้	 จ.ป็ร็ะจวบค้ร็้ขันี้ธ์	 โดิย่ 

ไดิ้ร็ับลิขสิที่ธิ�เป็็นี้สโมื่สร็แร็กัจากัป็ร็ะเที่ศแคนี้าดิา	

วันี้ที่้�	 24	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 ภูาค	 3330	 
โร็ตาร้็สากัลไดิ้จัดิกัาร็ป็ร็ะชุ้มื่	 Intercity	
คร็ั�งที่้�	1	สำหร็ับพ่�นี้ที่้�	1-6	ที่้�โร็งแร็มื่บุร็้ศร็้ภูู 
อ.หาดิใหญ่	 จ.สงขลา	 สโมื่สร็โร็ตาร็้นี้คร็
หาดิใหญ่	 โดิย่	 นี้ย่กั.อร็ุณ้	 อร็ุญกัมื่ล	 เป็็นี้
เจ้าภูาพในี้กัาร็จัดิงานี้	 ในี้งานี้นี้้�นี้อกัจากั	
Intercity	แล้ว	ที่าง	Public	Image	Team	
ไดิ้จัดิ	Workshop	สำหร็ับงานี้ภูาพลักัษณ์
สาธาร็ณะของภูาคอ้กัดิ้วย่	

วันี้ท้ี่�	 24	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 สโมื่สร็โร็ตาร็ ้
ป็่าเลไลย่ก์ั	 นี้ำโดิย่	 นี้ย่.นี้นี้ท์ี่วัช้ร็์	 มื่้แสง 
พร็้อมื่ดิ้วย่	 ผ้ช้ภู.พิมื่ญาดิา	 แจ่มื่อร็ุณ	 
นี้ักัเร็้ย่นี้แลกัเป็ล้�ย่นี้และสมื่าชิ้กัของสโมื่สร็	
ร็่วมื่เล้�ย่งอาหาร็กัลางวันี้	 และมื่อบของใช้้
จำเป็็นี้ให้แก่ัผู้้สูงอายุ่	 ณ	 บ้านี้พักัคนี้ช้ร็า 
บ้านี้หัวโพธิ�	อ.สองพ้�นี้้อง	จ.สุพร็ร็ณบุร็้

วันี้ที่้�	 26	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 ผ้วภู.ละออ	
จินี้ดิา	 และสุภูาพบุรุ็ษ	 จุฬานี้ันี้ที่์	 จินี้ดิา	
เย่้�ย่มื่สโมื่สร็โร็ตาร็้สุร็าษฎร์็ธานี้้	 อย่่างเป็็นี้
ที่างกัาร็	 นี้อกัจากันี้้�ย่ังจัดิงานี้เช้ิดิชู้เกั้ย่ร็ติ
อด้ิตนี้าย่กัและต้อนี้ร็ับสมื่าช้ิกัใหมื่่	 และ
ที่ำพิธ้มื่อบครุ็ภูัณฑ์ที่างกัาร็แพที่ย์่ให้กัับ
โร็งพย่าบาลกัาญจนี้ดิิษฐ์	 อ.กัาญจนี้ดิิษฐ์	
จ.สุร็าษฎร็์ธานี้้

วนัี้ที่้�	27	กันัี้ย่าย่นี้	2565	นี้าย่กัณัฐริ็นี้ย้่	์สนิี้ที่ร็พัย่์	
ป็ร็ะธานี้อินี้เที่อร็์แร็คที่์	 ภูาค3330	 พร็้อมื่ 
คณะกัร็ร็มื่กัาร็ฯ	เขา้ร็ว่มื่งานี้ฉัลองคณะกัร็ร็มื่กัาร็
บร็ิหาร็สโมื่สร็ของอินี้เที่อร์็แร็คท์ี่โร็งเร็้ย่นี้ 
เที่พมื่งคลรั็งษ	้และโร็ที่าแร็คท์ี่วทิี่ย่าลัย่อาช้ว้ศก่ัษา 
อุป็ถัืมื่ภ์ูโดิย่สโมื่สร็โร็ตาร็้มื่ณ้กัาญจน์ี้	 นี้ำโดิย่	
นี้าย่กันี้ิพร็	พฤษาไพศาลศิลป็์	พร็้อมื่	ผ้ช้ภู.อนี้ันี้ต์	
นี้ัย่สิร็ิสิงห์	 พ่�นี้ที่้�	 27	ณ	 โร็งเร็้ย่นี้เที่พมื่งคงร็ังษ้	
จ.กัาญจนี้บุร็้
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D.3340
บร์ร์ณาธิิกัาร์ ภาค 3340 โร์ตาร์ีส์ากัลิ

อน.พิุฒิธิร์ พิัฒนส์ินทร์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีอีคลิับ ภาค 3340

สวัสดิ้โร็แที่เร็้ย่นี้ทีุ่กัที่่านี้

	 ในี้ฉับบันี้้�เร็าโร็แที่เร็ย้่นี้ร็ว่มื่กันัี้ร็ำลก่ัถืง่บคุคลสำคญัที่า่นี้หนี้่�งที่้�มื่คุ้ณปู็กัาร็ตอ่

โร็ตาร็้อย่่างมื่ากัล้นี้	ไดิ้แกั่	ฯพณฯ	พิช้ัย่ร็ัตตกัุล	ผ้มื่ร็ู้ส่กัเส้ย่ดิาย่ที่้�มื่าเป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้

ช้้าไป็	 ไมื่่มื่้โอกัาสไดิ้ร็่วมื่งานี้กัับท่ี่านี้	 แต่ย่ังโช้คดิ้ท้ี่�ย่ังพอได้ิร็ับฟังที่่านี้บร็ร็ย่าย่อยู่่

สองสามื่คร็ั�ง	 ถื่งแมื่้จะไดิ้ร็ับฟังเพ้ย่งเล็กันี้้อย่แต่กั็ร็ู้ส่กัป็ร็ะที่ับใจและที่ำให้ภููมื่ิใจ

ในี้กัาร็เป็็นี้โร็แที่เร้็ย่นี้มื่ากัข่�นี้	ผ้มื่เช่้�อว่าถ้ืาถืามื่ความื่ร็ูส้ก่ัจากัโร็แที่เร็ย้่นี้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่

ที่้�ไดิเ้คย่ร็ว่มื่งานี้กับัที่า่นี้	คงจะมื่ค้วามื่ร็ูส้ก่ัเช้น่ี้เดิย้่วกันัี้	ผ้มื่จง่ขอฝีากับที่ป็ร็ะพนัี้ธท์ี่้�

ร็ำล่กัถื่งที่่านี้มื่า	ณ	ที่้�นี้้�คร็ับ

	 เม่ื่�อเด่ิอนี้ม้ื่นี้าคมื่	 2560	 ได้ิที่ร็าบข่าวดิ้ว่า	 จะมื่้

โคร็งกัาร็ที่้�ดิ้และเป็็นี้ป็ร็ะโย่ช้นี้์แกั่ช้าวสกัลนี้คร็	ค่อกัาร็สร็้าง

แก้ัมื่ลิง	 เพ่�อร็องรั็บนี้�ำในี้ช่้วงฤดูิฝีนี้	 และกัักัเก็ับนี้�ำไว้ใช้้

ในี้ฤดิแูลง้	เพ่�อใช้ใ้นี้กัาร็เกัษตร็ของเกัษตร็กัร็	ดิฉิันัี้เองร็ูส้ก่ัดิใ้จ

และต่�นี้เต้นี้แที่นี้พ้�นี้้องช้าวสกัลนี้คร็เป็็นี้อย่่างมื่ากั	 ในี้ป็ีนี้ั�นี้

ดิิฉัันี้ได้ิข่�นี้รั็บตำแหนี้่งนี้าย่กัสโมื่สร็โร็ตาร็้สกัลนี้คร็	 ไดิ้ที่ำ

หนี้้าที่้�เจ้าบ้านี้ในี้กัาร็ป็ร็ะสานี้งานี้กั่อสร็้างโคร็งกัาร็แกั้มื่ลิง	

	 โคร็งกัาร็กัอ่สร็า้งแกัม้ื่ลงิหนี้องโนี้นี้ตา่ย่	เป็น็ี้โคร็งกัาร็

ตามื่แนี้วพร็ะร็าช้ดิำร็ิของพร็ะบาที่สมื่เดิ็จพร็ะป็ร็มื่ินี้ที่ร็

มื่หาภููมื่ิพลอดิุลย่เดิช้	 บร็มื่นี้าถืบพิตร็	 โดิย่ความื่ร็่วมื่มื่่อกัันี้

ร็ะหว่างมืู่ลนี้ิธิภูาคโร็ตาร็้ไที่ย่กัับกัร็มื่ช้ลป็ร็ะที่านี้โคร็งกัาร็นี้้�

เกัิดิจากักัาร็ดิำร็ิของที่่านี้พิช้ัย่	 ร็ัตตกัุล	 ที่้�ต้องกัาร็เดิินี้ตามื่

ร็อย่เที่้าพ่อ	ค่อในี้หลวงร็ัช้กัาลที่้�	9	 เพ่�อแสดิงถื่งความื่จงร็ักั

ภูักัดิ้แบบร็ูป็ธร็ร็มื่	กั่อเกัิดิป็ร็ะโย่ช้นี้์แบบย่ั�งย่่นี้	

	 หนี้องโนี้นี้ต่าย่มื่้เนี้่�อที่้�ที่ั�งหมื่ดิ	507	ไร็่	1	งานี้	ตั�งอยู่่

ที่้�บ้านี้เสาวัดิ	 หมู่ื่	 2	 ตำบลโพนี้งามื่	 อำเภูออากัาศอำนี้วย่	

จงัหวดัิสกัลนี้คร็	เดิมิื่ที่ม้ื่ส้ภูาพต่�นี้เขนิี้ไมื่ส่ามื่าร็ถืเกับ็กักัันี้�ำไดิ้

