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ปัร์ะมื่วลิจร์ร์ยาบ่ร์ร์ณ
ของโร์แทเร์ียน

ROTARIAN CODE OF CONDUCT
As a Rotarian, I will:

ในิฐานิะที่่�เป็นิโรแที่เร่ยนิ ข�าพิเจ�าจะ:

1)	 ป็รื่ะพ็ฤต้ิป็ฏิบ่ต้ิด้วยคิ่ณธีรื่รื่มพ็รื่้อมด้วยมาต้รื่ฐาน	
จรื่รื่ยาบรื่รื่ณในชิ่วิต้ส่วนต้่วและวิชิาชิ่พ็

2)	ป็ฏิบ่ต้ิต้่อผืู่้อ่�นด้วยคิวามย่ต้ิธีรื่รื่มและเคิารื่พ็ใน
วิชิาชิ่พ็ของแต้่ละบ่คิคิล

3)	ใชิท้ก่ษะทางวชิิาชิพ่็ของข้าพ็เจ้าผื่า่นกจิกรื่รื่มโรื่ต้ารื่่
เพ็่�อสนบ่สนน่สง่เสรื่มิเยาวชิน	ชิว่ยเห้ลอ่ผืู่เ้ดอ่ดรื่อ้น
ท่�จำเป็็นยิ�ง	 และป็รื่่บป็รื่่งคิ่ณภาพ็ชิ่วิต้ของผู้ื่คินใน
ชิ่มชินของข้าพ็เจ้าและชิ่มชินโลก

4)	ห้ล่กเล่�ยงพ็ฤต้ิกรื่รื่มท่�เป็็นป็ฏิป็ักษ์ต้่อโรื่ต้ารื่่ห้รื่่อ
	 โรื่แทเรื่่ยนอ่�นๆ
5)	ชิ่วยธีำรื่งไว้ซึ่่�งสภาพ็แวดล้อม	ท่�ป็ลอดจากการื่
	 คิ่กคิามใดๆ	 ในการื่ป็รื่ะชิ่มโรื่ต้ารื่่	 การื่จ่ดงานและ

การื่ทำกิจกรื่รื่มต้่างๆ	รื่ายงานเห้ต้่น่าสงส่ยใดๆ	ใน
การื่คิ่กคิาม	และชิ่วยทำให้้ผืู่้รื่ายงานม่�นใจได้ว่าจะ	

		 ไม่ถููกต้อบโต้้กล่บ

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

จินตนาการ์
ถึงโอกาส์ต่างๆ
ค้นพบ่แนวทางใหม่ื่ๆ ในการ์แก้ไขเร์่�องท้าทายซิึ�งบ่ีบ่คั�น
โลิกนี�อย่างที�ส์ุดืในการ์ปัร์ะชุุมื่ใหญ่โร์ตาร์ีส์ากลิ ท่านจะไดื้
พบ่กับ่เคร์่�องมื่่อ ทร์ัพยากร์ แลิะการ์ติดืต่อเชุ่�อมื่โยงที�จะ
ทำให้เกิดืผลิกร์ะทบ่ทั�งที�บ่้านแลิะทั�วโลิก

การ์ปัร์ะชุุมื่ใหญ่โร์ตาร์ีส์ากลิปัี 2566
เมื่ลิเบ่ิร์์น ออส์เตร์เลิีย
27-31 พฤษภาคมื่ 2566



สารประธานโรตารีสากล
เจนนิเฟอร์์ อี. โจนส์์ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

	 	 	 ถููกขอให้้คิิดเรื่่�อง	 จิินตนาการ สานสร้างงานโรตารี อาจดู 
	 	 	 เป็็นเร่ื่�องให้ญ่่และเป็็นการื่ทำงานท่�ต้้องการื่คิวามม่่งม่�นมาก	
แต่้องค์ิป็รื่ะกอบท่�สำคิ่ญ่ท่�ส่ดของม่นกล่บเป็็นอะไรื่ท่�เล็กและทำได้ด้วย 
ต้ว่เรื่าเอง
	 เม่�อไม่นานมาน่�เอง	 เรื่าคิาดห้ว่งให้้สมาชิิกโรื่ต้ารื่่ทำงานบำเพ็็ญ่
ป็รื่ะโยชิน์อย่างเง่ยบๆ	 ดิฉั่นเข้าใจด่และช่ิ�นชิมก่บแนวคิิดท่�ป็กปิ็ด 
ไว้เบ่�องห้ล่งน่�น	 –	 ม่นเป็็นคิวามอ่อนน้อมถู่อมต้นซึ่่�งเป็็นคิ่ณล่กษณะท่�ด่	 
และเรื่ากค็ิวรื่จะร่ื่กษาต่้อไป็ทำแบบไม่รืู่ไ้ม่ชิ่�	
	 แต่้การื่เก็บโรื่ต้ารื่่ไว้ก่บต้่วเรื่าเองน่�นม่นไม่คิ่้มค่ิา	 ห้ากเรื่าแบ่งปั็น
โอกาสของโรื่ต้ารื่่	 เรื่าจะเอ่�อเฟ้ื้�อเผื่่�อแผ่ื่แก่ผืู่้อ่�นและให้้โอกาสแก่พ็วกเขา 
ท่�จะเข้าใจในเรื่่�องผื่ลกรื่ะทบของโรื่ต้ารื่่
	 มน่ทำให้้น่กถูง่คิติ้สอนใจท่�ดม่าก	 ท่�ว่า	“คนจิะลืมืว่่าคณุพูดูอะไร  
คนจิะลืมืว่่าคณุทำำาอะไร แต่คนจิะไม่มีทำางลืมืว่่าคณุทำำาให้้เขารูส้กึอย่่างไร”
	 ดง่น่�นแล้ว	 เรื่าจะทำให้้ผืู่ค้ินรืู่ส้ก่กบ่โรื่ต้ารื่ไ่ด้อย่างไรื่?	 วธิีท่่�ดท่่�ส่ด
กค็ิอ่การื่แบ่งปั็นโอกาสท่�สำคิญ่่ของโรื่ต้ารื่ข่องเรื่า	 ซึ่่�งเรื่าท่กคินต่้างกม็อ่ยู่
แล้ว	—	เฉักเช่ินเม่�อคินธีรื่รื่มดามค่ิวามต้่�งใจท่�จะสร้ื่างบางสิ�งท่�พ็เิศษข่�นมา
	 บางคินรื่่บรืู่้ได้ถู่งโอกาสของโรื่ต้ารื่่	 ณ	 เวลาท่�พ็วกเขาไป็ป็รื่ะชิ่ม 
คิรื่่�งแรื่ก	 ขณะท่�คินอ่�นๆ	 อาจต้้องใช้ิเวลาอ่กห้ลายปี็กว่าจะได้เห็้น 
คิวามช่ิ�นชิมยินด่ในดวงต้าของคินท่�เรื่าให้้บริื่การื่	 ห้รื่่อบางท่อาจได้ยิน 
จากสมาชิกิคินอ่�นๆ	เรื่่�องท่�เกดิข่�นใกล้ต้ว่

แบ่่งปัันเร์่�องร์าวโร์ตาร์ีของเร์าจากใจ

	 ขณะท่�นิคิก่บฉ่ันร่ื่วมเดินทางก่นคิรื่่�งน่�	 เรื่ารู้ื่ส่กท่�งก่บ 
งานท่�ท่านกำลง่ทำและชิวิ่ต้ท่�กำลง่จะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็	 ช่ิวงเวลา
ต้ลอดปี็น่�	ดฉิัน่จะแบ่งปั็นกบ่ท่านถู่งสิ�งท่�เห้น็และเรื่่�องรื่าวท่�ทำให้้
การื่เดนิทางเห้ล่าน่�นมค่ิวามห้มายกบ่เรื่า
	 ดฉิัน่ห้วง่ว่าท่านจะสามารื่ถูทำแบบเดย่วกน่ในมม่โรื่ต้ารื่่
ของท่าน	อาจเป็็นสิ�งท่�ท่านแบ่งปั็นในการื่ป็รื่ะชิม่ห้รื่อ่บนโซึ่เชิย่ล 
มเ่ดย่	สำห้รื่บ่ผู้ื่ท่�มค่ิวามรืู่เ้ชิ่�ยวชิาญ่และมค่ิวามใฝ่่ฝั่น	อาจเป็็นงาน
ท่�ท่านเผื่ยแพ็ร่ื่กบ่ส่�อท้องถูิ�น	แม้แต่้การื่แบ่งปั็นเรื่่�องรื่าวของท่าน
กบ่เพ็่�อนๆ	กส็ร้ื่างผื่ลกรื่ะทบแล้ว
	 เรื่าต้้องมทู่ต้เพ็่�อส่งข่าวสารื่ของโรื่ต้ารื่แ่ละคิวามฝั่นของ
เรื่าเพ็่�อโลกท่�ด่กว่า	 ทูต้ท่�ด่ท่�ส่ดคิ่อต้่วท่านเอง	 ยิ�งท่านแบ่งปั็น 
เรื่่�องรื่าว	—	 และแบ่งปั็นจากใจ	—	 ท่านยิ�งจะทำให้้ผืู่้อ่�น 
มาร่ื่วมเป็็นพ่็นธีมติ้รื่กบ่เรื่า	เข้าร่ื่วมกบ่เรื่า	และอยูก่บ่เรื่า
	 เพ็่�อเป็็นต้่วอย่างเล็กๆ	 ส่กห้น่�งต้่วอย่างให้้ก่บท่าน 
ในเด่อนต่้อๆ	 ไป็	 ดิฉั่นจะมอบคิอล่มน์น่�ให้้ก่บสมาชิิกโรื่ต้ารื่่ 
ท่�อยากจะแบ่งปั็นเรื่่�องรื่าวส่วนต้ว่ท่�เก่�ยวข้องกบ่คิวามห้ลากห้ลาย 
คิวามเสมอภาคิ	 และการื่อยู่ร่ื่วมก่นในองค์ิกรื่ของเรื่าถู่อเป็็น
เรื่่�องสำค่ิญ่ท่�เรื่าจะได้ฟัื้งเรื่่�องรื่าวเห้ล่าน่�	 โดยต้รื่งจากผืู่้ท่�เคิย 
ป็รื่ะสบมา	 เพ็่�อให้้รืู่ส้ก่ถูง่คิวามสำคิญ่่ของ	 DEI	 สำห้รื่บ่อนาคิต้
ของโรื่ต้ารื่่

	 	 ในท่กสิ�งท่�เรื่าทำ	 สิ�งท่�ผืู่้คินรืู่้ส่กเก่�ยวก่บโรื่ต้ารื่ ่
จะเป็็นต้่วกำห้นดอนาคิต้ของเรื่า	 ดิฉั่นเพ็่ยงแค่ิ
จินต้นาการื่ถู่งสิ�งท่�ท่านจะสร้ื่างแรื่งบ่นดาลใจโดยผ่ื่าน
เรื่่�องรื่าวท่�ท่านจะเล่า

เจนนิเฟื้อรื่์	อ่.	โจนส์
ป็รื่ะธีานโรื่ต้ารื่่สากล

เมื่่�อ

ป.ล. พฤศจิิกายนเป็นวัันครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั�งอินเทอร์แรคท์! ดิิฉัันขอแสดิงควัามปรารถนาดีิต่อสมาชิิก 
อินเทอร์แรคท์ของเราและผู้้�คนที�สนับสนุนพวักเขา ขอบคุณสำหรับทุกสิ�งที�ท่านทำ

“ในเดือนต่อๆ ไปข้างห้น้า ฉัันจิะมอบ

คอลืัมน์นี�ให้้กับสมาชิิกโรตารีทำี�อย่าก

จิะแบ่งปันเรื�องราว่ส่ว่นตัว่ของ

พูว่กเขาเกี�ย่ว่กับคว่ามห้ลืากห้ลืาย่ 

คว่ามเสมอภาค แลืะการอยู่่ร่ว่มกัน

ในองค์กรของเรา”
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สารประธานโรตารีสากล
เจนนิเฟอร์์ อี. โจนส์์ ธิันวาคมื่ ๒๕๖๕

ความื่หวังเพ่�อต่อส์ู้กับ่โร์คร์้ายทั�วโลิก

น่�งอยู่ก่บกล่่มผืู่้นำโรื่ต้ารื่่นอกเม่องลูซึ่ากา	 ป็รื่ะเทศ
แซึ่มเบ่ย	 ฉั่นได้ถูามคิำถูามว่า	 “พูว่กคุณกี�คนทำี�เคย่

เป็นโรคไข้มาลืาเรีย่มาแลื้ว่?”	 ท่กม่อในห้้องยกข่�น	 และพ็วกเขาก็เรื่ิ�ม
เล่าให้้ฉั่นฟื้ังถู่งเห้ต้่การื่ณ์การื่เป็็นคิรื่่�งท่�ห้น่�ง	คิรื่่�งท่�สอง	ห้รื่่อคิรื่่�งท่�สาม
ท่�พ็วกเขาป็รื่ะสบก่บโรื่คิไข้มาลาเรื่่ย	 ซึ่่�งเป็็นห้น่�งในสาเห้ต้่สำค่ิญ่
ของการื่เส่ยชิ่วิต้และการื่เจ็บป็่วยในห้ลายป็รื่ะเทศท่�กำล่งพ็่ฒินา
	 พ็วกเขาโชิคิดท่่�สามารื่ถูเขา้ถูง่การื่รื่ก่ษาและยาชิว่ยชิว่ติ้	สำห้รื่บ่
คินชินบทในแซึ่มเบ่ยแล้ว	เรื่่�องรื่าวของพ็วกเขาห้ลากห้ลายมาก
	 บนม้าน่�งไม้ในห้มู่บ้านเล็กๆ	 ฉั่นน่�งอยู่ก่บทิโมธ่ีและนาธีาน	
ลกูชิายคินเลก็ของเขา	ในขณะท่�ทม่งานกล้องกำลง่จบ่ภาพ็การื่สนทนา
ของเรื่าอยู่น่�น	 เขาได้เล่าให้้ฉั่นฟื้ังถู่งคิรื่่�งท่�นาธีานแสดงอาการื่จ่บไข้
มาลาเรื่่ย	 เขาได้พ็าลูกชิายไป็ท่�บ้านของเจ้าห้น้าท่�สาธีารื่ณส่ขช่ิมชิน
คินห้น่�งท่�อยู่ใกล้ๆ	 ท่�น่�นนาธีานได้รื่่บยาอย่างรื่วดเรื่็วซึ่่�งสามารื่ถูชิ่วย
ชิ่วิต้ของเขาได้
	 ด้วยท่าท่อารื่มณ์สงบ	 ทิโมธี่ได้เล่าเก่�ยวก่บอาการื่ของลูกชิาย
อก่คินท่�ป่็วยด้วยโรื่คิน่�เม่�อสองสามปี็ก่อน	เขาต้้องรื่บ่พ็าลกูชิายไป็ท่�คิลนิกิ
แพ็ทย์ท่�อยูห่่้างออกไป็กว่า	 5	 ไมล์	 ท่�งข่�จก่รื่ยานและแบกลกูไว้บนห้ล่ง
เขาบอกฉั่นว่า	 เขารืู่้ส่กได้ว่าขาของลูกชิายเรื่ิ�มไม่ม่คิวามรืู่้ส่กและ

รื่่างกายเล็กๆ	 ของลูกก็อ่อนป็วกเป็ียก	 ในท่�ส่ดเม่�อเขาเข้าไป็
ในคิลินิก	 เขารื่้องต้ะโกนขอคิวามชิ่วยเห้ล่อ	 แต้่ม่นสายเกินไป็	
กล้องห้ย่ดถู่ายทำ	พ็วกเรื่าน่�งนิ�งอยู่ในคิวามเง่ยบ	เขาเรื่ิ�มรื่้องไห้้	
และฉั่นก็กอดเขาไว้แน่น	“ผมสูญเสีย่ลืูกชิาย่ของผม ผมสูญเสีย่
ลืูกชิาย่ของผม”	เขากล่าว
	 เรื่่�องน่�เป็็นเรื่่�องท่�ม่ให้้เห้็นก่นมากเห้ล่อเกินในคิรื่อบคิรื่่ว
ท่�เรื่าไป็พ็บในอ่กไม่ก่�ว่นต้่อมา	แต้่ถู่งกรื่ะน่�น	เรื่าก็ย่งม่คิวามห้ว่ง	
กล่่มพ็น่ธีมติ้รื่เพ่็�อป็รื่ะเทศแซึ่มเบย่ป็ลอดมาลาเรื่ย่เป็น็ผู้ื่ไดร้ื่บ่ทน่
สน่บสน่นของมูลนิธีิโรื่ต้ารื่่ท่�ม่มูลค่ิาไม่น้อยกว่า	 2	 ล้านเห้รื่่ยญ่
สห้รื่่ฐ	 (Programs	 of	 Scale)	 รื่ายแรื่กของโรื่ต้ารื่่	 และกำล่ง
ชิ่วยชิ่วิต้ผู้ื่คิน	 ชิ่มชินของพ็วกเขาเป็็นผู้ื่ค่ิดสรื่รื่เจ้าห้น้าท่�
สาธีารื่ณส่ขอาสาสม่คิรื่	 2,500	คิน	 ในสองจ่งห้ว่ดของแซึ่มเบ่ย	
ซึ่่�งได้ผ่ื่านการื่อบรื่มเพ็่�อให้้การื่ดูแลทางการื่แพ็ทย์อย่างใกล้
ชิิดก่บผู้ื่ป็่วย	 และสามารื่ถูวินิจฉ่ัยและรื่่กษาโรื่คิมาลาเรื่่ย	 และ
โรื่คิอ่�นๆ	ได้

เจนนิเฟื้อรื่์	อ่.	โจนส์
ป็รื่ะธีานโรื่ต้ารื่่สากล

ขณะ

เจินนิเฟอร์ โจินส์ ประธิานโรตารี เย่ือนแซีมเบีย่
ในเดือนสิงห้าคมเพูื�อชิมผลืงานของกลุ่ืมพูันธิมิตร
เพูื�อประเทำศูแซีมเบีย่ปลือดโรคไข้มาลืาเรีย่ ซีึ�ง
เป็นผู้รับทำุนสนับสนุนของมูลืนิธิิโรตารีทำี�มีมูลืค่า
ไม่น้อย่กว่่า 2 ล้ืานเห้รีย่ญสห้รัฐ (Programs of 
Scale) ราย่แรกของโรตารี มาลืาเรีย่เป็นสาเห้ตุ
สำาคญัของการเจิบ็ปว่ย่แลืะเสยี่ชิวี่ติในแซีมเบยี่ แลืะ
ส่งผลืกระทำบต่อผู้คนในพูื�นทำี�ชินบทำอย่่างมากมาย่
จินคว่บคุมไมไ่ด ้ดว้่ย่เงนิช่ิว่ย่เห้ลืือนี� กลุ่ืมพูนัธิมติรฯ 
ตั� ง เป าทำี� จิะลืดจิำานว่นผู้ป ว่ย่ลืงให้้ ได้ ร้อย่ลืะ 
90 ในพูื�นทำี�เปาห้มาย่ โปรแกรมนี�ย่ังจิัดห้าย่า
แลืะเว่ชิภัณฑ์เพูื�อการว่ินิจิฉััย่ การรักษา แลืะ
การราย่งานข้อมูลือย่่างมีประสิทำธิิภาพู

ขณะนั�งอย้ก่บักลุ่มผู้้�นำโรตารนีอกเมอืงลซ้ากา ประเทศแซมเบยี ฉันัไดิ�ถามคำถามวัา่ “พวักคณุกี�คนที�เคยเปน็โรคมาลาเรยี
มาแล�วั” ทุกคนในห�องยกมือขึ�น 

Photography	by	Esther	Ruth	Mbabazi
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สารประธานกรรมการม้ลนิธิโรตารี
เอียน เอชุ. เอส์. ไร์ซิ์ลิีย์ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จากต�นิไม�ส้่ป่า

	 ห้ลายๆ	 คินคิงจำคิำท้าทายของผื่มต้่อ
สโมสรื่โรื่ต้ารื่่เม่�อคิรื่่�งท่�ผื่มเป็็นป็รื่ะธีานโรื่ต้ารื่่สากล
ในป็ี	 2560-61	 เรื่่�องการื่ให้้สมาชิิกแต่้ละคินป็ลูก
ต้้นไม้คินละห้น่�งต้้นเพ่็�อชิ่วยเห้ล่อสิ�งแวดล้อม	 ด้วยเพ็รื่าะเป็็นท่าน	
เรื่าจ่งป็รื่ะมาณว่าจะม่ต้้นไม้มากกว่า	 4	 ล้านต้้นป็ลูกลงดินในช่ิ�อของ
โรื่ต้ารื่่	---	สรื่้างเป็็นป็่าได้เลยนะ
	 เดอ่นน่�เม่�อเรื่าเฉัลมิฉัลองมลูนธิีโิรื่ต้ารื่	่กข็อให้เ้รื่าจำไวว้า่แต้ล่ะ
โคิรื่งการื่ของมลูนิธีกิเ็ห้มอ่นการื่ป็ลกูต้น้ไม	้ดว้ยต้น้กลา้แห้ง่คิวามห้วง่	
สข่ภาพ็และสน่ต้ภิาพ็ท่�เรื่าป็ลกูผื่า่นมลูนิธี	ิมน่ค่ิอการื่ลงทน่ของเรื่าเพ็่�อ
อนาคิต้ซึ่่�งว่นห้น่�งจะเต้ิบโต้เป็็นสิ�งท่�ยิ�งให้ญ่่กว่า
	 ด่งเชิ่นต้้นไม้ท่�ป็ลูกโดยโรื่ต้ารื่่ในศรื่่ล่งกา	 ซึ่่�งป็ัจจ่บ่นทำให้้
เด็กมากกว่า	 2,000	 คินท่�เกิดมาพ็รื่้อมก่บโรื่คิห้่วใจพิ็การื่แต้่กำเนิด	
สามารื่ถูร่ื่บการื่ผ่ื่าต้่ดแก้ไขเพ็่�อให้้พ็วกเขาม่ชิ่วิต้รื่อดอยู่จนถู่งว่ย
ผืู่้ให้ญ่่	 โรื่แทเรื่่ยนในพ่็�นท่�ได้ชิ่�ให้้เห้็นถู่งคิวามจำเป็็นท่�จะต้้องทำให้้
การื่ผื่่าต่้ดม่พ็รื่้อมและม่ป็รื่ะสิทธีิภาพ็มากยิ�งข่�น	 และได้รื่ณรื่งค์ิให้้	
17	 ภาคิโรื่ต้ารื่่ท่�วโลกรื่่วมก่นบรื่ิจาคิเงินกองท่นจ่ดสรื่รื่ของภาคิ	
(District	Designated	Fund)	ห้ลง่จากท่�มลูนธิีไิดส้มทบเงนิให้ก้บ่เงนิ
เห้ลา่น่�นแลว้	ทน่สมทบรื่ะด่บโลกซึ่่�งมท่่�งสิ�นจำนวน	365,000	ดอลลารื่์
ก็ได้ถููกนำไป็ใชิ้เพ็่�อสรื่้างธีนาคิารื่เก็บเน่�อเย่�อลิ�นห้่วใจมน่ษย์แห้่งแรื่ก
ในศรื่่ล่งกา	 โดยท่�รื่่ฐบาลเป็็นผืู่้จ่ดห้าอาคิารื่	พ็น่กงาน	และสิ�งจำเป็็น
อ่�นๆ	เพ็่�อป็รื่ะก่นคิวามย่�งย่น
	 การื่เย่�ยมชิมศูนย์ชิ่วยชิ่วิต้แห้่งน่�ในป็ี	2560	เป็็นป็รื่ะสบการื่ณ์
ท่�ยากจะล่มเล่อนสำห้รื่่บผื่ม	แต้่ผื่มได้เห้็น	“ต้้นไม้”	ท่�ยอดเย่�ยมอ่�นๆ	
อ่กน่บไม่ถู้วนได้ป็ลูกอยู่ในเรื่่�องท่�เน้นคิวามสำคิ่ญ่ท่�งเจ็ดด้านของเรื่า	
เรื่าป็ลูกต้้นโป็ลิโอพ็ล่สในป็ี	 พ็.ศ.2528	 และม่นก็เต้ิบโต้ข่�นเป็็นห้น่�ง
ในโคิรื่งการื่รื่เิรื่ิ�มดา้นสาธีารื่ณสข่ท่�ยิ�งให้ญ่ท่่�สด่ในป็รื่ะวต่้ศิาสต้รื่	์ซึ่่�งได้
ชิ่วยลดจำนวนผืู่้ป็่วยโรื่คิโป็ลิโอชินิดธีรื่รื่มชิาต้ิได้ถู่ง	 99.9	 เป็อรื่์เซึ่็นต้์	
เช่ินเด่ยวก่นศูนย์ส่นต้ิภาพ็โรื่ต้ารื่่ท่�งเจ็ดแห้่งท่�วโลกก็ได้ห้ย่�งรื่ากล่ก	

และขณะน่�กำล่งผื่ลิดอกออกผื่ลเม่�อน่ก
สรื่้างส่นต้ิภาพ็และผืู่้นำชิ่มชินจำนวน
มากก้าวออกไป็พ็รื่้อมก่บท่กษะในการื่
ทำให้้โลกม่�นคิงป็ลอดภ่ยยิ�งข่�น
	 	 องคิ์กรื่	Charity	Navigator	
(องค์ิกรื่จ่ดอ่นด่บองคิ์กรื่สาธีารื่ณก่ศล)

ซึ่่�งเป็็นห้น่วยงานอิสรื่ะ	 ได้จ่ดให้้มูลนิธิีโรื่ต้ารื่่อยู่อ่นด่บ
สูงส่ดเป็็นเวลากว่าทศวรื่รื่ษ	 ทำไมรื่่?	 ท่�งๆ	 ท่�รื่ะด่บ
คิ่าใช้ิจ่ายของเรื่าต้�ำกว่าองค์ิกรื่ท่�คิล้ายคิลง่ก่นส่วนให้ญ่่มาก
—	 91	 เป็อรื่์เซ็ึ่นต์้ของการื่บรื่ิจาคิให้้มูลนิธีิได้ใชิ้ไป็
ก่บโคิรื่งการื่และการื่ดำเนินงาน	 เรื่าไม่เพ็่ยงแต้่เป็็น
ผืู่พ้็ทิก่ษท์่�มป่็รื่ะสทิธีภิาพ็เทา่น่�น	แต้ข่อ้กำห้นดของโรื่ต้ารื่่
ในการื่ป็รื่ะเมินคิวามต้้องการื่ของชิ่มชินสำห้รื่่บท่นรื่ะด่บ
โลกชิ่วยให้้ม่�นใจได้ถู่งคิวามย่�งย่นของโคิรื่งการื่ของเรื่า
ในรื่ะยะยาว	 และมูลนิธีิเป็็นองคิ์กรื่การื่ก่ศลท่�ท่านวางใจ
ได้เพ็รื่าะเป็็นมูลนิธีิท่�บรื่ิห้ารื่งานโดยมวลมิต้รื่โรื่แทเรื่่ยน
ของท่านเอง
	 อยา่งไรื่กต็้าม	มส่มาชิิกเพ็ย่งป็รื่ะมาณ	38	เป็อรื่เ์ซึ่น็ต์้
เท่าน่�นท่�สน่บสน่นองคิ์กรื่การื่ก่ศลท่�ยิ�งให้ญ่่ของเรื่า	
เรื่าสามารื่ถูทำได้และก็คิวรื่ทำให้้ด่กว่าน่�อ่ก	 เฉักเชิ่นท่�ผื่ม
เรื่่ยกรื่้องท้าทายให้้ท่านป็ลูกต้้นไม้เม่�อคิรื่่�งเป็็นป็รื่ะธีาน
โรื่ต้ารื่่	 ด่งน่�น	 ในฐานะป็รื่ะธีานมูลนิธีิ	 ผื่มจ่งขอเรื่่ยก
รื่้องท้าทายให้้แต้่ละสโมสรื่วางแผื่นการื่บรื่ิจาคิให้้มูลนิธีิ
โรื่ต้ารื่่ของเรื่าในป็ีน่�
	 ลองจินต้นาการื่ถู่งผื่ลกรื่ะทบของเรื่าท่�จะเกิดข่�น	
—	 ป่็าแห้่งคิวามห้ว่งและส่นต้ิภาพ็อ่นยิ�งให้ญ่่ของโรื่ต้ารื่่
ท่�จะเบ่งบาน	—	โป็รื่ดลงม่อบรื่ิจาคิต้่�งแต้่ว่นน่�เลย

เอ่ยน	เอชิ.	เอส.	ไรื่ซึ่์ล่ย์
ป็รื่ะธีานกรื่รื่มการื่มูลนิธีิโรื่ต้ารื่่
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คุณค่าร่วม

