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ปีร์ะมวล่จร์ร์ยาบร์ร์ณ
ของโร์แทุเร์ียน
ในิฐานิะที�เปนิโรแทเรียนิ ข�าพัเจ�าจะ:
1) ปิระพฤตั้ิปิฏิบัตั้ิดื้วยู่คุณธรรมพร้อมดื้วยู่มาตั้รฐาน
จรรยู่าบรรณในชื่ีวิตั้ส่วนตั้ัวและวิชื่าชื่ีพ
2) ปิฏิ บั ตั้ิ ตั้่ อ ผั่้ อื� น ดื้ ว ยู่ความยูุ่ ตั้ิ ธ รรมและเคารพใน
วิชื่าชื่ีพข้องแตั้่ละบุคคล
3) ใชื่้ที่กั ษะที่างวิชื่าชื่ีพข้องข้้าพเจ้าผั่านกิจกรรมโรตั้ารี
เพือ� สนับสนุนส่งเสริมเยู่าวชื่น ชื่่วยู่เหลือผั่เ้ ดืือดืร้อน
ที่ี�จำเปิ็นยู่ิ�ง และปิรับปิรุงคุณภาพชื่ีวิตั้ข้องผั่้คนใน
ชืุ่มชื่นข้องข้้าพเจ้าและชืุ่มชื่นโลก
4) หลีกเลี�ยู่งพฤตั้ิกรรมที่ี�เปิ็นปิฏิปิักษ์ตั้่อโรตั้ารีหรือ
โรแที่เรียู่นอื�นๆ
5) ชื่่วยู่ธำรงไว้ซึ่่�งสภาพแวดืล้อม ที่ี�ปิลอดืจากการ
คุกคามใดืๆ ในการปิระชืุ่มโรตั้ารี การจัดืงานและ
การที่ำกิจกรรมตั้่างๆ รายู่งานเหตัุ้น่าสงสัยู่ใดืๆ ใน
การคุกคาม และชื่่วยู่ที่ำให้ผั่้รายู่งานมั�นใจไดื้ว่าจะ
ไม่ถ่่กตั้อบโตั้้กลับ

จินตนาการ์
ถุึงโอกาส์ต่างๆ
ค้ น พบแนวทุางใหม่ ๆ ในการ์แก้ ไ ขเร์่� อ งทุ้ า ทุายซึ� ง บี บ คั� น
โล่กนี�อย่างทุี�ส์ุดืในการ์ปีร์ะชิุมใหญ่โร์ตาร์ีส์ากล่ ทุ่านจะไดื้พบ
กับเคร์่�องม่อ ทุร์ัพยากร์ แล่ะการ์ติดืต่อเชิ่�อมโยงทุี�จะทุำให้
เกิดืผล่กร์ะทุบทุั�งทุี�บ้านแล่ะทุั�วโล่ก
การ์ปีร์ะชิุมใหญ่โร์ตาร์ีส์ากล่ปีี 2566
เมล่เบิร์์น ออส์เตร์เล่ีย
27-31 พฤษภาคม 2566

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

สารประธานโรตารีีสากล
เจนนิิเฟอร์์ อีี. โจนส์์ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เล่่าเรื่่�องราวของเรา