เกัษตร็กัร็ส่วนี้ใหญ่ป็ลูกัข้าวนี้าป็ีและนี้าป็ร็ังเป็็นี้หลักั	

แต่ช้่วงนี้าป็ีจะป็ร็ะสบป็ัญหานี้�ำที่่วมื่ที่ำให้ไม่ื่สามื่าร็ถื

ป็ลกูัขา้วไดิ	้และช้ว่งนี้าป็ร็งันี้�ำในี้หนี้องโนี้นี้ตา่ย่จะลดิน้ี้อย่ลง

ที่ำให้นี้�ำมื่้ไมื่่เพ้ย่งพอต่อกัาร็ป็ลูกัข้าวนี้าป็ร็ัง	 ร็วมื่ทัี่�ง

พ่ช้เศร็ษฐกัิจอ่�นี้ๆ	 แต่ถื้ามื่้กัาร็กั่อสร็้างแกั้มื่ลิงจนี้เสร็็จ

เร็้ย่บร็้อย่จะที่ำให้ม้ื่พ่�นี้ที่้�ถื่ง	 1,800	 ไร็่	 และช้าวบ้านี้เกั่อบ	

350	คร็ัวเร็่อนี้ไดิ้ใช้้ป็ร็ะโย่ช้นี้์	ขนี้าดิของแกั้มื่ลิงมื่้ความื่กัว้าง

812	เมื่ตร็	ย่าว	1,000	เมื่ตร็	จนุี้�ำไดิร้็วมื่	2.4	ลา้นี้ลกูับาศกัเ์มื่ตร็

เมื่่�อนี้�ำเต็มื่แกั้มื่ลิงจะล้นี้และไหลลงสู่ลำห้วย่หวาย่และ

แมื่น่ี้�ำสงคร็ามื่เพ่�อให้เกัษตร็กัร็ไดิส้บูนี้�ำไป็ใช้ใ้นี้กัาร็เพาะป็ลกูั

ในี้ช่้วงฤดิูแล้งงบป็ร็ะมื่าณค่าก่ัอสร้็างเป็็นี้เงินี้	 79	 ล้านี้บาที่

	 ป็้่พิ่ชััย	ร่ัตตกัุลั	บุญย่�งใหญ่	 ท่านตั�งใจ็	สิร่้างแกั้มิ่ลั่ง	สิิ�งมิ่ีคู่่า

ถึวัายในหลัวัง	ด้วัยใจ็	ให้ป็ร่ะชัา	 เป็็นคูุ่ณคู่่า	ทางใจ็	ที�ได้ทำา

	 แกั้มิ่ลั่งนี�	ที�สิ�าเร่็จ็	ดังเพิชัร่วัาวั	 ที�เพิร่่ดพิร่าวั	ป็ร่าร่ถึนา	มิ่าสิุดลัำ�า

ร่้ป็ธิร่ร่มิ่	คู่ำาวั่าร่ักั	ร่าชัันย์ธิร่ร่มิ่	 คู่ือสิุขลัำ�า	สิุดท้าย	กั่อนวัายชันมิ่์

	 หนองโนนต่าย	ป็้่พิ่ชััย	ให้ทุกัสิิ�ง	 เป็็นเร่ื�องจ็ร่่ง	ที�ทุ่มิ่ให้	ไมิ่่เคู่ยบ่น

ทุกันาที	มิ่ีใจ็สิร่้าง	ในร่่างตน	 ไมิ่่เคู่ยสิน	ทุ่มิ่เททำา	ฉำ�าชัื�นใจ็

	 The	Lake	of	love	คู่ือนามิ่	ทำาสิืบสิาน	 เมิ่ื�อวัันวัาน	ได้ร่่วัมิ่สิร่้าง	ทางสิดใสิ

ป็้่นำาสิาน	ฝันองคู่์พิ่อ	ต่อสิืบไป็	 คู่ือบันได	ที�ป็ลัายฝัน	บันดาลัดลั

	 จ็นสิ�าเร่็จ็	เสิร่็จ็สิิ�น	งานของพิ่อ	 ได้ทำาร่อ	ที�พิ่อฝัน	จ็ากัเวัหน

บร่ร่ลัุสิร่้าง	ทางสิุข	ทั�วัทุกัคู่น	 บันดาลัดลั	ให้มิ่ร่ร่คู่ผู้ลั	สิ้่พิ่มิ่าน

	 ขอให้ป็้่	สิ้่วั่มิ่าน	อันสิ้งสิุด	 เทพิบุตร่	ผู้่องพิร่ร่ณ	ดังขับขาน

สิ้่สิวัร่ร่คู่์	ชัั�นฟ้้า	พิานน่พิพิาน	 อย้่ในใจ็	ไทยตลัอดกัาลั	น่ร่ันดร่์เอย...

ป็ร็ะพันี้ธ์โดิย่	อนี้.อัคร็วัฒนี้์	เอ่�อกัูลวร็าวัตร็	

(สโมื่สร็โร็ตาร็้สกัลนี้คร็)

โดย อัญชันีย์ วงศ์กัาฬส์ินธิุ์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีส์กัลินคร์
ผู้ชั่วยผู้ว่ากัาร์ภาค ปีี 2565-2566
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โคร์งกัาร์แกั้มลิิงหนองโนนต่าย (The Lake of Love)

	 The	Lake	of	Love	เต่บโตด้วัยโร่ตาร่ี	 มิ่วัลัน้องพิี�	ทุ่มิ่เทให้	ใจ็อาสิา

สิ้่กัุศลั	ผู้ลับุญให้	ไพิร่ป็ร่ะชัา	 ร่้้ถึึงคู่่า	คู่วัามิ่ตั�งใจ็	สิ้่ไทสิกัลั

	 จ็ากัพิร่ะร่าชั	ดำาร่่	ที�สิ้งสิุด	 โร่ตาร่ี	ได้พิ่สิ้จ็น์	สิร่้างกัุศลั

เต่มิ่ต่อสิาน	ฝันของพิ่อ	จ็ากัเบื�องบน	 สิัมิ่ฤทธิ่ผู้ลั	ให้ลั้นเกัลั้า	ของชัาวัไทย

	 ที�ผู้่านมิ่า	จ็ะวัันนี�	หร่ือวัันไหน	 โร่ตาร่ีไทย	เอื�อเฟ้ื�อให้	ไทยทุกัหน

ให้สิ�านึกั	พิร่ะคูุ่ณพิ่อ	ของป็วังชัน	 พิ่ออดทน	ห่วังหา	ป็ร่ะชัาธิร่

	 หนองโนนต่าย	โร่ตาร่ีให้	ได้ร่่วัมิ่สิร่้าง	 เป็็นท่ศทาง	แห่งคู่วัามิ่ดี	ป็ร่ะภัสิสิร่

ป็้่พิ่ชััย	สิัมิ่ฤทธิ่ให้	ด้วัยใจ็วัอน	 ศิลัป็ินไทย	ร่่วัมิ่อาทร่	มิ่่ถึอนใจ็

	 บร่ร่จ็งสิร่้าง	ถึากัถึาง	ลัำาบากัย่�ง	 เพิื�อทุกัสิิ�ง	สิัมิ่ฤทธิ่ฝัน	อันย่�งใหญ่

ป็้่บร่ร่จ็ง	ลังลั่ข่ต	จ็ากัหัวัใจ็	 เพิื�อเท่ดไท้	องคู่์ร่าชัันย์	ภ้มิ่่พิลั.......

ป็ร็ะพันี้ธ์โดิย่	อนี้.อัคร็วัฒนี้์	เอ่�อกัูลวร็าวัตร็

สโมื่สร็โร็ตาร็้สกัลนี้คร็

โดิย่จะที่ำกัาร็ขุดิเป็็นี้	 2	 ร็ะย่ะ	 ร็ะย่ะท้ี่�	 1	 เร็ิ�มื่ก่ัอสร็้างในี้วันี้ที่้�	 5	 ธันี้วาคมื่	 2560	 

โดิย่โร็ตาร็้สนี้ับสนีุ้นี้งบป็ร็ะมื่าณ	 15	 ล้านี้บาที่และงบป็ร็ะมื่าณของกัร็มื่ช้ลป็ร็ะที่านี้	

20	ล้านี้บาที่	

	 ที่า่นี้พชิ้ยั่	ร็ตัตกัลุ	ไดิเ้ช้ญิช้วนี้มื่วลมิื่ตร็โร็แที่เร็ย้่นี้ที่ั�วป็ร็ะเที่ศร่็วมื่กันัี้บริ็จาคเงนิี้

เพ่�อกั่อสร็้างแกั้มื่ลิงหนี้องโนี้นี้ต่าย่และโคร็งกัาร็ก่ัอสร้็างสวนี้สาธาร็ณะและป็รั็บป็ร็ุง

ภููมื่ิที่ัศนี้์	ซึ่่�งเป็็นี้โคร็งกัาร็ต่อย่อดิจากัโคร็งกัาร็แกั้มื่ลิง	มื่้เนี้่�อที่้�	 5	 ไร็่	ตั�งอยู่่บนี้เนี้ินี้ดิินี้	 

ความื่สูง	5.50	เมื่ตร็	และได้ิตั�งช่้�อโคร็งกัาร็แก้ัมื่ลิงหนี้องโนี้นี้ต่าย่	ว่า	“The Lake of Love” 

“บึงแห้่งความีรัก“	 ถื่อเป็็นี้ความื่ภูาคภููมิื่ใจของมื่วลมิื่ตร็โร็แที่เร็้ย่นี้ที่ั�งป็ร็ะเที่ศ	 