	 เรื่าท่กคินม่เรื่่�องท่�ต้้องต้่ดสินใจท่กว่น	 ถู้าไม่
ถู่งพ็่นคิรื่่�งก็เป็็นรื่้อยๆ	 คิรื่่�ง	 เม่�อใดก็ต้ามท่�ผื่มต้้อง
ต้่ดสินใจคิรื่่�งสำค่ิญ่	 ผื่มจะรื่ะล่กถู่งคิำพ็ูดของรื่อย	
ดิสน่ย์	 (Roy	 Disney)	 ผืู่้ร่ื่วมก่อต่้�งบริื่ษ่ทท่�ต่้อมา
กลายเป็็น	บรื่ิษ่ท	วอลท์	ดิสน่ย์	ท่�กล่าวว่า	"การตัดสินใจิเป็นเรื�องง่าย่ 
ถ้าคุณรู้ว่่ามันมีคุณค่าอะไร"
	 เรื่าท่กคินจะใชิ้คิ่ณคิ่าท่�ต้่วเองม่มาสู่สโมสรื่ของเรื่า	 โรื่ต้ารื่่
ก็เช่ินก่น	 รื่วมเป็็นเอกภาพ็ก็เพ็รื่าะด้วยการื่ม่ค่ิณค่ิาห้ล่ก	 อ่นได้แก่	
การื่บรื่ิการื่	 การื่ม่มิต้รื่ภาพ็	 ม่คิวามห้ลากห้ลาย	 ม่คิ่ณธีรื่รื่ม	 และม่
คิวามเป็็นผืู่้นำ	 –	 ท่�เป็็นแนวทางให้้เรื่าในการื่ต้่ดสินใจและกรื่ะต้่้นให้้
เรื่าดำเนินการื่	และด้วยวิธี่การื่น่�	เรื่าสามารื่ถูเป็ล่�ยนแป็ลงโลกได้
	 ค่ิณคิ่าอ่กป็รื่ะการื่ห้น่�งท่�แยกไม่ออกสำห้ร่ื่บโรื่ต้ารื่่คิ่อ	
จิต้วิญ่ญ่าณแห้่งการื่ให้้	น่บต้่�งแต้่เรื่าเป็็นสมาชิิกสโมสรื่ท่�สม่คิรื่ใจสละ
เวลาให้้ก่บโคิรื่งการื่บำเพ็็ญ่ป็รื่ะโยชิน์	 ไป็จนถู่งผืู่้นำโรื่ต้ารื่่ในรื่ะด่บ
ส่งคิมผืู่้บรื่ิจาคิอารื่์ชิ	 คิล่มภ์	 ท่�สน่บสน่นมูลนิธีิของเรื่า	 สมาชิิกโรื่ต้ารื่่
เป็น็ห้น่�งในผู้ื่คินท่�ใจดท่่�สด่เทา่ท่�ผื่มเคิยพ็บมา	การื่ผื่สานคิวามเอ่�อเฟื้้�อ
ท่�ม่อยู่ในต้่วต้นของเรื่าก่บวิธี่การื่ต้่างๆ	 มากมายของโรื่ต้ารื่่ทำให้้เรื่าม่
โอกาสได้ต้อบแทนส่งคิม	 และทำให้้เรื่าเป็็นข่มพ็ล่งแห้่งคิวามด่ท่�อยู่
ท่�วโลก
	 ในโรื่ต้ารื่่	 เรื่าทำยิ�งกว่าน่�น	 เรื่าให้้คิวามสำค่ิญ่ก่บการื่กำก่บ
ดูแล	การื่วางแผื่น	และคิวามย่�งย่นอย่างด่	เรื่าไม่เพ็่ยงแคิ่ให้้	แต้่ย่งให้้
อย่างฉัลาดด้วย	 เรื่ารืู่้ว่าการื่สรื่้างคิวามย่�งย่นในโคิรื่งการื่ของเรื่าย่อม
ห้มายถู่งผื่ลกรื่ะทบท่�จะเกิดข่�นในรื่ะยะยาว
	 กล่าวโดยสรื่่ป็	 ด้วยการื่ให้้ท่�ผื่่านมูลนิธีิ	 สิ�งท่�ท่านให้้จะย่ง
เป็็นการื่ให้้ต้่อๆ	ไป็เรื่่�อยๆ	
	 น่�คิ่อเห้ต้่ผื่ลท่�การื่บรื่ิจาคิให้้มูลนิธีิโรื่ต้ารื่่จ่งเป็็นห้น่�งในการื่
ต้่ดสินใจท่�ชิาญ่ฉัลาดท่�ส่ดท่�ท่านสามารื่ถูทำได้	 ท่านทรื่าบด่ว่าเงิน

บรื่ิจาคิของท่านจะถููกใชิ้เป็็นไป็ต้าม
คิ่ณคิ่าท่�ท่านย่ดม่�น	 และจะจ่ดการื่โดย
มวลมิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนคินอ่�นๆ	ท่�ม่ส่วนรื่่วม
ในคิ่ณคิ่าเห้ล่าน่�น
	 ม่นเป็็นเรื่่�องจรื่ิงท่�กล่าวว่า	 ในการื่
บรื่ิจาคิให้้โรื่ต้ารื่่น่�น	 เรื่าก็จะได้รื่่บผื่ล

ต้อบแทนเช่ินกน่	ในฐานะผืู่ท่้�ไดร้ื่บ่สทิธีพิ็เิศษให้ไ้ป็เย่�ยมชิม
โคิรื่งการื่ของมลูนิธีหิ้ลายรื่อ้ยโคิรื่งการื่ท่�วโลก	ผื่มสามารื่ถู
บอกทา่นไดว้า่สิ�งท่�เรื่าไดร้ื่บ่ผื่ลต้อบแทนมาน่�นป็รื่ะเมนิคิา่
มิได้
	 ผื่มห้ว่งว่าท่านเองก็จะม่โอกาสโชิคิด่เห้ม่อนผื่ม	
ท่�ได้เห้็นการื่มองด้วยอย่างอ่ศจรื่รื่ย์บนใบห้น้าของบ่คิคิล
ผืู่้ห้น่�งท่�คิลินิกต้าในเม่องเชินไน	 ป็รื่ะเทศอินเด่ย	 ซ่ึ่�งบ่ดน่�	
บ่คิคิลน่�นสามารื่ถูมองเห้็นได้อย่างชิ่ดเจนแล้ว	 เห้็นรื่อย
ยิ�มอ่นภาคิภูมิใจของเด็กก่วเต้มาลาท่�ได้เรื่่ยนรืู่้การื่อ่านก็
เพ็รื่าะโรื่ต้ารื่่	ห้รื่่อเห้็นน�ำต้าแห้่งคิวามขอบคิ่ณของพ็่อแม่
ในป็ากส่ถูานท่�ลกูไดร้ื่บ่วค่ิซึ่น่โป็ลโิอสองห้ยด	แลว้ทา่นจะ
เข้าใจสิ�งท่�ผื่มกำล่งพ็ูดถู่งน่�	 พ็วกเรื่าโชิคิด่มากท่�สามารื่ถู
ทำป็รื่ะโยชิน์ ให้้แ ก่มน่ษยชิาต้ิ โดยการื่สน่บสน่น
มูลนิธีิโรื่ต้ารื่่ของเรื่า
	 ในชิ่วงเทศกาลแห้่งการื่ให้้น่�	 ผื่มขอขอบค่ิณท่าน
ท่�ให้้คิวามเอ่�อเฟื้้�อแก่มูลนิธีิโรื่ต้ารื่่และขอบคิ่ณสำห้รื่่บ
ท่กวิถู่ทางท่�ท่านมอบให้้ก่บองคิ์กรื่อ่นยิ�งให้ญ่่ของเรื่า	
จเูลย่ต้กบ่ผื่มขอสง่คิวามสข่ในวน่เทศกาลวน่ห้ยด่ท่�อบอ่น่
ท่�ส่ดแด่ท่กท่าน

เอ่ยน	เอชิ.	เอส.	ไรื่ซึ่์ล่ย์
ป็รื่ะธีานกรื่รื่มการื่มูลนิธีิโรื่ต้ารื่่

ผู้แปัลิ อน.ศร์ีฟ้า ศิร์ิอุดืมื่เศร์ษฐ
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทพร์ัชุดืาภิเษก

สารประธานกรรมการม้ลนิธิโรตารี
เอียน เอชุ. เอส์. ไร์ซิ์ลิีย์ ธิันวาคมื่ ๒๕๖๕
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บ่ทบ่ร์ร์ณาธิิการ์
อผภ.เฉลิิมื่ฉัตร์ จันทร์์อินทร์์

		 	 สว่สด่คิรื่่บ	 เรื่าพ็บก่นอ่กแล้วในนิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่ป็รื่ะเทศไทย 

ฉับ่บท่�	203	ป็ีท่�	39	ซึ่่�งม่เรื่่�องรื่าวท่�น่าสนใจห้ลายเรื่่�องเชิ่นเคิย	

		 ศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยกำล่งจะม่อาย่การื่ก่อต้่�งคิรื่บรื่อบ	 30	ป็ี 

ทา่นป็รื่ะธีานคิณะกรื่รื่มการื่บรื่หิ้ารื่ศนูยโ์รื่ต้ารื่ไ่ดร้ื่วบรื่วมบทคิวามและเน่�อห้า

ท่�น่าสนใจมาลงในนิต้ยสารื่ฉับ่บน่�	 เพ่็�อส่�อสารื่ให้้สมาชิิกได้ทรื่าบถู่งท่�มา 

และห้น้าท่�	ต้ลอดจนผื่ลงานท่�ภาคิภูมิใจต้ลอดเวลา	30	ป็ีท่�ผื่่านมา

		 ทา่นสามารื่ถูได้รื่บ่คิวามรืู่ใ้นคิอลม่น์สนเทศโรื่ต้ารื่	่เรื่่�อง	COL	2022	

ท่�ม่คิวามเก่�ยวข้องโดยต้รื่งก่บเรื่าในฐานะสมาชิิกโรื่ต้ารื่่ท่กคิน

	 	 ผื่มขอแนะนำให้ท่้านได้รู้ื่จ่กกบ่	คิณ่ชิลธิีชิา	ยไ่รื่	เจา้ห้น้าท่�ของโรื่ต้าร่ื่สากล	ผู้ื่ห้ญิ่งเก่ง

จากจ่งห้ว่ดส่รื่าษฎรื่์ธีาน่	ผื่่านเรื่่�องแป็ลท่�เธีอเข่ยนลงในนิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่สากล	ซึ่่�งสมาชิิกห้ลาย

ทา่นคิงเคิยได้รื่บ่การื่ช่ิวยเห้ลอ่และสนบ่สนน่การื่ทำห้น้าท่�จากเธีอมาแล้ว	ในอด่ต้ต้อนท่�เธีอทำ

ห้น้าท่�	CDS	(Club	and	District	Support)

	 นอกจากน่�ยง่มเ่รื่่�องรื่าวท่�นา่สนใจอก่จำนวนมาก	ไมว่า่จะเป็น็เรื่่�องแป็ลเก่�ยวกบ่โคิรื่งการื่

การื่อนร่ื่ก่ษส์ิ�งแวดลอ้มของสโมสรื่โรื่ต้าร่ื่เชิล่น	ในร่ื่ฐวอชิงิต่้น	ป็รื่ะเทศสห้ร่ื่ฐอเมรื่กิา	มเ่รื่่�องรื่าว

และกิจกรื่รื่มรื่วมถู่งรืู่ป็ภาพ็กิจกรื่รื่มจากสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ท่�ง	4	ภาคิในป็รื่ะเทศไทย	และบทคิวาม

เก่�ยวก่บห้น้าท่�และผื่ลงานของคิณะกรื่รื่มการื่ห้้องสม่ดศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทย

	 ห้ว่งเป็็นอย่างยิ�งว่าบทคิวาม	 เรื่่�องรื่าวและรูื่ป็ภาพ็ในนิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่ป็รื่ะเทศไทย	 

จะสามารื่ถูสรื่า้งแรื่งบน่ดาลใจและเพิ็�มพ็ล่งในการื่ทำห้นา้ท่�สมาชิกิโรื่ต้าร่ื่ให้ก้บ่ท่กทา่นเชิน่เคิย

 

	อผื่ภ.เฉัลิมฉั่ต้รื่	จ่นทรื่์อินทรื่์

											บรื่รื่ณาธีิการื่บรื่ิห้ารื่

นิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่ป็รื่ะเทศไทย
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นิตยส์าร์โร์ตาร์ีปัร์ะเทศไทย
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	 คิ่ณดน่ชิา	 ภูมิถูาวรื่	 ผืู่้อำนวยการื่ศูนย์ฯ	 มาเรื่ิ�มงาน	
รื่่บการื่อบรื่มและป็ฏิบ่ต้ิงานจรื่ิงท่�สำน่กงานของผื่ม	 ซึ่่�งใชิ้
เป็็นสำน่กงานชิ่�วคิรื่าวของศูนย์
โรื่ต้ารื่่ฯ	ในรื่ะยะ	5	ป็ีแรื่ก	ต้ลอด
รื่ะยะเวลาเก่อบ	3	ป็ี	 คิ่ณดน่ชิา
ห้ม่�นศ่กษาและต้่� ง ใจในการื่
ทำงาน	 เพ็่�อให้้ศูนย์ โรื่ต้ารื่่ฯ	
สามารื่ถูให้้บรื่ิการื่แบบเบ็ดเสรื่็จ
อย่ า งด่ ท่� ส่ ด แ ก่ ส โมสรื่และ
ภาคิในท่กๆ	 เรื่่�อง	 ไ ม่ว่าจะ
เป็น็การื่ชิำรื่ะคิา่บำรื่ง่โรื่ต้ารื่ส่ากล	การื่สง่เงนิบริื่จาคิให้ม้ลูนธิีิ
โรื่ต้ารื่ข่องโรื่ต้ารื่ส่ากล	(มลูนธิีฯิ	)	ซึ่่�งในขณะน่�น	พ็.ศ.2537	ยง่
ไมม่ผ่ืู่แ้ทนดแูลการื่เงนิของโรื่ต้ารื่ส่ากลในป็รื่ะเทศไทย	เรื่าจะ
ต้้องส่งเงินไป็ท่�สำน่กงานรื่ะห้ว่างป็รื่ะเทศของโรื่ต้ารื่่สากลท่�
ฟื้ลิปิ็ปิ็นส	์โดยจะต้อ้งซึ่่�อดรื่�าฟื้เป็็นเงนิเห้รื่ย่ญ่สห้รื่ฐ่แลว้สง่ไป็
ท่�ฟื้ลิปิ็ป็นิสพ์็รื่อ้มกบ่รื่ายงานคิรื่่�งปี็	(Semi-annual	Report)	
ซึ่่�งไม่คิ่อยสะดวกสำห้รื่่บสโมสรื่ในต้่างจ่งห้ว่ด
	 ดง่น่�น	เม่�อศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	เขา้มาชิว่ยให้บ้รื่กิารื่ในส่วนน่�
ทำให้้สโมสรื่ต้่างๆ	 สามารื่ถูชิำรื่ะเงินได้ต้รื่งต้ามเวลา	 ลด
ป็ัญ่ห้าการื่ถููกรื่ะง่บการื่ให้้บรื่ิการื่	 (Suspension)	 และการื่
ถููกยกเลิก	 (Termination)	 ยิ�งไป็กว่าน่�น	 ศูนย์โรื่ต้าร่ื่ฯ	 ย่ง

ศูนย�โรตาร�
ในประเทศไทย

แห�งการร�วมใจ
และให�บร�การ
แห�งการ
และป�

ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2535-40

ภาร์ะหน้าที�ของศูนย์โร์ตาร์ี : ส์นับ่ส์นุนการ์ทำงาน
ทั�งส์โมื่ส์ร์แลิะภาคของปัร์ะเทศไทย

สามารื่ถูขยายบรื่ิการื่ในการื่ขอคิ่นสถูานภาพ็ของสโมสรื่
และชิ่วยในการื่ก่อต้่�งสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ให้ม่ได้อ่กด้วย	 เรื่าเคิยทำ

สถูิต้ิส่งใบสม่คิรื่สโมสรื่ให้ม่ท่�ได้รื่่บการื่
ชิารื่์เต้อรื่์ภายใน	24	ชิ่�วโมงมาแล้ว
	 ก า รื่ต้ิ ด ต่้ อป็รื่ะสานงานก่ บ
โรื่ต้ารื่่สากลท่�ป็รื่ะเทศฟิื้ลิป็ป็ินส์เป็็นไป็
ดว้ยคิวามเรื่ย่บรื่อ้ย	สามารื่ถูป็รื่ะสานงาน
กน่ได้เป็น็อยา่งด่	จนเม่�อโรื่ต้าร่ื่สากลป็รื่บ่
เป็ล่�ยนโคิรื่งสรื่้างในการื่ให้้บรื่ิการื่ของ
สโมสรื่และภาคิ	ยบ่สำนก่งานท่�ฟิื้ลปิ็ป็นิส์

และให้ภ้าคิ	3330,	3340,	3350	และ	3360	โรื่ต้ารื่ส่ากล	รื่บ่บรื่กิารื่
โดยต้รื่งจากสำน่กงานให้ญ่่ท่�อ่แวนส์ต้่น	 การื่ป็รื่ะสานงาน
ก็เป็็นไป็อย่างรื่าบรื่่�น	 โรื่ต้ารื่่สากลรื่่บทรื่าบการื่ม่อยู่ของ
ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	และการื่บรื่ิการื่แก่สโมสรื่ของป็รื่ะเทศไทย
	 นอกจากน่�	 คิ่ณดน่ชิาย่งได้เรื่่ยนรืู่้ภาคิทฤษฏ่เก่�ยวก่บ
มูลนิธีิฯ	 ท่�งการื่บรื่ิจาคิเงินให้้มูลนิธีิฯ	 และการื่ม่ส่วนรื่่วมใน
โป็รื่แกรื่มของมูลนิธีิฯ	 ในส่วนของภาคิป็ฏิบ่ต้ิ	 ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	
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ชิว่ยในการื่สง่เงนิบรื่จิาคิไป็ยง่มลูนธิิีฯ	ในขณะน่�นมป่็ญั่ห้ามาก 
เน่�องจากผืู่้บรื่ิจาคิไม่ได้รื่่บใบป็รื่ะกาศเก่ยรื่ต้ิคิ่ณและ 
เห้รื่ย่ญ่พ็อล	แฮุรื่สิ	เฟื้ลโลว	์ผื่มในฐานะป็รื่ะธีานศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่ 
ในขณะน่�น	 ได้ป็รื่ะสานขอให้้มูลนิธีิฯ	 จ่ดส่งเห้รื่่ยญ่พ็อล	 
แฮุรื่ิส	เฟื้ลโลว์มาให้้ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	จำนวนห้น่�งเก็บเป็็นสต้็อคิ	
เม่�อมผ่ืู่บ้รื่จิาคิเงนิ	ศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	จะสง่เห้รื่ย่ญ่ให้ผ้ืู่ว้า่การื่ภาคิ 
เพ็่�อมอบแก่ผืู่้บริื่จาคิได้ท่นท่	 สรื่้างคิวามพ็อใจให้้แก่ 
ผืู่บ้รื่จิาคิอยา่งยิ�ง	ทางมลูนิธิีฯ	เองกท็ำงานได้สะดวกข่�น	เพ็รื่าะ 
ม่ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 คิอยชิ่วยในเรื่่�องของการื่รื่่บส่งเงินบรื่ิจาคิ
และเห้รื่่ยญ่พ็อล	แฮุรื่ิส	 เฟื้ลโลว์	 เป็็นการื่สรื่้างคิวามเชิ่�อถู่อ 
ในบรื่ิการื่ของศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	ได้เป็็นอย่างด่
	 ค่ิณดน่ชิาย่งได้รื่่บการื่อบรื่มเข้มข้นเก่�ยวก่บการื่ทำ
โคิรื่งการื่ท่นสน่บสน่นสมทบ	(Matching	Grants	–	MG)	ใน
รื่ะยะแรื่ก	สโมสรื่จำนวนมากไมเ่ขา้ใจและไมร่ืู่ว้ธิีท่ำโคิรื่งการื่	
MG	 การื่คิิดคิำนวณส่ดส่วนเงินสมทบ	 รื่วมท่�งการื่ห้าเพ่็�อน
รื่่วมโคิรื่งการื่จากต้่างป็รื่ะเทศ	 ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ชิ่วยให้้สโมสรื่
สามารื่ถูทำโคิรื่งการื่ได้โดยชิ่วยแป็ลเอกสารื่	 กรื่อกใบสม่คิรื่	
และสง่เอกสารื่ไป็ย่งมลูนิธีฯิ	บางกรื่ณ่ผื่มยง่ชิว่ยห้าเพ็่�อนรื่ว่ม

โคิรื่งการื่จากต้่างป็รื่ะเทศให้้ด้วย	 ถู่งแม้จะเป็็นล่กษณะของ
การื่แลก	 DDF	 ก็ต้าม	 แต่้ทำให้้สโมสรื่สามารื่ถูทำโคิรื่งการื่	
MG	ไดเ้ป็น็คิรื่่�งแรื่ก	ห้ลง่จากโคิรื่งการื่เสรื่จ็สิ�นลง	ศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่ 
ยง่ให้ค้ิำแนะนำและช่ิวยเห้ล่อในการื่ทำรื่ายงานส่งให้มู้ลนิธีฯิ	
โดยไม่ม่สโมสรื่ใดต้ิดคิ้างรื่ายงานเลย

	 เม่�อศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	ให้บ้รื่กิารื่แกส่โมสรื่และภาคิ	ป็รื่ะสาน
งานก่บโรื่ต้ารื่่สากลไป็รื่ะยะห้น่�งแล้ว	 ทำให้้โรื่ต้ารื่่สากล 
รู้ื่จ่กและเข้าใจงานของศูนย์ฯ	 เป็็นอย่างด่	 ในป็ี	 พ็.ศ.2545	 
ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ได้รื่่บการื่ยอมรื่่บจากโรื่ต้ารื่่สากลเป็็นทางการื่ 
ให้้เป็็นกล่่มบรื่ิห้ารื่ภาคิรื่่วม	(Multidistrict	Administrative	
Group)	ทำให้้การื่ป็รื่ะสานงานเป็็นไป็ด้วยคิวามรื่าบรื่่�น
	 อย่างไรื่ก็ต้าม	 ต้่อมาเม่�อโรื่ต้ารื่่สากลป็รื่่บโคิรื่งสรื่้าง
และยกเลิก	 Multidistrict	 Administrative	 Group	 ไป็	 
แต้ค่ิวามร่ื่วมมอ่รื่ะห้ว่างศูนย์โรื่ต้าร่ื่ฯ	กบ่โรื่ต้าร่ื่สากลในรื่ะดบ่
ของเจ้าห้น้าท่�มิได้จบสิ�นไป็ด้วย	 ย่งคิงม่คิวามส่มพ็่นธี์อ่นด่
และทำงานต้่อเน่�องก่นจนถู่งป็ัจจ่บ่น

(นายนรื่เศรื่ษฐ	ป็ัทมาน่นท์)

ทำบ่ญ่เล่�ยงพ็รื่ะในโอกาสย้ายท่�ทำการื่ถูาวรื่ในป็ัจจ่บ่น	(1	ม่นาคิม	2541)
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2545-47

	 เห้ล่ยวห้ล่ง....แลไป็ข้างห้น้า	
	 เห้ล่ยวห้ล่ง	 ...	 ย้อนกล่บไป็	 30	 ป็ี...	 ศูนย์โรื่ต้ารื่่
ในป็รื่ะเทศไทย	 เกิดข่�นมาด้วยคิวามยากลำบาก	 เป็็นผื่ลงาน
จากวิส่ยท่ศน์ของผืู่้นำโรื่ต้ารื่่ในอด่ต้และสำเร็ื่จลงได้ด้วย
คิวามสาม่คิคิ่ของโรื่แทเรื่่ยนในป็รื่ะเทศไทย

		 ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	ไม่ได้เป็็นเพ็่ยงศูนย์ของคิวามรืู่้	ห้รื่่อศูนย์ของข้อมูลท่�เก่�ยวก่บ
โรื่ต้ารื่่เท่าน่�น	แต้่ย่งเป็็นศูนย์รื่วมจิต้ใจ	รื่วมพ็ล่งของโรื่แทเรื่่ยนท่�ง	4	ภาคิ
	 แลไป็ข้างห้น้า...	 อ่กส่ดจะป็รื่ะมาณได้	 ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 จะย่งช่ิวยเต้ิมเต็้ม
ศ่กยภาพ็ของโรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยต้่อไป็	 ต้รื่าบท่�โรื่แทเรื่่ยนย่งเส่ยสละเวลา	
คิวามรืู่้	 สล่บส่บเป็ล่�ยนก่นเข้ามาบรื่ิห้ารื่ให้้ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ม่คิวามเจรื่ิญ่รื่่่งเรื่่องยิ�งๆ	
ข่�นไป็

(อผื่ภ.สมภพ็	ส่ขสิงห้์)

ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3350	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2539-40

อผู้ภ.โกวิที่ สุวรรณสิงห์ (ถึงแก่กรรม) ประธิานิ

ศู้นิย์โรตาร่ฯ ปี 2541-45 เป็นิผู้้�ม่คุณ้ปการ

ในิการหาทีุ่นิเพิ่�อตกแต่งและช่ำาระหนิ่�

ศู้นิย์โรตาร่ฯ และเจรจาขอลดหนิ่�จนิ

เราสามารถช่ำาระหนิ่�การซี่�อที่่�ที่ำาการได�เสร็จสิ�นิ

งานิแปลที่่�ไม่เคยหยุดตลอด 30 ปีที่่�ผู้่านิมา
ที่ั�งชุ่ดค้่ม่อเจ�าหนิ�าที่่�สโมสร แผู้่นิพิับคติพิจนิ์
และการประกาศูเก่ยรติคุณประจำาปีของ
ประธิานิโรตาร่สากล รวมที่ั�งค้่ม่อและเอกสาร
โรตาร่อ่�นิๆ
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2547-49

	 ในชิ่วงท่�ผื่มเป็็นป็รื่ะธีานศูนย์ในป็รื่ะเทศไทย	 เกิดคิล่�น
ย่กษ์ส่นามิในภาคิใต้้	 ม่ผู้ื่เส่ยชิ่วิต้และบาดเจ็บสูญ่ห้ายเป็็น 
จำนวนมาก	ป็รื่ะชิาชินไรื่ท้่�อยูอ่าศย่	จากเห้ต่้การื่ณ์น่�เรื่าได้ร่ื่บเงิน
บรื่จิาคิเก่อบ	100	ลา้นบาทจากโรื่แทเร่ื่ยนท่�งในและต้า่งป็รื่ะเทศ	
โดย	ฯพ็ณฯ	พ็ิชิ่ย	รื่่ต้ต้ก่ล	พ็รื่้อมคิณะกรื่รื่มการื่ในสม่ยน่�น	รื่่วม
ก่บท่มงานศูนย์โรื่ต้าร่ื่ฯ	 ได้ดำเนินงานอย่างเด็มท่�จนป็รื่ะสบคิวามสำเรื่็จสามารื่ถู
สรื่้างบ้านให้้แก่ผืู่้ป็รื่ะสบภ่ยกว่า	 325	 ห้ล่ง	 เป็็นอ่กบทบาทห้น่�งของศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	
ท่�ทำให้้ชิาวบ้านม่ชิ่วิต้ท่�ด่ข่�น	ม่ท่�อยู่อาศ่ย	
	 ในโอกาสน่�	 ขอแสดงคิวามยินด่ต้่อศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทย	 ท่�รื่่วมแรื่ง
รื่่วมใจให้้บรื่ิการื่แก่สมาชิิกอย่างต้่อเน่�องยาวนานเป็็นรื่ะยะเวลากว่า	 30	 ป็ี	 และ 
ขออวยพ็รื่ให้้คิณะกรื่รื่มการื่และเจ้าห้น้าท่�	จงมส่ข่ภาพ็พ็ลานามย่สมบูรื่ณ์แขง็แรื่งเพ่็�อ 
จะได้เป็็นป็ัจจ่ยสำคิ่ญ่ชิ่วยก่นดำเนินกิจกรื่รื่มและโคิรื่งการื่ต้่างๆ	 ให้้สำเรื่็จอย่าง 
ม่ป็รื่ะสิทธีิภาพ็	

 
(อผื่ภ.ชิ่ยสิน	มณ่น่นทน์)	

ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3360	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2542-43

คณะกรรมการบริหารโรตาร่สากลเย่�ยมช่ม
ศู้นิย์โรตาร่ฯ นิำาโดยประธิานิโรตาร่สากล
พิิช่ัย รัตตกุล เม่�อวันิที่่� 21 พิฤษภาคม 
2546

การประชุ่มสัญจรของสโมสรโรตาร่ราช่บุร่ 
ณ ห�องประชุ่มพิิช่ัย รัตตกุล

โครงการนิำ�าใจโรตาร่เพิ่�อช่่วยผู้้�ประสบภัยสึนิามิ
(ปี 2548-2549)

ชุุมื่ชุนโร์ตาร์ี
บ่้านพร์ุเตียว
อ.ตะกั�วปั่า จ.พังงา
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2549-51

	 เม่�อผื่มเป็็นกรื่รื่มการื่ศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็ี	 พ็.ศ.2547-2549	
ในสม่ย	 อผื่ภ.ชิ่ยสิน	 มณ่น่นทน์	 ได้เสนอญ่่ต้ติ้แนวทางในการื่
บริื่ห้ารื่ศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	ให้ป้็รื่ะธีานศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	เป็น็ต้ว่แทนมาจาก
ภาคิในป็รื่ะเทศไทยภาคิละ	2	ป็ี
	 ให้้นำนิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่ป็รื่ะเทศไทยมาบริื่ห้ารื่โดย

ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ท่�งน่�	 เน่�องจากสมาชิิกโรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยเป็็นผู้ื่จ่ายเงินคิ่าบำร่ื่ง
ศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	และค่ิาบำรื่ง่นติ้ยสารื่	และการื่บรื่หิ้ารื่ศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	จะต้อ้งมค่ิา่ใชิจ้า่ย
ในการื่ว่าจ้างบ่คิคิลากรื่	เพ็่�อบรื่ิการื่แก่มวลสมาชิิก	ห้ากให้้สองกิจกรื่รื่มท่�เรื่่ยกเก็บ
ค่ิาบำรื่ง่จากสมาชิกิมาอยูใ่นท่�เดย่วกน่จะทำให้ก้ารื่บรื่หิ้ารื่บค่ิคิลเป็น็ป็รื่ะโยชินก์บ่
สมาชิกิสงูสด่	และการื่ท่�มต่้ว่แทนจากแต้ล่ะภาคิมาบรื่หิ้ารื่ศนูยโ์รื่ต้าร่ื่ฯ	วารื่ะละ	2	ป็ี	
จะทำให้ไ้ดน้ำวต่้ถูป่็รื่ะสงคิข์องศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	ไป็บอกกลา่วให้ส้มาชิกิในภาคิของต้น
ได้ทรื่าบอย่างชิ่ดเจน	ซึ่่�งท่�ป็รื่ะชิ่มลงมต้ิเห้็นชิอบ	ด่งน่�น	ในป็ี	2549	จ่งเรื่ิ�มต้้นด้วย	
ภาคิ	 3330	 สำห้รื่่บการื่จ่ดทำนิต้ยสารื่น่�น	 ผื่มได้รื่่บคิวามกรื่่ณาจาก	 อผื่ภ.เชิาวน์	
นารื่าฤทธิี�	 ซึ่่�งเป็็นบรื่รื่ณาธีิการื่ของนิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่ในขณะน่�น	 ยินด่มอบภารื่กิจ
ด่งกล่าวมาเป็็นส่วนห้น่�งของศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ

	อผื่ภ.มานิต้	วงษ์ส่รื่่ย์รื่่ต้น์
ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3330	โรื่ต้ารื่่สากลป็ี	2540-41

บรรจุซีองนิิตยสารเพิ่�อส่งให�สมาช่ิกทีุ่กคนิ
โดยม่การปรับปรุงรายช่่�อและที่่�อย้่ปีละ 2 ครั�ง

โครงการช่่วยผู้้�ประสบภัยนิำ�าที่่วมปี 2554 – ศู้นิย์โรตาร่ฯ เป็นิหนิ่วยงานิกลางรับเร่�อง นิำาเสนิอเพิ่�อการขออนิุมัติด้แลการเงินิที่ั�งรายรับและ
รายจ่าย และรายงานิตรงต่ออด่ตประธิานิโรตาร่สากลพิิช่ัย รัตตกุล
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2551-53