ทุุกๆ

เดืือนนัับตั้้�งแต่่ดิิฉัันเข้้ามาอยู่่�ในโรตารีี ดิิฉัันจะตั้้�งตารอ
ที่่�จะได้้อ่่านนิิตยสารนี้้� โดยเฉพาะบทความเปิิดตััวจาก
ประธานโรตารีีของเรา แม้้จะยอมรัับว่่าชื่น่� ชอบกัับฉบัับดิิจิทัิ ลั มาก แต่่ดิฉัิ นั
ก็็ยัังสนุุกที่่�จะได้้สััมผััสความตื่่�นเต้้นกัับการนั่่�งลงและพลิิกดููหน้้ากระดาษ
มัันวาว มัันเป็็นสิ่่�งที่่�มีีค่่าที่่�รวบรวมภาพถ่่ายและเรื่่�องราวที่่�น่่าจดจำ
เกี่่�ยวกัับองค์์กรที่่�ยิ่่�งใหญ่่ของเรา ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�เราทุุกคนรู้้�จัักและรััก
หลายปีีที่ผ่่� า่ นมาดิิฉันั ได้้เรีียนรู้้�มากมายเกี่่ย� วกัับโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์
และชีีวิิตที่่�พวกท่่านแต่่ละคนได้้เปลี่่�ยนแปลงไป
ในฐานะผู้้�มีีอาชีีพทางด้้านสื่่�อ ดิิฉัันอยากให้้มีีวัันที่่�เรื่่�องราวของ
เราเป็็นส่่วนหนึ่่�งประจำในสื่่�อข่่าวหลััก และนิิตยสารนำธงของเราอาจได้้
ไปวางอยู่่�ในสถานที่่�คลีีนิิคของหมอ ร้้านกาแฟ หรืือที่่�อื่่�นๆ ที่่�ผู้้�คนนั่่�งรอ
และเรีียกดููได้้ เป็็นเรื่่�องดีีที่่�สมาชิิกโรตารีีจะได้้รัับข้้อมููลที่่�ดีีขึ้้�นเกี่่�ยวกัับสิ่่�ง
ที่่เ� ราทำทั้้�งหมด และจะไม่่ดีกี ว่่าหรืือถ้้ามีีผู้้�คนรู้้�เรื่่อ� งราวของเรามากยิ่่ง� ขึ้้น�
ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนอยู่่�ในใจลำดัับแรกเมื่่�อดิิฉัันคิิดวางแผนงานของเรา
ในการส่่งเสริิมโรตารีีทั่่�วโลกในปีีที่่�กำลัังจะมาถึึง ในอีีก 12 เดืือนข้้างหน้้า
เราจะจุุดประกายโครงการต่่างๆ ที่่�นำเสนอการบำเพ็็ญประโยชน์์ของ
โรตารีีให้้ปรากฏไปทั่่�วโลก และเราจะดำเนิินการอย่่างมีีกลยุุทธ์์ นิิคและ
ดิิฉัันจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�โครงการโรตารีีที่่�สร้้างผลกระทบสููงสุุด ยั่่�งยืืนและ
มีีขนาดใหญ่่บางโครงการจากเรื่่�องที่่�เรามุ่่�งเน้้นในกิิจกรรมที่่�เราเรีียกว่่า
Imagine Impact Tour
เราจะเชื้้�อเชิิ ญนัักข่่าวชั้้�นนำ ผู้้�นำทางความคิิด  และผู้้�มีีอิิทธิิพล
ให้้ใช้้ช่่องทางของพวกเขาเพื่่�อช่่วยเราสร้้างความตระหนัักโดยการเข้้าถึึง
ผู้้�คนที่ต้่� อ้ งการให้้บริิการแต่่ยังั ไม่่ทราบว่่าตััวเองจะสามารถทำได้้โดยผ่่าน
โรตารีี
แต่่มีีประเด็็นสำคััญอีีกอัันหนึ่่�งที่่�ต้้องคำนึึงถึึง นั่่�นคืือ รอยเท้้า
คาร์์บอน (carbon footprint หมายถึึงการวััดผลกระทบจากกิิจกรรม
ของมนุุษย์์ที่่�มีีต่่อระบบสิ่่�งแวดล้้อมในแง่่ของปริิมาณแก๊๊สเรืือนกระจกที่่�
สร้้างขึ้้�นมาจากกิิจกรรมนั้้�นๆ) ดิิฉัันจะใช้้ตำแหน่่งผู้้�นำคนใหม่่ของโรตารีี
ในเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างจริิงจััง เอาตััวอย่่างที่ท่� ำโดยสมาชิิกของเราในช่่วง
ที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคนั้้�นเป็็นพื้้�นฐานในการกำหนดอนาคตของเรา
นั่่�นหมายความว่่าเราจะใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั บอกเล่่าเรื่่อ� งราวเหล่่านี้้�
เราจะทวีีต ส่่งโพสต์์ และ “ไลฟ์์สด” ให้้กัับทุุกคนที่่�พร้้อมจะรัับฟััง เราจะ
ต้้องคำนึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อมของเรา และวิิธีกี ารที่่ไ� ม่่ต้อ้ งเดิินทางเสมอไป แต่่ยังั
คงสามารถติิดต่อ่ กัันได้้ด้ว้ ยวิิธีที่ี ใ่� ห้้ผลดีีดังั ที่เ่� ราทำมาตลอดสองปีีที่ผ่่� า่ นมา
แน่่นอน เราเป็็นคนที่่ช� อบเข้้าสัังคม และเรายัังต้้องการที่จ่� ะอยู่่�ด้ว้ ยกััน
เราเพีียงแค่่ต้้องมีีสติิมากขึ้้�นในการตััดสิินใจของเรา และคิิดเกี่่�ยวกัับวิิธีี
ที่่เ� ราจะไปรวมตััวกัันโดยให้้แตกต่่างจากเดิิมเล็็กน้้อย ตััวอย่่างเช่่น หากเรา

เดิินทางไปเยี่่ย� มชมโครงการใด “เราทุุกคนรู้้�สึึก
โครงการหนึ่่ง� เราก็็จะวางแผน ถึึงผลกระทบที่่�
การเยี่่� ย มชมพื้้� น ที่่� ใ กล้้ เ คีี ย ง
การบำำเพ็็ญ
ต่่อด้้วย
แล้้วเรื่่อ� งราวของท่่านล่่ะ ประโยชน์์และคุุณค่่า
มีี ใ ครจะช่่ ว ยเล่่ า ให้้ ฟัั ง ได้้ ของโรตารีี
ไหม? ดิิ ฉัั น หวัั ง ว่่ า ท่่ า นจะ มีีผลต่่อเรา ตอนนี้้�
ใช้้ ก ารจิิ น ตนาการเกี่่� ย วกัั บ
ความพยายามในการสร้้ า ง เป็็นโอกาสของเรา
ผลกระทบของท่่านเอง และวิิธีี แล้้วที่่�จะได้้แบ่่งปััน
ที่่ค� วามพยายามนั้้�นจะสามารถ ความรู้้�สึึกนั้้�น
สร้้างความตระหนัักได้้ – เรื่่อ� งราว
ของท่่านอาจเป็็นเรื่่�องที่่�ท่่าน กัับผู้้�อื่่�น”
สามารถโปรโมตได้้เพีียงง่่ายๆ บนโซเชีียลมีีเดีียหรืือระหว่่าง
การเข้้า Zoom ให้้คิิดหาวิิธีีนำเสนอโครงการเด่่นๆ ในสโมสร
และภาคของท่่าน
เราทุุกคนรู้้�สึึกได้้ถึึงผลกระทบที่่�การบำเพ็็ญประโยชน์์
และคุุณค่่าของโรตารีีมีผี ลต่่อเรา ตอนนี้้�เป็็นโอกาสของเราแล้้ว
ที่่�จะแบ่่งปัันความรู้้�สึึกนั้้�นกัับผู้้�อื่่�น

เจนนิิเฟอร์์ อีี. โจนส์์
ประธานโรตารีีสากล
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สารประธานโรตารีสากล
เจนนิเฟอร์์ อี. โจนส์์ ส์ิงหาคม ๒๕๖๕