ที่้�ไดิ้ร็่วมื่แร็งร็่วมื่ใจสละเวลา	สละที่ร็ัพย่์สินี้เพ่�อบร็ิจาคสร็้างแกั้มื่ลิงและสวนี้สาธาร็ณะ

แห่งนี้้�	 จนี้สำเร็็จและส่งมื่อบให้กัับองค์กัาร็บริ็หาร็ส่วนี้ตำบลโพนี้งามื่	 อำเภูอ

อากัาศอำนี้วย่	จังหวัดิสกัลนี้คร็	เมื่่�อวันี้ที่้�	31	สิงหาคมื่	2565	เป็็นี้ผู้้ดิูแลร็ักัษาต่อไป็	

	 ในี้ฐานี้ะช้าวสกัลนี้คร็	 ต้องกัร็าบขอบพร็ะคุณมื่วลมิื่ตร็โร็แที่เร็้ย่นี้ทุี่กัที่่านี้	 

ที่้�ช้่วย่ที่ำให้โคร็งกัาร็นี้้�ป็ร็ะสบความื่สำเร็็จดิ้วย่ดิ้	 ขอให้ทีุ่กัที่่านี้จงป็ร็ะสบแต่ความื่สุข	

ความื่เจร็ิญ	สุขภูาพแข็งแร็ง	เจร็ิญร็ุ่งเร็่อง	ตลอดิไป็
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	 วันี้ที่้�	 13	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 สโมื่สร็โร็ตาร็้ศิลป็าคมื่-อุดิร็ธานี้้	 นี้ำโดิย่	 นี้ย่.เกัศสุดิา

พัฒนี้์เพ็ญ	 และมื่วลมื่ิตร็สมื่าช้ิกั	 ออกัที่ำกัิจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ในี้โคร็งกัาร็เที่ศบาล

นี้คร็อุดิร็ธาน้ี้ “โครงการส่งเสริมีปี้องกันกำาจัิดโรคพยาธิใบไมี้ในตับและมีะเร็งท่อนำ�าดี”

โดิย่มื่้ป็ร็ะธานี้คร็อบคร็ัวโร็ตาร็้	 5	สโมื่สร็อุดิร็ธานี้้	 ผ้วล.วิโร็จนี้์	พิพัฒนี้์ไช้ย่สิร็ิ	 ร็่วมื่ส่งมื่อบ

อาหาร็และเคร็่�องดิ่�มื่ให้กัับที่่านี้	 ธนี้ดิร็	 พุที่ธร็ักัษ์	 นี้าย่กัเที่ศมื่นี้ตร็้นี้คร็อุดิร็ธานี้้	

ณ	อาคาร็	17	ศูนี้ย่์ภูาษาและคอมื่พิวเตอร็์	มื่หาวิที่ย่าลัย่ร็าช้ภูัฏอุดิร็ธานี้้	

	 วนัี้ที่้�	6	กันัี้ย่าย่นี้	2565	สโมื่สร็โร็ตาร็ศ้ร็อ้บุล	โดิย่	นี้ย่.ผ้ศ.ดิร็.ภูทัี่ร็ย้่า	วสิยั่จร็	และอ.วลิาวณัย์่	ศร็ศลิป์็	ผู้ร้็บัผ้ดิิช้อบโคร็งกัาร็	และ

คณะกัร็ร็มื่กัาร็สโมื่สร็	นี้ำผู้ว่้ากัาร็ภูาคพร็ร็ณธดิิา	โร็จน์ี้วร็ร็ณสนิี้ธุ	์ช้มื่กัาร็ดิำเนี้นิี้งานี้โคร็งกัาร็	“ล้กรักนักอ่าน”	ที่้�ศูนี้ย่์พัฒนี้าเดิ็กัเล็กั

วัดิใต้	ที่ั�งนี้้�หนี้ังส่อสำหร็ับเดิ็กัในี้โคร็งกัาร็ไดิ้ร็ับกัาร็บร็ิจาคจากัศูนี้ย่์พัฒนี้ากัาร็เร็้ย่นี้ร็ู้	TK	Park	กัที่มื่.	และเงินี้บร็ิจาคส่วนี้หนี้่�งจากั	

อาจาร็ย่์อุที่ัย่	เกัษมื่สุข

Activities กัิจกัร์ร์ม

กัิจกัร์ร์มภาค 3340

32 กัันยายน-ตุลิาคม 2565



	 วนัี้ที่้�	 19	 กันัี้ย่าย่นี้	 2565	 
สโมื่สร็โร็ตาร็้สุร็ินี้ที่ร์็	 ที่ำกัิจกัร็ร็มื่ 
มื่อบร็ถืวล้แช้ร็แ์ละเบาะลมื่	มื่อบแกั่ 
ผู้ป้็ว่ย่ถืง่บ้านี้	6	ร็าย่	และลำดัิบท้ี่�	7 
มื่อบให้โร็งพย่าบาลไว้ใช้้ในี้โคร็งกัาร็ 
ให้ผู้้ป็่วย่ขาดิแคลนี้ไดิ้ย่่มื่ขอบคุณ
ที่า่นี้	ผ้วภู.พร็ร็ณธิดิา	ที่้�ที่ำโคร็งกัาร็
ดิ้ๆ 	 แบบนี้้�ที่ำให้สโมื่สร็เล็กัๆ	 
กั็สามื่าร็ถืมื่้กัิจกัร็ร็มื่ดิ้ๆ	แบบนี้้�

	 วันี้ที่้�	20	กัันี้ย่าย่นี้	2565	สโมื่สร็โร็ตาร็้ร็้อย่เอ็ดิ	ภูาค	3340	นี้ำโดิย่	 
นี้ย่.ศุล้มื่าศ	 ที่องสกุัล	 ร่็วมื่กัับสโมื่สร็อุตร็ดิิตถ์ื	 ภูาค	 3360	 ที่ำโคร็งกัาร็ 
ร็ถืเข็นี้คนี้พิกัาร็แบบบูร็ณากัาร็	 เพ่�อเฉัลิมื่พร็ะเก้ัย่ร็ติสมื่เด็ิจพร็ะนี้างเจ้า 
สริ็กิัติิ�พร็ะบร็มื่ร็าช้นิี้น้ี้าถื	พร็ะบร็มื่ร็าช้ช้นี้นี้พ้นัี้ป็หีลวง	ร็ว่มื่กับัช้มื่ร็มื่แมื่บ่า้นี้
มื่หาดิไที่ย่และสนี้ง.พฒันี้าสงัคมื่และความื่มื่ั�นี้คงของมื่นีุ้ษย่์จงัหวัดิร็้อย่เอ็ดิ	 
มื่้เป็้าหมื่าย่	 101	 คนี้	 โดิย่มื่วลมื่ิตร็โร็แที่เร้็ย่นี้สโมื่สร็โร็ตาร็้ร้็อย่เอ็ดิ 
ไดิ้ออกัป็ฏิบัติ	ตร็วจเย่้�ย่มื่และวัดิตัวคนี้พิกัาร็ในี้พ่�นี้ที่้�คร็อบคลุมื่	จ.ร็้อย่เอ็ดิ

	 วนัี้ที่้�	 27	 กันัี้ย่าย่นี้	 2565 

สโมื่สร็โร็ตาร็้นี้ํ�าพองขับเคล่�อนี้ 

ลงสําร็วจเช้ิงร็ุกัร็่วมื่มื่่อกัับผู้้ นํี้า 

ช้มุื่ช้นี้และสง่มื่อบวล้แช้ร็ใ์หผู้้พ้กิัาร็ 

และฐานี้ะย่ากัจนี้สุขใจทัี่�ง ผู้้ให้ 

แ ล ะ ผู้้ ร็ั บ . . ร็ อ ย่ ย่ิ� มื่ ข อ ง ผู้้ ร็ั บ 

ค่อความื่สุขของเร็า..ขอบพร็ะคุณ 

ที่่านี้ผู้้ ว่ ากัาร็ภูาค	 พร็ร็ณธิดิา 

โร็จนี้์ วร็ร็ณสินี้ธุ์ 	 ที่้� ให้ โอกัาส 

ไดิ้ที่ําโคร็งกัาร็ด้ิๆ	 ที่้�สร็้างร็อย่ย่ิ�มื่ 

และความื่อบอุ่ นี้ ใ ห้แ ก่ัสั ง คมื่ 

ดิ้วย่มื่ิตร็ไมื่ตร็้

	 วนัี้ที่้�	15	กันัี้ย่าย่นี้	2565	สโมื่สร็โร็ตาร็เ้มื่อ่งขลงุ	 
นี้ำโดิย่	 นี้ย่.บัญช้า	 ป็ร็าศไพร็ินี้	 และสมื่าช้ิกั	 มื่อบ
ที่้�นี้อนี้ลมื่ให้กัับผู้้ป่็วย่ติดิเต้ย่งจำนี้วนี้	 8	 ชุ้ดิ	 โดิย่มื่้
ตวัแที่นี้มื่าร็บัมื่อบคอ่	ผู้อ้ำนี้วย่กัาร็	ร็พ.สต.เกัวย้่นี้หกัั 
อ.ขลุง	 จ.จันี้ที่บุร็้	 จำนี้วนี้	 4	 ชุ้ดิ	 สมื่าช้ิกัเที่ศบาล	 
ต.วันี้ย่าว	อ.ขลุง	จ.จันี้ที่บุร็้	 จำนี้วนี้	2	ชุ้ดิ	สมื่าช้ิกั
เที่ศบาลขลุง	จำนี้วนี้	2	ช้ดุิ	ยิ่นี้ดิท้ี่ั�งผู้ใ้ห้	สขุใจที่ั�งผู้รั้็บ