	 ก่อนห้น้าน่�ผื่มม่คิวามรู้ื่ส่กว่าสโมสรื่โรื่ต้าร่ื่ในต้่างจ่งห้ว่ด
ม่คิวามไม่สะดวกในการื่ส่�อสารื่และเข้าใจบทบาทห้น้าท่�ในการื่
บรื่ิห้ารื่จ่ดการื่สโมสรื่	จนม่การื่รื่ิเรื่ิ�มการื่ก่อต้่�งศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	โดย
ม่	ฯพ็ณฯ	พ็ิชิ่ย	รื่่ต้ต้ก่ล	และ	อกบรื่.นรื่เศรื่ษฐ	ป็ัทมาน่นท์	เป็็น
กำล่งสำคิ่ญ่มาโดยต้ลอด	
	 ในโอกาสท่�ศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	คิรื่บรื่อบ	30	ปี็	ท่�ไดด้ำเนินกจิกรื่รื่มต้ามวต่้ถูป่็รื่ะสงค์ิ
ในการื่ให้ค้ิวามชิว่ยเห้ลอ่และป็รื่ะสานงานรื่ะห้วา่งโรื่ต้ารื่ส่ากลกบ่สโมสรื่โรื่ต้ารื่	่ท่�ง
ย่งเป็็นศูนย์กลางคิวามรืู่้	สามารื่ถูส่บคิ้นข้อมูลของโรื่ต้ารื่่ได้อย่างคิรื่บถู้วน	
	 ผื่มขอแสดงคิวามยินด่	 และขอให้้ศูนย์โรื่ต้าร่ื่ในป็รื่ะเทศไทยม่คิวามเจรื่ิญ่
รื่่ง่เรื่อ่ง	สามารื่ถูให้บ้ริื่การื่แก่มวลสมาชิกิได้อยา่งมป่็รื่ะสิทธีภิาพ็	และเป็็นศูนยร์ื่วม
น�ำใจของมวลมิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนส่บไป็ต้ลอดกาลนาน

รื่่ฐป็รื่ะท่ป็	ก่รื่ต้ิอ่ไรื่
ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3340	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2539-40	

โรตาร่ประเที่ศูไที่ยเป็นิเจ�าภาพิจัดการ
ประชุ่มใหญ่โรตาร่สากลที่่�กรุงเที่พิฯ
ในิปี 2555 ศู้นิย์โรตาร่ฯ ช่่วยในิการ
ลงที่ะเบ่ยนิและค่นิเงินิค่าลงที่ะเบ่ยนิ
สำาหรับเจ�าภาพิให�สมาช่ิก

ศูุนิย์โรตาร่ ช่่วยประสานิงานิในิการจัดการสัมมนิาการม่ส่วนิร่วมในิโครงการรณรงค์ให�วัคซี่นิโปลิโอแก่เด็กพิร�อมกันิที่ั�วประเที่ศู 
จัดโดยโรตาร่ประเที่ศูไที่ยร่วมกับกระที่รวงสาธิารณสุขและกรุงเที่พิมหานิคร จัดขึ�นิทีุ่กปีที่่�ห�องประชุ่มพิิช่ัย รัตตกุล (ปี 2541-2557)

13



ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2555-57

	 ผื่มขอแสดงคิวามยินด่ในคิวามสำเรื่็จท่�น่าชิ่�นชิมของ
ศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทย	 ด้วยคิวามร่ื่วมม่อของท่กๆ	 ฝ่่าย	
ท่�งคิณะกรื่รื่มการื่บรื่ิห้ารื่แต้่ละชิ่ด	 คิณะเจ้าห้น้าท่�ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ
ท่�รื่่วมก่นทำงานด้วยคิวามท่่มเท	 วิรื่ิยะอ่ต้สาห้ะ	 รื่วมท่�ง
การื่สน่บสน่นและคิวามรื่่วมม่อจากโรื่แทเร่ื่ยนท่กท่าน	 ทำให้้

ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	เจรื่ิญ่ก้าวห้น้าต้ลอดมาเป็็นท่�ป็รื่ะจ่กษ์
	 ในโอกาสท่�ศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยม่อาย่คิรื่บรื่อบ	30	ป็ี	ผื่มขอส่งคิวาม
ป็รื่ารื่ถูนาด	่ดว้ยคิวามรื่ก่	คิวามศรื่ท่ธีา	ในคิวามม่ง่ม่�นของโรื่แทเรื่ย่นทก่คินท่�ไดร้ื่ว่ม
ก่นพ็่ฒินา	สรื่้างคิวามเข้มแข็ง	จนทำให้้ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	เป็็นศูนย์รื่วมจิต้ใจ	เป็็นศูนย์
ป็รื่ะสานงานชิ่วยเห้ล่อ	 อำนวยคิวามสะดวกจนทำให้้โรื่ต้าร่ื่ในป็รื่ะเทศไทยเจริื่ญ่
ก้าวห้น้าต้ลอดมา	และจะก้าวห้น้าต้่อไป็อย่างไม่ห้ย่ดย่�งต้รื่าบนานเท่านาน

ด้วยไมต้รื่่จิต้แห้่งโรื่ต้ารื่่	

(ไพ็โรื่จน์	เอ่�อป็รื่ะเสรื่ิฐ)
ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3360	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2544-2545

อผู้ภ.ช่าญช่ัย วิศูิษฏ์กุล (ถึงแก่กรรม) ประธิานิ
ศู้นิย์โรตาร่ฯ ปี 2553-55 เป็นิผู้้�จัดหา และ
เป็นิหนิึ�งในิผู้้�ที่ำาสัญญาซี่�อห�องชุ่ดที่่�ที่ำาการ
ศู้นิย์โรตาร่ฯ ก่อนิจะโอนิให�ม้ลนิิธิิภาค
โรตาร่ไที่ยเม่�อช่ำาระเงินิครบถ�วนิ

การสัมมนิาระดับภ้มิภาคเอเช่่ยแปซีิฟกของ
บรรณาธิิการนิิตยสารโรตาร่ (1-3 พิฤศูจิกายนิ 
2560) ซีึ�งศู้นิย์โรตาร่ฯ เป็นิผู้้�จัดการประชุ่ม
ที่ั�งในิและนิอกสถานิที่่�

ประสานิงานิและเป็นิสถานิที่่�จัดประชุ่มของผู้้�ประสานิงานิโรตาร่ ผู้้�ประสานิงานิม้ลนิิธิิ
ภ้มิภาค และผู้้�ประสานิงานิภาพิลักษณ์โรตาร่ โซีนิ 6B เม่�อ 1 พิฤศูจิกายนิ 2560
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2557-59

	 ว่นเวลาผ่ื่านไป็ชิ่างรื่วดเร็ื่วน่ก	 เพ่็ยงแคิ่	 8	 ป็ี	 จากป็ีท่�
เคิยทำห้น้าท่�ป็รื่ะธีานคิณะกรื่รื่มการื่ศูนย์โรื่ต้าร่ื่ในป็รื่ะเทศไทย	
ว่นน่�ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ได้ดำเนินงานมาต้ามแผื่นงานท่�วางไว้โดย
เฉัพ็าะคิวามม่�นคิงในด้านการื่เงินและการื่บรื่ิห้ารื่	 ต้้องขอ
ขอบคิ่ณสมาชิิกโรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยท่�ให้้การื่สน่บสน่นการื่เงิน
และการื่ทำงานของเจ้าห้น้าท่�ศูนย์	โรื่ต้ารื่่ฯ	เป็็นอย่างด่เสมอมา	
	 เน่�องในวารื่ะโอกาสคิรื่บรื่อบ	 30	 ป็ี	 ของศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทย	
ผื่มขอแสดงคิวามยินด่และชิ่�นชิมเจ้าห้น้าท่�ศูนย์โรื่ต้าร่ื่ฯ	 ท่กท่าน	 ต้ลอดจน
ขอขอบคิ่ณสมาชิิกโรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยท่กท่านท่�ให้้การื่สน่บสน่นท่�งป็ัจจ่บ่น
และต้ลอดไป็

   
วิชิ่ย	มณ่ว่ชิรื่เก่ยรื่ต้ิ

	ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3330	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2549-50

เป็นิศู้นิย์กลางรบัเงนิิบรจิาคและ
ส่งความช่่วยเหลอ่เม่�อเกดิภยัพิบิตั ิเช่่นิ 
ภัยจากไซีโคลนินิาร์กส่ที่่�เมย่นิมาร์ (ปี 2551) 

โครงการแก�มลิงในิพิระราช่ดำาริฯ และ
การปรับภ้มิที่ัศูนิ์ ณ หนิองโนินิต่าย 
จ.สกลนิคร – ศู้นิย์โรตาร่ฯ ประสานิงานิ
กับภาครัฐ ด้แลการเงินิ และลงพิ่�นิที่่�
ตั�งแต่ต�นิจนิส่งมอบงานิให� อบต.โพินิงาม

2535 	 มต้ิท่�ป็รื่ะชิ่มให้ญ่่ภาคิรื่่วม	ให้้จ่ดต้่�ง
	 	 ศูนย์ป็รื่ะสานงานโรื่ต้ารื่่	
	 	 1	กรื่กฎาคิม	เรื่ิ�มป็ฏบิต่้งิาน	ณ	สำนก่งานของ	
	 	 ผื่วภ.นรื่เศรื่ษฐ	ปั็ทมานน่ท์
2536	 	 สภาผืู่้ว่าการื่ภาคิรื่่วมม่มต้ิให้้จ่ดซึ่่�อห้้องชิ่ดท่�

อาคิารื่โอเชิ่�ยนทาวเวอรื่์	2
2537 	 เรื่ิ�มผื่่อนชิำรื่ะการื่ซึ่่�อห้้องชิ่ดท่�ทำการื่ฯ	
	 	 ด้วยเงินบรื่ิจาคิของสมาชิิก
2538	 	 จดทะเบ่ยนมูลนิธีิภาคิโรื่ต้ารื่่ไทย
	 	 เพ็่�อเป็็นเจ้าของห้้องชิ่ด
2542 	 ชิำรื่ะห้น่�เสรื่็จสิ�น

ปัฏิทิน 30 ปัีศูนย์โร์ตาร์ีในปัร์ะเทศไทย 2543 	 โอนกรื่รื่มสิทธีิ�ห้้องชิ่ดเป็็นของมูลนิธีิ
	 	 ภาคิโรื่ต้ารื่่ไทย
2545 	 โรื่ต้ารื่ส่ากลอนม่ต่้ใิห้เ้ป็็นกล่ม่บรื่หิ้ารื่ภาคิรื่ว่ม

ฉัลองคิรื่บรื่อบ	10	ป็ี
2546	 	 กรื่รื่มการื่บรื่ิห้ารื่โรื่ต้ารื่่สากลเย่�ยมชิม
	 	 ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ
2547 	 ป็รื่ะสานและรื่่บผื่ิดชิอบโคิรื่งการื่
	 	 ชิ่วยผืู่้ป็รื่ะสบภ่ยส่นามิ
2554 	 ป็รื่ะสานและรื่่บผื่ิดชิอบโคิรื่งการื่
	 	 ชิ่วยผืู่้ป็รื่ะสบภ่ยน�ำท่วม
2560	 	 ป็รื่ะสานและรื่่บผื่ิดชิอบโคิรื่งการื่แก้มลิง
	 	 ห้นองโนนต้่าย
2565	 	 คิรื่บรื่อบ	30	ป็ี
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2559-61

	 ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ม่พ็่นธีกิจห้ล่กเพ็่�อให้้บรื่ิการื่ต่้อกิจกรื่รื่ม
ของโรื่ต้ารื่่ในพ็่�นท่�	 ท่�งเชิ่�อมโยงต้่างภูมิภาคิและโรื่ต้ารื่่สากล	
ข้อมูลข่าวสารื่ภาษาอ่งกฤษ	เรื่่�องท่�จำเป็็นและน่าสนใจจะได้รื่่บ
การื่แป็ลเป็็นภาษาไทย	 สมาชิิกสามารื่ถูต้ิดต้่อขอรื่่บบรื่ิการื่ได้	
แต้่บางคิรื่่�งบางเรื่่�องต้้องต้ิดต้่อ	 ส่บคิ้น	 ต้รื่วจสอบ	กินเวลาบ้าง	

ก็ต้้องขอคิวามเข้าใจและเวลา
	 งานละเอ่ยดท่�ต้้องแม่นต้รื่งและส่�อสารื่จากต้่างภาษาว่ฒินธีรื่รื่ม	 ต้้องใชิ้
บ่คิลากรื่คิ่ณภาพ็และใจรื่่กท่่มเท	 พ็รื่้อมเคิรื่่�องม่อท่�ท่นสม่ย	 นำมาซึ่่�งคิ่าใชิ้จ่าย	
ขอให้เ้ขา้ใจวา่กรื่รื่มการื่บรื่หิ้ารื่ฯ	ต้ว่แทนทก่ภาคิรื่บ่รืู่แ้ละไต้รื่ต่้รื่องอยา่งเห้มาะสม
ม่งบการื่เงินต้ามรื่ะเบ่ยบทางบ่ญ่ชิ่คิรื่บถู้วน	ขอเชิิญ่ท่กท่านแวะเย่�ยมศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	
เพ็่�อคิวามเข้าใจในงานท่�ทำเพ็่�อมวลสมาชิิก	
	 ท้ายน่�	 ขอขอบใจเจ้าห้น้าท่�ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ท่�ป็ฎิบ่ติ้ภารื่กิจอย่างท่่มเท	
ยิ�งต้อ้งขอบค่ิณกรื่รื่มการื่บรื่หิ้ารื่ศนูยโ์รื่ต้าร่ื่ฯ	ท่กสมย่ท่�เอาใจใสใ่นทก่เรื่่�องโดยไมม่่
คิ่าต้อบแทน	เฉัพ็าะอย่างยิ�งคิ่ณูป็การื่เห้ล่าผืู่้ก่อต้่�งท่�เล็งการื่ไกล	ขอให้้ศูนย์โรื่ต้ารื่่
ในป็รื่ะเทศไทยเจรื่ิญ่รื่่่งเรื่่องส่บไป็

ด้วยไมต้รื่่จิต้แห้่งโรื่ต้ารื่่

(ชิาญ่	จรื่รื่โลงเศวต้ก่ล)
ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3340	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2546-47

ประสานิการตัดสินิถ�วยรางวัลประจำาปีของ
สโมสรโรตาร่ในิประเที่ศูไที่ย

เป็นิกองเลขานิุการของการประชุ่มระดับโซีนิที่่�ประเที่ศูไที่ยเป็นิเจ�าภาพิ

ถ้วยร์างวลัิของส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ใีนปัร์ะเทศไทย
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2561-63

ศูนย์โร์ตาร์ีของเร์า
คิ่นว่นผื่่น	เว่ยนเป็ล่�ยนบรื่รื่จบ	 วารื่ะคิรื่บ	สามสิบป็ี	ศูนย์โรื่ต้ารื่่

เป็็นแห้ล่งรื่วม	โรื่ต้ารื่่ส่�ภาคิ	น่บนานป็ี	 สมคิวรื่ท่�	จ่กทบทวน	กรื่ะบวนการื่

รื่ิเรื่ิ�มแรื่ก	สน่บสน่น	งานโรื่ต้ารื่่	 ให้้ท่�งส่�	ภาคิรื่่วมก่น	สรื่รื่คิ์ป็รื่ะสาน

ให้้เป็็นแห้ล่ง	ข้อมูล	แห้่งห้ล่กการื่	 รื่วมมาต้รื่ฐาน	โรื่ต้ารื่่อ่นสำคิ่ญ่

ด้วยผืู่้นำ	กล้าแกรื่่ง	ในอด่ต้	 จ่งยกข่ด	รื่ะด่บงาน	อย่างแข็งข่น

ท่าน	“พ็ิชิ่ย”	ท่าน	“นรื่เศรื่ษฐ”	เฉั่ยบฉั่บพ็ล่น	รื่ะดมก่น	รื่่วมห้าท่น	ดำเนินการื่

จากพ็่�นท่�	บรื่ิษ่ท	“ไซึ่โนเวส”	 มาเป็็นเขต้	“โอเชิ่�ยนทาวน์”	ศูนย์ป็รื่ะสาน

ออกแบบงาน	บรื่ิการื่	และจ่ดการื่	 ก้าวห้น้านาน	มาจวบจน	ป็ัจจ่บ่น

งานแป็ล	งานป็รื่ะสาน	กิจกรื่รื่มห้ล่ก	 จ่งต้้องจ่ด	เสรื่ิมส่ง	ท่นต้ามฝ่ัน

เป็็นศูนย์รื่วม	แนวให้ม่	ได้แบ่งป็ัน	 รื่ะห้ว่างก่น	สโมสรื่	ท่�วถูิ�นไทย

อ่กท่�งงาน	ป็รื่ะชิาส่มพ็่นธี์	สำคิ่ญ่น่ก	 พ็่งป็รื่ะจ่กษ์	จ่ดทำให้้	ท่นสม่ย

ต้อบสนอง	โรื่แทเรื่่ยน	ได้รื่่วมใจ	 ใชิ้ศูนย์ไทย	โรื่ต้ารื่่	ดำเนินการื่

คิวามสำคิ่ญ่	จ่งอยู่ท่�	มวลมิต้รื่	 ได้รื่่วมคิิด	รื่่วมทำ	งานป็รื่ะสาน

ให้้บรื่ิการื่	เผื่ยแพ็รื่่	อย่างโอฬารื่	 เป็็นต้ำนาน	ย่นยง	คิงผืู่กพ็่น

ขออำนาจ	ไมต้รื่่จิต้	มิต้รื่ภาพ็	 อ่นซึ่่�งซึ่าบ	ในห้ท่ย	ห้ฤห้รื่รื่ษ์

ของโรื่แทเรื่่ยน	ท่�งห้ลาย	มารื่วมก่น		 สรื่้างนิรื่่นดรื่์	แห้่งศูนย์เรื่าโรื่ต้ารื่่ไทย

ด้วยไมต้รื่่จิต้แห้่งโรื่ต้ารื่่

(PRID.ศ.ดรื่.เสาวล่กษณ์	รื่่ต้นวิชิชิ์)

ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3350	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2546-47

 เจ�าหนิ�าที่่�หนิ่วยงานิสนิับสนิุนิสโมสร
และภาค เอเซี่ยแปซีิฟก (CDS) ของ
โรตาร่สากล คุณวันิที่นิา จำาปี 
เย่�ยมศู้นิย์โรตาร่ฯ ส่บสานิความสัมพิันิธิ์
อันิด่ระหว่างเจ�าหนิ�าที่่�ของโรตาร่สากล 
และศู้นิย์โรตาร่ฯ ตลอดช่่วงเวลา
มากกว่า 20 ปี

เจ�าหนิ�าที่่�ศู้นิย์โรตาร่ฯ ไปร่วมการประชุ่มของภาคเพิ่�อช่่วยงานิ ร่วมจัดแสดงหนิังส่อและให�คำาแนิะนิำาในิเร่�องโรตาร่
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2563-65

กิจกร์ร์มื่ ณ ศูนย์โร์ตาร์ีฯ

	 การื่แป็ลเอกสารื่	 การื่ป็รื่ะชิาส่มพ็่นธี์	 นิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่
ป็รื่ะเทศไทย	 ล้วนเป็็นงานของศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ห้น้าท่�สำคิ่ญ่
อ่กอย่างห้น่�ง	คิ่อ	การื่ป็รื่ะสานงานกิจกรื่รื่มและโคิรื่งการื่ต้่างๆ	
ท่�งในรื่ะด่บสโมสรื่	ภาคิ	รื่วมถู่งโคิรื่งการื่ของป็รื่ะเทศไทย	
	 ขอขอบพ็รื่ะคิ่ณอด่ต้ป็รื่ะธีานศูนย์โรื่ต้าร่ื่ฯ	 ท่กท่าน	

คิณะกรื่รื่มการื่ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	จากท่�ง	4	ภาคิ	และเจ้าห้น้าท่�ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	ท่�ได้ม่่งม่�น
ต้่�งใจอย่างส่ดคิวามสามารื่ถูในการื่พ็่ฒินาศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	 ของเรื่าให้้เจรื่ิญ่ก้าวห้น้า
เพ็่�อการื่บรื่ิการื่ท่�ด่ท่�ส่ด
	 ขอเชิิญ่ชิวนท่กท่าน	 ท่�งโรื่แทเรื่่ยนและโรื่ทาแรื่คิเทอรื่์เข้ามาใชิ้บรื่ิการื่
ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	เพ็รื่าะศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	เป็็นของพ็วกเรื่าท่กคิน	

วิว่ฒิน์	ศิรื่ิจางคิพ็่ฒินา
ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3360	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2546-47 การประชุ่มสภาร่วมอด่ตผู้้�ว่าการภาคโรตาร่

ในิประเที่ศูไที่ย

การหาร่อให�ศู้นิย์โรตาร่ฯ เข�ามาเป็นิส่วนิหนิึ�ง
ของม้ลนิิธิิภาคโรตาร่ไที่ย

เยาวช่นิแลกเปล่�ยนิของโรตาร่เย่�ยมช่ม
ศู้นิย์โรตาร่ฯ และใช่�สถานิที่่�เพิ่�อกิจกรรมต่างๆ

นิักศูึกษาทีุ่นิสันิติภาพิของโรตาร่ (หลักส้ตร
ประกาศูนิ่ยบัตรวิช่าช่่พิที่่�จุฬาลงกรณ์
มหาวิที่ยาลัย) รับการปฐมนิิเที่ศูเก่�ยวกับโรตาร่
ที่่�ศู้นิย์โรตาร่ฯ มาตลอดตั�งแต่รุ่นิแรก

ตั�งแต่เริ�มการระบาดของโควิดในิปี 2563 แม�ต�องปดสำานิักงานิ แต่ศู้นิย์โรตาร่ฯ 
ไม่เคยหยุดที่ำางานิ เจ�าหนิ�าที่่�ที่ำางานิจากที่่�บ�านิ การประชุ่มกรรมการก็ต�องปรับเปล่�ยนิ
เป็นิผู้่านิระบบซี้มจนิถึงทีุ่กวันินิ่�
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ส์าร์จากปัร์ะธิานศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ปัี 2565-67

ร์ู้จักเจ้าหน้าที�ศูนย์โร์ตาร์ีฯ

	 ห้ากไม่ม่ศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยว่นน่�
	 เรื่าท่านท่�งห้ลายคิงต้้องศ่กษาห้าคิวามรืู่้เก่�ยวก่บโรื่ต้ารื่ ่
จากเอกสารื่ฉับ่บภาษาอ่งกฤษของโรื่ต้าร่ื่สากลด้วยต้นเองสโมสรื่
ต้า่งๆ	คิงต้อ้งส่งเงินคิา่บำรื่ง่โรื่ต้าร่ื่สากลไป็ยง่ศนูยท์่�ต่้างป็รื่ะเทศด้วย 
สโมสรื่เอง
	 ใคิรื่จะชิ่วยแนะนำต้อบป็ัญ่ห้าต้่างๆ	 ห้ร่ื่อชิ่วยต้ิดต้ามเร่ื่�องรื่าวต้่างๆ	 เก่�ยวก่บ 
โรื่ต้ารื่่ให้้แก่สโมสรื่	
	 ใคิรื่จะชิ่วยเก็บรื่วบรื่วมเรื่่�องรื่าวต้่างๆ	 เก่�ยวก่บโรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยไว้ให้้ 
แต้เ่พ็รื่าะวน่น่�เรื่ามศ่นูยโ์รื่ต้ารื่ใ่นป็รื่ะเทศไทย	เรื่าจง่เป็น็เสมอ่นมอ่ไม้ท่�ชิว่ยเห้ลอ่สมาชิกิ	
สโมสรื่	ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	และห้น่วยงานต้่างๆ	ในการื่ต้ิดต้่อป็รื่ะสานงานเรื่่�องต้่างๆ	มานาน
ถู่ง	30	ป็ี	
	 ขอบพ็รื่ะคิณ่คิณะกรื่รื่มการื่บรื่หิ้ารื่ศนูยโ์รื่ต้ารื่ใ่นป็รื่ะเทศไทยรื่่น่ต้อ่รื่่น่ท่�รื่ว่มกน่
สรื่รื่ค์ิสรื่า้งศูนยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	ให้เ้จริื่ญ่วฒ่ินามาถูง่ทก่วน่น่�	และเรื่าจะร่ื่วมกน่ดแูลศูนยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	
ท่�รื่่กน่�ก่นต้่อไป็

สมภพ็	ธี่รื่ะสานต้์
ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	3330	โรื่ต้ารื่่สากล	ป็ี	2555-56

“ศู้นิย์โรตาร่ฯ ม่เอกสารแปลมากมาย 

ที่ั�งแบบบุฟเฟ่ต์ ค่อจัดให�เล่อกตามช่อบ 

และแบบตามสั�ง”

- ดนิุช่า ภ้มิถาวร

“เงินิบำารุงศู้นิย์โรตาร่ฯ มาจาก

ค่าบำารุงภาค โปร่งใส ไว�ใจได� เราใช่�บริการ

ผู้้�สอบบัญช่่รับอนิุญาตทีุ่กปีค่ะ”

- กุลวด่ เดช่ปร่ช่าช่ัย

“ในิเม่�อจ่ายค่าบอกรับนิิตยสารโรตาร่

ประเที่ศูไที่ยแล�ว ทีุ่กที่่านิต�องได�รับและ

ได�อ่านินิิตยสารทีุ่กฉบับค่ะ”

- จิตราพิร สันิติธิรรมเจริญ

“จ่ายค่าบำารุงอาร์ไอ ส่งเงินิบริจาคให�

ม้ลนิิธิิโรตาร่ เป็นิเร่�องง่าย หายห่วง

สอบถามกันิได�ค่ะ”

- กมลช่นิก ภิรมย์ศูิริพิรรณ

“www.rotarythailand.org 

ม่ข�อม้ลมากมายรอให�ที่่านิค�นิหา”

- ณรงค์  จันิที่ร์ผู้าติ

“ห�องประชุ่มสะอาด เร่ยบร�อย 

ของว่างนิำ�าช่ากาแฟเตร่ยมพิร�อม

รอต�อนิรับค่ะ”

- วาสนิา ดนิขุนิที่ด
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ส์นเทศโร์ตาร์ี
โดืย อผภ.อนุร์ักษ์ นภาวร์ร์ณ

ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีดือยพร์ะบ่าท ภาค 3360

COL 2022

ถามื่ว่า Highlight ของ COL ในปัี 2022 ที�เพิ�ง
ผ่านมื่านี�ค่อเร์่�องใดื
	 จากญ่่ต้ต้ิท่�งห้มด	94	ข้อ	ผื่่านการื่โห้วต้มา	29	ข้อ	เม่�อเท่ยบ

เคิย่งกน่แลว้	กย็ง่ไมม่ข่อ้ใดโดดเดน่อยา่งแจง้ชิด่	แต่้เรื่่�องท่�มผ่ื่ลกรื่ะทบ

คิอ่นขา้งมากเห้น็จะเป็น็ขอ้	22-10	To	add	equity	and	inclusion	to	

the	building	of	a	well-balanced	membership	คิอ่	การื่เพ็ิ�มคิำวา่	

คิวามเสมอภาคิ-ย่ต้ิธีรื่รื่ม	และการื่อยู่รื่่วมก่น	เข้ามาใน	RI	Bylaw	ใน

ห้่วข้อคิวามห้ลากห้ลายของสมาชิิกภาพ็	ซึ่่�งเดิมจะม่คิำว่า	Diversity	

เพ็่ยงคิำเด่ยว	 ต้่�งแต้่	 1	 กรื่กฎาคิม	 2022	 เป็็นต้้นมา	 เรื่าจะเห้็นคิำ

Equity	และ	Inclusion	ต้ามมาดว้ยเสมอ	เป็น็	DEI	ท่�เรื่าจะไดยิ้นบอ่ยๆ

ในป็ีน่�	 แต้่ละภาคิจะต้้องม่คิณะกรื่รื่มการื่	 DEI	 ของภาคิทำงานก่น

ในเรื่่�องน่�อก่ดว้ย	และน่�แห้ละคิรื่บ่ท่�ผื่มจง่คิดิวา่เป็น็เรื่่�องท่�มผ่ื่ลกรื่ะทบ

	 ห้ลายป็ีท่�ผื่่านมา	 โรื่ต้ารื่่สากลถู่อว่าการื่เพ็ิ�มสมาชิิกเป็็น

ภารื่กิจท่�สำคิ่ญ่อ่นด่บแรื่กขององคิ์กรื่	 เรื่าพ็ยายามเพ็ิ�มสมาชิิกให้้เกิน	

1.2	 ล้านคินมา	 20	 กว่าปี็แล้วแต้่ก็ย่งไม่สำเรื่็จ	 แม้แต้่การื่ย่ดห้ย่่น

ในการื่ป็รื่ะชิ่ม	ห้รื่่อการื่ม่สมาชิิกแบบให้ม่ๆ	เรื่าก็ย่งผื่่านจ่ดน่�ไป็ไม่ได้	

สาเห้ต้่ห้ล่กคิ่อ	แม้ว่าเรื่าจะห้าสมาชิิกเพ็ิ�มได้ป็ีละแสนกว่าคิน	แต้่ก็ม่

ลาออกไป็ในจำนวนเท่าๆ	ก่น	ซ่ึ่�งเรื่าก็คิงทรื่าบสาเห้ต้ต่้า่งๆ	กน่ดอ่ยูแ่ลว้	

แต้่ในเชิิงป็ฏิบ่ต้ิ	 การื่ทำให้้สมาชิิกพ็่งพ็อใจและสบายใจท่�จะอยู่ใน

สโมสรื่ต้่อไป็	เป็็นเรื่่�องท่�ไม่ง่ายเลย

	 แนวคิวามคิิดเรื่่�อง	 DEI	 ก็ม่มานานแล้ว	 และได้ใช้ิในองคิ์กรื่

ชิ่�นนำต้่างๆ	 ห้ลายแห้่งเป็็นท่�น่าพ็อใจ	 สามารื่ถูสรื่้างท่มและรื่่กษา

สม่พ็น่ธีภาพ็ของสมาชิกิไดเ้ป็น็อยา่งด	่จง่เป็น็คิวามห้วง่ท่�โรื่ต้ารื่ส่ากล

จะสามารื่ถูผื่่านเป็้าห้มายท่�ท้าทายเรื่่�องสมาชิิกภาพ็น่�ไป็ได้

	 อก่ห้ว่ขอ้ห้น่�งท่�จะมองขา้มไมไ่ดก้ค็ิอ่	การื่ข่�นคิา่บำรื่ง่	(RI	Dues)

ในข้อ	 22-46	 ซึ่่�งงวดน่�ม่การื่ข่�นคิ่อนข้างมาก	 ในรื่อบสิบกว่าป็ีท่�ผื่่าน

มาม่การื่ข่�นเฉัล่�ยป็รื่ะมาณ	3%	แต้่อ่ก	3	ป็ีต้่อจากน่�ไป็	จะข่�นไป็ท่�

เฉัล่�ยป็รื่ะมาณ	5%	คิ่อ	ป็ี	2023-24	เป็็น	37.5$	ป็ี	2024-25	เป็็น	

39.25$	และป็ี	2025-26	เป็็น	41.00$	ซึ่่�งขณะน่�คิ่าเงินดอลลารื่์

ก็แข็งข่�นมากอ่กด้วย	 ด่งน่�นจะเรื่่ยกได้ว่าข้อน่�ถู่อว่าม่ผื่ลกรื่ะทบ

มากก็ไม่ผิื่ด	 ท่�งน่�	 Board	 ให้้เห้ต้่ผื่ลในเรื่่�องเงินเฟื้้อและสมาชิิก

ลด	(รื่ายได้จ่งลด)

	 อ่กข้อห้น่�งท่�อยู่ในคิวามสนใจคิ่อข้อ	22-85	To	remove	

the	attendance	report	requirement	ห้รื่่อการื่ต้่ดข้อกำห้นด

ท่�สโมสรื่จะต้้องส่งรื่ายงานคิะแนนการื่ป็รื่ะช่ิมป็รื่ะจำเด่อน

ให้้ผืู่้ว่าการื่ภาคิภายใน	 15	 ว่นห้ล่งจากการื่ป็รื่ะชิ่มคิรื่่�งส่ดท้าย

ของเด่อนใน	RI	Bylaws	มาต้รื่า	4.080.