เร์ิ�มต้นดื้วยคำเชิิญ

เร์า

ทีุ่กคนตั้่างมีเส้นที่างข้องตั้นเองในการเข้้ามาเปิ็นสมาชื่ิก
โรตั้ารี พวกที่่านบางคนเข้้ามาร่วมเพราะคุณพ่อข้องที่่าน
เคยู่เปิ็นโรแที่เรียู่น พวกเราบางคนลงชื่ื�อเข้้าร่วมการปิระชืุ่มเพราะ
นายู่จ้างข้อร้อง ส่วนคนอื�นๆ มาเปิ็นสมาชื่ิกเพียู่งหลังจากที่ี�ศูาลฎิีกา
ข้องสหรัฐอเมริกามีคำตั้ัดืสินให้ที่ำไดื้ ที่ว่าพวกเราแตั้่ละคนก็เข้้ามาดื้วยู่
กลไกอยู่่างเดืียู่วกัน นั�นคือการเชื่ื�อเชื่ิญ่
คำเชื่ื�อเชื่ิญ่ที่ี�ปิลดืปิล่อยู่จินตั้นาการข้องเราและที่ำให้เราร่้ว่า
ทีุ่กสิ�งทีุ่กอยู่่าง อะไรๆ ก็เปิ็นไปิไดื้ เราแตั้่ละคนมีโอกาสเหมือนกัน —
มีเกียู่รตั้ิที่ี�จะส่งคำเชื่ิญ่ไดื้
สิ�งที่ี�น่าปิระที่ับใจอยู่่างยู่ิ�งคือการไดื้จินตั้นาการถ่่งวิธีที่ี�เรามอง
ออกไปิในชืุ่มชื่นตั้่างๆ และหาผั่น้ ำในอนาคตั้ข้องเรา ซึ่่ง� มันมักจะดื่งดื่ดื
ผั่้คนที่ี�เปิ็นเหมือนเราจริงๆ เปิ็นร่ปิแบบพิเศูษข้องความคิดืสร้างสรรค์
ในการพิจารณาว่าผั่ค้ นที่ีดื� เ่ หมือนว่าจะแตั้กตั้่างกันมากนัน� โดืยู่แที่้จริง
แล้วสามารถ่ที่ี�จะร่วมแบ่งปิันคุณค่าข้องเราและมีความสามารถ่พิเศูษ
บางอยู่่างเหมือนกัน เพียู่งแค่รอเวลาที่ี�จะถ่่กปิลดืปิล่อยู่
ถ่่ ง เวลาแล้ ว ที่ี� โ รตั้ารี จ ะก้ า วไปิอี ก ข้ั� น ในการผัลั ก ดืั น
ความหลากหลายู่ ความเสมอภาค และการอยู่่่ร่วมกัน (DEI) ที่ั�วที่ั�ง
องค์กรข้องเรา
การยู่อมรับปิระสบการณ์ที่มี� ผัี ค่้ นร่ส้ ก่ ว่ามีสว่ นร่วมเปิ็นมากกว่า
การที่ำให้จำนวนสมาชื่ิกข้องเรามีความหลากหลายู่มากข้่น� มันเกียู่� วกับ
การที่ำให้สถ่านที่ี�ปิระชืุ่มและที่ี�ที่ำกิจกรรมตั้่างๆ ข้องเราเปิ็นที่ี�ที่ี�เรา

สามารถ่พ่ดืคุยู่กันไดื้อยู่่างเปิิดืเผัยู่และจริงใจตั้่อกัน ซึ่่�งสมาชื่ิก
ข้องเราสัมผััสไดื้ถ่่งการตั้้อนรับและร่้ส่กปิลอดืภัยู่ มันหมายู่ถ่่ง
การข้จัดืสิ�งกีดืข้วางสำหรับการเข้้าและเปิิดืปิระตั้่เพื�อให้มาอยู่่่
ร่วมกัน ค่านิยู่มข้องเรายู่ังคงเปิ็นจุดืแข้็งข้องเรา – และความมุง่ มัน�
ส่่ความเปิ็นเลิศูข้องเราก็ตั้้องการให้เรารักษามาตั้รฐานระดืับส่ง
เพื�อสมาชื่ิกข้องเราดื้วยู่เชื่่นกัน
ดืิฉัันเชื่ื�อว่าเราทีุ่กคนมีความตั้ั�งใจและมุ่งมั�นที่ี�จะพัฒินา
DEI ที่ั�วที่ั�งโรตั้ารี นี�เปิ็นรากฐานมาจากปิระเพณีที่ี�หยู่ั�งล่กที่ี�สุดื
ข้ององค์กรข้องเรา และแน่ใจว่าเราจะยู่ังคงตั้ื�นตั้ัวและเกี�ยู่วข้้อง
กับเรื�องนี�ไปิอีกหลายู่ที่ศูวรรษข้้างหน้า
ไม่กี�ปิีที่ี�ผั่านมา คณะกรรมการบริหารข้องโรตั้ารีไดื้ตั้ั�ง
เปิ้าหมายู่ใหญ่่ในการเพิ�มสมาชื่ิกสตั้รีให้ไดื้ 30 เปิอร์เซึ่็นตั้์ภายู่ใน
ปิี พ.ศู.2566 เราเหลือเวลาอีกไม่ถ่ง่ ปิี แตั้่ดืฉัิ นั เชื่ือ� ว่าเราจะสามารถ่
ที่ำสำเร็จและบรรลุเปิ้าหมายู่นี�ไดื้
เราตั้้องการมีผั่้นำโรตั้ารีที่ี�เกิดืจากทีุ่กที่วีปิ ทีุ่กวัฒินธรรม
และทีุ่กศูาสนา เราตั้้องการให้สมาชื่ิกหนุม่ สาวและนักคิดืรุน่ เยู่าว์
มีบที่บาที่และความรับผัิดืชื่อบมากข้่น� เราตั้้องรับฟังสมาชื่ิกโรตั้ารี
ใหม่ๆ อยู่่างดืีและดื้วยู่ความเคารพ ให้มากเที่่าๆ กับสมาชื่ิกที่ีเ� ปิ็น
สมาชื่ิกมานานหลายู่ปิี
ในระหว่ า งการปิระชืุ่ ม ใหญ่่ ล่ า สุ ดื ที่ี� เ มื อ งฮิิ ว สตั้ั น เรา
ไดื้ยู่ินจากนักบินอวกาศูเกี�ยู่วกับการเดืินที่างไปิยู่ังอวกาศู ที่ำให้
น่ ก ถ่่ ง ชื่่ ว งเวลาหน่� ง ในพุ ที่ ธที่ศูวรรษ 2503 ที่ี�
ปิระธานาธิบดืีจอห์น เอฟ. เคนเนดืี แห่งสหรัฐฯ
กระตัุ้้ น ให้ โ ลกฝ่ั น ดื้ ว ยู่การปิระกาศูว่ า เราจะ
“ไป็ดวงจันทำร์ [และทำำา] สิ�งอื�นอีกหลายๆ อย่าง
ไมี่ใชิ่เพราะมีันง่าย แต่เพราะว่ามีันยาก”
ความมุง่ มัน� อยู่่างเตั้็มที่ีข้� องโรตั้ารีเกียู่� วกับ
DEI และการที่ำให้บรรลุเปิ้าหมายู่เรือ� งสมาชื่ิกภาพ
ที่ี�ยู่ิ�งใหญ่่ข้องเราอาจดื่ไม่น่าเปิ็นไปิไดื้เหมือนการ
ไปิดืวงจันที่ร์ แตั้่ดืิฉัันร่้ว่าเมื�อคนที่ำจริงมุ่งมั�นที่ี�
จะที่ำเพื�อเปิ้าหมายู่อันยู่ิ�งใหญ่่แล้ว เราก็จะที่ำให้
มันคุ้มค่ากับพลังที่ั�งหมดืข้องเราที่ี�ลงไปิ

เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์
ปิระธานโรตั้ารีสากล
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ตัวเลขของเราเพัิ�มขึ้นิ
ในิฐานิะนิั ก บั ญ ช่ี ผัมมองโลกผั่ า นการ
ดื่ ข้้ อ ม่ ล เข้้ า และออก เราจ่ ง สามารถ่วางแผันไดื้
อยู่่างแม่นยู่ำในทีุ่กวันนี�เพื�อความสำเร็จในวันหน้า
อาชื่ีพข้องผัมสอนผัมว่าตั้ัวเลข้ — ปิัจจัยู่เข้้าและผัลลัพธ์เหล่านั�น —
บางครั�งสามารถ่บอกเล่าเรื�องราวดืีๆ ไดื้
หน่ง� ในเรือ� งราวนัน� คือ ม่ลนิธโิ รตั้ารี สิง� ที่ีม� ล่ นิธไิ ดื้มอบให้แก่โลก
โดืยู่เริ�มตั้้นจากเงินเล็กน้อยู่ที่ี� 26.50 ดือลลาร์สหรัฐฯ ถ่ือว่าน่าที่่�งมาก
ในปิี พ.ศู.2461 เงินจำนวนนั�น ซึ่่�งเปิ็นเงินที่ี�เหลือจากการ
ปิระชืุ่มใหญ่่ข้องโรตั้ารีในปิีนนั� ในเมืองแคนซึ่ัสซึ่ิตั้ี� รัฐมิสซึ่่รี — ไดื้ถ่ก่ นำ
ไปิใชื่้ตั้ามข้้อเสนอแนะข้องปิระธานโรตั้ารีปิี 2459-60 อาร์ชื่ คลัมภ์
ตั้ั�งเปิ็นกองทีุ่นดื้วยู่วัตั้ถุ่ปิระสงค์ข้องการที่ำดืีในโลก กองทีุ่นเตั้ิบโตั้
อยู่่างพอปิระมาณ จนถ่่งปิี 2460 เมือ� พอล แฮิริส ผั่ก้ อ่ ตั้ัง� โรตั้ารีเสียู่ชื่ีวตั้ิ
มีเงินบริจาคหลั�งไหลเข้้ามามากมายู่เพื�ออุที่ิศูแดื่เข้า ในปิีนั�นม่ลนิธิ
สามารถ่สนับสนุนทีุ่นการศู่กษาให้กับนักเรียู่น 18 คน ซึ่่�งเปิ็นสิ�งบ่งชื่ี�
ถ่่งความยู่ิ�งใหญ่่ที่ี�จะเกิดืตั้ามมาเปิ็นครั�งแรก
ตั้่อมาม่ลนิธิไดื้ข้ยู่ายู่ตั้ัวมากข้่�น โดืยู่จัดืให้มีโครงการตั้่างๆ
เชื่่น กลุ่มศู่กษาแลกเปิลี�ยู่น (Group Study Exchange) และ
ทีุ่นสนับสนุนเพื�อเพื�อนมนุษยู่์ (Humanitarian Grants) ซึ่่�งส่งผัล
ตั้่อชื่ีวตั้ิ ข้องสมาชื่ิกและชืุ่มชื่นที่ัว� โลก ในปิี พ.ศู.2522 เงินทีุ่นก้อนใหญ่่
ไดื้ชื่ว่ ยู่สร้างภ่มคิ มุ้ กันตั้่อตั้้านโปิลิโอให้กบั เดื็ก 6.3 ล้านคนในฟิลปิิ ปิินส์
ซึ่่�งนำไปิส่่การก่อตั้ั�งโปิลิโอพลัสในปิี 2528
งานข้องโรตั้ารีในการข้จัดืโรคโปิลิโอ ที่ี�ชื่่วยู่ลดืโปิลิโอปิ่าจาก
1,000 รายู่ตั้่อวันในปิี 2531 เหลือเพียู่ง 6 รายู่ในปิี 2564 เปิ็นหน่�ง
ในโครงการเพื�อเพื�อนมนุษยู่์ที่�ียู่ิ�งใหญ่่และมุ่งมั�นที่ี�สุดืเที่่าที่ี�เคยู่ที่ำมา
โดืยู่องค์กรพัฒินาเอกชื่น เรื�องราวความสำเร็จนั�นลำพังเรื�องเดืียู่ว
แสดืงให้ เ ห็ น ถ่่ ง ความสำคั ญ่ และผัลกระที่บอยู่่ า งกว้ า งข้วางข้อง
โรตั้ารีและม่ลนิธิ