	 วันี้ที่้�	27	กัันี้ย่าย่นี้	2565	สโมื่สร็
โร็ตาร็้แกั่นี้คูนี้	 ไดิ้นี้ำสิ�งของต่างๆ	 ที่้�
จำเป็็นี้แก่ันี้ักัเร็้ย่นี้คนี้ตาบอดิท้ี่�ถืูกันี้�ำ
ที่่วมื่โร็งเร็้ย่นี้มื่ามื่อบความื่ช้่วย่เหล่อแกั่ 
เดิ็กันี้ักัเร็้ย่นี้คนี้ตาบอดิที่้�ถืูกันี้�ำที่่วมื่
โร็งเร็้ย่นี้ที่้�ศูนี้ย่์บริ็กัาร็คนี้พิกัาร็วิที่ย่าลัย่
กัาร็ศ่กัษาคนี้ตาบอดิ	จ.ขอนี้แกั่นี้
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บร์ร์ณาธิิกัาร์ ภาค 3350 โร์ตาร์ีส์ากัลิ

อน.ตร์อง แส์งส์ว่างวัฒนะ
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกัร์ุงเทพิส์ุวร์ร์ณภูมิ

สวัสดิ้ค่ะ	มื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้	และทีุ่กัที่่านี้

	 นี้ิตย่สาร็โร็ตาร็้ฉับับนี้้� 	 เนี้้นี้กัาร็ร็ะล่กัถื่งที่่านี้
อดิ้ตป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล	 พิช้ัย่	 ร็ัตตกุัล	 ผู้้เป็็นี้ท้ี่�ร็ักัย่ิ�งของ
โร็แที่เร้็ย่นี้	สมื่าช้กิัที่้�ได้ิมื่โ้อกัาสไป็ร่็วมื่พธิพ้ร็ะร็าช้ที่านี้เพลงิศพ
ของที่่านี้	และคุณหญิงจร็วย่	ร็ัตตกัุล	ณ	เมื่ร็ุหนี้้าพลับพลา
อิศร็ิย่าภูร็ณ์	วัดิเที่พศิร็ินี้ที่ร็าวาสร็าช้วร็วิหาร็	เมื่่�อวันี้เสาร็์ที่้�	
17	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 คงตร็ะหนัี้กัดิ้ว่าพิธ้สง่างามื่	 และแขกั
ที่้�เข้าร็่วมื่งานี้มื่้มื่ากัมื่าย่เพ้ย่งใดิ
	 บกั.เอง	 เคย่ไดิ้เข้ย่นี้ถื่งที่่านี้ไว้ในี้นี้ิตย่สาร็โร็ตาร็้
มื่าครั็�งหนี้่�งแลว้	(ฉับบัที่้�	199	เดิอ่นี้มื่น้ี้าคมื่	–	เมื่ษาย่นี้	2565	
หนี้้า	 35	 –	 36)	 ซึ่่�งคร็ั�งนัี้�นี้ที่างที่่านี้บร็ร็ณาธิกัาร็บร็ิหาร็
ให้แต่ละภูาคเนี้้นี้ถื่งเร็่�องความื่ป็ร็ะทัี่บใจของ	 บกั.ท้ี่�ม้ื่ต่อ
ที่า่นี้พชิ้ยั่สว่นี้ฉับบันี้้�	อย่ากัใหท้ี่กุัที่า่นี้มื่องเหน็ี้ถืง่ภูาพที่้�ที่า่นี้
มื่้ความื่เมื่ตตาต่อภูาค	 3350	 เพร็าะที่่านี้จะกัร็ุณาเข้าร็่วมื่
ที่กุังานี้ที่้�ถืกูัเช้ญิ	ไมื่ว่า่จะเป็น็ี้ร็ะดิบัสโมื่สร็	หร็อ่ร็ะดิบัภูาค	เช่้นี้	
งานี้ป็ร็ะชุ้มื่ใหญ่ภูาค	(District	Conference)	งานี้สถืาป็นี้า
ผู้้ว่ากัาร็ภูาคแที่บทีุ่กัที่่านี้	 และงานี้อบร็มื่คณะกัร็ร็มื่กัาร็
บร็ิหาร็สโมื่สร็	 (DTA)	 เป็็นี้ต้นี้	 ในี้หลาย่ๆ	 งานี้	 ท่ี่านี้ย่ัง
กัร็ุณากัล่าวป็าฐกัถืาพิเศษดิ้วย่ความื่จำอันี้ดิ้เลิศ	 ให้ข้อคิดิ
คำสอนี้ดิ้ๆ	แกั่พวกัเร็า	และแฝีงดิ้วย่อาร็มื่ณ์ขันี้
	 ส่วนี้เร็่�องกัิจกัร็ร็มื่	ขอเสนี้อภูาพของ	Impact	Tour	
งานี้ผู้้ว่ากัาร็ภูาคพบนี้าย่กัสโมื่สร็ในี้แนี้วใหมื่่ของป็ีนี้้�ค่ะ

อนิ.ตรอง แสงสว่างวัฒนิะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พื่สุวรรณภ้มิ
Tel./Line ID : 0816122340

E-mail : trongs3350@gmail.com

ร์่วมไว้อาลิัยในคุณความดีที�ท่านอดีตปีร์ะธิานโร์ตาร์ีส์ากัลิ พิิชััย ร์ัตตกัุลิ มีให้กัับภาค 3350
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D.3350 ร์่วมไว้อาลิัยในคุณความดีที�ท่านอดีตปีร์ะธิาน
โร์ตาร์ีส์ากัลิ พิิชััย ร์ัตตกัุลิ มีให้กัับภาค 3350
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กัิจกัร์ร์มภาค 3350

“ดว้ยกัาร์ร่์วมมอืกันั เร์ายอ่มจะเห็นโลิกัซึ่่�งคน 
มาร์วมกััน แลิะลิงมือ ส์ร์้างส์ร์ร์ค์ กัาร์เปีลีิ�ยนแปีลิง 
ที�ยั�งยืน แกั่โลิกั แกั่ชัุมชัน แลิะแกั่ตัวของเร์าเอง”

จุากแนิวความคิดของประธิานิโรตาร่
สากล เจุนินิเิฟอร์ โจุนิส์ ที่่�จุะไปเย่�ยมช่ม 8 โครงการ 
ในิ 7 Areas of Focus และการขจุดัโปลโิอ เพืื่�อสร�าง
โอกาสให�ภาพื่ลักษณ์โรตาร่ได�ถ้กมองเห็นิมากขึ�นิ  
ผู้วภ.มติสทึี่ากะ อดิะ จุงึได�กำาหนิดให�มก่ารเย่�ยมช่ม 
กิจุกรรมโรตาร่ ที่่�เป็นิประโยช่นิ์แก่ชุ่มช่นิต่างๆ  
ในิภาค โดยใช่� โอกาสในิการประชุ่มนิายก 
พื่บผู้้�ว่าการภาคและคณะกรรมการภาค ท่ี่�จุัดขึ�นิ
เป็นิประจุำาทีุ่กปี โดยในิปีนิ่�จึุงปรับเปล่�ยนิให�เป็นิ 
การประชุ่มแบบสัญจุรที่่�เร่ยกว่า Impact Tour 
และมอบหมายให�ประธิานิภาพื่ลักษณ์และ 
การสื�อสาร - อนิ.ปรช่่า กลิ�นิแก�ว เป็นิผู้้�ประสานิงานิ 
ดำาเนิินิการร่วมกันิกับสโมสรเจุ�าภาพื่ คือ สโมสร 
โรตาร่ราช่เที่ว่

การ เ ย่� ยมช่มโครงการโรตาร่ที่่� เ ป็นิ
ประโยช่น์ิแก่ชุ่มช่นิ จุะก่อให�เกิดแรงบันิดาลใจุ 
และแนิวคิดที่่�สร�างสรรค์แก่มวลมิตรโรแที่เร่ยนิ  
เ พืื่� อจุะได�นิำา เรื� องราวกิจุกรรมด่ๆ ไปเล่ าส้่
สาธิารณช่นิด�วยสื�อต่างๆ ต่อไป

Impact Tour คร์ั�งที� 1 จัดเมื�อวันอาทิตย์ที� 
18 กัันยายน 2565 โดยได้มอบเคร์ื�องมือ 
ทางกัาร์แพิทย์ให้แก่ัโร์งพิยาบาลิเส์นา จ.พิร์ะนคร์ศรี์อยธุิยา 
ณ ห้องปีร์ะชุัมบุษร์าคัม แลิะทำกัิจกัร์ร์มที�โร์งเรี์ยน 
วัดฤาชััยด้วย
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D.3360
บร์ร์ณาธิิกัาร์ ภาค 3360 โร์ตาร์ีส์ากัลิ

อน.นพิ.ณัฏฐธินิน เศร์ษฐวนิชัย์ 
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีแพิร์่

สวัสดิ้คร็ับมื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้และผู้้อ่านี้ทีุ่กัที่่านี้