	 เห้ต้่ผื่ลก็คิ่อ	 ป็ัจจ่บ่นสโมสรื่ม่คิวามย่ดห้ย่่นมาก	 สามารื่ถู

แก้ข้อบ่งคิ่บในการื่ป็รื่ะชิ่มป็กต้ิได้ท่�งจำนวนว่น	 วิธี่การื่ป็รื่ะชิ่ม	

ท่�งย่งสามารื่ถู	Make-up	 ได้ภายในป็ีโรื่ต้าร่ื่	 (12	 เด่อน)	 ทำให้้

มาต้รื่ฐาน	Attendance	Report	ของแต้ล่ะสโมสรื่แต้กต้า่งกน่มาก

เป็็นการื่ยากท่�ผืู่้ว่าการื่ภาคิจะป็รื่ะเมินเป็รื่่ยบเท่ยบ

	 อย่างไรื่ก็ด่	 สโมสรื่ย่งต้้องบ่นท่กการื่เข้าป็รื่ะชิ่มต้าม

ธีรื่รื่มนูญ่สโมสรื่มาต้รื่า	 10	 เน่�องจากสมาชิิกจะต้้องม่คิะแนน

ป็รื่ะชิ่ม	 50%	 ห้รื่่อรื่่วมกิจกรื่รื่มของสโมสรื่อย่างน้อย	 12	 ชิม.

ในงวดคิรื่่�งป็ี	และไม่ขาดป็รื่ะชิ่มต้ิดต้่อก่น	4	คิรื่่�ง	(ยกเว้นได้แก้ไว้

เป็็นอย่างอ่�นในข้อบ่งค่ิบของสโมสรื่)	 ท่�งน่�	 รื่ายงานคิะแนนการื่

ป็รื่ะช่ิมน่�ย่งอาจใช้ิส่งเข้าแข่งข่นรื่างว่ลของภาคิและของป็รื่ะเทศ

อ่กด้วย	 ท่�งน่�	 ผืู่้ว่าการื่ภาคิอาจขอให้้สโมสรื่ในภาคิส่งรื่ายงาน

การื่ป็รื่ะชิ่มเชิ่นเดิมก็ได้

 แตส่ำาห้รับผมแลืว้่ Highlight COL 2022 กคื็อ การทำี�ไดน้ั�ง

Vote Online อยู่่ทำี�บ้านแทำนทำี�จิะเป็นทำี�ชิิคาโก้ครับ

 ถ�า Highlight ของการประชิุมสภูานิติบัญญัติโรตารี (COL) ในปี 2016 
คอืเรื�องการยืดิหยุ่นในการประชิมุปกตขิองสโมสรจิากทกุสปัดิาห์ ให�เหลอืเดิอืนละไม่น�อยกว่ัา
2 ครั�งโดิยจิะประชิุม Online ก็ไดิ� และถ�า Highlight ของ COL ในปี 2019 คือ
การให�สโมสรโรทาแรคท์เป็นสมาชิิกประเภูทหนึ�งของโรตารีสากลแล�วั
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ในมุุมุมุองของพนักงาน

ชลธิิชา ยุุไร
ผู้้�จิัดิการฝ่่ายผู้ลิต Product Manager, ทุนสนับสนุนและกิจิกรรมบำเพ็ญประโยชิน์

คุณชิลืธิิชิา ยุ่ไร เข้าร่ว่มกิจิกรรมในว่ันห้ย่อดว่ัคซีีน
แห้่งชิาติ ในอินเดีย่ในปี 2559

ฉันเติบ่โตในเมื่่องชุายทะเลิเขตร้์อน จังหวัดืส์ุร์าษฎร์์ธิานี ภาคใต้ 
ของปัร์ะเทศไทย บิดามารื่ดาของฉั่นส่งฉั่นเข้าเรื่่ยนในโรื่งเรื่่ยนคิาทอลิก	 
ฉั่นจ่งได้เรื่ิ�มเรื่่ยนภาษาอ่งกฤษต้่�งแต้่อาย่ย่งน้อย	และม่โอกาสได้พ็บป็ะ 
น่กท่องเท่�ยวท่�ชิอบสนทนาภาษาอ่งกฤษก่บฉ่ัน	 ได้ชิ่วยเพ็ิ�มท่กษะ 
ทางภาษาเม่�อม่โอกาสส่มผื่่สก่บชิาวต้่างชิาต้ิ	ทําให้้ฉั่นต้่ดสินใจเข้าเรื่่ยน
ต้่อด้านคิวามส่มพ็่นธี์รื่ะห้ว่างป็รื่ะเทศในวิทยาล่ยด้วย

ภายหลิังส์ำเร์็จการ์ศึกษาในปัี 2005 ฉันเร์ิ�มื่ทำงานร์ะยะสั์�นๆ  
ณ	 โรื่งเรื่่ยนสอนภาษานานาชิาติ้ท่�กรื่่งเทพ็ฯ	 แต้่ภายห้ล่งเม่�อได้โอกาส
ไป็เย่อนสห้รื่่ฐอเมรื่ิกา	ฉั่นเรื่ิ�มคิิดท่�จะสม่คิรื่เรื่่ยนต้่อรื่ะด่บบ่ณฑิต้ศ่กษา
ท่�น่�นในขณะท่�ทำงานด้านวิจ่ย	 ฉั่นสะด่ดใจก่บโคิรื่งการื่ว่ซ่ึ่าสำห้รื่่บ 
ผืู่อ้พ็ยพ็ท่�ห้ลากห้ลายของกรื่ะทรื่วงการื่ต่้างป็รื่ะเทศสห้รื่ฐ่ฯ	และย่�นสมค่ิรื่ 
โคิรื่งการื่ว่ซ่ึ่าด่งกล่าวในปี็	 2008	 ในปี็ต้่อมาฉ่ันได้รื่่บจดห้มายต้อบรื่่บ 
ขณะท่�ฉั่นเรื่่ยนอยู่ในโรื่งเรื่่ยนกฎห้มาย	 จ่งดูเห้ม่อนฉั่นกำล่งถููก 
“ลือตเตอรกีรนีการด์”	ในขณะท่�ฉัน่เกอ่บลม่ใบสมค่ิรื่ของต้ว่เองไป็แลว้

ฉนัมื่คีวามื่ร์ูส้์กึว่าชุคิาโกเหมื่อ่นบ่า้น เม่ื่�อฉนัเริ์�มื่มื่กีลิุม่ื่เพ่�อนที�มัื่�นคงที�นี� 
ฉั่นมาถู่งชิิคิาโกในฤดูห้นาวป็ี	 2011	 และพ็บว่าต้่วเองมาอยู่ท่ามกลาง
พ็าย่ห้ิมะท่�เลวรื่้ายท่�ส่ดแห้่งห้น่�งของเม่องเป็็นป็รื่ะว่ต้ิการื่ณ์	 แต้่น่บ
เป็็นการื่เป็ิดหู้เป็ิดต้า	สําห้รื่่บคินท่�เต้ิบโต้มาในสภาพ็อากาศเขต้รื่้อน	

โร์ตาร์ีเป็ันงานเต็มื่เวลิาครั์�งแร์กของฉันในส์หร์ัฐอเมื่ร์ิกา	 และฉ่ัน
ทำงานอยู่ก่บองคิ์กรื่น่�นานกว่า	 11	 ป็ี	 ฉั่นม่ห้น้าท่�ดูแลและจ่ดการื่
แพ็ลต้ฟื้อรื่ม์ออนไลนข์องโรื่ต้ารื่	่ท่�สนบ่สนน่เงนิชิว่ยเห้ลอ่โคิรื่งการื่และ 
การื่ให้้บรื่ิการื่	 ฉั่นทรื่าบด่ว่าองคิ์กรื่ไม่แสวงห้าผื่ลกําไรื่ของเรื่า	 ได้สรื่้าง 
ผื่ลกรื่ะทบไป็ท่�วโลกอย่างไรื่	และรืู่้ส่กซึ่าบซึ่่�งท่�งานน่�ม่ส่วนเก่�ยวข้องก่บ
ผืู่้คินในท้องถูิ�นท่�ได้ชิ่วยก่นให้้คิวามชิ่วยเห้ล่อชิ่มชินท้องถูิ�นน่�นๆ	

ปััญหาเร่์�องความื่แตกต่างกันทางวัฒนธิร์ร์มื่ร์ะหว่างส์หรั์ฐอเมื่ริ์กา
แลิะที�บ่้านเกิดืของฉัน บ่างครั์�งไม่ื่ส์ามื่าร์ถหลิีกเลิี�ยงไดื้	 ฉั่นชิอบ 
ชิาวอเมริื่ก่นท่�ม่อารื่มณ์รื่่วมท่�งขบข่นและเรื่่�องต้ลกในชิ่วิต้ป็รื่ะจําว่น 
แม้กรื่ะท่�งก่บคินแป็ลกห้น้า	 ฉั่นย่งไม่คิ่อยซ่ึ่มซ่ึ่บว่ฒินธีรื่รื่มการื่ให้้
รื่างว่ลต้อบแทน	 (ทิป็)	 และรืู่้ส่กแป็ลกสําห้รื่่บการื่ท่�จะพ็บแพ็ทย์ต้้อง
น่ดห้มายก่อน	 ว่ฒินธีรื่รื่มอเมรื่ิก่นให้้คิวามสําคิ่ญ่ก่บการื่ส่�อสารื่ด้วย

วาจาเป็็นอย่างมาก	 สำห้รื่่บท่�มาของฉั่น	 คิวามเง่ยบไม่ใชิ่แป็ลว่า 
ไม่เห้็นด้วย	 แต้่เป็็นรืู่ป็แบบการื่ส่�อสารื่ท่�ผื่่อนคิลาย	 ฉั่นชิอบท่�จะฟื้ัง
และป็รื่ะมวลผื่ลก่อน	แทนท่�จะให้้คิวามเห้็นในท่นท่	บางคิรื่่�งอาจถููก
มองว่าเป็็นการื่ไม่ม่ส่วนรื่่วมห้รื่่อส่บสน

ในปัี 2016 ฉันไดื้ร์ับ่ส์ิทธิิ�เปั็นพลิเมื่่องส์หร์ัฐฯ	เพ็่�อนๆ	ชิาวโรื่ต้ารื่่ 
ได้จ่ดงานป็ารื่์ต้่�เฉัลิมฉัลองการื่เป็ล่�ยนส่ญ่ชิาต้ิให้้ฉั่น	 ในขณะท่�ฉั่น
เรื่ิ�มต้้นช่ิวิต้ท่�น่�ฉั่นย่งคิงรื่่กบ้านเกิดของฉั่น	 โดยเฉัพ็าะอย่างยิ�งคิิดถู่ง
อาห้ารื่ส่รื่าษฎรื่์ธีาน่	 คิิดถู่งห้อยนางรื่มขนาดให้ญ่่และอาห้ารื่ทะเล 
อ่�นๆ	 ท่�ด่ท่�ส่ดในป็รื่ะเทศไทย	 ท่กคิร่ื่�งท่�ฉ่ันม่โอกาสไป็เย่�ยมคิ่ณแม่	 
ท่านจะเต้รื่่ยมน�ำพ็ริื่กแกงเห้ล่องให้้รื่่บป็รื่ะทาน	บางคิรื่่�งฉ่ันจะแอบ
เก็บใส่ในกรื่ะเป็๋าเดินทางเพ็่�อนําม่นกล่บไป็รื่่บป็รื่ะทานท่�ชิิคิาโก

ฉันร์ักการ์เดืินทาง	สถูานท่�ท่�สวยท่�ส่ดท่�ฉั่นเคิยไป็คิ่อไอซึ่์แลนด์	และ
การื่เดนิทางท่�นา่จดจาํมากท่�สด่ของฉัน่ค่ิอการื่ไดร้ื่ว่มการื่ห้ยอดวค่ิซึ่น่ 
ป็อ้งกน่โรื่คิโป็ลโิอให้ก่้บเด็กๆ	ในอนิเดย่	ฉัน่มแ่มวช่ิ�อฮุาวาย	อยูก่บ่ฉัน่ 
มาต้่�งแต้่สม่ยท่�อยู่ในป็รื่ะเทศไทย	 และรื่่วมเดินทางรื่อบโลกด้วยก่น	
เป็็นเสม่อนอ่ญ่มณ่น้อยๆ	ฉั่นไม่สามารื่ถูอยู่ได้ห้ากป็รื่าศจากเธีอ

อีกหนึ�งความื่ฝัันของฉันค่อการ์เป็ันนักบ่ิน	 เป็็นคิวามคิิดของ 
ผืู่้ห้ญ่ิงต้่วเล็กๆ	อย่างฉั่นท่�จะได้คิวบคิ่มเคิรื่่�องบิน	น่บเป็็นการื่เพ็ิ�มข่ด
คิวามสามารื่ถูต้นเอง

n สำาเรจ็การศูกึษาระดบัปรญิญาตร ่สาขารฐัศูาสตร ์(ความสมัพินัิธิร์ะหวา่ง
ประเที่ศู) จากมหาวิที่ยาลัยเกษตรศูาสตร์ กรุงเที่พิมหานิคร 

n ภาษา: ไที่ย, อังกฤษ

แปัลิ/เร์ียบ่เร์ียง: อผภ.นพ.วีร์ะชุัย จำเร์ิญดืาร์าร์ัศมื่ี 
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีเชุียงใหมื่่

คุณชิลืธิิชิา ยุ่ไร เจิ้าห้น้าทำี� CDS ของโรตารีสากลื ในขณะนั�นมาเย่ี�ย่มศููนย่์โรตารีฯ 
เมื�อว่ันทำี� 31 มีนาคม 2558
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เร่�องจากภาพิ

เปัลิี�ยน
ขวดืไวน์
ให้เปั็น
ทร์าย

ซิิลิิคอนเป็ันธิาตุท่� เกิดต้ามธีรื่รื่มชิาต้ิ 
ม่อยู่มากท่�ส่ดในชิ่�นเป็ล่อกโลกภายห้ล่งท่�ทำ
ป็ฏิกิรื่ิยาก่บออกซิึ่เจน	 เม่�อผื่สมออกซิึ่เจน 
สองส่วนลงในซึ่ิลิคิอนห้น่�งส่วน	 (ซึ่่�งเป็็น
ขบวนการื่ท่�เกิดต้ามธีรื่รื่มชิาติ้)	 ค่ิณจะได้
ซึ่ิลิคิอนไดออกไซึ่ด์ซ่ึ่�งเป็็นองคิ์ป็รื่ะกอบห้ล่ก
ของห้ินและทรื่ายส่วนให้ญ่่	 และเม่�อเผื่า
ทรื่ายให้้รื่้อนป็รื่ะมาณ	3,090	องศาเซึ่ลเซึ่่ยส	 
ม่นจะกลายเป็็นของเห้ลว	และแขง็ต้ว่เป็็นแก้ว
เม่�อเยน็ต้ว่ลง
	 แมว้า่แกว้จะมาจากวส่ดท่่�เกดิข่�นต้าม
ธีรื่รื่มชิาติ้	 แต้่ท่นท่ท่�ม่นถููกแป็รื่รูื่ป็เป็็นขวด 
ก็แทบจะไม่ก่อป็รื่ะโยชิน์ต้่อสิ�งแวดล้อม	 
ในแต่้ละปี็ในสห้รื่่ฐอเมรื่ิกา	 ป็รื่ะชิาขนจะทิ�ง
ขวดแก้วป็รื่ะมาณ	 8	 ล้านต้่น	 เป็็นขยะ
กองโต้ซึ่่�งสามารื่ถูอยู่ได้เป็็นเวลานานมากๆ	
สำน่กงานค้่ิมคิรื่องสิ�งแวดล้อมรื่ายงานว่าม่
ขวดแก้วท่�ชิาวอเมริื่ก่นซึ่่�อไป็เพ่็ยงป็รื่ะมาณ
ห้น่� ง ในสามเ ท่า น่� นท่� ถูู กนำไป็รื่่ ไซึ่ เคิิ ล 
สโมสรื่โรื่ต้ารื่่เชิล่น	 (The	 Rotary	 Club	 of	
Chelan)	 ในรื่่ฐวอชิิงต้่น	 จ่งเห้็นโอกาสท่�
จะกำจ่ดขวดแก้วบางส่วนน่�นให้้ออกจาก
กรื่ะบวนการื่ขยะ	โดยทำเป็น็	โคิรื่งการื่กูแ้กว้	
911	(911	Glass	Rescue	project)	ของสโมสรื่	
ซึ่่�งจะเป็ล่�ยนขวดแกว้ท่�ใชิแ้ล้วและแกว้ท่�แต้ก
ค่ินสู่สภาพ็ทรื่ายท่�สามารื่ถูนำกล่บมาใชิ้ใน
การื่ทำสวน	 จ่ดภูมิสถูาป็ัต้ย์	 สนามเด็กเล่น 
และในโคิรื่งการื่เคิรื่่�องกรื่องน�ำชิ่วภาพ็	
สโมสรื่โรื่ต้ารื่่เชิล่นได้รื่่วมก่บห้น่วยงานและ 
ภาคิธ่ีรื่กิจในท้องถูิ�นจ่ดซ่ึ่�อเคิรื่่�องบดอ่ดแก้ว
จากบรื่ษิท่แอนเดลาโป็รื่ดก่ส	์ป็รื่ะธีานบรื่ษ่ิท
และซึ่่อ่โอของบริื่ษ่ทคิ่อ	 ซิึ่นเธี่ย	 แอนเดลา	 
ซ่ึ่�งมิได้เป็็นเพ็่ยงผู้ื่เชิ่�ยวชิาญ่ในอ่ต้สาห้กรื่รื่ม
แก้วเท่าน่�น	แต้่เธีอย่งเป็็นสมาชิิกของสโมสรื่
โรื่ต้ารื่่รื่ิชิฟื้ิลด์สป็รื่ิงนิวยอรื่์กอ่กด้วย
 “ฉัันเป็นโรแทำเรีย่นมานานห้ลืาย่ปี 
แลืะขาย่เครื�องจิักรพูว่กนี�มาห้ลืาย่ปีแลื้ว่” 
แอนเดลืากล่ืาว่ “แต่โครงการนี�ของสโมสร
เชิลืัน ซึี�งเชืิ�อมโลืกสองใบเข้าด้ว่ย่กัน ทำำาให้้
ฉัันตระห้นักได้ว่่าโรตารีสามารถทำำาอะไร 
ได้มากเพูีย่งใด”
	 ในห้น้าถู่ดไป็	 สมาชิิกสโมสรื่จะ
อธีิบายวิธี่การื่ผื่ลิต้ทรื่ายจากแก้วท่�ไม่ใชิ้แล้ว

—	โจเซึ่ฟื้	เดอรื่์

ส์โมื่ส์ร์แห่งหนึ�งในเมื่่องผลิิตไวน์
ของวอชุิงตัน ใชุ้แนวทางใหมื่่
ในการ์แยกแก้วออกจากหลิุมื่ขยะ

ภาพถ่ายโดืย ไมื่ค์ เคน

ผู้แปัลิ: อน.ศร์ีฟ้า ศิร์ิอุดืมื่เศร์ษฐ
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทพร์ัชุดืาภิเษก
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	 	 เม่องผื่ลิต้ไวน์ท่�วอชิิงต้่นน่� 	 ชิ่มชินของเรื่าซึ่่�งอยู่
	 	 ต้อนกลางต้อนเห้นอ่ของวอชิิงต้น่ป็รื่ะกอบด้วยชิม่ชิน
เม่องเชิล่นและชิ่มชินแมนส่น	 ท่�งสองชิ่มชินอยู่ต้ิดชิายฝ่ังทะเล
สาป็เชิล่นท่�ม่ธีารื่น�ำแข็ง	 ซึ่่�งเป็็นห้น่�งในทะเลสาบน�ำจ่ดท่�ล่ก
ท่�ส่ดของป็รื่ะเทศ	 นอกจากจะม่คิวามงามของธีรื่รื่มชิาต้ิอย่าง
มห้าศาลแล้ว	ยง่มแ่ห้ลง่ทอ่งเท่�ยวสำคิญ่่อ่�นๆ	ของทะเลสาบท่�อยู่
ในเมอ่งผื่ลติ้ไวนข์องวอชิงิต้น่ดว้ย	ในพ็่�นท่�ท่�ต้่�งอยูร่ื่ะห้วา่งเชิงิเขา
ของเท่อกเขาคิาสเคิดส์และแม่น�ำโคิล่มเบ่ย	 เป็็นดินภูเขาท่�อ่ดม
สมบูรื่ณ์	 และม่อ่ณห้ภูมิของอากาศป็านกลางทำให้้ห้่บเขาเข่ยว
ชิอ่่มเห้มาะก่บการื่ทำไรื่่อง่่น	 ชิายฝั่งของทะเลสาบเต้็มไป็ด้วย
โรื่งบ่มไวน์มากกว่า	30	แห้่งและป็ลูกเถูาอง่่นกว่า	300	เอเคิอรื่์	
(สโมสรื่ป็รื่ะชิ่มท่�ห้้องเก็บไวน์ซึ่่ลแลน	 ต้ามภาพ็ด้านบนซึ่่�งม่
ห้้องชิิมไวน์ท่�ให้ญ่่)	 ผืู่้ท่�มาเย่�ยมชิมห้ลายพ็่นคินต้่อป็ีชิ่�นชิอบไวน์
และทิวท่ศน์มาก	 และชิาวเม่องท่�น่�นก็ช่ิวยสน่บสน่นเศรื่ษฐกิจ
ในท้องถูิ�น	ด่�มด�ำก่บไวน์ของทะเลสาบเชิล่น

ใน
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ปััญหาหลิุมื่ขยะ
ชิาวเมอ่งเชิลน่ซึ่่�งเป็น็เมอ่งท่�มป่็รื่ะชิากรื่กวา่	4,000	คินเลก็นอ้ย 
ม่คิวามก่งวลว่าจะทำอย่างไรื่ก่บขวดไวน์และแก้วต้่างๆ 
ท่�ใชิ้แล้ว	 ส่วนให้ญ่่ของขวดแก้วจะจบลงด้วยการื่ฝั่งท่�ห้ล่มขยะ
ซึ่่�งเป็น็เรื่่�องท่�เกดิท่�วสห้รื่ฐ่อเมรื่กิา	และมน่กจ็ะกองอยูท่่�น่�นเป็น็
เวลานานมาก	ห้น่วยงานด้านสิ�งแวดล้อมของรื่่ฐบาลได้อน่มาน
ว่าแก้วด่งกล่าวท่�ฝ่ังอยู่ในห้ล่มขยะอาจต้้องใชิ้เวลาน่บล้านปี็ 
ในการื่ย่อยสลาย	 เทศบาลห้ลายแห้่งท่�วป็รื่ะเทศได้ย่ต้ิการื่
รื่่ไซึ่เคิิลแก้วในชิ่วงไม่ก่�ป็ีท่�ผื่่านมาด้วยเห้ต้่ผื่ลห้ลายป็รื่ะการื่	 
รื่วมท่�งยกเลิกกรื่ะบวนการื่รื่่ไซึ่เคิิลกรื่ะดาษและพ็ลาสต้ิกท่�ป็น
มาก่บเศษแก้ว	 เม่องเชิล่นห้ย่ดการื่รื่่ไซึ่เคิิลแก้วในป็ี	 พ็.ศ.2561	
ทำให้้ชิาวเม่องและผู้ื่นำธ่ีรื่กิจต้่างๆ	 จำนวนมากไม่คิ่อยพ็อใจ	 
ในขณะเดย่วกน่การื่แก้ป็ญั่ห้าสิ�งแวดล้อมต้ามทฤษฎค่ิอ่การื่ผื่ลิต้
ขวดแกว้ให้มแ่ละขวดโห้ลให้มจ่ากแกว้ท่�ใชิแ้ล้วน่�นต้อ้งใชิโ้รื่งงาน
แป็รื่รืู่ป็แก้ว	 ซ่ึ่�งโรื่งงานผื่ลิต้แก้วท่�ใกล้ท่�ส่ดในซ่ึ่แอต้เทิลอยู่ห้่าง
จากเม่องเชิล่น	ต้้องใชิ้เวลาข่บรื่ถูมากกว่าสามชิ่�วโมง	การื่ขนส่ง
แก้วในรื่ะยะไกลน่�นจะป็ล่อยคิารื่์บอนฟื้่ต้พ็รื่ิ�นท์ออกมามาก	 
น่�นจะกลายเป็็นส่วนห้น่�งของป็ัญ่ห้า	ไม่ใชิ่วิธี่แก้ป็ัญ่ห้า

การ์แก้ปััญหาในท้องถิ�น
ห้ากการื่รื่ไ่ซึ่เคิลิขวดเก่าให้เ้ป็น็ขวดให้ม่ไม่อาจจะทำได้	ก็ต้อ้งห้า
วิธี่อ่�น	 สโมสรื่ของเรื่าซึ่่�งทำงานในชิ่มชินมาอย่างยาวนานจ่งม่่ง
ม่�นห้าวิธี่ให้ม่ให้้ได้	ในป็ี	พ็.ศ.2563	คิณะกรื่รื่มการื่รื่่กษ์โลกของ
สโมสรื่ต้ด่สนิใจท่�จะทำโคิรื่งการื่นำรื่อ่งท่�รื่เิรื่ิ�มโดยนก่เรื่ย่นมธ่ียม
ป็ลายท่�เก่งมากสองคินคิ่อ	 เมแกน	 เคิลาเซึ่น	 และ	 เดวิน	 สมิธี	 
ซึ่่�งเด็กๆ	ได้ทำทรื่ายจากเคิรื่่�องบดขวดท่ละขวดท่�พ็วกเขาซึ่่�อมา 
ม่นเป็็นการื่ทำงานท่�ยากและลำบากมาก	 โดยทำท่�โรื่งรื่ถู 
ของบ้านเคิลาเซึ่น	แต่้กรื่รื่มการื่กล่บรืู่ส่้กป็รื่ะทบ่ใจ	ห้ากจำลองแบบ
ให้้ม่ขนาดให้ญ่ข่่�น	โคิรื่งการื่น่�อาจเป็็นวิธีแ่ก้ป็ญั่ห้าในทอ้งถูิ�นได้
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การ์เชุ่�อมื่โยงกับ่โร์ตาร์ี
การื่ขยายเวลาล็อกดาวน์เน่�องจากโคิวิด-19	 ทำให้้
สมาชิิกสโมสรื่ม่โอกาสมากข่�นในการื่คิ้นห้าวิธ่ีท่�จะ
ขยายโคิรื่งการื่นำรื่่องให้้ให้ญ่่ข่�น	 ในท่�ส่ดเรื่่�องน่�ก็นำ
เรื่าไป็ถู่งบรื่ิษ่ทแอนเดลาโป็รื่ด่กส์	 ผืู่้ผื่ลิต้เคิรื่่�องท่บ
และบดแก้ว	 ซึ่่�งต้่�งอยู่ทางต้อนเห้น่อของรื่่ฐนิวยอรื่์ก	
จากการื่ต้ิดต้่อสอบถูามเพ็ิ�มเต้ิม	 จ่งได้ทรื่าบว่า	
ซึ่นิเทย่	แอนเดลา	ผืู่บ้ริื่ห้ารื่ของบรื่ษิท่เป็น็นายกสโมสรื่
โรื่ต้ารื่่รื่ิชิฟื้ีลด์	สป็รื่ิงจ์	รื่่ฐนิวยอรื่์กในป็ี	พ็.ศ.2562-63
เม่�อเรื่าพ็บคิวามบ่งเอิญ่เชิ่นน่�	 เรื่าจ่งรืู่้ว่าม่นเป็็น
คิวามส่มพ็่นธี์ท่�ถููกลิขิต้ไว้

แอนินิ์ บรุคส์
ผู้้�ช่่วยเหล่อ
สโมสรโรตาร่
เช่ลันิในิการที่ำา
โครงการ มองด้
เคร่�องทีุ่บแก�ว
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จ้ล่� แมคคอย 
หัวหนิ�าโครงการ
กล่าวว่าเธิอช่อบ
ด้ขวดแก�วที่่�นิำาไป
จากบ�านิของเธิอ 
ถ้กลำาเล่ยงบนิ
สายพิานิ 
และเล่�อนิเข�าไป
ในิเคร่�องทีุ่บ