บ า ง ที่ี สิ� ง ที่ี� น่ า ที่่� ง ยู่ิ� ง ก ว่ า คื อ ก า ร
ข้จั ดื โปิลิ โ ออาจเปิ็ น แค่ ส่ ว นหน่� ง ข้อง
ความพยู่ายู่ามข้องม่ลนิธิเที่่านั�น
วันนี� ม่ลนิธิไดื้เตั้ิบโตั้ข้่�นเปิ็นองค์กร
การกุ ศู ลม่ ล ค่ า หลายู่ล้ า นดือลลาร์
ร่ปิแบบการระดืมทีุ่นที่ี�เข้้มแข้็งข้องเรายู่ินยู่อมยู่ืดืหยูุ่่น
ให้ ภ าคตั้่ า งๆ สามารถ่เลื อ กที่ำเรื� อ งใดืก็ ไ ดื้ ข้ องโรตั้ารี
ที่ี� พ วกเข้าอยู่ากสนั บ สนุ น เชื่่ น การกำจั ดื โปิลิ โ อ
ทีุ่ น การศู่ ก ษา ทีุ่ น สนั บ สนุ น ระดืั บ ภาค ทีุ่ น สนั บ สนุ น
ระดืับโลกและอื�นๆ อีกมาก ม่ลนิธิในวันนี�สร้างผัลกระที่บ
ตั้่ อ โลกโดืยู่ผั่ า นการบรรเที่าภั ยู่ พิ บั ตั้ิ การปิ้ อ งกั น โรค
การศู่กษาสันตั้ิภาพ และดื้านอื�นๆ
ทีุ่กคนในโรตั้ารีเปิ็นส่วนหน่ง� ข้องมรดืกอันยู่ิง� ใหญ่่นี�
มั น เปิ็ น ความรั บ ผัิ ดื ชื่อบข้องเราที่ี� จ ะตั้้ อ งที่ำให้ มั น
ดืำเนินตั้่อไปิ ในปิีนี� คณะกรรมการม่ลนิธิไดื้ตั้ั�งเปิ้าหมายู่
ในการระดืมทีุ่น 430 ล้านดือลลาร์ ผัมร่้ว่าเปิ็นความ
คาดืหวังที่ี�ส่ง แตั้่ผัมก็ร่้ว่าสมาชื่ิกข้องเราสามารถ่บรรลุ
ผัลสำเร็จไดื้มากเพียู่งไร
เพื�อไปิให้ถ่่งที่ี�หมายู่ เราจะที่ำงานร่วมกันอยู่่าง
ที่ี�เราที่ำเสมอมา โดืยู่แตั้่ละสโมสรและแตั้่ละคนให้สิ�ง
ที่ี�พวกเข้าที่ำไดื้ ดื้วยู่วิธีนี� เราแน่ใจไดื้เลยู่ว่าเราจะบรรลุ
เปิ้ า หมายู่ที่ี� แ ม้ จ ะยู่ิ� ง ใหญ่่ แ ตั้่ ก็ ส ำเร็ จ ไดื้ และสามารถ่
ข้ับเคลื�อนม่ลนิธิข้องเราให้ไปิข้้างหน้า