	 ฉับับน้ี้�ที่างกัองบร็ร็ณาธิกัาร็ต้องกัาร็จะร็ำล่กั
ถื่งบุคคลที่้�สำคัญคนี้หนี้่� งของโร็ตาร็้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่
เร็ย้่กัได้ิว่าเป็็นี้บคุคลที่้�สร้็างป็ร็ะวติัศาสตร์็ของป็ร็ะเที่ศไที่ย่	
สร้็างแร็งบันี้ดิาลใจแก่ัโร็แที่เร็้ย่นี้ที่ั�วโลกั	 ซึ่่�งกั็ค่อ	
ฯพณฯ	พิช้ัย่	ร็ัตตกัุล	อดิ้ตป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัลคนี้เดิ้ย่ว
ของป็ร็ะเที่ศไที่ย่	หลังจากัที่้�เร็าไดิ้ที่ร็าบข่าวกัาร็สูญเส้ย่
ของที่่านี้อย่่างไมื่่มื่้วันี้กัลับ	 สร็้างความื่โศกัเศร็้า
แกั่พวกัเร็าช้าวโร็แที่เร็้ย่นี้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่เป็็นี้อย่่างย่ิ�ง
เนี้่�องจากัที่่านี้ไดิ้สร็้างคุณูป็กัาร็มื่ากัมื่าย่ให้กัับโร็ตาร้็
ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่	ฉับับนี้้�เร็าจะมื่าร็ำล่กัถื่งที่่านี้พิช้ัย่	ซึ่่�งผ้มื่
ไดิ้ถือดิคำพูดิในี้ว้ดิิที่ัศนี้์สุดิที่้าย่ที่้�ที่่านี้ไดิ้ให้โอวาที่กั่อนี้
กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สัมื่มื่นี้านี้าย่กัร็ับเล่อกัและคณะกัร็ร็มื่กัาร็
สโมื่สร็ภูาค	 3360	 เมื่่�อป็ี	 2564-2565	 ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่
ออนี้ไลนี้์ผ้่านี้ซึู่มื่	 และต่อมื่าป็ีถืัดิไป็เป็็นี้คำกัล่าวแสดิง
ความื่ร็ำล่กัถื่งที่่านี้โดิย่	 อผ้ภู.วิวัฒนี้์	 ศิร็ิจางควัฒนี้า	
ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สัมื่มื่นี้านี้าย่กัและคณะกัร็ร็มื่กัาร็สโมื่สร็
ป็ี	2565-2566	
	 สุดิที่้าย่นี้้�พวกัเร็าโร็แที่เร็้ย่นี้ภูาค	3360	ขอร็ำล่กั
ถื่งคุณงามื่ความื่ดิ้ของที่่านี้พิชั้ย่	 รั็ตตกัุล	 และพวกัเร็า
จะเจริ็ญร็อย่ตามื่ที่่านี้ในี้ฐานี้ะที่้�เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้คนี้นี้่ง	
เพ่�อที่ำป็ร็ะโย่ช้นี้์ให้สังคมื่	 ให้ผู้้ดิ้อย่โอกัาสที่ั�งหลาย่	
ตามื่วัตถืุป็ร็ะสงค์ของที่่านี้ที่้�ที่่านี้ได้ิกัล่าวในี้โอวาที่
คร็ั�งสุดิที่้าย่	“Do more, Grow more”

ร์ะลิ่กัถ่งอดีตปีร์ะธิานโร์ตาร์ีส์ากัลิ พิิชััย ร์ัตตกัุลิ

สุนทรพจนครั้งลาสุดตอโรแทเรียนภาค 3360 จาก VTR 
พิเศษ ในการอบรมสัมมนานายกรับเลือกและคณะกรรมการบริหาร
สโมสร ภาค 3360 เมื่อ 21 สิงหาคม 2564 ผานระบบซูม 

“Do more, Grow more” ผ้มื่มื่้ความื่คิดิเห็นี้ง่าย่ๆ	 ว่าเร็า
ต้องร็่วมื่ม่ื่อกัับร็ัฐบาลไม่ื่ว่าจะเป็็นี้ร็ัฐบาลไหนี้ในี้กัาร็ที่้�จะหาวิธ้ลบล้าง
โควดิิ-19	นี้้�ใหห้มื่ดิไป็	ร็ะหวา่งนี้้�ถืา้เร็ามื่โ้อกัาสเขา้ไป็ในี้ช้มุื่ช้นี้ตา่งๆ	เร็าควร็ถืามื่
ความื่ต้องกัาร็ของเขาเพร็าะเขาอาจจะต้องกัาร็ไมื่่เหมื่่อนี้เร็า	 เพร็าะสมื่ัย่นี้้�
เงินี้ที่องมื่ันี้หาย่ากั	 ค้าขาย่กั็ไมื่่ดิ้	 กัาร็เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้กั็ไมื่่ไดิ้สบาย่	 ผ้มื่เอง
กั็ไม่ื่สบาย่ผ้มื่เป็็นี้โร็คป็อดิ	 อายุ่	 95	 ย่่าง	 96	 ปี็แล้ว	 จะอยู่่อ้กักั้�ปี็กั็ไมื่่ที่ร็าบ	
แต่ผ้มื่อย่ากัพบป็ะกัับพวกัเร็าเหม่ื่อนี้กั่อนี้ๆ	 ที่้�ผ่้านี้มื่า	 กั่อนี้ที่้�ผ้มื่จะจากัไป็	
ถืา้ผ้มื่ตอ้งจากัไป็อย่า่ลม่ื่ผ้มื่ละกันัี้	ผ้มื่คงคดิิถืง่ที่กุัคนี้ที่้�ร็ว่มื่ที่กุัขร์็ว่มื่สขุกับัผ้มื่	
ใคร็จะร็ู้ล่ะว่าเร็าจะไป็เมื่่�อไหร็่	 แต่ถื้าหากัผ้มื่ต้องจากัไป็กั่อนี้ที่้�เร็าจะพบกัันี้	
กั็อย่่าล่มื่ว่าเร็าเคย่ร็ู้จักักัันี้	 ร็ักักัันี้	 ช้อบพอกัันี้	 70	 กัว่าป็ี	 ไมื่่ใช้่เวลานี้้อย่ๆ	
จง่คดิิวา่สถืานี้กัาร็ณเ์ช้น่ี้นี้้�เร็าควร็ช่้วย่เหลอ่คนี้จนี้	ผ้มื่ขอใหท้ี่กุัคนี้ดูิแลสขุภูาพ
อย่า่คดิิวา่โควดิิ-19	เป็น็ี้เร็่�องเล็กัๆ	เร็าตอ้งช้ว่ย่กันัี้โดิย่เฉัพาะอย่่าแพร็เ่ช้่�อใหกั้ันี้
ผ้มื่ขอใหส้โมื่สร็ที่กุัสโมื่สร็	สมื่าช้กิัที่กุัที่า่นี้มื่แ้ตค่วามื่สขุ	ม้ื่แตค่วามื่เจร็ญิ	และ
ป็ร็ะสบความื่สำเร็็จในี้งานี้ของที่่านี้ทีุ่กัป็ร็ะกัาร็	“Do more, Grow more 
ผม่ขอเพิ�ม่	Do	more	more”