ส์ร์้างทีมื่
พ็วกเรื่ารืู่ส้ก่ป็รื่ะทบ่ใจกบ่ป็รื่ะสบการื่ณ์อน่ยาวนานของบริื่ษท่	แอนเดลา 
โป็รื่ด่คิส์	ท่�จำห้น่ายเคิรื่่�องจ่กรื่ให้้ก่บเทศบาลเล็กๆ	ในแคิรื่ิบเบ่ยนท่�
ม่พ็่�นท่�ห้ล่มขยะจำก่ด	 และต้้องการื่นำเข้าทรื่ายธีรื่รื่มชิาติ้ท่�ม่รื่าคิา
แพ็งเพ็่�อถูมชิายห้าดของพ็วกเขา	รืู่ป็แบบของแคิรื่ิบเบ่ยนอาจนำมา
จำลองใชิ้รื่อบทะเลสาบเชิล่นได้	ด้วยแนวคิิดน่�	โคิรื่งการื่กู้แก้ว	911 
จ่งได้ถู่อกำเนิดข่�น	 เป็็นเคิร่ื่อข่ายของสโมสรื่ท่�ไม่แสวงห้ากำไรื่	 
นำโดยคิณะกรื่รื่มการื่บริื่ห้ารื่ท่�สโมสรื่เล่อก	 การื่ร่ื่วมม่อของเม่อง 
เชิลน่และห้นว่ยงานจด่การื่ขยะมลูฝ่อยของเทศมณฑลเชิลน่	ซึ่่�งไดร่้ื่บ
ทน่สน่บสนน่จากกรื่มรื่ก่ษารื่ะบบนเิวศนข์องวอชิงิต้น่	(Washington	
Department	 of	 Ecology)	 เป็็นผืู่้จ่ดห้าเงินท่นส่วนให้ญ่่	 โดยม่ 
โรื่งบม่ไวนท์อ้งถูิ�นสบิห้า้แห่้งรื่ว่มลงนามในฐานะผืู่ส้นบ่สนน่	เม่�อบรื่รื่ล่ 
เป็้าห้มายการื่รื่ะดมท่น	 150,000	 เห้รื่่ยญ่	 ในเวลาต้่อมาเคิรื่่�องจ่กรื่
ก็ได้เดินทางจากต้อนเห้น่อของรื่่ฐนิวยอรื่์กไป็ย่งวอชิิงต้่น

ปัร์ะชุาชุนติดืต่อกลิับ่มื่าเร์่�อยๆ 
สมาชิิกสโมสรื่ของเรื่าได้ชิ่วยก่นต้ิดต้่�งเคิรื่่�องจ่กรื่ในเด่อน
มิถู่นายน	 พ็.ศ.2564	 ท่�สถูาน่ขนถู่ายขยะในเม่องเชิล่น	 โดย
ทำงานรื่่วมก่บต้่วแทนของบรื่ิษ่ทแอนเดลา	 ท่กเชิ้าว่นเสารื่์	
สมาชิิกสโมสรื่และอาสาสม่คิรื่ในท้องท่�จะรื่วบรื่วมแก้วท่�ใชิ้
แล้วจากรื่ถูขนขยะท่�มาถู่งเป็็นแถูวยาว	ป็รื่ะชิาชินท่�ทิ�งแก้วจะ
จา่ยคิา่ธีรื่รื่มเนย่มเลก็นอ้ยเพ็่�อชิว่ยเป็น็คิา่ใชิจ้า่ยในการื่ดำเนนิ
งาน	สโมสรื่ขายผื่ลิต้ภ่ณฑ์ข่�นส่ดท้าย	พ็วกทรื่ายแก้วท่�บดแล้ว
และเศษวต่้ถูท่่�เป็น็กอ้น	ขายเป็น็ถูง่ๆ	ชิาวบา้นกซ็ึ่่�อไป็เพ็่�อไป็จด่
ภมูทิศ่น์	ทำสวน	และงานต้กแต่้ง	โคิรื่งการื่ชิม่ชินน่�ทำให้้ทก่คิน
ภาคิภูมใิจในการื่ได้มส่ว่นช่ิวยกูแ้ก้วท่�ใชิแ้ล้วออกจากห้ลม่ขยะ	
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จ้ล่� แมคคอย (ซี�าย) และ
เมแกนิ เคลาเซีนิ นิักศูึกษา
วิที่ยาลัยในิที่�องถิ�นิ ผู้้�ริเริ�ม
ที่ำาที่รายจากเคร่�องบดอัดขวด
ที่่ละขวดขณะที่่�เธิอเร่ยนิอย้่
ช่ั�นิมัธิยม

บ่ดือัดืแก้ว
สโมสรื่ของเรื่าได้ต้่�งชิ่�อเคิรื่่�องจ่กรื่ว่า	Paulie	 the	Pulverizer	
ต้ามชิ่�อของ	พ็อล	แฮุรื่ิส	ผืู่้ก่อต้่�งโรื่ต้ารื่่	กล่่มอาสาสม่คิรื่จะป็้อน
แกว้ท่�เกบ็รื่วบรื่วมมาใสใ่นถูง่พ็ก่	สายพ็านกล็ำเลย่งสง่ต้อ่ไป็ยง่
เคิรื่่�องทบ่	ท่�มค่ิอ้นป็ันทบ่แกว้ขนะถูกูดน่ผื่า่นกรื่ะแสน�ำ	คิลา้ยกบ่
เคิรื่่�องป็ันอาห้ารื่ในคิร่ื่ว	 เทคิโนโลย่เอกสิทธิี�เฉัพ็าะแอนเดลา
จะชิว่ยลบคิมของชิิ�นสว่นเศษแกว้	ทำให้ส้ามารื่ถูห้ยบิจบ่ไดอ้ยา่ง
ป็ลอดภ่ย	 แม้ว่างานน่�ต้้องใชิ้แรื่งงานมาก	 แต้่ก็ให้้ผื่ลต้อบแทน
ท่�คิ่้มคิ่าเชิ่นก่น	 เม่�อกลางเด่อนก่นยายน	 เคิรื่่�อง	 Paulie	 น่�
ได้บดอ่ดแก้วมากกว่า	 316,000	 ป็อนด์	 ซ่ึ่�งเท่าก่บขวดไวน์
ป็รื่ะมาณ	 316,000	 ขวดท่�ได้คิ่ดมาจากห้ล่มขยะ	 ป็รื่ะชิาชิน
ก็ต้ิดต้่อกล่บมาเรื่่�อยๆ	เพ็รื่าะพ็วกเขาให้้คิวามเชิ่�อถู่อ
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เหมื่่อนทร์ายจร์ิง
เคิรื่่�องจ่กรื่จะทำการื่แยกชิิ�นว่ต้ถู่ข่�นส่ดท้ายเป็็นสองขนาด	 คิ่อ
เป็็นก้อนและเป็็นทรื่าย	 สิ�งท่�ไม่ใชิ่แก้ว	 เชิ่น	 ฉัลาก	 จ่กไม้ก�อก
และฝ่า	 จะถููกทิ�งลงในถู่งขยะแยกต่้างห้าก	 ว่ต้ถู่ส่ดท้ายท่�เป็็น
ส่วนป็รื่ะกอบห้ล่กของแก้วจะนำมาทำให้้เป็็นทรื่ายอ่กคิรื่่�ง	 
ท่�งรูื่ป็ร่ื่างและสสารื่	 ทรื่ายท่�ผื่ลิต้ได้สามารื่ถูห้ยิบจ่บ	 ไห้ลผ่ื่าน 
นิ�วม่อของคิ่ณได้เห้ม่อนก่บทรื่ายท่�ข่ดได้ต้ามธีรื่รื่มชิาต้ิ	 
ม่นเป็็นดินทรื่ายต้ามท่�คิิด	 ช่ิวยรื่ะบายน�ำ	 ขจ่ดศ่ต้รูื่พ็่ชิ	 และ 
เก็บคิวามรื่้อนได้เห้ม่อนผื่้าห้่มคิวามรื่้อนในฤดูห้นาว

โคร์งการ์ของชุุมื่ชุน
ชิม่ชินทะเลสาป็เชิล่นอยูเ่บ่�องห้ล่งโคิรื่งการื่ของสโมสรื่อย่างแทจ้รื่งิ	เรื่ามก่ารื่โป็รื่โมต้
ผื่่านวิทย่	 ห้น่งส่อพ็ิมพ็์	 และโซึ่เชิ่ยลม่เด่ยในพ็่�นท่�	 ท่มงานของเรื่าได้ว่าจ้างเมแกน	 
เคิลาเซึ่น	 ห้น่�งในน่กเรื่่ยนในท้องถูิ�นท่�เป็็นแรื่งบ่นดาลใจให้้โคิรื่งการื่น่�	 ป็ัจจ่บ่น 
เธีอเป็็นนก่ศก่ษาวิทยาลย่	ช่ิวยเกบ็บน่ทก่	ป็รื่ะสานงานกบ่อาสาสมค่ิรื่	และโซึ่เชิย่ลมเ่ดย่ 
การื่สน่บสน่นจากชิ่มชินในวงกว้างน่� เป็็นผื่ลด่ต้่อคิวามย่�งย่นรื่ะยะยาวของ
โคิรื่งการื่กู้แก้ว	911	ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดท่�เกิดจากโรื่ต้ารื่่	ผืู่้คินต้้องการื่เป็็นส่วนห้น่�งของ 
การื่แก้ป็ัญ่ห้า	และต้อนน่�เรื่าก็ม่แล้ว

เร่ยนิร้�เพิิ�มเติมได�ที่่�
www.911 GLASSRESCUE.ORG
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D.3330
บ่ร์ร์ณาธิิการ์ร์่วมื่ ภาค 3330 โร์ตาร์ีส์ากลิ

อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์ส์ิมื่านนท์
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีทับ่เที�ยง

สว่สด่คิรื่่บมิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนและผืู่้อ่านท่กท่าน

	 พ็บกน่อก่คิรื่่�งในนติ้ยสารื่โรื่ต้ารื่ป่็รื่ะเทศไทยป็รื่ะจำเดอ่น	

พ็ฤศจิกายน-ธี่นวาคิม	2565	ซึ่่�งจะเป็็นฉับ่บส่ดท้ายของป็ี	2565	

น่�แล้ว	 ในส่วนของภาคิ	 3330	 ผื่มได้ทาบทามให้้ผู้ื่ว่าการื่ภาคิ

นอมนิเ่ดสซึ่กิเนทของภาคิ	3330	อน.ธีกฤต้	บต่้รื่รื่่ง่โรื่จนจ์ากสโมสรื่

โรื่ต้ารื่่ภูเก็ต้เซึ่้าท์	 เข่ยนบทคิวามบอกเล่าเร่ื่�อง	 Social	Media	

ก่บงานของโรื่ต้ารื่่	 โดยเฉัพ็าะอย่างยิ�งในเร่ื่�องของมูลนิธีิโรื่ต้ารื่่	

สำห้รื่่บ	ผื่วนด.ธีกฤต้	ท่านได้ทำงานในส่วนของมูลนิธีิโรื่ต้ารื่่ของ

ภาคิ	3330	มายาวนาน	เคิยทำห้น้าท่�ป็รื่ะธีานคิณะอน่กรื่รื่มการื่

ท่นสน่บสน่นมูลนิธีิโรื่ต้ารื่่ภาคิ	 ม่มมองของท่านในแง่ม่มของ

การื่ใชิ้	 Social	Media	 ก่บงานของโรื่ต้ารื่่จ่งเป็็นเรื่่�องท่�น่าสนใจ

เป็็นอย่างยิ�ง

	 นอกจากน่�ในเดอ่นพ็ฤศจกิายนท่�ผื่า่นมา	ทางภาคิ	3330	

โดย	อผื่ภ.เฉัลมิฉัต่้รื่	จน่ทรื่อ์นิทรื่	์ป็รื่ะธีานกรื่รื่มการื่ขยายสโมสรื่

ภาคิได้ผื่ล่กด่นให้้เกิดสโมสรื่โรื่ต้าร่ื่แห้่งให้ม่ข่�นใน	 ต้.กร่ื่บให้ญ่่

อ.บ้านโป็่ง	 จ.รื่าชิบ่รื่่	 ในช่ิ�อสโมสรื่โรื่ต้าร่ื่กร่ื่บให้ญ่่	 โดยม่	

นยก.กู้ต้รื่ะกูล	 ว่องก่ศลกิจ	 ทำห้น้าท่�นายกก่อต้่�ง	 พ็รื่้อมด้วย

สมาชิิกก่อต้่�ง	รื่วมท่�งสิ�นจำนวน	20	รื่าย	โดยได้รื่่บสาส์นต้รื่าต้่�ง

จากโรื่ต้ารื่่สากลในว่นท่�	 25	 พ็ฤศจิกายน	 2565	 ท่�ผื่่านมา	

ส่วนรื่ายละเอ่ยดผื่มขอนำเสนออ่กคิรื่่�งในฉับ่บห้น้า	

	 สำห้รื่่บกิจกรื่รื่มของภาคิ	 3330	 ในช่ิวงเวลาท่�ผ่ื่านมา	

ภาคิ	 3330	 ได้ทำกิจกรื่รื่มห้ลายโคิรื่งการื่	 เชิ่น	 การื่จ่ดอบรื่ม

ผืู่้นำเยาวชิน	 (RYLA)	 และ	 การื่ทำกิจกรื่รื่มของสโมสรื่ต้่าง	 ๆ	

ในว่นโป็ลิโอโลกในว่นท่�	 24	 ต้่ลาคิม	2565	ท่�ผื่่านมา	ผื่มขอถู่อ

โอกาสน่�อวยพ็รื่ให้้ผืู่้อ่านท่กท่านม่คิวามส่ขสมห้ว่งในว่นส่งท้าย

ป็ีเก่าและต้้อนรื่่บป็ีให้ม่ท่�จะถู่งน่�คิรื่่บ	n

	 ผื่มได้เห้็นถู่งศ่กยภาพ็ในการื่ทำงานของ	1	 ใน	6	ฝ่่ายในการื่บรื่ิห้ารื่
งานของสโมสรื่โรื่ต้ารื่่	และถู่อเป็็น	1	ใน	3	เสาห้ล่กของโรื่ต้ารื่่สากล	น่�นก็คิ่อ
ฝ่า่ยภาพ็ลก่ษณส์าธีารื่ณะ	ซึ่่�งสโมสรื่ต้น้สง่กด่ของผื่ม	สโมสรื่โรื่ต้ารื่ภ่เูกต็้เซึ่า้ท์
ก็ได้ใช้ิกลย่ทธ์ีน่�ในการื่ป็รื่ะชิาส่มพ็่นธ์ีภาพ็ล่กษณ์ของทางสโมสรื่มาอย่าง
ต้่อเน่�อง	 เพ็่�อให้้บรื่รื่ล่เป้็าห้มายต่้าง	 ๆ	 เช่ิน	 ในการื่จ่ดกิจกรื่รื่มห้ารื่ายได้
เพ็่�อท่�จะนำมาใช้ิในการื่ทำโคิรื่งการื่บำเพ็็ญ่ป็รื่ะโยชิน์ต้่าง	 ๆ	 ท่�ทางสโมสรื่
ได้วางไว้เชิ่น	Rotary	Phuket	South	Charity	Run	No.5	 ได้ม่การื่จ่ดทำ
ส่�อป็รื่ะชิาส่มพ็่นธี์ไป็ในท่กชิ่องทาง	ไม่ว่าจะเป็็นข้อมูลของโคิรื่งการื่ผื่่านทาง
Line	 โพ็สต้์	 VDO	 เชิิญ่ชิวนลงใน	 YouTube	และข่าวสารื่ต้่าง	 ๆ	 ผื่่านทาง	
Page	 ของ	 facebook	 โรื่ต้ารื่่ภูเก็ต้เซ้ึ่าท์	 ทำให้้เกิดการื่รื่่บรืู่้และต้ิดต้าม
คิวามคิบ่ห้นา้ในการื่ดำเนินกจิกรื่รื่มบำเพ็ญ็่ป็รื่ะโยชินก์บ่ทางสโมสรื่	ป็จัจบ่น่
เรื่าม่ผืู่้ต้ิดต้ามกว่า	1,100	คิน	
	 ทางสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ภูเก็ต้เซ้ึ่าท์ได้เล็งเห้็นการื่ช่ิวยเห้ล่อทางด้านอาชิ่พ็
ให้ก้บ่ชิม่ชิน	และมส่มาชิกิสโมสรื่ท่�มค่ิวามสามารื่ถู	และถูอ่วา่เป็น็ผืู่ท่้�ป็รื่ะสบ
คิวามสำเรื่็จในการื่ใชิ้	Social	Media	ก่บธี่รื่กิจของสมาชิิกท่านน่�น	น่�นก็คิ่อ	
รื่ทรื่.ฐิต้ิพ็รื่	จ่นทรื่์ป็รื่ะเสรื่ิฐ	 (คิ่ณก่้ง)	ซึ่่�งสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ภูเก็ต้เซึ่้าท์	ก็ได้เต้รื่่ยม
ท่�จะถู่ายทอดคิวามสามารื่ถูจากป็รื่ะสบการื่ณ์จรื่ิงของคิ่ณก่้งผื่่านชิ่องทาง	
TikTok	 ส่งมอบกลเม็ดในการื่ขายสินคิ้าให้้ก่บชิ่มชินเพ็่�อเป็็นอ่กชิ่องทาง
ในการื่สรื่้างรื่ายได้	 ท่กท่านสามารื่ถูเข้าไป็ต้ิดต้ามคิ่ณก่้งได้ท่�	 TikTok	 ช่ิ�อ	
“สว่นน้องเอ็ม”
	 สำห้รื่่บอ่กห้น่�งสโมสรื่ในการื่ดูแลของผื่มในฐานะท่�ป็รื่่กษาในการื่
กอ่ต้่�งสโมสรื่	กค่็ิอสโมสรื่โรื่ต้ารื่เ่ห้มอ่งแรื่ภู่เกต็้	ซึ่่�งมค่ิวามโดดเดน่ในด้านภาพ็
ล่กษณส์าธีารื่ณะอก่ห้น่�งสโมสรื่เช่ินกน่	เน่�องจากสมาชิิกในสโมสรื่มอ่าชิพ่็ทาง
ด้าน	Media	ซึ่่�งม่คิวามถูน่ดทางด้าน	Online	Marketing	เชิ่น	facebook,
Instagram,	Line,	Business	ถู่ายภาพ็ท่�งภาพ็นิ�งและVideo	Presentation	
น่�นก็คิ่อ	รื่ทรื่.นพ็วิชิญ่์	นาคิเพ็็งพ็ิศ	(โบ�ท)	แห้่งบรื่ิษ่ท	TakeMedia	Agency	
อก่ท่�งยง่มส่มาชิิกสโมสรื่อก่	2	ทา่นท่�ป็รื่ะกอบอาช่ิพ็ทางดา้นส่�อสิ�งพ็มิพ็	์ทา่น
เป็น็นายกกอ่ต้่�ง	นยก.เกรื่ย่งยท่ธี	เต้โชิภาส	(พ็่�โก)้	แห้ง่	KingArt	Advertising	
และ	รื่ทรื่.ทิพ็าน่น	จอมเทพ็มาลา	 (น้องต้าล)	แห้่ง	Go4Ads	Creative	ซึ่่�ง
ถู่อว่าท่�งสามท่านเป็็นกำล่งสำค่ิญ่ในด้านภาพ็ล่กษณ์สาธีารื่ณะ	 ผื่มอยาก
จะยกต่้วอย่างท่�ทางสโมสรื่โรื่ต้ารื่่เห้ม่องแร่ื่ภูเก็ต้ได้ดำเนินการื่ในส่วนของ
ภาพ็ล่กษณ์ท่�เพ็ิ�งผ่ื่านไป็ไม่นาน	 น่�นก็ค่ิอการื่จ่ดกิจกรื่รื่ม	 “ห้ลืาดรักษ์เลื”
เพ็่�อนำรื่ายได้มาสมทบในโคิรื่งการื่	 “Save Under Water World” 

การ์ปัร์ะชุาส์ัมื่พันธิ์ภาพลิักษณ์มื่ีส์่วน
ในการ์ชุว่ยเหล่ิอดืา้นมูื่ลินิธิโิร์ตาร์ไีดือ้ยา่งไร์

โดืย ผวนดื.ธิกฤต บุ่ตร์ร์ุ่งโร์จน์
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีภูเก็ตเซิ้าท์ 
ผู้ว่าการ์ภาคนอมื่ินีเดืส์ซิิกเนท ปัี 2568-2569
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ในกิจกรื่รื่มห้ารื่ายได้ด่งกล่าวได้ม่การื่ใชิ้ส่�อในท่ก	 ๆ	 ด้านไม่ว่า
จะเป็็น	 Bill	 Board	 สถูาน่วิทย่ท้องถิู�น	 การื่รื่วบรื่วมร้ื่านค้ิาท่�มา
ออกบูธีผื่่าน	 Line	 Business	 ข่าวสารื่กิจกรื่รื่มและว่ต้ถู่ป็รื่ะสงคิ์	 
ผื่่านทาง	facebook	โรื่ต้ารื่่เห้ม่องแรื่่ภูเก็ต้	การื่จ่ดทำ	E-Book	เพ็่�อ 
ชิว่ยเห้ลอ่ร้ื่านคิา้ต้า่ง	ๆ 	เป็น็ต้น้	ซึ่่�งในท่ก	ๆ 	ช่ิองทางก็ไดม้ก่ารื่สอดแทรื่ก 
ว่ต้ถู่ป็รื่ะสงค์ิของการื่จ่ดกิจกรื่รื่ม	 โดยเฉัพ็าะการื่ส่�อสารื่ให้้เห็้นถู่ง
ต้้นต้อของการื่จ่ดกิจกรื่รื่มว่ามาจากสโมสรื่โรื่ต้ารื่่เห้ม่องแรื่่ภูเก็ต้ซึ่่�ง
ได้รื่่บคิวามสนใจและป็รื่ะสบคิวามสำเรื่็จ	 ทำให้้เป็็นท่�รืู่้จ่กในวงกว้าง	
ท่�งในภาคิรื่่ฐ	ภาคิเอกชินและป็รื่ะชิาชินท่�วไป็
	 ท่�งสองสโมสรื่ไดน้ำเอาภาพ็กจิกรื่รื่มบำเพ็ญ็่ป็รื่ะโยชินท์่�ทำให้้
เกิดผื่ลกรื่ะทบต่้อจิต้ใจ	 ผื่่านภาพ็ถู่าย	 ห้รื่่อว่ด่โอในขณะทำกิจกรื่รื่ม	
และเกิดผื่ลกรื่ะทบในวงกว้าง	 ทำให้้ท่�งสองสโมสรื่รื่่บการื่ชิ่วยเห้ล่อ
ในการื่จ่ดห้ารื่ายได้มาทำโคิรื่งการื่บำเพ็็ญ่ป็รื่ะโยชิน์	 ห้รื่่อแม้กรื่ะท่�ง
สามารื่ถูทำให้้เพ็ิ�มสมาชิิกได้	 จากการื่ท่�ได้เห้็นการื่ทำงานเพ็่�อส่งคิม

RYLA 3330

ของท่�งสองสโมสรื่	 ย่งทำให้้ได้มาซึ่่�งสมาชิิกสโมสรื่ท่�เพ็ิ�มข่�น	 รื่วมถู่ง
เป็น็การื่กรื่ะต้่น้ให้ส้มาชิกิร่ื่วมกน่บริื่จาคิให้ก้บ่ทางมูลนธิีโิรื่ต้ารื่ไ่ด้มากข่�น	
และเข้าใจในการื่นำ	DDF	มาใชิ้ในโคิรื่งการื่ต้่อไป็ไม่ว่าจะเป็็นโคิรื่งการื่
ท่นสน่บสน่นรื่ะด่บภาคิ	 (District	 Grant)	 ห้รื่่อโคิรื่งการื่ท่นสน่บสน่น
รื่ะด่บโลก	(Global	Grant)	
	 ในป็ัจจ่บ่น	ทางภาคิ	3330	โรื่ต้ารื่่สากล	ก็ได้ม่ส่งเสรื่ิมเก่�ยวก่บ
ภาพ็ล่กษณ์สาธีารื่ณะ	 โดยการื่บรื่รื่จ่ไว้ในการื่อบรื่มส่มมนา	 Vibrant	
Club	Workshop	 ซ่ึ่�งในป็ีโรื่ต้ารื่่	 2565-66	 ก็ได้ม่การื่จ่ดการื่อบรื่ม
ส่มมนาไป็เม่�อว่นท่�	6	สิงห้าคิม	2565	ท่�ผื่่านมา	ทำให้้ท่ก	ๆ	สโมสรื่ของ 
ภาคิ	3330	สามารื่ถูใชิท้รื่พ่็ยากรื่	โดยเฉัพ็าะโลโก	้รื่วมถูง่	Template	ต้า่ง	ๆ  
ของโรื่ต้ารื่่สากล	 ในการื่ป็รื่ะชิาส่มพ็่นธี์ภาพ็ล่กษณ์ออกไป็ในห้ลาย 
ชิ่องทาง	โดยเฉัพ็าะใน	Social	media	ท่�เป็็นชิ่องทางท่�เข้าถู่งง่าย	ไม่ว่า
จะเป็็น	facebook	Line	Instragram	YouTube	และ	TikTok	ท่�กำล่ง
เป็็นท่�นิยมอย่างแพ็รื่่ห้ลายได้อย่างถููกต้้อง

	 อน.ชิารื่ินรื่ดา	 โสภณชินากูล	 ป็รื่ะธีานโคิรื่งการื่อบรื่มเยาวชินผืู่้นำโรื่ต้ารื่่	 (RYLA)	 
ป็ี	2022-2023	พ็รื่้อมคิณะกรื่รื่มการื่จากสโมสรื่โรื่ต้ารื่่พ็รื่ะป็ฐมเจด่ย์	ได้จ่ดอบรื่มท่�โรื่งเรื่่ยน 
สิรื่ิธีรื่รื่าชิวิทยาล่ย	 เม่�อว่นท่�21-23	 ต้่ลาคิม	 2565	 โดยม่เยาวชินเข้ารื่่วม	 296	 คินจาก	 
66	สโมสรื่	
	 กิจกรื่รื่มคิรื่่�งน่�ม่เป็้าห้มายเพ็่�อป็ลูกฝั่งการื่เป็็นผืู่้นำอย่างม่คิ่ณธีรื่รื่มและจริื่ยธีรื่รื่ม	
รื่วมท่�งการื่อยู่ร่ื่วมก่นอย่างม่คิวามส่ขผ่ื่านกิจกรื่รื่มท่�จ่ดข่�นในรูื่ป็แบบต่้าง	 ๆ	 และได้รื่่บ
เก่ยรื่ต้ิจากวิทยากรื่ห้ลาย	 ๆ	 ท่าน	 มารื่่วมให้้คิวามรืู่้	 คิวามสน่กสนานอย่างม่สารื่ะและ 
คิวามบ่นเทิง	ทำให้้งานคิรื่่�งน่�สำเรื่็จล่ล่วงไป็ด้วยด่

กิจกร์ร์มื่ภาค 3330
	 สโมสรื่อินเทอร์ื่แรื่คิท์โรื่งเร่ื่ยนเบญ่จมรื่าชิูทิศ	
รื่าชิบ่รื่่	 ภายใต้้การื่อ่ป็ถู่มภ์ของสโมสรื่โรื่ต้ารื่่รื่าชิบ่รื่่ได้
ดำเนินกิจกรื่รื่มห้ารื่ายได้นอกโรื่งเรื่่ยนด้วยการื่เล่นดนต้รื่่
เป็ิดห้มวก	ณ	ต้ลาดโคิยก่�	อ.เม่อง	จ.รื่าชิบ่รื่่	 เม่�อว่นท่�	7
พ็ฤศจกิายน	2565	(วน่ลอยกรื่ะทง)	ซึ่่�งไดร้ื่บ่การื่สนบ่สนน่
ท่นออกคิ่ายอาสาจากป็รื่ะชิาชินท่�วไป็	 นอกจากน่� 
ทางสโมสรื่ย่งได้ห้ารื่ายได้ในโรื่งเรื่่ยนด้วยการื่ขายขนม
โต้เก่ยวกรื่อบ	 โดยม่สมาชิิกสโมสรื่เป็็นผู้ื่ดำเนินธี่รื่กิจ
การื่ขายและนำมาแบ่งป็ันก่บน้องพ็่�	 และเพ็่�อให้้สมาชิิก 
ในสโมสรื่เรื่่ยนรืู่้วิธี่การื่ขาย	การื่ทำงานเป็็นท่ม	ก่อให้้เกิด 
คิวามรื่่กคิวามสาม่คิคิ่ในห้มู่คิณะ
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กิจกร์ร์มื่ภาค 3330

	 9	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่จ่ งห้ว่ด
ภูเก็ต้มอบถู่งย่งชิ่พ็จำนวน	100	ถู่ง
เพ็่�อบรื่รื่เทาสาธีารื่ณภ่ยเบ่�องต้้น
และช่ิวยเห้ล่อผู้ื่ป็รื่ะสบอ่ทกภ่ยใน
เขต้จ่งห้ว่ดภูเก็ต้	 เพ็่�อสร้ื่างคิวาม
ส่มพ็น่ธ์ีอน่ดใ่นการื่แลกเป็ล่�ยนเรื่ย่นรืู่้
การื่ข่บเคิล่�อนการื่ป็ฎิบ่ต้ิงานใน
จ่งห้ว่ดภูเก็ต้

	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่ท่วารื่วด	่นำโดย	นย.ป็ณ่ณมา	

คิณ่ช่ิญ่ธ์ีาดา	พ็รื่อ้มสมาชิกิ	มอบรื่ถูวล่แชิร์ื่ท่�ไดร้ื่บ่

การื่สนบ่สนน่จากสโมสรื่โรื่ต้ารื่ก่รื่ะท่ม่แบนให้้กบ่

ผืู่ป้็ว่ยต้ดิเต้ย่ง	ณ	ต้.สวนป็า่น	จ.นคิรื่ป็ฐม	เม่�อวน่ท่�

24	ต้่ลาคิม	2565	เน่�องในกิจกรื่รื่มว่นโป็ลิโอโลก	

(World	End	Polio	Day	2022)

	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่นคิรื่ห้าดให้ญ่่

เต้รื่่ยมคิวามพ็รื่้อมเพ็่�อมอบโคิรื่งการื่

“คอมพูิว่เตอร์เพูื�อน้อง” ในกองท่น

สมชิายและขว่ญ่ใจ	 กมลพ็่นธี์ทิพ็ย์	

ณ	โรื่งเรื่ย่นวด่สง่ฆวรื่ารื่าม	ต้.ทา่มะเด่�อ	

อ.บางแก่ว	จ.พ็่ทล่ง

	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่บ้านแพ็้วและ

สโมสรื่โรื่ต้าร่ื่สม่ทรื่สาคิรื่	 นำโดย	

ผื่วล . ชิ่ ชิ ว าล 	 และอน .พ็นิ ต้ า	

เต้ละวาณชิิย์	พ็รื่้อมด้วยสมาชิิก	รื่่วม

มอบน�ำด่�ม	 จำนวน	 1,000	 โห้ล

ยาและเวชิภณ่ฑ์ท่�ได้รื่บ่การื่สนบ่สนน่

จากสโมสรื่โรื่ต้ารื่บ้่านแพ้็ว	สมท่รื่สาคิรื่

กรื่ะท่่มแบนและสม่ทรื่สงคิรื่าม	

ซึ่่�งเป็็นสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ในเขต้พ็่�นท่�	 18	 ให้้ก่บผืู่้ป็รื่ะสบอ่ทกภ่ยในพ็่�นท่�	 ต้.บางย่�โท	อ.บางไทรื่	จ.พ็รื่ะนคิรื่ศรื่่อย่ธียา	 โดยม่นายกอบต้.บางย่�โท	