เอียู่น เอชื่. เอส. ไรซึ่์ลียู่์
ปิระธานกรรมการม่ลนิธิ
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หนิึ�งเหรียญมีสองด�านิ
ในิระหว่างการเดินิทางของผู้ม โรตั้ารีมัก
มี เรื� อ งพ่ ดื คุ ยู่ กั น บ่ อ ยู่ครั� ง คนส่ ว นใหญ่่ จ ะตั้ิ ดื ตั้่ อ
กับเราในเรื�องโครงการในที่้องถ่ิ�นและการระดืมทีุ่น
ซึ่่�งเปิ็นเรื�องที่ี�ดืีมาก แตั้่น้อยู่คนนักที่ี�จะที่ราบว่ากองกำลังข้องโรตั้ารี
ที่ั�วโลกนั�นคืออะไร เรื�องนี�เข้้าใจไดื้ง่ายู่ๆ โดืยู่ดื่จากตั้ัวอยู่่าง เชื่่น วิธีที่ี�
โรตั้ารีตั้อ่ ส่ก้ บั ภัยู่พิบตั้ั ไิ ฟปิ่าที่ีที่� ำลายู่ล้างในออสเตั้รเลียู่ในชื่่วงปิลายู่ปิี
พ.ศู.2562 และตั้้นปิี 2563
ผัลจากภัยู่แล้งที่ี�รุนแรง ภาวะโลกร้อน และสภาพอากาศูที่ี�
วิปิริตั้ ที่ำให้เกิดืไฟไหม้เผัาผัลาญ่ที่ี�สร้างความเสียู่หายู่อยู่่างร้ายู่แรง
ความตั้้องการความชื่่วยู่เหลือจ่งเกิดืข้่�นอยู่่างมากมายู่และเห็นไดื้
ชื่ัดืเจน
โรแที่เรี ยู่ นชื่าวแคนาดืาที่ี� คุ้ น เคยู่กั บ ไฟปิ่ า ดืี ร่้ ว่ า การให้
ความชื่่วยู่เหลือที่ี�ดืีที่ี�สุดืก็คือผั่านที่างม่ลนิธิโรตั้ารี ไม่นานพวกเข้า
ไดื้ร่วมกับสโมสรโรตั้ารีและภาคตั้่างๆ ในปิระเที่ศูอื�น และปิระเที่ศู
ไตั้้หวัน ซึ่่�งส่งผัลให้ไดื้รับทีุ่นสนับสนุนระดืับโลกสามทีุ่นรวมเปิ็นเงิน
280,000 เหรียู่ญ่ เพื�อชื่่วยู่เหลือฟนฟ่เศูรษฐกิจข้องเกษตั้รกรที่ี�ไดื้รับ
ผัลกระที่บจากไฟไหม้นี�
ชื่าวนาคนหน่� ง เข้ี ยู่ นจดืหมายู่ข้อบคุ ณ ในนามข้องชืุ่ ม ชื่น
ห่างไกลที่ี�เราไดื้ให้ความชื่่วยู่เหลือ โดืยู่กล่าวว่าพวกเข้า “ไมี่อยาก
เชิื�อเลยว่าสโมีสรโรตารีจากป็ระเทำศอื�นๆ จะก้าวเข้ามีาและชิ่วยเหลือ
พื� น ทำี� เ กษตรกรรมีทำี� ค่ อ นข้ า งเล็ ก ของเรา” และเสริ ม ว่ า พวกเข้า
“ร้ส้ กึ ขอบคุณและร้ส้ กึ เป็็นเกียรติอย่างยิง� ทำีไ� ด้รบั การพิจารณาให้เป็็น
ผู้้้ทำี�สมีควรได้รับความีชิ่วยเหลือดังกล่าว”
เพื�อนๆ ครับ นี�คือผัลกระที่บที่ี�ม่ลนิธิข้องที่่านที่ำในทีุ่กๆ วัน
ที่ั�วโลก และเหตัุ้ใดืจ่งสมควรไดื้รับการสนับสนุนจากสมาชื่ิกโรตั้ารี
ทีุ่กคน
โครงการที่ี�สำคัญ่ที่ี�สุดืที่ี�ที่ำในนามข้องโรตั้ารีคือโครงการที่ี�
ที่ำสำเร็จโดืยู่ผั่านม่ลนิธิโรตั้ารี รายู่การแล้วรายู่การเล่า ลองน่กถ่่ง
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ผัลกระที่บข้องความพยู่ายู่ามในการ
ข้จัดืโปิลิโอ โครงการการศู่กษาสันตั้ิภาพ
และทีุ่นสนับสนุนข้องม่ลนิธิโรตั้ารีที่ี�มี
ม่ลค่าไม่น้อยู่กว่า 2 ล้านเหรียู่ญ่สหรัฐ
(Programs of Scale Grants) ที่ั�งหมดื
ล้วนเปิ็นความพยู่ายู่ามจากม่ลนิธิข้องเราเพื�อที่ำให้โลกนี�
น่าอยู่่่ข้่�น
ม่ลนิธยู่ิ งั ส่งผัลตั้่อปิระสบการณ์ข้องสโมสร สมาชื่ิก
ภาพ ผั่ร้ ว่ มโครงการ และอืน� ๆ อีกมากมายู่ ยู่ิง� มองเห็นและ
สร้างผัลกระที่บมากข้่�นเที่่าไรโดืยู่ผั่านโครงการข้องม่ลนิธิ
คนจำนวนมากก็ยู่งิ� ตั้้องการเปิ็นส่วนหน่ง� ข้องสิง� ที่ีเ� รากำลัง
ที่ำ ในฐานะผั่ม้ สี ว่ นร่วมหรือในฐานะสมาชื่ิกมากข้่น� เที่่านัน�
ทีุ่กคนชื่นะไปิดื้วยู่กัน
สำหรั บ ผัม โรตั้ารี แ ละม่ ล นิ ธิ นั� น แยู่กจากกั น
ไม่ไดื้ – ที่่านไม่สามารถ่มีอยู่่างใดือยู่่างหน่�งโดืยู่ไม่มีอีก
อันหน่�งไดื้ มันเปิ็นสองดื้านข้องเหรียู่ญ่เดืียู่วกัน ผัมรัก
ความมีมตั้ิ รภาพและความเปิ็นเพือ� นร่วมอุดืมการณ์ตั้ลอดื
จนโครงการตั้่างๆ ที่ีผั� มปิระสบพบเห็นในฐานะสมาชื่ิกข้อง
สโมสรโรตั้ารีแซึ่นดืริงแฮิม ปิระเที่ศูออสเตั้รเลียู่ แตั้่ผัม
ก็ร่้ส่กตั้ื�นเตั้้นเชื่่นกันที่ี�ไดื้เปิ็นส่วนหน่�งข้องการเคลื�อนไหว
ที่ั� ว โลกที่ี� ก ำลั ง เปิลี� ยู่ นแปิลงชื่ี วิ ตั้ ข้องผั่้ ค นนั บ ไม่ ถ่้ ว น
โดืยู่ผั่านม่ลนิธิโรตั้ารี
จงระล่กถ่่งอีกดื้านหน่�งข้องเหรียู่ญ่โรตั้ารี และ
จงสนับสนุนม่ลนิธข้ิ องที่่าน ดื้วยู่การที่ำเชื่่นนี� ที่่านจะเปิ็น
ผั่ที่้ สี� นับสนุนมวลมิตั้รสมาชื่ิกที่ีจ� ะที่ำให้เกิดืโครงการที่ีโ� ลก
ข้องเราตั้้องการอยู่่างแที่้จริง