คำกล า ว ไ ว อ าลั ย แก  ฯพณฯ ท าน พิชั ย  รั ตตกุ ล
โดย อผภ.วิวัฒน ศิริจางควัฒนา ประธานศูนย โรตารีฯ
ป  2563 -65 ในงานอบรมสัมมนานายกรับ เลือกและ
คณะกรรมการบริหารสโมสร ภาค 3360 เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2565
	 โร็ตาร็้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ไดิ้สูญเส้ย่โร็แที่เร็้ย่นี้ที่่านี้หนี้่�งผู้้ซึ่่�งเป็็นี้เหมื่่อนี้
ป็ร็ะที่้ป็นี้ำที่างของโร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่	 ที่่านี้เป็็นี้สมื่าชิ้กักั่อตั�งของสโมื่สร็
โร็ตาร็้ธนี้บุร็้	 เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้มื่าย่าวนี้านี้ตั�งแต่ป็ี	 พ.ศ.2501	 และใช้้ช้้วิต
กัาร็เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้มื่ากักัว่าเป็็นี้นี้ักักัาร็เมื่่อง	 คุณูป็กัาร็ที่้�มื่้ต่อโร็ตาร็้
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ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่มื่ากัมื่าย่เหน่ี้อคณานัี้บ	 ท่ี่านี้พิช้ัย่เป็็นี้ท่ี่านี้หน่ี้�งในี้ผู้้แป็ล
เอกัสาร็ภูาษาอังกัฤษของโร็ตาร็้สากัลเป็็นี้ภูาษาไที่ย่	 ช้่วย่ให้โร็แที่เร็้ย่นี้ 
ของสโมื่สร็ต่างๆ	 เข้าใจเร็่�องร็าวของโร็ตาร็้	 ตลอดิจนี้วิธ้บร็ิหาร็สโมื่สร็
ให้ถืูกัต้องตามื่ร็ะเบ้ย่บของโร็ตาร็้สากัล	 และต่อมื่าที่่านี้ย่ังเป็็นี้ผู้้ดิำริ็ 
ให้จัดิตั�งศูนี้ย่์ป็ร็ะสานี้งานี้โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ซ่ึ่�งกั็ค่อ	 ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ 
ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่นี้ั�นี้เอง	และที่่านี้ไดิ้เป็็นี้ที่้�ป็ร็่กัษาศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ 
มื่าตลอดิ	อาย่มุื่ไิดิเ้ป็น็ี้อุป็สร็ร็คในี้กัาร็เป็น็ี้โร็แที่เร็ย้่นี้ของท่ี่านี้เลย่แม้ื่แตน่ี้อ้ย่ 
ถื่งแมื่้ว่าจะวางมื่่อจากักัาร็เม่ื่องในี้ตำแหนี้่งสุดิที่้าย่ค่อ	 ป็ร็ะธานี้ร็ัฐสภูา 
เมื่่�อ	พ.ศ.2543	ขณะที่้�มื่้อายุ่	74	ป็ีแต่ที่่านี้กั็ไมื่่เคย่ที่ิ�งโร็ตาร็้และมื่้ส่วนี้ร็วมื่ 
ในี้กัาร็ที่ำกัิจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ของโร็ตาร็้มื่าโดิย่ตลอดิ
	 ในี้วัย่	79	ป็ีที่่านี้ย่ังลงพ่�นี้ที่้�เพ่�อติดิตามื่ช้่วย่เหล่อผู้้ป็ร็ะสบภูัย่ส่นี้ามื่ิ 
ในี้หลาย่จังหวัดิที่างภูาคใต้ของป็ร็ะเที่ศไที่ย่	 และเมื่่�อเกัิดิภูัย่พิบัติที่้�ใดิที่่านี้
เป็็นี้ผู้้ร็ณร็งค์ให้บร็ิจาคเงินี้ช่้วย่เหล่อผู้้ป็ร็ะสบภูัย่และย่ังร็ิเร็ิ�มื่โคร็งกัาร็ 
ช้ว่ย่เหลอ่ผู้ป้็ร็ะสบภูยั่ตา่งๆ	ตลอดิมื่าในี้วยั่	91	ป็	ีที่า่นี้ไดิร้็เิร็ิ�มื่โคร็งกัาร็แกัม้ื่ลงิ 
ในี้พร็ะร็าช้ดิำร็ิ	และโคร็งกัาร็ป็ร็ับภููมื่ิที่ัศนี้์หนี้องโนี้นี้ต่าย่	จ.สกัลนี้คร็	เพ่�อ
แสดิงออกัถื่งความื่รั็กัของโร็แที่เร็้ย่นี้ท้ี่�ม้ื่ต่อพร็ะบาที่สมื่เด็ิจพร็ะเจ้าอยู่่หัว
ร็ัช้กัาลที่้�	9	อย่่างเป็็นี้ร็ูป็ธร็ร็มื่	โดิย่ไดิ้กัำกัับดิูแลและเดิินี้ที่างไป็	จ.สกัลนี้คร็
เพ่�อติดิตามื่ความื่ก้ัาวหนี้้าดิ้วย่ตนี้เองหลาย่คร็ั�งหลาย่หนี้	 ตั�งแต่เร็ิ�มื่กัาร็
สำร็วจพ่�นี้ท้ี่�จนี้กัร็ะที่ั�งโคร็งกัาร็สำเร็็จลุล่วงไป็ท่ี่านี้เคย่ตอบคำถืามื่ท้ี่�ว่า	
จะที่ำงานี้ให้โร็ตาร็้ไป็ถื่งเมื่่�อไหร่็ว่า	 “จิะทำาไปีจินกว่าทำาไม่ีไห้วผ่มีภ้มิีใจิ
และมีีความีสุขกับการได้เป็ีนผ้้่ให้้ ได้ช่วยเห้ลือผ้้่อื�น”	 ฉัะนัี้�นี้เมื่่�อที่่านี้เป็็นี้
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร้็สากัลคติพจนี้์ของที่่านี้ค่อ	 “sow the seeds of love”
“มีนีำ�าใจิให้ค้วามีรกั”	ที่า่นี้เช้่�อวา่งานี้ของโร็ตาร็ก้ัค็อ่งานี้ของคนี้ที่้�มื่น้ี้�ำใจและ
มื่้ความื่ร็ักัที่้�จะเผ้่�อแผ้่ผู้้อ่�นี้	ที่่านี้กั็เป็็นี้เช้่นี้นี้ั�นี้จร็ิงๆ	ผ้มื่เช้่�อว่าทีุ่กัที่่านี้ที่้�ร็ู้จักั 
ที่่านี้พิช้ัย่	 ร็ัตตกัุล	 จะสามื่าร็ถืสัมื่ผั้สถื่งความื่รั็กัความื่เมื่ตตาและความื่
เป็็นี้ผู้้ใหญ่ของท่ี่านี้ได้ิเสมื่อ	 ท่ี่านี้กัล่าวไว้ในี้หนัี้งส่อสุภูาพบุร็ุษผู้้นี้ำที่ำเพ่�อ 
สว่นี้ร็วมื่	พิช้ยั่	ร็ตัตกัลุ	ซึ่่�งเป็น็ี้อตัช้ว้ป็ร็ะวัตขิองที่า่นี้วา่โร็ตาร็น้ี้ั�นี้ใหป้็ร็ะโย่ช้น์ี้ 
กัับช้้วิตของท่ี่านี้มื่ากั	 ถ้ืาไม่ื่มื่้โร็ตาร็้ท่ี่านี้คงไม่ื่ได้ิกั้าวเข้าสู่เส้นี้ที่างกัาร็เม่ื่อง 

ไดิ้ม้ื่โอกัาสที่ำป็ร็ะโย่ช้น์ี้ให้กัับช้าติบ้านี้เม่ื่องถื่งแม้ื่จะน้ี้อย่นิี้ดิ
กั็ตามื่เพร็าะในี้ใจของที่่านี้คิดิอยู่่เสมื่อว่า	 ความื่สุขที่้�ย่ิ�งใหญ่ค่อ
กัาร็เป็็นี้ผู้้ให้ไมื่่ใช้่ผู้้ร็ับ
	 ในี้วันี้นี้้�ถื่งแมื่้ที่่านี้จะไดิ้จากัพวกัเร็าไป็แล้วกั็ตามื่แต่
ผ้มื่เช้่�อว่า	 ที่่านี้จะอยู่่ในี้ใจพวกัเร็าเสมื่อ	 คุณงามื่ความื่ดิ้ทีุ่กัสิ�ง 
ที่้�ที่่านี้ไดิ้ให้แกั่โร็ตาร็้	 ให้แกั่พวกัเร็าช้าวโร็แที่เร็้ย่นี้จะอยู่่ในี้ใจ 
ของพวกัเร็าตลอดิไป็
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	 วันี้ที่้�	 18	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	

สโมื่สร็โร็ตาร็้ เช้้ย่งร็าย่	 นี้ำโดิย่	

นี้ย่.นี้าฤที่ธิ� 	 กัร็ร็ณิกัาร็์	 ร็่วมื่กัับ

สโมื่สร็คู่มื่ิตร็	 สโมื่สร็โร็ตาร็้แมื่่จันี้	

เช้้ย่งแสนี้	 เช้้ย่งของ	 พานี้	 และ

สโมื่สร็โร็ตาร็้แซึ่ที่เที่ิลไลที่์เช้้ย่งร็าย่-

แมื่่ ส ร็ วย่ 	 ร็่ ว มื่กัั นี้มื่อบร็ะบบ

เคร็่�องกัร็องนี้�ำดิ่�มื่สะอาดิให้แกั่	ช้าวบ้านี้ชุ้มื่ช้นี้บ้านี้ป็่าต่ง	หมืู่่	7,	หมืู่่	8	และบ้านี้โป็่งนี้�ำร็้อนี้	หมืู่่	11	ต.ป็่าต่ง	อ.แมื่่จันี้	จ.เช้้ย่งร็าย่	มื่้ป็ร็ะช้ากัร็

ร็วมื่กัันี้เกั่อบ	3,000	คนี้	จะไดิ้มื่้สุขภูาพแข็งแร็งป็ลอดิภูัย่จากัโร็คภูัย่	คุณภูาพช้้วิตที่้�ดิ้ข่�นี้

D.3360
กัิจกัร์ร์มภาค 3360

	 วันี้ที่้�	 11	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 สโมื่สร็โร็ตาร้็

นี้คร็เที่ิง	 ร็่วมื่กิัจกัร็ร็มื่ป็ล่อย่ป็ลา	 โคร็งกัาร็

“คืนครัวให้้ชุมีชน” ณ	 ข่วงวัฒนี้ธร็ร็มื่	 อ.เที่ิง	

ใกัล้แมื่่นี้� ำอิ ง 	 เพ่� อ ให้ ชุ้มื่ช้นี้ไดิ้มื่้พันี้ ธ์ุป็ลา

หลากัหลาย่ช้นี้ิดิสามื่าร็ถืเล้�ย่งช้้พในี้คร็ัวเร็่อนี้ไดิ้

ลดิค่าใช้้จ่าย่ในี้คร็อบคร็ัวและที่ดิแที่นี้พันี้ธ์ุป็ลา

ในี้แมื่่นี้�ำท้ี่�หาย่ไป็	 ร็าย่ไดิ้ส่วนี้หนี้่�งเพ่�อหาทีุ่นี้

สมื่ที่บสร็้างศูนี้ย่์ฟอกัไตโร็งพย่าบาลเที่ิง	 มื่้ตัวแที่นี้ที่้องถืิ�นี้เที่ศบาล	 ต.เว้ย่งเทิี่ง	 และสมื่าช้ิกัสโมื่สร็โร็ตาร็้ต่างๆ	 ในี้จังหวัดิเช้้ย่งร็าย่	

และจังหวัดิพะเย่ามื่าร็่วมื่งานี้คับคั�ง

	 วันี้ที่้�	14-15	กัันี้ย่าย่นี้	2565	สโมื่สร็โร็ตาร็้เช้้ย่งใหมื่่	

ให้กัาร็ต้อนี้ร็ับคู่มิื่ตร็	 PP.Pedrito	 จากัสโมื่สร็	 Walla	

Walla	 ป็ร็ะเที่ศสหร็ัฐอเมื่ร็ิกัา	 ซึ่่�งมื่าติดิตามื่และเย่้�ย่มื่ช้มื่

โคร็งกัาร็ต่างๆ	เช้่นี้	โคร็งกัาร็	Global	Grant	อำเภูอแมื่่วาง

โคร็งกัาร็ต่างๆ	 ของโร็งเร็้ย่นี้โสตศ่กัษาอนีุ้สาร็สุนี้ที่ร็	

ติดิตามื่โคร็งกัาร็ห้องสมืุ่ดิโร็งเร็้ย่นี้เที่พเสด็ิจ	 และติดิตามื่

ความื่ก้ัาวหน้ี้า	ของโร็งเร็้ย่นี้เช้้ย่งใหมื่่มื่ัธย่มื่	 ซึ่่�งเป็็นี้โร็งเร็้ย่นี้