พ็รื่้อมเจ้าห้น้าท่�รื่่วมทำกิจกรื่รื่มคิรื่่�งน่�ด้วย
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	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่ห้าดให้ญ่่	 ร่ื่วมก่บ	 BNI	 และน่กเรื่่ยน

โรื่งเรื่่ยนก่ลวด่ศ่กษา	 จ่ดกิจกรื่รื่มว่นโป็ลิโอโลก	 ร่ื่วมก่น

ป็ล่อยก่้งก้ามกรื่าม	 จำนวน	 1.2	 ล้านต่้วลงสู่ทะเลสาบสงขลา	 

ณ	 สวนป็รื่ะว่ติ้ศาสต้ร์ื่พ็ลเอกเป็รื่ม	 ติ้ณสูลานนท์	 ซึ่่�งได้รื่่บการื่

สน่บสน่นจากป็รื่ะธีานเม้งและธีนาคิารื่ก่้งเขาเข่ยว

	 สโมสรื่โรื่ทาแรื่คิท์ชิ่มชินรื่าชิบ่รื่่	 นำโดย	 นยก.กมลภ่ทรื่	 
ต้น่เลิศ	 พ็รื่้อมด้วยสมาชิิก	 ร่ื่วมกิจกรื่รื่มว่นส่งคิมสงเคิรื่าะห้์แห้่งชิาต้ิ 
และว่นอาสาสม่คิรื่ไทย	 ณ	 ศูนย์สาธีารื่ณสงเคิรื่าะห้์เด็กพ็ิเศษ 
ว่ดห้้วยห้มู	 ต้.เจด่ย์ห้่ก	 อ.เม่อง	 จ.รื่าชิบ่รื่่	 ได้มอบเงินสน่บสน่น 
การื่จ่ดงาน	ทำกิจกรื่รื่มจิต้อาสาป็ลูกต้้นไม้	ป็รื่่บภูมิท่ศน์	มอบสิ�งของ
เคิรื่่�องใชิ้ท่�จำเป็็น	 ถูวายภ่ต้ต้าห้ารื่เพ็ล	 และเล่�ยงอาห้ารื่กลางว่น 
สำห้รื่่บเด็กพ็ิเศษท่�อยู่ในการื่ดูแลจำนวน	36	คิน	

	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่ส่่พ็รื่รื่ณิการ์ื่	นำโดย	 
นย.พ็ช่ิรื่กน่ย์	ป็านบ้านเกร็ื่ด	พ็ร้ื่อมสมาชิกิ	 
รื่่วมก่บรื่้านสาล่� เอกช่ิย	 “ปันนำ�าใจิ 
สู ่ชิมุชิน” โดยมอบสิ�งของจำเป็น็	ขา้วสารื่ 
และน�ำพ็รื่ิก	 เพ็่�อช่ิวยเห้ล่อคิรื่อบคิรื่่ว
ผืู่้ป็รื่ะสบภ่ยน�ำท่วมท่� 	 ต้ .บางให้ญ่่	
อ.บางป็ลาม้า	จ.ส่พ็รื่รื่ณบ่รื่่

	 สโมสรื่โรื่ต้าร่ื่พ็ลอยรื่าชิบร่ื่	่นำโดย 
นย.ท่ต้ชิญ่า	 ศิรื่ิวงศ์	 นยล.เจนจิรื่า	 
เด่อนข่�น	 ผื่ชิภ.ป็รื่ะจวบ	 ฤทธีิ�แดง 
สมาชิิกสโมสรื่	และ	อน.ส่มาล่	ธีนว่ฒิน์	
ป็รื่ะธีานมูลนิธีิ	 ทำโคิรื่งการื่	 District	
Grant	 DG	 2340617	 โดยสอดคิล้อง
ก่บเรื่่�องท่�เน้นคิวามสำคิ่ญ่แม่และเด็ก 

	 สโมสรื่โรื่ทาแรื่คิท์วิทยาล่ยอาชิ่วศ่กษา
ส่พ็รื่รื่ณบ่รื่่	 นำโดย	 นย.เอกชิ่ย	 ฟัื้กห้อม	 อาจารื่ย์ 
ท่�ป็รื่ก่ษาและคิณะกรื่รื่มการื่สโมสรื่	 เข้าร่ื่วมกจิกรื่รื่ม
ป็ลูกป่็ารื่่กษาสิ�งแวดล้อมเน่�องในว่นโป็ลิโอโลก	 ซึ่่�ง
จ่ดโดยสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ส่พ็รื่รื่ณิการ์ื่	 โดยป็ลูกต้้นไม้ 
จำนวน	200	ต้้น	เพ็่�อเพ็ิ�มพ็่�นท่�สเ่ขย่วให้้กบ่ช่ิมชิน

ในโคิรื่งการื่	 “ส่งเสริมสุขภาว่ะอนามัย่เด็กปฐมวั่ย่แลืะเย่าว่ชินทำั�งร่างกาย่ จิิตใจิ เพูื�ออยู่่ในสังคมอย่่างมีคว่ามสุข”	 รื่วมมูลค่ิาโคิรื่งการื่	 
237,600	บาท	โดยม่	อผื่ภ.วิชิ่ย	มณ่ว่ชิรื่เก่ยรื่ต้ิ	เป็็นป็รื่ะธีานเป็ิดโคิรื่งการื่
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D.3340
บ่ร์ร์ณาธิิการ์ร์่วมื่ ภาค 3340 โร์ตาร์ีส์ากลิ

อน.พุฒิธิร์ พัฒนส์ินทร์
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีอีคลิับ่ ภาค 3340

โดืย ผวภ.พร์ร์ณธิิดืา โร์จน์วร์ร์ณส์ินธิุ์
ผู้ว่าการ์ภาค 3340  ปัี 2565-2566

	 “มลูนธิีโิรื่ต้ารื่”่	ค่ิอนิติ้บค่ิคิลท่�ไมแ่สวงห้าผื่ลกำไรื่

เป็็นนิต้ิบ่คิคิลท่�ให้้การื่สน่บสน่นคิวามพ็ยายามของ

โรื่ต้ารื่่สากล	 เพ็่�อให้้บรื่รื่ล่คิวามเข้าใจรื่ะห้ว่างก่น

ในโลกและส่นต้ิส่ขผื่่านโป็รื่แกรื่มด้านมน่ษยธีรื่รื่ม	

การื่ศ่กษา	 ว่ฒินธีรื่รื่มและการื่แลกเป็ล่�ยนรื่ะห้ว่าง

ป็รื่ะเทศ	ไดร่้ื่บการื่สนบ่สนน่โดยการื่บรื่จิาคิโดยสมค่ิรื่ใจ

เท่าน่�น	 ในเด่อนพ็ฤศจิกายนของป็ีโรื่ต้าร่ื่สากล	 ได้จ่ด

ให้้เป็็นเด่อนแห้่งมูลนิธีิโรื่ต้ารื่่	 เพ็่�อป็รื่ะชิาส่มพ็่นธี์

โคิรื่งการื่บำเพ็ญ็่ป็รื่ะโยชิน์ท่�รื่บ่การื่สน่บสน่นจากมลูนิธีฯิ	

	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่ใ่นภาคิ	3340	ไดท้ำโคิรื่งการื่บำเพ็็ญ่

ป็รื่ะโยชิน์ท่�ไดร่้ื่บการื่สนบ่สนน่จากมลูนธิีหิ้ลายโคิรื่งการื่

จากอด่ต้ถู่งป็ัจจ่บ่น	 เป็็นโคิรื่งการื่ท่�เป็็นป็รื่ะโยชิน์

และส่งผื่ลกรื่ะทบต่้อผืู่้คินและชิ่มชินเป็็นอย่างมาก	

อ่กท่�งย่งเป็็นโคิรื่งการื่ท่�ทำได้อย่างต่้อเน่�องรื่ะยะยาว	

ซึ่่�งในนิต้ยสารื่ฉับ่บน่�	 ผื่มได้นำมาป็รื่ะชิาส่มพ่็นธี์เพ่็ยง

บางส่วนเท่าน่�น	 เพ็่�อให้้ท่กท่านได้รื่่บทรื่าบข้อมูล

และร่ื่วมรื่ณรื่งคิ์ ให้้ท่ านรื่่วมบรื่ิจาคิให้้ก่บมูลนิธีิ

โรื่ต้ารื่่ต้ามคิวามสม่คิรื่ใจ	 ก่อเกิดป็รื่ะโยชิน์ต้่อมวลมิต้รื่

ท่�วโลก	n

โคร์งการ์ต่อลิมื่หายใจให้น้อง ๆ

จากจ่ดเรื่ิ�มต้้นของโคิรื่งการื่	“STOP TEEN MOM”	ของสโมสรื่
โรื่ต้ารื่อ่ค่ิลบ่ภาคิ	3340	ไดท้ำการื่สำรื่วจการื่ต้่�งคิรื่รื่ภท์่�ไมพ่็รื่อ้มในวย่รื่่น่
ในโรื่งพ็ยาบาลพ็รื่ะป็กเกล้า	จ่งห้ว่ดจ่นทบ่รื่่	ทำให้้พ็บว่าเด็กแรื่กคิลอด
ท่�ม่น�ำห้น่กต้่วน้อยถู่งน้อยมาก	 (500	กรื่่ม	 ถู่ง	 1500	กรื่่ม)	 จะม่ภาวะ
การื่ห้ายใจลำบาก	จำเป็น็ต้อ้งใชิเ้คิรื่่�องชิว่ยห้ายใจแบบชินดิพ็เิศษ	(HFOV)
ซึ่่�งโรื่งพ็ยาบาลพ็รื่ะป็กเกล้าม่ไม่เพ็่ยงพ็อสำห้รื่่บผืู่้ป่็วยเด็กทารื่ก
ซ่ึ่�งม่จำนวนมาก	 เน่�องจากโรื่งพ็ยาบาลพ็รื่ะป็กเกล้าเป็็นโรื่งพ็ยาบาล
ศูนย์กลางท่�รื่่บเด็กแรื่กคิลอดท่�ม่ป็ัญ่ห้าจากโรื่งพ็ยาบาลรื่ะด่บอำเภอ
ซ่ึ่�งไม่ม่แพ็ทย์เฉัพ็าะทางและไม่ม่เคิรื่่�องม่อท่�พ็รื่้อมในการื่ให้้การื่รื่่กษา
ทำให้้ม่ทารื่กแรื่กคิลอดท่�ม่คิวามจำเป็็นต้้องใช้ิเคิรื่่�องช่ิวยห้ายใจ
ชินดิพ็เิศษ	(HFOV)	เป็น็จำนวนมาก	และเคิร่ื่�องมอ่ดง่กลา่วมไ่มเ่พ็ย่งพ็อ
ทำให้้ม่อ่ต้รื่าคิวามเส่�ยงในการื่เส่ยชิ่วิต้ของเด็กทารื่กได้	 นอกจากน่�	
ทางโรื่งพ็ยาบาลย่งม่แพ็ทย์ท่�ม่คิวามรืู่้คิวามสามารื่ถูเฉัพ็าะทางเก่�ยวก่บ
การื่ทำศ่ลยกรื่รื่มทารื่กแรื่กคิลอดท่�ม่ป็ัญ่ห้าด้านห้่วใจแต้่กำเนิดท่�
จำเป็็นต้้องรื่่บการื่ผื่่าต้่ด	 ซ่ึ่�งห้ล่งการื่ผื่่าต้่ดจะต้้องใช้ิเคิรื่่�องช่ิวยห้ายใจ
ชินิดพ็ิเศษน่�	
	 ทางสโมสรื่โรื่ต้ารื่่อ่คิล่บภาคิ	 3340	 เล็งเห้็นคิวามสำคิ่ญ่ในการื่
ช่ิวยช่ิวิต้ทารื่กแรื่กคิลอด	 จ่งทำโคิรื่งการื่	 “ต่อลืมห้าย่ใจิให้้น้อง ๆ” 
โดยจ่ดวิ�งการื่ก่ศลเพ็่�อนำเงินมาซึ่่�อเคิรื่่�องม่อแพ็ทย์และด้วยคิวาม
อน่เคิรื่าะห้์จากสโมสรื่โรื่ต้ารื่่	 Daegu	 Eighty	 Eight	 ป็รื่ะเทศเกาห้ล่	
จ่งได้เกิดโคิรื่งการื่	 Global	 Grant	 ท่�สามารื่ถูนำมาชิ่วยเห้ล่อซึ่่�อ
เคิรื่่�องมอ่แพ็ทยด์ง่กลา่วได	้โดยมก่ำลง่สนบ่สน่นจากห้ลายสโมสรื่โรื่ต้ารื่่
ท่�งในภาคิ	 3340	 เชิ่น	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่อ่คิล่บดอลฟื้ินพ็่ทยาอินเต้อร์ื่
เนชิ่�นแนล	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่ในภาคิ	 3350	 เชิ่น	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่กรื่่งเทพ็
สยามมินทรื่์	 ให้้การื่สน่บสน่นรื่่วมโคิรื่งการื่ด่งกล่าว	 โดยเรื่าได้ส่งมอบ
เคิร่ื่�องชิ่วยห้ายใจชินิดพ็ิเศษ	 (HFOV)	 ให้้โรื่งพ็ยาบาลพ็รื่ะป็กเกล้า
จำนวน	2	เคิรื่่�อง	
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	 ป็ัจจ่บ่นเคิรื่่�องช่ิวยห้ายใจท่�เรื่า 

สง่มอบได้ชิว่ยเห้ลอ่เด็กทารื่กแรื่กคิลอด

ให้้ม่ชิ่ วิต้ท่�ป็ลอดภ่ย	 ต่้อลมห้ายใจ 

ให้้เด็ก	 ๆ	 ได้ถู่งปี็ละ	 250	 รื่าย	 น่บว่า 

การื่ทำโคิรื่งการื่	Global	Grant	ในคิรื่่�งน่� 

สามารื่ถูชิ่วยต้่อลมห้ายใจให้้น้อง	 ๆ	

ทารื่กแรื่กคิลอดให้้สามารื่ถูกล่บมา 

ใชิ้ชิ่วิต้ได้ต้ามป็กต้ิต้่อไป็

	 เน่�องจากม่คิำขอมากมายจากทางโรื่งเรื่่ยนในเรื่่�อง 

ขอเคิรื่่�องกรื่องน�ำให้้ก่บโรื่งเรื่่ยน	 แต้่ด้วยจำนวนน่กเรื่่ยนและ

ขนาดของโรื่งเรื่่ยนในพ่็�นท่�ห้่างไกลน่�นส่วนให้ญ่่แล้วจะเป็็น

โรื่งเรื่่ยนขนาดเล็ก	 ทำให้้สโมสรื่โรื่ต้ารื่่ห้มากแข้งได้ม่แนว 

คิวามคิิดในการื่จ่ดทำโคิรื่งการื่น�ำในรูื่ป็แบบท่�ง่ายในการื่ติ้ดต้่�ง

และบำรื่่งรื่่กษา

	 ในห้ลาย	 ๆ	 ปี็ท่�ผื่่านมา	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่ห้มากแข้งได้จ่ด

กิจกรื่รื่มวิ�งมารื่าธีอนเพ็่�อรื่ะดมท่น	 สำห้รื่่บโคิรื่งการื่ต้่าง	 ๆ	 ท่�

สโมสรื่ไดม้แ่ผื่นในการื่จด่ทำโคิรื่งการื่ต้า่ง	ๆ 	ไมว่า่จะเป็น็ทน่การื่

ศก่ษา	ขาเทย่มให้ก้บ่ผืู่พ้็กิารื่	เคิรื่่�องมอ่แพ็ทย	์รื่วมถู่งโคิรื่งการื่	Global	

Grant	ท่�สโมสรื่ได้เต้รื่่ยมไว้

	 และในป็ี	 พ็.ศ.2561	 สโมสรื่ได้ทำโคิรื่งการื่	 Global	 Grant	

เพ็่�อโรื่งเรื่ย่นขนาดเลก็	จำนวน	211	โรื่งเรื่ย่นในห้มูบ่า้นขนาดเลก็พ็่�นท่� 

ห้่างไกล	

	 โดยคิำนง่ถูง่การื่ต้ดิต้่�งและบำรื่ง่รื่ก่ษาท่�งา่ยต้อ่การื่ดแูล	โดยม่

ต้ว่กรื่อง	4	ข่�นต้อน	พ็รื่อ้มท่�ยด่สแต้นเลส	โดยเรื่ิ�มจากใสไ่สก้รื่องกรื่ะดาษ/

คิาร์ื่บอน/เรื่ซึ่ิ�น/และกรื่องเซึ่รื่ามิกต้ามลำด่บ	 และถู่งบรื่รื่จ่น�ำขนาด	 

50	ลิต้รื่พ็รื่้อมลูกลอยในถู่ง

	 ในจ่งห้ว่ดอ่ดรื่ธีาน่	 ได้แบ่งเป็็นเขต้พ็่�นท่�การื่ศ่กษาท่�งห้มด	 

4	เขต้	สโมสรื่จ่งได้จ่ดการื่ฝ่ึกอบรื่มสำห้รื่่บโรื่งเรื่่ยนท่�เข้ารื่่วมโคิรื่งการื่	

เป็็น	4	คิรื่่�ง	ต้ามพ็่�นเขต้การื่ศ่กษาน่�น	ๆ	โดยสอนการื่ต้ิดต้่�งและบำรื่่ง

รื่ก่ษาให้ก้บ่บค่ิลากรื่ของโรื่งเรื่ย่นและมค่่ิาวส่ดอ่ป่็กรื่ณ์ในการื่ติ้ดต้่�งให้้

ก่บโรื่งเรื่่ยนเห้ล่าน่�น	ท่�จะต้้องดำเนินการื่โดยโรื่งเรื่่ยนเอง

	 นอกจากพ็่�นท่�การื่ศ่กษาท่�ง	4	เขต้แล้ว	สโมสรื่ได้จ่ดฝ่ึกอบรื่ม

ห้ลก่สูต้รื่	“ว่ศิูว่กรน้อย่”	ห้รื่อ่	Little	Engineer	ให้ก้บ่โรื่งเรื่ย่นจำนวน	

20	โรื่งเรื่ย่นในพ็่�นท่�ในวน่ท่�	11	ต้ล่าคิม	2018	โดยผื่า่นห้ลก่สตู้รื่ลกูเสอ่	

ให้้เด็ก	ๆ	ได้ส่งเกต้และต้รื่วจสอบสภาพ็น�ำ	ห้รื่่อคิ่ณภาพ็น�ำโดยการื่ดู	

ดม	ลิ�มรื่ส	ส่มผื่่ส	โดยแบ่งเป็็นฐานสาธีิต้ต้่าง	ๆ	เพ็่�อการื่เรื่่ยนรืู่้	4	แห้่ง

โคร์งการ์นำ�าส์ำหร์ับ่โร์งเร์ียนขนาดืเลิ็กในพ่�นที�ห่างไกลิ
โดืย ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีหมื่ากแข้ง

	 โดยห้ล่ งจาก พิ็ธี่

มอบและฝึ่กอบรื่มผ่ื่านได้ 

ป็รื่ะมาณคิร่ื่�งปี็	 สโมสรื่ 

โรื่ต้ารื่่ห้มากแข้งร่ื่วมก่นก่บ

กล่ม่	Expats	Club	ในจง่ห้วด่

อ่ดรื่ธีาน่	 ซ่ึ่�งเป็็นส่วนห้น่�ง

ของโคิรื่งการื่ในการื่ออกสำรื่วจโรื่งเรื่ย่นท่�ร่ื่วมโคิรื่งการื่เพ็่�อป็รื่ะเมินใน

การื่ต้ดิต้่�งและการื่ดูแลรื่ก่ษาเคิร่ื่�องกรื่องน�ำ	โดยต่้างเป็็นชิาวต่้างชิาต้ิ 

จำนวน	 6	 ท่ม	 ๆ	 ละ	 2	 คิน	 เพ็่�อออกสำรื่วจและป็รื่ะเมินโรื่งเรื่่ยน

ท่�งห้มด	 ในการื่เย่�ยมน่�น	 ได้ป็รื่ะเมินการื่ต้ิดต้่�งในสถูานท่�เห้มาะสม	 

รื่วมถู่งการื่บำรื่่งรื่่กษาท่�เห้มาะสม	โดยม่อะไห้ล่ต้่าง	ๆ	ต้ิดไป็ด้วย

	 จากผื่ลการื่ป็รื่ะเมนิ	โรื่งเรื่ย่นสว่นให้ญ่อ่ยูใ่นสภาพ็ท่�เห้มาะสม	 

70	แห่้ง	จากต้้องการื่คิวามช่ิวยเห้ลอ่/แนะนำในบางส่วน	40	โรื่งเรื่ย่น

สามารื่ถูแก้ไขปั็ญ่ห้าด้วยต้นเอง	 30	 แห่้ง	 อาจจะต้้องกล่บไป็เย่�ยม 

อก่คิรื่่�งและม่	5	โรื่งเรื่่ยนท่�ไม่ใชิ้งานเน่�องจากได้รื่่บรื่ะบบอ่�นทดแทน	 

จง่นำส่งให้้โรื่งเรื่ย่นท่�ขาดแคิลนอ่�น	ๆ 	ต่้อไป็	ปั็ญ่ห้าและข้อบกพ็ร่ื่องต่้าง	ๆ  

ได้รื่บ่การื่แก้ไขด้วยคิำแนะนำท่�ง่าย	ๆ	ห้ากเรื่าไม่ลงพ็่�นท่�	 เพ็่�อป็รื่ะเมิน	

บางแห่้งอาจจะย่งคิงไม่ดำเนินการื่ซึ่่�งเป็็นการื่สิ�นเป็ล่องเงินท่น 

รื่่วมถู่งสรื่้างคิวามผื่ิดห้ว่งให้้ก่บท่ก	ๆ	คินท่�เก่�ยวข้องก่บโคิรื่งการื่
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โดืย ผวน. แส์งทิวา ทองอู่ฉาง
ภาค 3340 โร์ตาร์ีส์ากลิ

ภายใต้้ชิ่�อ	 Vocational	 Training	 Camp	 with
Language	 Tra in ing	 and	 Job	 Fai r 	 for	 Thai	
Underprivileged	 Students	 จ่ดทำข่�นจากคิวามรื่่วมม่อ
รื่ะห้ว่างสโมสรื่โรื่ต้าร่ื่ห้นองคิายและโรื่ต้าร่ื่สากลภาคิ	 2510	
ฮุอกไกโด	 ป็รื่ะเทศญ่่�ป็่่น	 โคิรื่งการื่น่�เป็็นโคิรื่งการื่ต้่อเน่�อง
มาจนถู่งป็ีบรื่ิห้ารื่ป็ัจจ่บ่น	 ภายใต้้การื่นำของผืู่้ว่าการื่ภาคิ
พ็รื่รื่ณธีิดา	โรื่จน์วรื่รื่ณสินธี่์
	 สมาชิิกโรื่ต้ารื่่ห้นองคิายและมวลมิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนจาก
ภาคิ	2510	ฮุอกไกโด	ป็รื่ะเทศญ่่�ป็่น่	ไดท้ำการื่สำรื่วจโคิรื่งการื่
รื่่วมก่นอย่างต้่อเน่�อง	 จนเล็งเห้็นปั็ญ่ห้าและต้รื่ะห้น่กถู่ง
คิวามสำคิญ่่ในการื่ยกรื่ะดบ่การื่ให้แ้ละคิน่คิวามดสู่ส่ง่คิมไทย
เพ่็�อเด็กและเยาวชินผู้ื่ด้อยโอกาสในจ่งห้ว่ดห้นองคิาย	
เรื่าคิ้นพ็บว่าน่กเรื่่ยนกว่า	 1,000	 คินท่�ด้อยโอกาสได้รื่่บ
ท่นการื่ศ่กษาภายใต้้น�ำพ็รื่ะท่ยอ่นเปี็ยมล้นจากพ็รื่ะบาท
สมเดจ็พ็รื่ะป็รื่มนิทรื่มห้าภมิูพ็ลอดล่ยเดชิ	ในห้ลวงรื่ช่ิกาลท่�	9	
ต้่�งแต้ช่ิ่�นป็รื่ะถูมศก่ษาป็ที่�	1	จนถูง่มธ่ียมศก่ษาปี็ท่�	6	โดยไม่ม่
คิ่าใชิ้จ่ายใด	ๆ	ในรื่ะห้ว่างการื่เรื่่ยน	12	ป็ีน่�น	ในรื่่�วโรื่งเรื่่ยน
รื่าชิป็รื่ะชิาน่เคิรื่าะห้์	 27	 อ.โพ็นพิ็ส่ย	 จ.ห้นองคิาย	 ซึ่่�งเป็็น
ท่�งโรื่งเรื่่ยนและท่�พ็ำน่กอาศ่ยของเด็ก	ๆ
	 โคิรื่งการื่น่�ชิ่วยเพิ็�มโอกาสให้้แก่เด็กและเยาวชิน
จากโคิรื่งการื่ฝ่กึอาชิพ่็	โดยโคิรื่งการื่แบง่ออกเป็น็	2	สว่นห้ลก่
ได้แก่	 Cooking	 Training	 และ	 Sewing	 Training	 โดย
โรื่ ต้ า รื่่ ภ า คิ 	 2 5 1 0 	 ป็ รื่ ะ เ ทศญ่่� ป็่่ น ไ ด้ จ่ ด ส่ ง คิณะ	
PROFESSIONALTRAINERS	 จากเกาะฮุอกไกโด	 ป็รื่ะเทศ
ญ่่�ป็่่นโดยม่ผืู่้เชิ่�ยวชิาญ่ทางด้านอาห้ารื่	 การื่โรื่งแรื่ม	 และ
การื่ต้่ดเย็บออกแบบด่ไซึ่น์ผื่ลิต้ภ่ณฑ์	 มาฝ่ึกสอนให้้ก่บ
เด็กน่กเรื่่ยนและเยาวชินในจ่งห้ว่ดด้วย

	 นอกเห้น่อจากน่�	 ย่งได้จ่ดทำโคิรื่งการื่บำเพ็็ญ่ป็รื่ะโยชิน์เพ็่�อส่งเสรื่ิมและป็รื่่บป็รื่่งคิ่ณภาพ็สาธีารื่ณูป็โภคิพ่็�นฐาน
ให้ก้บ่เดก็	เยาวชินและชิาวบา้นในพ็่�นท่�ซึ่่�งห้า่งไกลคิวามเจริื่ญ่	รื่วมถู่งโคิรื่งการื่น�ำด่�มสะอาด	โคิรื่งการื่ซ่ึ่อมแซึ่มและป็รื่บ่ป็รื่ง่

น�ำด่�มสะอาด	โคิรื่งการื่ห้้องสม่ดเพ็่�อเด็กและเยาวชิน	รื่วมถู่งโคิรื่งการื่สรื่้างศาลาอน่สรื่ณ์ให้้แก่โรื่งเรื่่ยนในพ็่�นท่�ชินบท

โคร์งการ์ทุนส์นับ่ส์นุนร์ะดืับ่โลิก
GLOBAL GRANT PROJECT
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	 จากคิวามสำเรื่จ็ในการื่ทำโคิรื่งการื่	GLOBAL	GRANT	น่� 

ทางสโมสรื่ได้สำรื่วจและนำผื่ลมาวิเคิรื่าะห้์เพ็่�อห้ารื่่อรื่่วม

ก่บเทศบาลเม่องห้นองคิาย	 โดยได้รื่่บคิวามรื่่วมม่อจาก 

นายกเทศมนต้รื่่และคิณะ	 รื่่วมป็รื่ะช่ิมห้ารื่่อเรื่่�องโคิรื่งการื่

ท่�จะเกิดข่�นในช่ิมชินจ่งห้ว่ดห้นองคิาย	 เพ็่�อให้้โคิรื่งการื่

สามารื่ถูบรื่รื่ล่ถู่ ง เ ป้็าห้มายของคิวามย่� งย่นต้่อเน่� อง 

(Project	Objective:	SUSTAINABILITY)	ทำให้เ้กิดโคิรื่งการื่

ฝ่ึกอาชิ่พ็ให้้แก่เยาวชินจากสถูาบ่นการื่ศ่กษาสายวิชิาชิ่พ็

ในจ่งห้ว่ดห้นองคิายเพ็ิ�มข่�นอ่กสองโคิรื่งการื่	 ภายใต้้ช่ิ�อ	

Vocational	Training	Project	ได้แก่	โคิรื่งการื่จ่ดฝ่ึกอบรื่ม

ท่กษะทางด้านอาชิ่พ็ข่�นพ็่�นฐานของคิวามรืู่้เรื่่�องการื่ต้่ดผื่ม	

จ่ดแต้่ง	 ออกแบบทรื่งผื่มชิาย-ห้ญ่ิงให้้แก่เยาวชินน่กศ่กษา	

และโคิรื่งการื่ฝ่ึกอบรื่มการื่ออกแบบ	Design	ผื่ลิต้ภ่ณฑ์จาก

เคิรื่่�องจ่กรื่ป็ักอ่ต้สาห้กรื่รื่มท่�ได้รื่่บการื่สน่บสน่นเคิรื่่�องจ่กรื่

จากภาคิ	 2510	 ฮุอกไกโด	 ป็รื่ะเทศญ่่�ป่่็น	 สน่บสน่นมอบให้้

ก่บทางวิทยาล่ย	 ภายใต้้โคิรื่งการื่	 Vocational	 Training	

Project	(Industrial	Sewing	and	Embroidery	Project)

	 ป็จัจบ่่น	เป็็นปี็โรื่ต้ารื่แ่รื่ก

ท่�สโมสรื่โรื่ต้ารื่่ห้นองคิาย

นำคิวาม ช่ิวย เห้ล่ อ ขอ ง 

โรื่ต้ารื่เ่ข้าสูใ่จกลางพ็่�นท่�ชิม่ชิน

เมอ่งห้นองคิายเพ็รื่าะเล็งเห็้น

ป็ญั่ห้าของวย่รื่่น่และเยาวชิน

ไทยทา ง ด้ านยา เ สพ็ต้ิ ด 

การื่คิา้ป็รื่ะเวณ	่คิวามยากจน

และคิวามด้อยโอกาสทางด้านการื่ศ่กษา	 ซึ่่�งจะนำไป็สู ่

การื่เกิดป็ัญ่ห้าและกลายเป็็นภารื่ะของส่งคิมในท่�ส่ด	 

ทางสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ห้นองคิายและภาคิ	 2510	 ป็รื่ะเทศญ่่�ป่่็น 