ผู้แปีล่ อน.ศูร์ีฟา ศูิร์ิอุดืมเศูร์ษฐ
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทุพร์ัชิดืาภิเษก

เอียู่น เอชื่. เอส. ไรซึ่์ลียู่์
ปิระธานกรรมการม่ลนิธิ

บทบรรณาธิิการ
อผภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์

กองบรรณาธิิการของนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย ได้้มีีการผลััดเปลี่่�ยน
หมุุนเวีียนการทำหน้้าที่่�ของฝ่่ายต่่างๆ โดยผมได้้รัับมอบหมายจากประธานและ
คณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีีในประเทศไทยให้้ทำหน้้าที่่�บรรณาธิิการบริิหาร
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย  ซึ่่�งมีีวาระในการทำหน้้าที่่� 2 ปีี จากนั้้�นเราได้้เชิิญ
บุุคลากรจากทั้้�ง 4 ภาคเข้้ามาร่่วมเป็็นทีีมงาน โดยมีีผู้้�นำในแต่่ละภาคที่่�มีีความรู้้�
และประสบการณ์์ ร่่ ว มเป็็ น ที่่� ปรึึ กษา ซึ่่� ง ขณะนี้้� พ วกเราพร้้ อ มที่่� จ ะทำหน้้ า ที่่�
อัันสำคััญนี้้�แล้้ว
จากการหารืือกัับทีีมงานเรามีีความเห็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันว่่า เราจะผสม
ผสานการนำเนื้้�อหาที่่�น่่าสนใจจากทั้้�งระดัับสากลและระดัับท้้องถิ่่�นในแต่่ละเล่่ม
เพื่่�อรัับและส่่งข่่าวสาร ส่่งจิินตนาการและส่่งแรงบัันดาลใจให้้กัันและกััน เรายัังคง
สื่่อ� สารด้้วยเนื้้�อหาและรููปภาพที่่ส� ามารถถ่่ายทอดความรู้้� ประสบการณ์์และผลงาน
แก่่กัันเช่่นที่่�ผ่่านมา
เมื่่�อวัันที่่� 4-8 มิิถุุนายน 2565 ผมได้้เดิินทางไปร่่วมประชุุม Rotary
International Convention ที่่�เมืืองฮิิวสตััน รััฐเท็็กซััส ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ได้้มีีโอกาสเข้้าไปแสดงตนและรัับเอกสารกัับทีีมงานของนิิตยสารโรตารีีของโรตารีี
สากล ในโซน Media Advisory ทำให้้ได้้พบกัับทีีมงานนิิตยสารโรตารีีของโรตารีี
สากลและได้้รัับคำแนะนำเบื้้�องต้้นที่่�เป็็นประโยชน์์
ต้้องขอขอบคุุณ อน.วาณิิช  โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย ภาค 3360 และ
ทีีมงานที่่�ทำหน้้าที่่�บรรณาธิิการบริิหารนิิตยสารโรตารีีประเทศไทยมาก่่อนหน้้านี้้�
นานหลายปีีท่่านและทีีมงานทำหน้้าที่่�ได้้ยอดเยี่่�ยม มีีผลงานเป็็นที่่�ชื่่�นชมจาก
ทุุกฝ่่าย จึึงขอเป็็นตััวแทนผู้้�อ่่านนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย  อวยพรให้้ท่่านและ
ทีีมงานมีีความสุุขและประสบความสำเร็็จในการทำหน้้าที่่�อื่่�นๆ ต่่อไป

ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
               อผภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์
บรรณาธิิการบริิหาร
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ส์นเทุศูโร์ตาร์ี
PRID ศู.ดืร์.เส์าวล่ักษณ์ ร์ัตนวิชิชิ์