ในี้เคร็่อ	Adventist	พร็้อมื่ที่ั�งเย่้�ย่มื่บ้านี้พักัละว้าที่้�ดิูแลเดิ็กั

นี้กััเร็ย้่นี้ให้ม้ื่กัาร็ศก่ัษาและที่้�พกััที่้�ดิ	้ซึ่่�งสโมื่สร็	Walla	Walla	

ให้เงินี้สนี้ับสนีุ้นี้มื่าอย่่างต่อเนี้่�องทีุ่กัป็ี
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	 วันี้ที่้�	21	กัันี้ย่าย่นี้	2565	สโมื่สร็โร็ตาร็้ฝีาง	

นี้ำโดิย่นี้าย่กักัันี้ตนี้า	 เสถื้ย่ร็ติย่างกูัร็	 มื่อบหนัี้งส่อ 

ส่งเสร็ิมื่กัาร็อ่านี้	 Dictionary	 และอุป็กัร็ณ์กั้ฬา 

ใหค้ร็แูละนี้กััเร็ย้่นี้โร็งเร็ย้่นี้ป็างสกัั	เพ่�อใช้ใ้นี้กัาร็เร็ย้่นี้

กัาร็สอนี้และสร้็างนิี้สยั่รั็กักัาร็อ่านี้ให้เด็ิกั	ต่อจากันี้ั�นี้

ไป็ติดิตามื่โคร็งกัาร็นี้�ำด่ิ�มื่สะอาดิ	 โดิย่ความื่ร็่วมื่มื่่อ 

ของสโมื่สร็โร็ตาร็้กัร็ุงเที่พใต้	 ภูาค	 3350	 มื่อบ 

	 วันี้ที่้�	 24	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 สโมื่สร็โร็ตาร็้

เช้้ย่งใหม่ื่เหนี้่อ	 โดิย่ความื่ร่็วมื่ม่ื่อกัับงานี้ป้็องกัันี้

และบร็ร็เที่าสาธาร็ณภูัย่	 หอกัลางเว้ย่ง	 และสำนี้ักั 

กัาร็ศ่กัษา	 เที่ศบาลนี้คร็เช้้ย่งใหมื่่	 จัดิกิัจกัร็ร็มื่ 

นี้ำนี้อ้งๆ	จากัมื่ลูนี้ธิเิกั่�อกัลู	อ.ดิอย่สะเกัด็ิ	จ.เช้ย้่งใหมื่่	

จำนี้วนี้	 49	 คนี้	 ทัี่ศนี้ศ่กัษาเร็่�องกัาร็ป็้องกัันี้ 

และบร็ร็เที่าสาธาร็ณภูยั่	และป็ร็ะวตัศิาสตร็เ์ช้ย้่งใหมื่-่ 

ล้านี้นี้า	ณ	เที่ศบาลนี้คร็เช้้ย่งใหมื่่

	 วันี้ที่้�	 27	 กัันี้ย่าย่นี้	 2565	 สโมื่สร็โร็ตาร็้

เช้ย้่งใหม่ื่ใตร้็ว่มื่กับัคณะแพที่ย่ศาสตร์็	มื่หาวิที่ย่าลัย่

เช้้ย่งใหมื่่	 มูื่ลนิี้ธิช้าวดิอย่ร็่วมื่ร็ู้ร็ักัสามัื่คค้เพ่�อช้้วิต	 

นี้ำเย่าวช้นี้จิตอาสาและ	YE	Inbound	จัดิกัิจกัร็ร็มื่

แจกัแว่นี้สาย่ตาสำหรั็บผู้้สูงอายุ่ให้กัับบุคลากัร็

ที่างกัาร็แพที่ย่์โร็งพย่าบาลสวนี้ดิอกั	 จำนี้วนี้ 

ส้�ร็อ้ย่กัวา่คนี้	ณ	อาคาร็เร็ย้่นี้ร็วมื่คณะแพที่ย่ศาสตร็์	

มื่หาวิที่ย่าลัย่เช้้ย่งใหมื่่

	 สโมื่สร็โร็ตาร็้เช้้ย่งใหม่ื่นี้วรั็ฐ	 ร่็วมื่กัับบริ็ษัที่	

เช้้ย่งใหมื่่วนี้ัสนี้ันี้ที่์	 จำกััดิ	 นี้ำโดิย่นี้าย่กัสุดิฤที่ัย่	 

เวช้ช้ากัุลและ	 ผ้ช้ภู.3360	 ช้ลิดิา	 เอกัช้ัย่พัฒนี้กัุล 

พร็้อมื่สมื่าชิ้กัโร็แที่เร็้ย่นี้ไ ด้ิร็่ วมื่จัดิกัิจกัร็ร็มื่ 

ร็ับบร็ิจาคโลหิต	 ในี้คร็ั�งน้ี้�ที่างสภูากัาช้าดิไที่ย่ 

ได้ิอนีุ้ เคร็าะห์ร็ถืร็ับโลหิตเคล่�อนี้ที่้�มื่าบริ็กัาร็	 

ผู้ม้ื่จ้ติศร็ทัี่ธามื่าร็่วมื่บร็ิจาคโลหิต	จำนี้วนี้	72	ที่่านี้	

ไดิเ้ลอ่ดิที่ั�งหมื่ดิร็วมื่	69	ยู่นี้ติ	(ป็ร็ะมื่าณ	24,150	ซึ่ซ้ึ่)้

เคร่็�องกัร็องนี้�ำให้โร็งเร็้ย่นี้บ้านี้หล่าย่ฝีาง	 ซ่ึ่�งมื่้นัี้กัเร้็ย่นี้เก่ัอบ	 500	 คนี้	 เป็ิดิสอนี้ตั�งแต่อนุี้บาลจนี้ถื่งมัื่ธย่มื่ปี็ที่้�	 3	 แต่ขาดิแคลนี้นี้�ำสะอาดิบริ็โภูคและ 

ไดิ้มื่อบหนี้ังส่อและ	Dictionary	ดิ้วย่
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ศูนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทศไทย

อผภ.นคร์ินทร์์ ร์ัตนกัิจส์ุนทร์
ปีร์ะธิานคณะกัร์ร์มกัาร์แปีลิ ปีี 2565-67

สวัสดิ้มื่วลมื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้

	 กัร็ะผ้มื่ไดิร้็บัเกัย้่ร็ตแิละความื่ไวว้างใจจากัผู้ท้ี่ร็งคณุวฒิุของคณะกัร็ร็มื่กัาร็บร็หิาร็ศนูี้ย์่โร็ตาร็ฯ้	
ให้ดิำร็งตำแหน่ี้งต่อจากัปี็	2563-65	อก้ัวาร็ะหนี้่�ง
	 กัร็ะผ้มื่และคณะกัร็ร็มื่กัาร็แป็ลจะสร็้างสร็ร็ค์ผ้ลงานี้แป็ลให้กัับพวกัเร็าช้าวโร็แที่เร้็ย่นี้
ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ให้ไดิ้มื่ากัท้ี่�สุดิเท่ี่าท้ี่�พวกัเร็าจะที่ำไดิ้เพ่�อท้ี่�ท่ี่านี้ทัี่�งหลาย่จะไดิ้เร็้ย่นี้ร็ู้ที่ำความื่เข้าใจ
กัับความื่ร็ู้ที่้�องค์กัร็โร็ตาร็้สากัลของเร็าพย่าย่ามื่ส่�อสาร็ให้พวกัเร็าเข้าใจและนี้ำไป็ป็ฏิบัติใช้้ในี้กัาร็
บร็ิหาร็และบำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์
	 ในี้ช้ว่งเด่ิอนี้มื่กัร็าคมื่-กันัี้ย่าย่นี้	2565	เร็าไดิเ้ร็ิ�มื่เนี้น้ี้กัาร็แป็ลบที่ความื่ในี้	Learning	Center	
ในี้เว็บไซึ่ต์	 My	 Rotary	 ซ่ึ่�งจะช่้วย่ให้โร็แที่เร็้ย่นี้เข้าใจไดิ้มื่ากัข่�นี้หากัแป็ลเป็็นี้ภูาษาไที่ย่	 พวกัเร็า
จง่ไดิเ้ร็ิ�มื่ป็ร็ะสานี้งานี้กับัเจา้หนี้า้ที่้�ของโร็ตาร็ส้ากัลและขอความื่ร็ว่มื่มื่อ่และคำแนี้ะนี้ำ	เจา้หนี้า้ที่้�ของ
โร็ตาร็้สากัลไดิ้ให้ความื่ร็่วมื่มื่่อเป็็นี้อย่่างดิ้และแนี้ะนี้ำให้ที่างเร็าแป็ลแล้วส่งบที่ความื่ไป็ให้เขา
เพ่�อบันี้ที่่กัลงในี้	Learning	Center
	 ในี้ช้่วง	9	เดิ่อนี้ที่้�ผ้่านี้มื่าเร็าไดิ้ที่ำกัาร็แป็ลเอกัสาร็ดิังต่อไป็นี้้�	:
 ร์ะหว่างดำเนินกัาร์

	 • Rotary	Youth	Protection	
	 • Learning	Center

	 	 -		 Leading	Effective	Committees	
	 	 -		Managing	Club	Business
	 	 -		 Is	Your	Club	Healthy
	 	 -		 Club	President	Basics

• ธร็ร็มื่นี้ญูของสโมื่สร็โร็ตาร็	้(Club	Constitution)

 ข่�นเว็บไซึ่ต์ศูนย์โร์ตาร์ีฯ แลิ้ว
	 • Learning	Center
	 	 -	 กัาร็ที่ำให้สโมื่สร็มื่้ความื่หลากัหลาย่	 :	

	 	 กัาร็ป็ร็ะเมื่นิี้ความื่พร้็อมื่	(Diversifying	Your
	 	 Club	A	Readiness	Assessment)