ต้รื่ะห้น่กว่าเรื่าคิวรื่ย่�นม่อเข้าไป็ชิ่วยเห้ล่ออย่างจรื่ิงจ่งและ 

ให้ต้้รื่งจด่	ซึ่่�งกค็ิอ่การื่มอบโคิรื่งการื่ฝึ่กอาชิพ่็และทก่ษะในการื่

ทำงานให้ก้บ่เยาวชิน	เพ็่�อให้โ้อกาสแกเ่ยาวชินชิาวห้นองคิาย

ท่�มาจากคิรื่อบคิรื่ว่ท่�มฐ่านะยากจนได้	มค่ิวามสามารื่ถูเพ็ิ�มข่�น

เพ่็�อการื่แขง่ขน่ในสนามอาชิพ่็ห้ลง่จากท่�สำเรื่จ็การื่ศก่ษาแล้ว

และนำพ็าต้นให้้กลายเป็็นผืู่้ให้ญ่่และคินไทยท่�ม่คิ่ณภาพ็ของ

ส่งคิมท่�ต้นดำรื่งอยู่ส่บไป็

	 คิวามสำเรื่็จและผื่ลส่มฤทธีิ�ท่� เกิดข่�นแก่เยาวชิน

ในจ่งห้ว่ดห้นองคิายเป็็นผื่ลโดยต้รื่งจากการื่ร่ื่วมใจและ 

การื่เส่ยสละของสมาชิิกสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ห้นองคิายท่กท่าน	

ผื่ลล่พ็ธ์ีด่งกล่าวเป็็นกำล่งใจสำค่ิญ่ท่�ทำให้้เรื่าชิาวสโมสรื่ 

โรื่ต้ารื่่ห้นองคิายม่คิวามพ็ยายามท่�จะดำเนินโคิรื่งการื่ต้่าง	 ๆ	

อย่างต้่อเน่�องเพ็่�อมอบให้้แก่เด็ก	เยาวชิน	น่กเรื่่ยน	น่กศ่กษา	

และเพ็่�อเพ็ิ�มคินดท่่�มศ่ก่ยภาพ็ให้แ้กป่็รื่ะเทศไทยของเรื่าต้อ่ไป็
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สว่สด่มิต้รื่โรื่แทเรื่่ยน	และผืู่้อ่านท่กท่านคิ่ะ

	 ผื่่านไป็คิรื่่�งป็ีโรื่ต้ารื่่	 2565	 –	 2566	 แล้ว	 สโมสรื่
ส่วนให้ญ่่เรื่ิ�มกล่บมาป็รื่ะชิ่มและทำกิจกรื่รื่มแบบพ็บป็ะก่น
ต้ามป็รื่กต้ิ	แต้่ชิ่วงน่�ข่าวของ	Covid-19	ท่�กล่บมารื่ะบาดอ่ก
ในห้ลายพ็่�นท่�ท่�งในป็รื่ะเทศ	 และต่้างป็รื่ะเทศ	 ก็ทำให้้
พ็วกเรื่าไม่คิวรื่ป็รื่ะมาทนะคิะ
	 เน่�อห้าฉับบ่น่�ขอรื่วบรื่วมภาพ็กจิกรื่รื่มในวน่	World	
Polio	Day	–	24	October	ของสโมสรื่ต้่าง	ๆ	ไว้	รื่วมท่�งท่�
ด้านในป็กห้ล่งด้วยคิ่ะ
	 การื่อบรื่มเยาวชินผืู่้นำโรื่ต้ารื่่	RYLA	ของภาคิ	3350	
ก็ได้จ่ดไป็เม่�อเด่อนต้่ลาคิมเชิ่นก่น	น่บเป็็นคิวามสำเรื่็จอย่าง
ยอดเย่�ยมของคิณะผืู่้จ่ดงานคิ่ะ
	 อ่กเรื่่�องห้น่�งท่�อดนำมาบ่นท่กไว้ในฉับ่บน่�ไม่ได้คิ่อ	
“โครงการโรตารรีว่มใจิ สูภ้ยั่นำ�าทำว่่ม”	ท่�ภาคิ	3350	ไดร้ื่ว่มกน่
บรื่รื่จ่ถู่งย่งชิ่พ็และผื่่านการื่ป็รื่ะสานงานโดยสโมสรื่ต้่าง	 ๆ
นำไป็มอบให้้ก่บชิ่มชินผืู่้ป็รื่ะสบอ่ทกภ่ยใน	11	จ่งห้ว่ด	เชิ่น	
อา่งทอง	พ็รื่ะนคิรื่ศรื่อ่ยธ่ียา	สงิห้บ์ร่ื่	่และจง่ห้วด่อ่�น	ๆ 	อยา่ง
รื่วดเรื่็วท่นการื่
	 เรื่่�องสด่ทา้ยคิอ่	ขอแสดงคิวามยนิดก่บ่สโมสรื่ท่�กอ่ต้่�ง
ให้ม่	3	–	4	แห้่งในรื่ะยะน่�	มิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนต้่างห้ล่�งไห้ลไป็ให้้
กำลง่ใจสโมสรื่นอ้งให้ม	่ในงานฉัลองสารื่ต้รื่าต้่�ง	และสถูาป็นา
คิณะกรื่รื่มการื่บรื่ิห้ารื่สโมสรื่ชิ่ดให้ม่ก่นอย่างคิ่บคิ่�ง	 เป็็นท่�
น่าชิ่�นชิม
	 สว่สด่ว่นส่งท้ายป็ีเก่า	2565	คิ่ะท่กท่าน

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

E-mail : trongs3350@gmail.com

อน.ตร์อง แส์งส์ว่างวัฒนะ
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทพส์ุวร์ร์ณภูมื่ิ

WORLD POLIO DAY IS 24 OCTOBER
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อน.พัชุนี กิจกาญจนมื่งคลิ                                                  
ปัร์ะธิานการ์อบ่ร์มื่เยาวชุนผู้นำโร์ตาร์ี 
(RYLA) ปัี 2565-66
ภาค 3350 โร์ตาร์ีส์ากลิ

RYLA D.3350 
Rotary Youth Leadership Awards

	 คิา่ยอบรื่มเยาวชินผืู่น้ำโรื่ต้ารื่	่(RYLA)	ป็	ี2022-23	จด่ข่�นภายใต้ ้
ธี่มการื่อบรื่มว่า...จินต้นาการื่สู่การื่เป็็นผืู่้นำในอนาคิต้-Imagine	
Future	Leader	เพ่็�อพ็ฒ่ินาศก่ยภาพ็ของเยาวชินวย่	14-18	ป็	ีท่�งดา้น
การื่ศ่กษาและคิ่ณธีรื่รื่ม	 อ่นเป็็นรื่ากฐานของการื่เป็็นผืู่้นำในอนาคิต้ 
โดยนำห้ล่ก	DEI	มาป็รื่ะย่กต้์ใชิ้	
	 สิ�งท่�คิาดว่าเยาวชินจะได้รื่บ่	 คิอ่การื่มจ่ติ้สำนก่ท่�ด	่ มค่ิวามคิิด
อ่านแบบผืู่น้ำ	สามารื่ถูทำงานร่ื่วมก่บผืู่อ้่�นได้อย่างมค่ิณ่ค่ิาและมค่ิวามสข่ 
ท่�งย่งรืู่้จ่กองค์ิกรื่โรื่ต้ารื่่ได้อย่างล่กซ่ึ่�ง	 กล้าคิิดกล้าต้่ดสินใจไป็ในทาง
ท่�ถููกต้้องและเห้มาะสม	ต้ลอดจนม่คิวามกต้่ญ่ญููรืู่้คิ่ณชิาต้ิบ้านเม่อง	
 ผู้ช่ภ.ณัฐธิร์่ องัค์สวุรรณเมธิ	ไดน้ำห้ลก่สูต้รื่	Treasure	Hunt 
มาอบรื่มเพ่็�อให้้แนวคิิดและจินต้นาการื่ในคิวามเป็็นผืู่้นำผื่สาน 
ก่บวอล์คิแรื่ลล่�	ก่ฬาส่นทนาการื่	ต้ลอดจนพ็ิธี่แคิมป็์ไฟื้ในห้้องป็รื่ะชิ่ม 
พ็ิธี่มอบใบป็รื่ะกาศน่ยบ่ต้รื่	พ็ิธี่อำลาอาล่ย	 และป็ิดท้ายด้วยกิจกรื่รื่ม
บำเพ็็ญ่ป็รื่ะโยชิน์ “สภาพูแว่ดล้ือมดีชิีว่ีมีสุข” คิ่อพ็าเยาวชิน 
ไป็ร่ื่วมกน่ป็ลกูป่็าห้ลง่พ็ธิีปิ่็ดการื่อบรื่ม	ท่�โรงเรย่นินิายร�อย จปร. โดย
ได้รื่บ่การื่ป็รื่ะสานงานจาก	อดต่นิายก พิลตร ่ จริะ เหล่าจิระอังก้ร 
สโมสรโรตาร่นิครนิายก	จ่ดห้าต้้นยางนากว่า	300	ต้้น	ท่�งย่งทำป็้าย
โลห้ะจารื่่กให้้ว่า	“Rotary D.3350 ปี Imagine Rotary โดย่ RYLA 
ปี 2022-23”	 ต้่�งไว้อย่างถูาวรื่ท่�บรื่ิเวณน่�น	 แม้เวลาจะผื่่านไป็ก่�ป็ี	 
เรื่าก็จะย่งคิงเห้็นป็้ายจารื่่กอยู่ท่ามกลางต้้นไม้ท่�เต้ิบโต้ต้ลอดไป็
	 ป็ีน่�เรื่าจ่ดอบรื่มท่�ชิลพ็ฤกษ์รื่่สอรื่์ท	จ่งห้ว่ดนคิรื่นายก	ในว่นท่�	 
22-24	 ต้่ลาคิม	 2565	 ท่�พ่็กเป็็นแบบบ้านห้ล่งให้ญ่่	 สะดวกสบาย	
บรื่รื่ยากาศรื่ม่รื่่�นเป็็นธีรื่รื่มชิาต้	ิเนน้คิวามป็ลอดภย่	แบง่แยกชิายห้ญ่งิ
คินละโซึ่น	โดยใชิห้้ลก่	Youth	Protection	ของโรื่ต้ารื่ส่ากล	ใชิก้ลยท่ธี์
แบบป็่าล้อมเม่อง	 โดยให้้โรื่แทเรื่่ยนพ็่กอยู่ต้ามชิายขอบของท่�พ็่ก	 
เพ็่�อคิอยป็กป็้องดูแลน้อง	ๆ	ท่�เข้าอบรื่มท่กคินให้้ป็ลอดภ่ย
	 ม่เยาวชินเข้ารื่่วมอบรื่มถู่ง	210	คิน	เป็็นน่กเรื่่ยนแลกเป็ล่�ยน	
(Youth	 Exchange)	 23	 คิน	 โดยม่พ่็�	 ๆ	 โรื่ทาแรื่คิเทอร์ื่ก่บน้อง	 ๆ	 
อนิเทอร์ื่แรื่คิเทอร์ื่มาร่ื่วมเป็็นทม่พ็่�เล่�ยงรื่วม	25	คิน	และโรื่แทเรื่่ยนกว่า	
30	ท่านรื่่วมเป็็นคิณะกรื่รื่มการื่	รื่วมท่�งห้มดรื่าว	280	คิน	ซึ่่�งม่จำนวน
เกินคิวามคิาดห้มาย	 จ่งเป็็นค่ิายท่�อบอ่่นมาก	 และท่กท่านก็ทำงาน 

ร่ื่วมกน่ได้อย่างมค่ิวามสข่	
ป็รื่ะสานงานก่นได้เป็็น
อย่างด่	 ม่คิวามสาม่คิคิ่
เป็็นเลศิ	 และท่�สำคิ่ญ่คิ่อ
ม่คิวามรื่่บผื่ิดชิอบต้่อ
ห้น้าท่� ไ ด้อย่างด่ เ ย่�ยม 
ท่กท่าน	
	 ผื่ลต้อบรื่่บห้ล่งการื่อบรื่มป็รื่ะสบคิวามสำเรื่็จเป็็นอย่างสูง
เยาวชินไทย	 และน่กเรื่่ยนแลกเป็ล่�ยน	 YE	 ต่้างม่คิวามต้่�งใจร่ื่วม
กจิกรื่รื่มอย่างมค่ิวามสข่	สนก่สนานต้ลอดการื่อบรื่ม	ไดม้ติ้รื่ภาพ็ให้ม่	ๆ 	 
ก่บเพ็่�อนไทยและต้่างป็รื่ะเทศ
	 ขอขอบคิ่ณ	 ผู้วภ.มิตสึที่ากะ อิดะ ท่�ให้้เก่ยรื่ต้ิเป็ิดงานและ 
อยูเ่ป็น็กำลง่ใจให้ค้ิณะกรื่รื่มการื่ถูง่	3	วน่	รื่วมถูง่ประธิานิโปรแกรมภาค 
อผู้ภ.ที่นิงศูักดิ� พิงษ์ศูร่ ท่�ไว้วางใจให้้ดิฉั่นเป็็นป็รื่ะธีานการื่อบรื่มไรื่ลา
ในป็ีน่�	
		 ขอเชิญิ่ชิวนมิต้รื่โรื่แทเรื่ย่นทก่ท่านมาร่ื่วมพ็ฒ่ินาเยาวชินให้เ้ป็น็
ผืู่้นำท่�ด่	โดยการื่สน่บสน่นให้้เยาวชินท่�ย่งไม่เคิยม่โอกาส	ได้มาเข้าคิ่าย	
RYLA	 ในป็ีต้่อ	ๆ	 ไป็	ด่งคิำของ	อริสโตเติล ท่�กล่าวไว้ว่า	“ผู้้�ที่่�ไม่เคย
เร่ยนิร้�ที่่�จะเป็นิคนิเช่่�อฟัง ย่อมไม่สามารถเป็นิผู้้�บัญช่าการที่่�ด่ได�”
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D.3350
โคร์งการ์ “โร์ตาร์ีร์วมื่ใจ ส์ู้ภัยนำ�าท่วมื่”

	 สถูานการื่ณ์อ่ทกภ่ยเม่�อเด่อนก่นยายน	 ส่งผื่ลกรื่ะทบ

ต้่อชิ่มชินในภาคิ	 3350	 อย่างกว้างขวาง	ท่านผู้ว่าการภาค	

มิตสึทากะ	อิดะ	ได้ต้รื่ะห้น่กถู่งคิวามเด่อดรื่้อนและต้้องการื่ชิ่วย

เห้ล่อผืู่้ป็รื่ะสบภ่ยอย่างเรื่่งด่วน	 จ่งมอบห้มายให้้ดิฉั่น	 ในฐานะ

ป็รื่ะธีานโคิรื่งการื่บรื่ิการื่	 ภาคิ	 3350	 เป็็นผืู่้อำนวยการื่ศูนย์

ชิ่วยเห้ล่อผืู่้ป็รื่ะสบภ่ยน�ำท่วม	 โดยทำงานรื่่วมก่บคิณะกรื่รื่มการื่	

นายกสโมสรื่	 และสมาชิิกสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ในพ็่�นท่�	 สำรื่วจคิวาม

เด่อดรื่้อนของชิ่มชินท่นท่	

	 คิณะก รื่ รื่ ม ก า รื่ ไ ด้

ดำเนินการื่จ่ดทำถู่งย่งช่ิพ็	

จำนวน	 2,000	 ชิ่ด	 บรื่รื่จ่

ข้าวสารื่	 อาห้ารื่แห้้ง	 และ

สิ�งของท่�จำเป็็นต้่าง	 ๆ	 โดย

ได้ รื่่บการื่สน่บสน่นจาก	

“กองทุนสาย์ธารนํ้า ใจ

โรตารี”	 และม่การื่เป็ิดร่ื่บ

บรื่ิจาคิเงินและสิ�งของจาก

มิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนสโมสรื่ต้่าง	ๆ	

	 ขอขอบพ็รื่ะคิ่ณ	อผื่ภ.

ว่ฒิิชิ่ย	 ห้ว่�งห้ล่	 ป็รื่ะธีาน

กองท่นสายธีารื่น�ำใจโรื่ต้ารื่่	

ท่� รื่่ ว ม บ รื่ิ จ า คิ ข้ า ว ส า รื่

ต้รื่าพ็นมรื่่้ง	 ขนาดถู่งละ	 5	 กิโลกรื่่ม	 จำนวน	 2,000	 ถู่ง

สง่มอบให้ผ้ืู่ป้็รื่ะสบอท่กภย่ในพ็่�นท่�จง่ห้วด่ต้า่ง	ๆ 	รื่วม	11	จง่ห้วด่

คิ่อ	 จ่งห้ว่ดเพ็ชิรื่บูรื่ณ์	 นคิรื่สวรื่รื่ค์ิ	 ชิ่ยนาท	 สิงห้์บ่ร่ื่	 อ่างทอง	

ลพ็บ่รื่่	 สรื่ะบ่รื่่	 พ็รื่ะนคิรื่ศรื่่อย่ธียา	 ป็ท่มธีาน่	 นนทบ่รื่่	 และ

กรื่่งเทพ็มห้านคิรื่

อน.จงกลิดืี พงษ์ศร์ี
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีบ่ึงกุ่มื่

	 ทางคิณะกรื่รื่มการื่ได้รื่่วมก่นบรื่รื่จ่ถู่งย่งชิ่พ็	เม่�อว่นศ่กรื่์ท่�

7	 ต้่ลาคิม	 2565	 โดยได้รื่่บคิวามอน่เคิรื่าะห้์สถูานท่�จาก

บรื่ษิท่	แมค็ิโคิรื่	จำกด่	(มห้าชิน)	ในการื่ใชิแ้มค็ิโคิรื่สาขาลาดพ็รื่า้ว	

นําโดย์ผูว้า่การภาคมติสทึากะ	อดิะ	นายกสโมสรื่	มติ้รื่โรื่แทเรื่ย่น

คิรื่อบคิรื่่วโรื่ต้ารื่่	อินเทอรื่์แรื่คิท์	เยาวชินแลกเป็ล่�ยนโรื่ต้ารื่่	และ

จิต้อาสา	 รื่่วมม่อ	 รื่่วมใจ	 รื่่วมพ็ล่ง	 บรื่รื่จ่ถู่งย่งช่ิพ็	 2,000	 ชิ่ด	

สำเรื่็จได้ภายในเวลาไม่ก่�ช่ิ�วโมง	 พ็รื่้อมท่�งส่งต้่อให้้ก่บสโมสรื่

เพ็่�อนำไป็มอบถู่งมอ่ผืู่ป้็รื่ะสบอท่กภย่เพ่็�อบรื่รื่เทาคิวามเดอ่ดรื่อ้น

ในจ่งห้ว่ดต้่าง	ๆ	ได้ในเวลาอ่นรื่วดเรื่็ว

“ดว้ย์การรว่มมอืกนั	เราย์อ่มจะเห่น็โลกใบห่นึง่	ซึง่ผูค้น

มารวมกัน	และลงมือปฏิบัติ	เพื่อสร้างสรรค์	การเปลี่ย์นแปลง

ที่ย์ืนย์าวระห่ว่างกันในโลก	ในชุมชน	และในตัวของเราเอง”	

- ว่ิสัย่ทำัศูน์ของโรตารี

40 พฤศจิกายน-ธิันวาคมื่ 2565



ขอแส์ดืงความื่ยินดืีกับ่ส์โมื่ส์ร์ก่อตั�งใหมื่่

สโมสรโรตา ร่กรุ ง เที่พิกร่ฑา 

นายกก่อต้่� ง ค่ิอ 	 นยก.อชิิ รื่ญ่า 

แก้วม่งคิ่ณ	 สมาชิิกก่อต้่�ง	 20	 คิน 

ได้จ่ดงานฉัลองสารื่ต้รื่าต่้�งเม่�อ 

ว่นอาทิต้ย์ท่�	 11	 ก่นยายน	 2565	

ป็รื่ะชิ่มท่กว่นศ่กรื่์	 ส่ป็ดาห์้ท่� 	 1 

และ	 3	 ของเด่อน	 ท่�สนามกอล์ฟื้

กรื่่งเทพ็กรื่่ฑา

สโมสรโรตาร่นิิรมิตงาม ราช่พิฤกษ์  

นายกก่อต้่�งคิอ่	นยก.ณฐารื่นิทร์ื่	กติ้ต้พิ็รื่วรื่ษิฐ์ 

มส่มาชิิกก่อต้่�งท่�งห้มด	17	คิน	จด่งานฉัลอง

สารื่ต้รื่าต้่�งและสถูาป็นาคิณะกรื่รื่มการื่

สโมสรื่	 ในว่นอาทิต้ย์ท่�	 20	 พ็ฤศจิกายน	

2565	 ณ	 โรื่งแรื่มมณเฑ่ยรื่ริื่เวอร์ื่ไซึ่ด์	 

ถูนนพ็รื่ะรื่าม	3

สโมสรโรตาร่ช่่างกลปทีุ่มวันิ 

เป็็น	University	 Alumni	 Base	

Club	 ก่อต้่� ง ข่�นในวารื่ะคิรื่บ

รื่อบ	 90	 ป็ีชิ่างกลป็ท่มว่น	 โดย

อด่ต้สมาชิิกโรื่ทาแรื่คิท์ของท่�น่�น 

10	 คิน	 ก่บศิษย์ เก่ารื่่วมสม่ย 

ของสโมสรื่จำนวน	 17	 คิน	 ม่

จ่ดป็รื่ะสงค์ิให้้ศิษย์เก่ามารื่วม

ก่นบำเพ็็ญ่ป็รื่ะโยชิน์รื่่วมก่นต้ามคิวามถูน่ดในอาช่ิพ็ของแต้่ละคิน	 โดยม่่งเสรื่ิมสรื่้างศ่กยภาพ็	 และภาวะคิวามเป็็นผืู่้นำของสมาชิิก	 นายกก่อต้่�งคิ่อ	 

นยก.อภิสิทธีิ�	จรื่ิยสาธีิต้	จ่ดงานฉัลองสารื่ต้รื่าต้่�งเม่�อว่นศ่กรื่์ท่�	21	ต้่ลาคิม	2565	ป็ัจจ่บ่นม่การื่ป็รื่ะชิ่มแบบ	Hybrid	ท่กว่นพ็ฤห้่สบด่ท่�	1	และ	3	ของเด่อน	

ทาง	Online	และท่�รื่้านอาห้ารื่คิรื่่วรื่ิมนท่	ลาดกรื่ะบ่งซึ่อย	1

สโมสรโรตาร่ฉะเช่ิงเที่รา 

นายกกอ่ต้่�ง	คิอ่	นยก.สพ่็ฒ่ิน์ 

ธีนะพิ็งค์ิพ็งษ์	 ม่สมาชิิก 

ก่ อต้่� ง จ ำนวน 	 20 	 คิน	 

ได้จ่ดงานฉัลองสารื่ต้รื่าต้่�ง	

ณ	โรื่งแรื่มซึ่่นทารื่า	เวลเนส

รื่่สอรื่์ท	 เม่�อว่นจ่นทรื่์ ท่�	 
30	ต้่ลาคิม	2565	โดยม่ผืู่้เข้ารื่่วมงานจำนวน	35	สโมสรื่	รื่วม	73	ท่าน
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D.3360
บ่ร์ร์ณาธิิการ์ร์่วมื่ ภาค 3360 โร์ตาร์ีส์ากลิ

อน.นพ.ณัฏฐธินิน เศร์ษฐวนิชุย์ 
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีแพร์่

สว่สด่คิรื่่บมิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนและผืู่้อ่านท่กท่าน

	 ในฉับ่บน่�ภาคิ	 3360	 ขอนำเสนอบทคิวาม

ในโคิรื่งการื่	Global	Grant	ของภาคิ	ท่�งท่�สำเร็ื่จไป็แลว้

และท่�กำล่งดำเนินการื่	 เพ็่�อให้้ทรื่าบถู่งการื่บรื่ิห้ารื่

จ่ดการื่เงินบรื่ิจาคิเข้าสู่มูลนิธีิโรื่ต้ารื่่ของโรื่ต้ารื่่สากล

และนำเงนิเห้ล่าน่�นมาจด่ทำโคิรื่งการื่	Global	Grant	

ผื่่านการื่วางแผื่นและการื่ชิ่วยเห้ล่อก่นของสโมสรื่

ต้่าง	 ๆ	 ในภาคิ	 3360	 เพ็่�อให้้เกิดโคิรื่งการื่ท่�ด่และ

ย่�งย่นมากข่�น	ท่�งยง่เป็น็คิวามรื่ว่มมอ่รื่ว่มใจกน่ภายใน

สโมสรื่ให้ญ่่	ๆ	ชิ่วยเห้ล่อสโมสรื่เล็ก	ๆ	เพ็่�อให้้จ่ดการื่

เงนิ	DDF	ของแต้ล่ะสโมสรื่ให้เ้กดิป็รื่ะโยชินม์ากท่�สด่	

รื่วมไป็ถู่งการื่ทำ	 District	 Grant	 ของภาคิ	 3360	

ด้วยเชิ่นก่น	

	 ในส่วนของกิจกรื่รื่มในภาคิ	 3360	 เน่�องจาก

เรื่าเพ็ิ�งผื่่านว่นโป็ลิโอโลก	 24	 ต้่ลาคิม	 2565	

ภาคิ	3360	ไดจ้ด่ทำแคิมเป็ญ่ท่กสโมสรื่ในการื่ป็ลกูป่็า	

ภายใต้้ชิ่�อว่า	 “All Tree Planted will grow, 

All  Chi ldren Immunized wil l  glow”

“ตน้ไมท้ำกุตน้ทำี�ปลืกูจิะเตบิโต เดก็ทำกุคนทำี�มภูีมคิุม้กนั

ก็จิะเติบโต” เพ็่�อสรื่้าง	 impact	 ให้้ก่บโลกโซึ่เชิ่ยล

โดยพ็รื่้อมเพ็รื่่ยงก่นคิรื่่บ	n

โดืย อน.ดืร์.บุ่ษบ่ง จำเร์ิญดืาร์าร์ัศมื่ี
ส์โมื่ส์ร์โร์ตาร์ีพะเยา

	 ภาคิ	3360	มค่ิวามม่ง่ม่�นท่�จะบำเพ็็ญ่ป็รื่ะโยขน์ผ่ื่านการื่ขอรื่บ่

การื่สน่บสน่นจาก	TRF	อยู่เสมอมา	พ็ยายามพ็่ฒินาคิวามสามารื่ถู

ของสมาชิิกโดยให้้คิวามรืู่้เรื่่�องการื่บรื่ิห้ารื่จ่ดการื่กองท่น	 (Grant	

Management	 Seminar)	 จ่ดอบรื่มท่�ง	 on	 site	 และ	 on	 line	

ด้วยเห้็นว่าคิวามรืู่้	 คิวามเข้าใจ	 จะเอ่�อต้่อการื่ขอรื่่บการื่สน่บสน่น	

พ็บว่าบรื่รื่ยากาศของการื่ขอท่นคิ่กคิ่กเป็็นชิ่วง	ๆ	

	 สมาชิิกของภาคิ	 3360	 ย่งม่คิวามพ็รื่้อมในการื่บรื่ิจาคิ

ไม่สงูนก่	จง่ม	่DDF	ไม่มาก	สมาชิกินยิมบำเพ็ญ็่ป็รื่ะโยชิน์โดยเชิญิ่ชิวน

สมาชิิกมาร่ื่วมด้วยชิ่วยก่น	 ทำโคิรื่งการื่เป็็นกล่่มสโมสรื่	 ทำต้าม

เทศกาลและทำต้ามโอกาสเส่ยเป็็นส่วนให้ญ่่	 การื่จะทำโคิรื่งการื่	

Global	Grant	ซ่ึ่�งจะมง่บป็รื่ะมาณใกล	้ๆ 	ลา้นห้รื่อ่มากกว่าลา้นน่�น

ฟื้งัดูยาก	จง่มผ่ืู่ส้นใจจำนวนจำกด่	รืู่ส้ก่ว่าย่ง่ยาก	ไห้นจะต้้องม	่DDF	

ต้้องม่คิู่มิต้รื่	 ต้้องสำรื่วจคิวามต้้องการื่	 ต้้องทำงบป็รื่ะมาณ	 และ

อ่กห้ลาย	ๆ	อย่าง	ทำเสรื่็จย่งต้้องรื่ายงานอ่ก	เห้ล่าน่�เป็็นข้อจำก่ด

ทางคิวามคิิด

	 สองสามป็ีมาน่�	 ต้่�งแต้่	TRF	 ใชิ้กต้ิกาให้ม่ว่า	unused	DDF	

จะถููกพ็่กใชิ้	 (rollover)	 และจะม่การื่ข่บเคิล่�อนเข้าสู่รื่ะบบให้ม่ท่�

เรื่่ยกว่า	 redirection	 ม่คิวามห้มายว่า	 DDF	 ท่�ไม่ใชิ้ภายใน	 5	 ปี็

จะถููกขอบรื่ิจาคิให้้กองท่นใดกองท่นห้น่�งห้รื่่อให้้ก่บ	World	Fund	

ทำให้้โรื่แทเรื่่ยนส่วนให้ญ่่งงงวย	 ม่คิำถูามและต้้องคิอยขยายคิวาม

ส่วนสมาชิิกท่�นิยมขอ	 Global	 Grant	 ห้ล่งจากศ่กษาเพ็ิ�มเต้ิม	

ม่คิวามรืู่้ในกติ้กาและทำงานรื่่วมก่น	 ก็สามารื่ถูทำให้้สถูานการื่ณ์

ด่ข่�น	ขอท่นได้เต้็มจำนวนมาต้ลอด

	 สิ�งท่�คิิดว่ายาก	 เชิ่น	 คิู่มิต้รื่ต่้างป็รื่ะเทศ	 คิู่มิต้รื่ในป็รื่ะเทศ	

เริื่�มจะไม่ใชิ่ป็ัญ่ห้าให้ญ่่	 การื่รื่วบรื่วม	 DDF	 เข้าด้วยก่นให้้เพ็่ยงพ็อ

โคร์งการ์บ่ำเพ็ญปัร์ะโยชุน์ที�ขอร์ับ่การ์ส์นับ่ส์นุน
จากมืู่ลินิธิิโร์ตาร์ีของโร์ตาร์ีส์ากลิ ภาค3360
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กบ่การื่ขอรื่บ่การื่สนบ่สนน่เป็็นเรื่่�องนา่สนใจให้ม	่และสมาชิกิ 