	 	 -	 แนี้วป็ฏิบั ติ ใ ห้ เ กัิ ดิความื่หลากัหลาย่	
	 	 ความื่เสมื่อภูาค	 และกัาร็อยู่่ร็่วมื่กัันี้ของ
	 	 สมื่าช้ิกัโร็ตาร็้	(Committing	to	Diversity,	
	 	 Equity,	and	Inclusion)

	 	 -	 ความื่ร็ู้พ่�นี้ฐานี้มืู่ลนี้ิธิ โร็ตาร็้ 	 (Rotary	
	 	 Foundation	Basics)
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	 •	แผ้่นี้พับ	DEI

	 •	แผ้่นี้พับคติพจนี้์ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล	

	 	 ป็ี	2565-66

	 •	 โร็ที่าแร็คที่์สามื่าร็ถืมื่้ส่วนี้ร็่วมื่ในี้ทีุ่นี้ 

	 สนัี้บสนุี้นี้ของโร็ตาร็้ได้ิอย่่างไร็	 (How 

	 Rotaractors	 Can	 Part ic ipate	 

 in Rotary Grants)

	 •	ข้อเที่็จจร็ิง	ป็ี	2021
 
 เอกัส์าร์จัดพิิมพิ์

	 •	Learning	Center
	 	 -		 แนี้วป็ฏิบัติให้เกัิดิความื่หลากัหลาย่	 

	 	 ความื่เสมื่อภูาค	 และกัาร็อยู่่ร็่วมื่กัันี้ 

	 	 ของสมื่าช้ิกัโร็ตาร็้	(Committing	to	 

	 	 Diversity,	Equity,	and	Inclusion)

	 •	แผ้่นี้พับ	DEI

	 •	แผ้่นี้พับคติพจน์ี้ป็ร็ะธานี้โร็ตาร้็สากัล	 

	 ป็ี	2565-66

	 กัร็ะผ้มื่ขอถ่ือโอกัาสนี้้�ขอบคุณผู้ท้ี่ร็งคุณวฒุิ 

ในี้คณะกัร็ร็มื่กัาร็แป็ล	 คณะท้ี่�ป็ร็่กัษาฯ	 ร็วมื่ทัี่�ง

ที่่านี้ผู้้อำนี้วย่กัาร็ศูนี้ย่์และเจ้าหนี้้าที่้�ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ 

ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ทีุ่กัที่่านี้ที่้�ไดิ้มื่้ส่วนี้ร็่วมื่ในี้กัาร็ที่ำงานี้

และสนัี้บสนุี้นี้ให้งานี้แป็ลของพวกัเร็าป็ร็ะสบ 

ความื่สำเร็็จอย่่างสูงมื่าโดิย่ตลอดิ
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สารประธานศูนยโรตารีในประเทศไทย

อผภ.ส์มภพิ ธิีร์ะส์านต์

	 เมื่่�อวันี้ที่้�	 28	 กัุมื่ภูาพันี้ธ์	 2565	 สิ�งที่้�เร็าไมื่่คาดิคิดิว่าจะเกัิดิข่�นี้ค่อ	 ข่าวกัาร็จากัไป็

ของบุคคลหนี้่�งซึ่่�งเป็ร้็ย่บเสมื่่อนี้เสาหลักัของโร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่	 เร็าย่ังจำภูาพที่้�ที่่านี้ช้อบ

ล้อเล่นี้กัับพวกัเร็าดิ้วย่กัาร็วิ�งข่�นี้วิ�งลงเวที่้งานี้ต่างๆ	 ฯพณฯ	พิชั้ย่	 ร็ัตตกัุล	 ผู้้ที่้�เป็็นี้ป็ร็ะธานี้

โร็ตาร็ส้ากัลคนี้ไที่ย่คนี้แร็กั	ผู้ท้ี่้�มื่ว้สิยั่ที่ศันี้ก์ัวา้งไกัล	ดิำร็ใินี้กัาร็จดัิตั�งศนูี้ย่โ์ร็ตาร็ใ้นี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่	

ผู้้ท้ี่�ทุี่กัคนี้จะตั�งใจฟังเมื่่�อที่่านี้ข่�นี้กัล่าวคำป็ร็าศร็ัย่ที่้�เต็มื่ไป็ดิ้วย่อร็ร็ถืร็สและนี้�ำเส้ย่งที่้�นี้่าฟัง	

ผู้้ที่้�	“มีีนำ�าใจิให้้ความีรัก”	ผู้้ที่้�เป็็นี้คร็ูให้พวกัเร็าในี้ทีุ่กัๆ	ดิ้านี้

	 โคร็งกัาร็ใหญ่โคร็งกัาร็สุดิที่้าย่ที่้�ที่่านี้ช้วนี้พวกัเร็าที่ำโดิย่นี้ำแนี้วที่างพร็ะร็าช้ดิำร็ิ

เร็่�องกัาร็พฒันี้าแหลง่นี้�ำ	กัาร็ที่ำแกัม้ื่ลิง	และป็ร็ชั้ญาเศร็ษฐกัจิพอเพย้่งแหง่ลน้ี้เกัลา้ร็ชั้กัาลที่้�	9	

มื่าร็ว่มื่กับัหลกัักัาร็ที่ำงานี้ของโร็ตาร็ใ้นี้กัาร็สร็า้ง	“บงึแห้ง่ความีรกั”	ที่้�หนี้องโนี้นี้ตา่ย่จนี้สำเร็จ็

เป็็นี้ป็ร็ะโย่ช้นี้์มื่หาศาล	ย่ังคงอยู่่ในี้ความื่ที่ร็งจำของพวกัเร็า

	 ตลอดิร็ะย่ะเวลาที่้�ที่่านี้ดิำร็งตำแหนี้่งป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล	 ที่่านี้เดิินี้ที่างไป็ทัี่�วโลกั	

และมื่ส้ิ�งของตา่งๆ	ที่้�ไดิร้็บัมื่ากัมื่าย่จากัที่กุัมื่มุื่โลกัที่้�มื่ป้็ร็ะวตัศิาสตร็แ์ละคณุคา่แหง่กัาร็เร็ย้่นี้ร็ู้	

ไดิ้เกั็บแสดิงไว้	ณ	ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่	อผ้ภู.อนีุ้ร็ักัษ์	ไดิ้สานี้ต่อกัาร็ร็วบร็วมื่คำอธิบาย่

และที่้�มื่าของสิ�งของที่้�ล�ำค่านี้้�ต่อมื่าจากั	 อผ้ภู.อร็อนี้งค์	 ร็วมื่ที่ั�งกัาร็จัดิร็ะเบ้ย่บห้องสมืุ่ดิที่้�มื่้

เอกัสาร็และโคร็งกัาร็ต่างๆ	 มื่ากัมื่าย่จนี้อาจเร็้ย่กัไดิ้ว่าศูนี้ย่์กัาร็เร็้ย่นี้ร็ู้เกั้�ย่วกัับโร็ตาร็้อยู่่ที่้�นี้้�	

ตามื่ความื่ป็ร็าร็ถืนี้าของ	ฯพณฯ	พิช้ัย่	ร็ัตตกัุล	

	 ขออำนี้าจคณุพร็ะศร็ร้็ตันี้ตร็ยั่และสิ�งศกััดิิ�สทิี่ธิ�ที่ั�งหลาย่ในี้สากัลโลกั	คณุงามื่ความื่ดิท้ี่้�	

ฯพณฯ	พิช้ัย่	 ร็ัตตกัุล	 ไดิ้กัร็ะที่ำไว้มื่ากัมื่าย่	 โป็ร็ดิดิลบันี้ดิาลให้ดิวงวิญญาณของที่่านี้ไดิ้ไป็สู่

สุคติในี้สัมื่ป็ร็าย่ภูพ

	 	 	 	 (นี้าย่สมื่ภูพ	ธ้ร็ะสานี้ต์)

	 	 	 	 ป็ร็ะธานี้คณะกัร็ร็มื่กัาร็บร็ิหาร็ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ	ป็ี	2565-67

ตัวเลิขโร์ตาร์ี ขอมูล www.rotary.org
ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
(ในวงเล็บขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

 ภาค  โร์แทเร์ียน  ส์โมส์ร์   โร์ทาแร์คท์  ส์โมส์ร์ 
ที่ั�วโลก  1,189,386 (1,166,331) 36,977 (36,849)  205,154 (214,556)  11,382 (11,369)

3330 2,311 (2,254)  101 (101)  269 (266)  29 (29)

 3340 1,356 (1,311)  64 (64)  55 (55)  5 (5)

 3350 3,209 (3,037) 125 (122)  386 (301) 31 (29)

 3360 1,415 (1,413) 71 (69)  296 (268)  15 (29)

 รวม 8,291 (8,015) 361 (356)     1,006 (890) 80 (78)
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ผ้วภู.พร็ร็ณธิดิา	โร็จนี้์วร็ร็ณสินี้ธุ์	ผู้้ว่ากัาร็ภูาค	3340	โร็ตาร็้สากัล	ลงพ่�นี้ที่้�ดิูโคร็งกัาร็นี้ำร็่อง

ของสโมื่สร็โร็ตาร็้มื่ิตร็ภูาพขอนี้แกั่นี้	พร็้อมื่มื่อบร็ถืว้ลแช้ร็์ให้คุณย่าย่ในี้พ่�นี้ที่้�เที่ศบาลบ้านี้แฮุดิ	

สร็้างร็อย่ย่ิ�มื่และนี้�ำตาแห่งความื่ป็ิติ	นี้้�ค่อความื่สุขของกัาร็แบ่งป็ันี้ที่้�แที่้จร็ิง

Empower
มาร์่วมมือกััน



ร์่วมกัาร์ส์นับส์นุน
ของส์โมส์ร์โดยกัาร์ใชั้
คิวอาร์์โค้ดนี�
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