ก็ทำได้ด่	 ทำให้้ภาคิ	 3360	 ใชิ้	 DDF	 เกินจำนวน	 DDF	 

ของแต่้ละปี็	 และม่โอกาสนำ	 DDF	 ท่�ถููกพ็่กไว้ในป็ีแรื่ก	 

(2563-64)	 มาใชิ้สองป็ีต้่อก่น	 และป็ีน่�	 2565-66	 ก็ไม่

เป็็นปั็ญ่ห้า	 เรื่าทำงานเข้าเป้็า	 และคิงจะม่โอกาสใชิ้	 DDF	 

ท่�ถููกพ็่กในป็ีแรื่กเพ็ิ�มข่�นอ่ก

	 ภาคิ	 3360	 ม่เงินบริื่จาคิในแต่้ละปี็ไม่มาก	 เรื่าม่มิต้รื่ 

ต้่างชิาต้ิพ็อคิวรื่	 และเรื่าม่กจะได้รื่่บการื่เชิิญ่ชิวนจาก 

ภาคิ	3350	ให้้เข้ารื่่วมโคิรื่งการื่	ด้วยคิวามขอบคิ่ณยิ�ง	

 โครงการที�ทำอย้่ใน area การป้องกันรักษา 
โรคมากที�สุดิ นอกจิากนั�นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจิ
ชิุมชิน การพิทักษ์สิ�งแวัดิล�อมและนำ�า เราร่วัมกันทำ  
District Grant ไดิ�หลายโครงการย่อย area  
ที�ยังขาดิอย้่ คือการศึกษา แม่และเด็ิก และการขจัิดิ
ควัามขัดิแย�ง คงต�องเก็บไวั�เป็นควัามหวัังครั�งต่อไป 

 วนัโปัลิโิอโลิก 24 ตุลิาคมื่ 2565 ภาค 3360 ได้ืร์ว่มื่กันทำแคมื่เปัญเพ่�อร์ณร์งค์
ให้โร์คโปัลิิโอไดื้หมื่ดืไปัจากโลิกของเร์า ในแคมื่เปัญ “All tree Planted will grow,  
All Children Immunized will glow” “ต�นไม�ทุกต�นที�ปล้กจิะเติบโต เดิ็กทุกคน 
ที�มีภู้มิคุ�มกันก็จิะเติบโต” เพ่�อส์ร์้าง impact ให้กับ่โลิกโซิเชุียลิโดืยพร์้อมื่เพร์ียงกัน

	 วน่ท่�	13	ต้ล่าคิม	2565	สโมสรื่โรื่ต้ารื่เ่ชิย่งให้ม่ใต้ร่้ื่วมกบ่ 
โรื่ต้ารื่ภ่าคิ	3360	อท่ยานแห้ง่ชิาต้ดิอยสเ่ทพ็-ป็ย่	มลูนธิีชิิาวดอย 
รื่ว่มรืู่ร้ื่ก่สามค่ิคิเ่พ็่�อชิว่ติ้	ได้นำเยาวชินจติ้อาสา	อสม.ชิาวบา้น
และสมาชิกิจำนวน	99	คิน	ทำกิจกรื่รื่มป็ลูกป่็า	ณ		ม่อนมาร์ื่ทเมย์	
ห้มู	่3	บา้นมว่งคิำ	ต้.โป็ง่แยง	อ.แมร่ื่มิ	จ.เชิย่งให้ม่	บนพ่็�นท่�	10	ไรื่่ 
โดยใชิ้กล้าไม้	 5	 ชินิดได้แก่	 นางพ็ญ่า,	พ็ย่ง,	 เส่�ยวดอกขาว,	 
มะไฟื้ป็่าและส่ก	จำนวน	500	ต้้น	เพ็่�อถูวายเป็็นพ็รื่ะรื่าชิก่ศล 
เน่�องในว่นคิล้ายว่นสวรื่รื่คิต้พ็รื่ะบาทสมเด็จพ็รื่ะบรื่ม 
ชินกาธิีเบศรื่	 มห้าภูมิพ็ลอด่ลยเดชิมห้ารื่าชิ	 บรื่มนาถูบพิ็ต้รื่	
และโคิรื่งการื่	“End Polio Now” 

กิจกร์ร์มื่ภาค 3360
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	 ว่นท่�	24	ต้่ลาคิม	2565	สโมสรื่โรื่ต้ารื่่เว่ยงโกศ่ย	นำโดย	นย.บ่ญ่ชิา	วงศ์แม่น้อย	ได้จ่ดกิจกรื่รื่ม	END	POLIO	NOW	

ด้วยแคิมเป็ญ่	การื่ป็ลูกต้้นไม้รื่่วมก่บสโมสรื่โรื่ทาแรื่คิท์เว่ยงโกศ่ยท่�มห้าวิทยาล่ยแม่โจ้แพ็รื่่เฉัลิมพ็รื่ะเก่ยรื่ต้ิ	จ.แพ็รื่่

D.3360
กิจกร์ร์มื่ภาค 3360

	 ว่นท่�	24	ต้่ลาคิม	2565	สโมสรื่โรื่ต้ารื่่
เชิ่ยงให้ม่ถูิ�นไทยงามจ่ดกิจกรื่รื่มป็ลูกต้้นไม้
ท่�สวนนวลต้อง	Organic	Farm	ซึ่่�งม่โคิรื่งการื่
จะป็ลูกต้้นไม้โบรื่าณของไทย	 เพ็่�อฟื้้�นฟืู้
สายพ็่นธี่์ต้้นไม้โบรื่าณไม่ให้้สูญ่ห้าย	 และ
เป็็นแห้ล่งเรื่่ยนรืู่้	 การื่ทำเกษต้รื่อินทรื่่ย์ของ
เยาวชินรื่่น่ให้มแ่ละผืู่ส้นใจ	รื่วมพ็ลง่ภาคิ	3360
ต้รื่ะห้นก่ถูง่การื่ขจ่ดโป็ลโิอให้ห้้มดไป็จากโลก	
และรื่วมถู่งการื่รื่่กษาสิ�งแวดล้อมเพ็่�อส่งต้่อไป็
ย่งสาธีารื่ณชิน

	 ว่นท่�	 24	 ต้่ลาคิม	 2565	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่แพ็ร่ื่

รื่่วมก่บสโมสรื่อินเทอรื่์แรื่คิท์เด็กด่แพ็รื่่	 สโมสรื่

เออรื่์ล่แอคิโรื่งเรื่่ยนบ้านน�ำรื่ิน	 และช่ิมชินโรื่ต้ารื่่

แพ็รื่่บ้านน�ำรื่ิน	 รื่่วมป็ลูกต้้นทองอ่ไรื่	 ณ	 โรื่งเร่ื่ยน

บ้านน�ำรื่ิน	อ.ลอง	จ.แพ็รื่่

	 ว่นท่� 	 23	 ต้่ลาคิม	 2565	 สโมสรื่

โรื่ต้ารื่เ่ชิย่งรื่าย	นำโดย	นย.นาฤทธีิ�	กรื่รื่ณกิารื่์	

พ็รื่้อมมวลมิต้รื่โรื่แทเรื่่ยนและสโมสรื่โรื่ต้ารื่่

แซึ่ทเทิลไลท์	 เชิ่ยงรื่าย-แม่สรื่วย	 รื่่วมก่น

ออกโรื่งทานโรื่ต้ารื่่	 งานทอดกฐินสาม่คิคิ่	

ณ	 ว่ดแสงแก้วโพ็ธีิญ่าน	 ว่ดคิรืู่บาอรื่ิยชิาต้ิ	
อ.แม่สรื่วย	 จ.เชิ่ยงรื่าย	 โดยได้รื่่บการื่สน่บสน่นรื่่วมก่บ	 นย.กาญ่จนาภา	 เฉั่ยบแห้ลม	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่กรื่่งเทพ็ส่วรื่รื่ณภูมิ	 ภาคิ	 3350	 และ	

อน.ป็รื่ะสาธีน์	เก่ยรื่ต้ิไพ็บูลย์กิจ	DRFC	3350	ป็ี	2015-2018	ต้ามโคิรื่งการื่ภาพ็ล่กษณ์ว่นโป็ลิโอโลก	โรื่ต้ารื่่สากล
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	 ผื่วภ.ศ่ภล่กษณ์	 โลห้ะโชิต้ิ	 นำสโมสรื่โรื่ต้ารื่่เชิ่ยงให้ม่ในจ่งห้ว่ดเชิ่ยงให้ม่รื่่วมก่นจ่ดงาน	 Rotary	 End	 Polio	 Now	 

ณ	อน่สาวรื่่ย์สามกษ่ต้รื่ิย์	จ.เชิ่ยงให้ม่	โดยนายกท่กสโมสรื่รื่่่น	118	เป็็นเจ้าภาพ็	รื่่วมรื่ณรื่งคิ์และป็้องก่นเพ็่�อขจ่ดโรื่คิโป็ลิโอ

ให้้ห้มดไป็จากโลกน่�	ต้ามเป็้าห้มายของโรื่ต้ารื่่สากล

	 สโมสรื่โรื่ต้าร่ื่เชิย่งแสน	นำโดย	นย.จารื่ม่ล	แกว้รื่ากมข่	

ได้ทำกิจกรื่รื่มเน่�องในว่นโป็ลิโอโลก	 โดยได้จ่ดทำสวนห้ย่อม 

ให้้ก่บชิ่มชินเชิ่ยงแสน	จ.เชิ่ยงรื่าย

	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่ ไชิยป็รื่าการื่	 นำโดย	 นย.เกศรื่ินทรื่์	 

ลิ�มศิรื่ิพ็่ฒินก่ล	 พ็ร้ื่อมสมาชิิกสโมสรื่	 เข้ารื่่วมป็ลูกต้้นไม้พ็ย่ง	 

เพ็่�อเป็็นการื่เพ็ิ�มพ็่�นท่�ส่เข่ยวอ่นเป็็นแห้ล่งผื่ลิต้ออกซิึ่เจนให้้ก่บ 

โลกร้ื่อนและย่งเป็็นการื่ส่งเสริื่มในการื่ลดภาวะโลกร้ื่อน	 

ณ	 ศูนย์การื่เรื่่ยนรืู่้ ต้ามห้ล่กป็รื่่ชิญ่าเศรื่ษฐกิจพ็อเพ็่ยง	 

“โคกห้นองนาโมเดลื ธิรณีปราการ” อ.ไชิยป็รื่าการื่	จ.เชิ่ยงให้ม่

	 ว่นท่�	 24	 ต้่ลาคิม	 2565	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่่นคิรื่พิ็งคิ์เช่ิยงให้ม่	 

โดย	 นย.ส่ฑารื่่ต้น์	 รื่่ต้นนาว่	 และมวลมิต้รื่สโมสรื่	 รื่่วมก่นป็ลูก

ต้้นไม้เพ็่�อเพ็ิ�มออกซิึ่เจนและลดภาวะโลกรื่้อน	 โดยรื่่วมก่นป็ลูกต้้น	 

ณ	 สวนสำรื่าญ่	 ของ	 อน.จ่ฑามาศ	 เก่ยรื่ต้ิรื่่่งวิไลก่ล	 อ.ดอยสะเก็ด	

จ.เชิ่ยงให้ม่

	 สโมสรื่โรื่ต้ารื่เ่ชิย่งให้ม่นวรื่ฐ่	โดย	นย.สด่ฤทย่	เวชิชิากล่

และมวลมติ้รื่สโมสรื่	รื่ว่มกน่ป็ลกูป็า่เพ็่�อทดแทนฟื้้�นฟื้สูภาพ็

ป็า่ท่�สญู่เสย่ไป็และลดโลกรื่อ้น	โดยรื่ว่มกน่ป็ลกูต้น้ไมย้น่ต้น้ 

ห้ลากห้ลายสายพ็่นธ์่ี	 ณ	 บ้านสห้กรื่ณ์	 1	 ต้.แม่ออน	

อ.ส่นกำแพ็ง	จ.เชิ่ยงให้ม่

45



Rotary Centre in Thailand
ศูนย์โร์ตาร์ีในปัร์ะเทศไทย

เข้าห้องส์มืุ่ดื ศูนย์โร์ตาร์ีฯ
อผภ.อนุร์ักษ์ นภาวร์ร์ณ
กร์ร์มื่การ์ห้องส์มืุ่ดื

n จำส์มื่ัยตอนวัยเร์ียนหนังส์่อ แลิ้วเร์าต้องไปัเข้า
ห้องส์มืุ่ดืเพ่�อค้นข้อมืู่ลิทำร์ายงานส์่งอาจาร์ย์กัน
ไดื้ไหมื่คร์ับ่
	 	 ถู้าอยากได้บรื่รื่ยากาศเก่า	 ๆ	 คิ่นมา	 ในว่ย

โรื่แทเรื่่ยนอย่างพ็วกเรื่าน่� 	 ขอเชิิญ่มาท่� ศูนย์ โรื่ต้ารื่่

ในป็รื่ะเทศไทย	จะได้บรื่รื่ยากาศชิิล	ๆ	ฟื้ีลน่�นเลยคิรื่่บ

	 	 แล้วทำไมเรื่าต้้องมาห้้องสม่ดท่�น่� 	 ในเม่�อเรื่า

สามารื่ถู	Download	ห้รื่อ่	Search	ขอ้มลูไดจ้าก	Internet	?	

ผื่มขอบอกเลยวา่	นอกจากได้บรื่รื่ยากาศอยา่งท่�วา่แลว้	ขอ้มลู

ส่วนให้ญ่่ห้าไม่ได้จาก	internet
n เพ่�อหาเร์่�องไปัเลิ่าหร์่อส์นเทศโร์ตาร์ีให้ส์มื่าชุิกในส์โมื่ส์ร์ฟัง ผมื่จึงเข้าห้องส์มืุ่ดืมื่าในเชุ้าวันนี�
	 	 ผื่มมาย่นอยู่ห้น้าตู้้วางห้น่งส่อขนาดให้ญ่่	ด้านขวาคิ่อท่�เก็บทำเน่ยบภาคิ	สารื่ผืู่้ว่าการื่ภาคิ	แบ่งเป็็นภาคิท่�ง	4	ภาคิ	แน่นอน

ว่าผื่มห้ยิบเล่มเก่าข่�นมาดูก่อน	 เพ็่�อดูว่าก่อนท่�ผื่มเข้ามาเป็็นสมาชิิกของโรื่ต้ารื่่	 เรื่าม่กิจกรื่รื่มอะไรื่ก่นบ้าง	 ซ่ึ่�งก็พ็บว่ากิจกรื่รื่มห้ลาย

อย่างทรื่งคิ่ณคิ่า	ได้เห้็นผืู่้ท่�เรื่ารืู่้จ่กย้อนห้ล่งไป็ห้ลายสิบป็ี	ห้น้าต้าห้ล่อเห้ลาสวยงาม	ตู้้น่�ย่งเก็บนิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่ป็รื่ะเทศไทยต้่�งแต้่อด่ต้	

ผื่มพ็ยายามห้านิต้ยสารื่ฉับ่บแรื่กท่�ท่าน	 อน.นพ็.ส่มิน	 พ็ฤกษิกานนท์	 (ต้่อมาเป็็นผืู่้ว่าการื่ภาคิ)	 เป็็นบรื่รื่ณาธีิการื่คินแรื่กของ

ป็รื่ะเทศไทย	เม่�อปี็	2526แต่้ห้าไมเ่จอเพ็รื่าะศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	ต้่�งมาภายห้ล่ง	แต้ก่ไ็ดอ้า่นเลม่เกา่	ๆ 	ห้ลายเลม่	ต้่�งแต้เ่ลม่ท่�ชิ่�อ	“โรตารี�”	ยง่ม่

ไมเ้อกอยูเ่ลย	อา่นไดค้ิวามรืู่เ้รื่่�องการื่บรื่หิ้ารื่จด่การื่สโมสรื่ในสมย่น่�น	การื่แยกภาคิ	จำนวนสมาชิิกและสโมสรื่ในอดต่้	การื่ทำโคิรื่งการื่ต้า่ง	ๆ

นอกจากน่�ย่งได้ชิมนิต้ยสารื่	The	Rotarian	เล่มเก่า	ๆ	อ่กด้วย

>>	นิต้ยสารื่โรื่ต้ารื่่ป็รื่ะเทศไทยในอด่ต้	ท่�เม่�อก่อนย่งเข่ยนว่า

“โรตารี� The Thai Rotarian”	มาใชิ้	“โรตารี” ในฉับ่บป็ี	2535	(เล่มขวา)

>>	The	Rotarian	เล่มน่�

มเ่รื่่�อรื่าวและแนวคิดิ	Sow	

the	Seeds	of	Love	ของ

อด่ต้ป็รื่ะธีานโรื่ต้าร่ื่สากล	

พ็ิชิ่ย	รื่่ต้ต้ก่ล
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 สว่นตู้ด้้านซ้ึ่าย	ผื่มพ็บห้นง่สอ่	Official	Directory	และ	Manual	of	
Procedure	(MOP)	ต้่�งแต้่อด่ต้	ท่�ไม่เคิยเห้็นก็คิ่อ	“คู่มือว่ิธิีปฏิิบัติงาน”  
ท่�โรื่แทเรื่่ยนไทยผืู่้ทรื่งคิ่ณว่ฒิิในอด่ต้	 ได้กรื่่ณาแป็ลมาจาก	MOP	 และ
พ็ิมพ็์เป็็นเล่ม	 และย่งม่ภาคิผื่นวกอธีิบายคิำต้่าง	 ๆ	 เชิ่น	 Friendship	 
ต้่างก่บ	Fellowship	อย่างไรื่	 Intercity	และ	 Institute	สม่ยก่อนเป็็น
อย่างไรื่	เป็็นต้้น
	 ล่กเข้าไป็ด้านใน	 ผื่มพ็บห้น่งส่อเล่มห้นาท่�ทรื่งคิ่ณคิ่าห้ลายเล่ม	 

	 	 ศนูยโ์รื่ต้ารื่ฯ่	นอกจากเป็น็ท่�ทำการื่ของเจา้ห้น้าท่�ผืู่แ้ทนดูแลการื่เงิน	ผืู่ว่้าการื่ภาคิ 
และเป็็นท่�ป็รื่ะชิ่มของคิณะกรื่รื่มการื่บรื่ิห้ารื่แล้ว	ย่งเป็็นสถูานท่�เก็บรื่่กษาข้อมูล	ห้น่งส่อ	
เอกสารื่	 นิต้ยสารื่	 และจ่ดแสดงของท่�รื่ะล่กท่�ม่คิ่ณคิ่าทางป็รื่ะว่ต้ิศาสต้รื่์ของโรื่ต้ารื่่
ป็รื่ะเทศไทย	 โดยเฉัพ็าะอย่างยิ�ง	 ของม่คิ่าท่�อด่ต้ป็รื่ะธีานโรื่ต้าร่ื่สากล	 พิ็ชิ่ย	 รื่่ต้ต้ก่ล	 
ได้นำมามอบให้้ไว้เพ็่�อจ่ดแสดงให้้ท่กคินได้ชิม
	 	 กอ่นกลบ่	ผื่มเดนิชิมรื่ปู็ภาพ็ต้ามผื่นง่และของมค่ิา่ต้า่ง	ๆ 	ท่�จด่แสดงไว	้รืู่ส้ก่ภาคิภมูใิจท่�องคิก์รื่ของเรื่า	เจรื่ญิ่เต้บิโต้มาไดอ้ยา่ง
งดงามและย่�งยน่	ทก่ภาพ็และทก่ชิิ�นอธีบิายไดถู้ง่คิวามเพ็ย่รื่และเส่ยสละของผืู่ท้่�วางรื่ากฐานให้ก้บ่คินรื่่น่ห้ล่งอยา่งพ็วกเรื่า	ศนูยโ์รื่ต้าร่ื่ฯ 
โดย	อผื่ภ.อรื่อนงคิ์	ศิรื่ิพ็รื่มน่ส	กรื่รื่มการื่ห้้องสม่ด	วารื่ะป็ี	 2563-65	 ได้รื่ิเรื่ิ�มโคิรื่งการื่จ่ดทำทะเบ่ยน	และป็รื่่บป็รื่่งการื่จ่ดวางและ
ต้กแต้่งให้ม่	ห้ล่งการื่แพ็รื่่รื่ะบาดของโคิวิด-19	ก็จะได้เรื่ิ�มม่การื่ป็รื่่บป็รื่่ง	จ่ดแสดงคิำบรื่รื่ยายไว้	ผื่มขอนำของสำคิ่ญ่บางชิิ�นท่�ป็รื่ะท่บ
ใจมาลงไว้ให้้ชิมด้วยคิรื่่บ

>>	 สำห้รื่่บเล่มน่�เป็็นเล่มโป็รื่ดของผื่ม	
เพ็รื่าะม่เห้ต้่การื่ณ์โรื่ต้าร่ื่เรื่่ยงต้่�งแต้่เรื่ิ�ม
ป็ี	 1905	 ห้น้าละ	 1	 ป็ี	 ม่เห้ต้่การื่ณ์
สำคิ่ญ่	และในป็ีน่�นม่จำนวนสโมสรื่เท่าไรื่	
จำนวนสมาชิิกเท่าไรื่	 เรื่ิ�มม่สโมสรื่โรื่ต้ารื่่
ในป็รื่ะเทศใดบ้าง	อ่านง่ายด่

ผื่มขอนำภาพ็มานำเสนอไว้	เผื่่�อท่านใดจะสนใจ	นอกจากน่�นย่งม่ห้น่งส่ออ่กห้ลายตู้้	ห้น่งส่อท่�เก่�ยวก่บพ็รื่ะบาทสมเด็จพ็รื่ะเจ้าอยู่ห้่ว
รื่่ชิกาลท่�	9	ห้น่งส่อคิรื่บรื่อบของสโมสรื่ต้่าง	ๆ	ห้น่งส่อและคิู่ม่อท่�ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	ได้แป็ลไว้มากมาย	เป็็นต้้น

1)	ภาพ็ผืู่้สรื่้างคิ่ณูป็การื่
แก่โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทย
ท่�ง	5	ท่าน	
2)	นาฬิิกาข้อม่อของ
โรื่ต้ารื่่สากล	สำห้รื่่บท่าน
พ็ิชิ่ยและคิ่ณห้ญ่ิงจรื่วย	
รื่่ต้ต้ก่ล	
3)	ใบป็รื่ะกาศเก่ยรื่ต้ิคิ่ณ	
Medal	of	Distinction	
พ็รื่้อม	Crystal	จาก	
Lions	International
4)	ก่ญ่แจท่�รื่ะล่กห้้อง
ห้มายเลข	711	ต้่กยูนิต้่�	
ในเม่องชิิคิาโก	ท่�กำเนิด
ของโรื่ต้ารื่่

1

4 5 6

2 3

5)	แสต้มป็์คิรื่บรื่อบ	100	ป็ีโรื่ต้ารื่่	และแสต้มป็์คิรื่บรื่อบ	70	ป็ีโรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทย
6)	โล่ท่�รื่ะล่กลงทะเบ่ยนคินแรื่กทางไป็รื่ษณ่ย์	ในการื่ป็รื่ะชิ่มรื่ะห้ว่างเม่อง	ในป็ี	พ็.ศ.2519

47



สารประธานศ้นย์โรตารีในประเทศไทย

อผภ.ส์มื่ภพ ธิีร์ะส์านต์

“ผู้ให้้ย่่อมได้มากกว่่าผู้รับ” เป็็นคิำกล่าวท่�เป็็นจรื่ิงมาอย่างชิ้านาน	 โดยเฉัพ็าะผืู่้ท่�
เป็็นสมาชิิกสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ต้่าง	 ๆ	 ย่อมซึ่าบซึ่่�งและเข้าใจเป็็นอย่างด่	 ท่กสโมสรื่โรื่ต้าร่ื่ท่�วโลก
ทำกจิกรื่รื่มบำเพ็ญ็่ป็รื่ะโยชินอ์ยา่งย่�งยน่มาอยา่งต้อ่เน่�อง	เดอ่นต้อ่เดอ่น	ป็ตี้อ่ป็	ีมโ่คิรื่งการื่ต้า่ง	ๆ
มากมายท่�จะชิ่วยให้้โลกใบน่�ท่�ม่คิวามแต้กต้่างก่น	 ม่คิวามเสมอภาคิและอยู่รื่่วมก่นอย่าง
ม่คิวามส่ข
		 แต้่เรื่าก็ม่จ่ดอ่อนคิ่อการื่เล่าเรื่่�องรื่าวต้่าง	 ๆ	ท่�เรื่าทำไม่ได้ด่เท่าท่�คิวรื่	 คิณะกรื่รื่มการื่
ป็รื่ะชิาส่มพ็่นธี์ฯ	จ่งได้จ่ดโคิรื่งการื่	MOJO	@	Rotary	รื่่วมก่บท่มงานของคิ่ณส่ทธีิชิ่ย	ห้ย่่น	
เพ็่�อแนะนำการื่ใชิโ้ทรื่ศพ่็ทม์อ่ถูอ่เป็น็เคิรื่่�องมอ่ในการื่ผื่ลิต้ส่�อและเลา่เรื่่�องรื่าวต้า่ง	ๆ 	ของโรื่ต้าร่ื่
		 นอกจากน่�เรื่าย่งม่ศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทย	ท่�ก่อต้่�งมาคิรื่บ	30	ป็ีในป็ีน่�	เกิดจากการื่
มว่สิย่ทศ่นท์่�กา้วไกลของผืู่ห้้ลก่ผืู่ใ้ห้ญ่ใ่นวงการื่โรื่ต้ารื่ใ่นป็รื่ะเทศไทยของเรื่า	โดยเฉัพ็าะ	ฯพ็ณฯ	
พ็ชิิย่	รื่ต่้ต้กล่	และท่านนรื่เศรื่ษฐ	ป็ทัมานน่ท	์ซึ่่�งเป็น็ป็รื่ะธีานคิณะกรื่รื่มการื่บรื่หิ้ารื่ศนูยโ์รื่ต้ารื่่
ในป็รื่ะเทศไทยทา่นแรื่ก	ไดร้ื่บ่การื่สนบ่สนน่เงนิบรื่จิาคิจากมวลมติ้รื่โรื่แทเรื่ย่นท่�วป็รื่ะเทศเพ็่�อ
มาซึ่่�อห้้องชิ่ดในอาคิารื่สำน่กงาน	จนเป็็นรืู่ป็เป็็นรื่่าง	ม่	อผื่ภ.โกวิท	ส่วรื่รื่ณสิงห้์	ป็รื่ะธีานคินท่�
สองชิ่วยผื่ล่กด่นจนสามารื่ถูชิำรื่ะเงินในการื่ซึ่่�อท่�ทำการื่ศูนย์ฯ	ได้สำเรื่็จ	
	 ป็ัจจ่บ่น	 เรื่าม่คิณะกรื่รื่มการื่บรื่ิห้ารื่และเจ้าห้น้าท่�ท่�จะคิอยชิ่วยเห้ล่อผืู่้ว่าการื่ภาคิท่�ง	
4	ภาคิและสโมสรื่ต้่าง	ๆ	ในการื่ป็รื่ะสานงานเรื่่�องต้่าง	ๆ	ก่บโรื่ต้ารื่่สากลและห้น่วยงานต้่าง	ๆ	
มผ่ืู่แ้ทนจากท่�ง	4	ภาคิเป็น็กรื่รื่มการื่บรื่หิ้ารื่	และดำรื่งต้ำแห้นง่ป็รื่ะธีานคิณะกรื่รื่มการื่บรื่หิ้ารื่ฯ	
วารื่ะคิรื่าวละ	2	ป็ี	ผื่ล่ดเป็ล่�ยนห้ม่นเว่ยนก่นไป็	ศูนย์โรื่ต้ารื่่ในป็รื่ะเทศไทยจ่งเสม่อนเป็็นของ
มวลมติ้รื่โรื่แทเรื่ย่นในป็รื่ะเทศไทยทก่ทา่น	ห้ากป็รื่ะสงค์ิจะแนะนำเพ็่�อให้เ้รื่าพ็ฒ่ินาไป็ดว้ยกน่
อย่างไรื่	กรื่่ณาแนะนำไป็ให้้ทรื่าบ	
	 ขอให้้ท่านท่�งห้ลายส่งท้ายปี็เก่าต้้อนรื่บ่ปี็ให้ม่อย่างมส่ต้แิละมค่ิวามสข่	ปี็ห้น้าพ็บกน่คิรื่บ่

	 	 	 	 (นายสมภพ็	ธี่รื่ะสานต้์)

	 	 	 	 ป็รื่ะธีานคิณะกรื่รื่มการื่บรื่ิห้ารื่ศูนย์โรื่ต้ารื่่ฯ	ป็ี	2565-67

ตัวเลิขโร์ตาร์ี ข�อม้ล www.rotary.org
ณ วัันที� 1 ธันวัาคม 2565
(ในวังเล็บข�อม้ล ณ วัันที� 1 กรกฎาคม 2565)

 ภาค  โร์แทเร์ียน  ส์โมื่ส์ร์   โร์ทาแร์คท์  ส์โมื่ส์ร์ 
ที่ั�วโลก  1,202,125 (1,166,331)  37,065 (36,849)  199,252 (214,556)  11,423 (11,369)

3330 2,330 (2,254)  102 (101)  270 (266)  28 (29)

 3340 1,397 (1,311)  65 (64)  98 (55)  5 (5)

 3350 3,323 (3,037) 128 (122)  385 (301) 31 (29)

 3360 1,437 (1,413) 71 (69)  302 (268)  14 (29)

 รวม 8,487 (8,015) 366 (356)     1,055 (890) 78 (78)

48 พฤศจิกายน-ธิันวาคมื่ 2565



สมาชิิกสโมสรื่โรื่ต้ารื่่ห้นองแขม	นำโดยผืู่้ว่าการื่ภาคิเพ็ิ�งผื่่านพ็้น	ศาสต้รื่าจารื่ย์คิลินิกเก่ยรื่ต้ิคิ่ณ	

นายแพ็ทย์วิรื่่ณ	บ่ญ่น่ชิ	จ่ดกิจกรื่รื่มว่นรื่ณรื่งคิ์ขจ่ดโป็ลิโอโลก	โดยมอบรื่ถูเข็น

เพ็่�อป็รื่ะกอบอาชิ่พ็	แจกห้น้ากากอนาม่ยและขนมให้้แก่เด็ก	ๆ	ท่�ชิ่มชินต้ลาดห้นองแขม

เม่�อว่นท่�	24	ต้่ลาคิม	2565	(World	Polio	Day	-	24	October)

Together, We Save Lives



การ์ขจัดือุปัส์ร์ร์คเปั็นกุญแจส์ำ คัญของการ์อยู่ร์่วมื่กัน
หลิักส์ูตร์ใหมื่่ของการ์ส์ร์้างวัฒนธิร์ร์มื่การ์อยู่ร์่วมื่กันของส์โมื่ส์ร์

จะชุ่วยให้ท่านส์ร์้างส์ภาพแวดืลิ้อมื่ที�น่ายินดืีในการ์ต้อนร์ับ่ทุกคน

ดืูหลิักส์ูตร์นี�แลิะหลิักส์ูตร์อ่�นๆ
ไดื้ที�ศูนย์การ์เร์ียนร์ู้ที� rotary.org/learn

ส์ร์้างวัฒนธิร์ร์มื่การ์อยู่ร์่วมื่กัน
ของส์โมื่ส์ร์

(Creating An Inclusive Club Culture)