DEI: แนวคิดื
ในการ์พัฒนาองค์กร์ (ตอนทุี� 1)
คณะกรรมีการบริหารโรตารีสากลได้�ออกแถึลงการณ์
ยํ�า ความีสำค้ ญ เร่� อ งแนวคิ ด้ DEI ทุี� โ รตารี ส ากล
เริ�มีนำเสนอแก่องค์กรในการปฏิบ้ติมีาต้�งแต่ พ็.ศั.2562
เพ็่�อเป็นแนวปฏิบ้ติในการพ็้ฒนาองค์กรโรตารีให�เจริญ
ก�าวหน�าได้�อย่างจริงจ้งโด้ยกล่าวว่า
เราเข้าใจว่า การป็ล้กฝังเกี�ยวกับวัฒนธรรมีแห่งความีหลาก
หลาย (Diversity) ความีเสมีอภาค (Equity) และการอย้่ร่วมีกัน
(Inclusion) เป็็นเรื�องสำาคัญยิ�งทำี�จะตระหนักในวิสัยทำัศน์เกี�ยวกับโลก
ทำีผู้� ค้ นมีาร่วมีกันลงมีือป็ฏิบตั ิ เพือ� สร้างสรรค์การเป็ลีย� นแป็ลงทำีย� งั� ยืน
เราให้ คุ ณ ค่ า กั บ ความีแตกต่ า งและยกย่ อ งคุ ณ้ ป็ การของ
ผู้้้คนจากทำุกกลุ่มี ไมี่ว่าจะเป็็น ภ้มีิหลัง อายุ ชิาติพันธุ์ เชิื�อชิาติ สีผู้ิว
ความีทำุพพลภาพ ลีลาการเรียนร้้ ศาสนา ความีศรัทำธา สถานะ
ทำางเศรษฐกิจและสังคมี วัฒนธรรมี สภานภาพสมีรส ภาษาพ้ด เพศ
เพศวิถี และอัตลักษณ์ทำางเพศ เชิ่นเดียวกับความีแตกต่างในแนวคิด
ความีคิด ค่านิยมี และความีเชิื�อต่างๆ
การตระหนักว่า ป็ัจเจกบุคคลจากกลุ่มีต่างๆ มีีป็ระสบการณ์
ในอดีตเกี�ยวกับอุป็สรรคต่างๆ ในการเป็็นสมีาชิิก การมีีส่วนร่วมี
และความีเป็็ น ผู้้้ นำา เราจึ ง มีุ่ ง มีั� น ทำี� จ ะส่ ง เสริ มี ความีเสมีอภาคใน
ทำุกๆ ด้านของโรตารี รวมีทำั�งผู้้้ร่วมีบำาเพ็ญป็ระโยชิน์ในชิุมีชิน เพื�อ
ให้ป็ัจเจกบุคคลนั�น มีีหนทำางสำาคัญในการเข้าถึง ทำรัพยากร โอกาส
เครือข่าย และการสนับสนุนต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าได้
เราเชิือ� มีัน� ว่า ทำุกคนมีีคณ
ุ สมีบัตทำิ อี� าจมีองเห็นและมีองไมี่เห็น
กันทำั�งนั�น ซี้ึ�งเป็็นความีพิเศษเฉพาะตน เราจึงพยายามีอย่างยิ�งทำี�จะ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมีการอย้ร่ ว่ มีกัน ซี้ึง� แต่ละคนรับร้ไ้ ด้วา่ เขามีีคณ
ุ ค่า
และเป็็นเจ้าของ
เพือ� ให้สอดคล้องกับคุณค่าของเราในด้านคุณธรรมี เราจึงมีุง่ มีัน�
ในการเป็็นคนซี้ื�อสัตย์สุจริต โป็ร่งใส ณ ทำี�เราอย้่ร่วมีกันตามีแนวทำาง
DEI ในฐานะเป็็นองค์กร และเพือ� ความีต่อเนือ� งในการเรียนร้้ และการ
พัฒนาให้เจริญยิ�งขึ�นสืบไป็
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ถ่้อยู่แถ่ลงดืังกล่าว จะเปิ็นพันธกิจอันสำคัญ่ข้องมวลมิตั้ร
โรแที่เรียู่นในการนำไปิปิฏิบัตั้ิเพื�อพัฒินากิจกรรมตั้ามอุดืมการณ์
ข้องโรตั้ารี ให้สามารถ่ตั้อบสนองความตั้้องการข้องชืุ่มชื่นโลกและ
ตั้ัวเราเองไดื้อยู่่างมีปิระสิที่ธิภาพ เริ�มจาก โร์ตาร์ีเปีล่ี�ยนชิีวิต
ดื้วยจิตบร์ิการ์ ตั้่อเนื�องไปิ จินตนาการ์ ส์านส์ร์้างงาน
โร์ตาร์ี ให้เจริญ่ก้าวหน้า ดืังจะกล่าวในรายู่ละเอียู่ดืถ่่งแนวการ
ปิฏิบัตั้ิ DEI ตั้อนที่ี� 2 ในฉับับตั้่อไปิ

Article : บทความ
อผภ.สมภพ ธีีระสานต์์
ประธาน DEI ภาค 3330

“เก่่ง ดีี มีีความสุุข”
ในการฝึึกอบรม DTA (District Training Assembly) ผมได้้ยิินผู้้�นำในการฝึึกอบรมบอกให้้
นายกรัับเลืือกและคณะกรรมการของสโมสรโรตารีีต่่างๆ ในภาค 3330 ช่่วยกัันตั้้�งเป้้าหมายว่่า สโมสรเรา
จะเดิินไปในทิิศทางใดในอีีก 3 ปีี 5 ปีีข้้างหน้้า เพื่่�อนำไปทำ Action Plan ต่่อไป นายกรัับเลืือกและคณะ
กรรมการต่่างๆ ก็็นำเสนอภาพที่่�อยากเห็็นสโมสรของตนเองเติิบโตอย่่างเข้้มแข็็งกัันหลากหลาย หลัังจาก
ขนมหม้้อแกงเมืืองเพชรคำแรกถููกกลืืนลง ผมก็็คิิดขึ้้�นว่่า เราคงอยากเห็็น สมาชิิกในสโมสรโรตารีีของเรา
“เก่่ง ดีี และมีีความสุุข”

สมาชิิกที่ม่� าเข้้ารัับการฝึึกอบรม และกลัับไปเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง ย่่อมจะเป็็นผู้้�ที่มี่� คี วามรู้้�เป็็นพื้้�นฐาน
ในการดำเนิินการใดต่่อไปได้้อย่่างดีี เพราะมีีความเข้้าใจที่่จ� ะทำงานหรืือกิิจกรรมต่่างๆ ออกมาจากศรััทธา
การจะรอบรู้้�ในทุุกๆ เรื่่�องทุุกๆ ด้้าน นอกจากตััวเราหมั่่�นศึึกษาแล้้ว การมีีความหลากหลาย (Diversity)
ของสมาชิิกในด้้านอายุุ เพศ การศึึกษา อาชีีพ วััฒนธรรม ฯลฯ จะช่่วยให้้เราได้้รัับทราบแนวความคิิด 
ประสบการณ์์ที่่�หลากหลาย ทำให้้เรารอบคอบ มองเห็็นประเด็็นต่่างๆ ได้้ 360 องศา ก็็น่่าจะนัับว่่าเป็็น
“คนเก่่ง” อย่่างแท้้จริิง และถ้้าเขาเพิ่่�มเติิมหลัักการในสัังคหวััตถุุ 4 คืือ ทานการเสีียสละ ที่่�โรตารีีเรามััก
พููดกัันอยู่่�เสมอว่่าให้้โดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน ปิิยวาจาการพููดในสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ ท่่านที่่�ได้้รัับตำแหน่่ง
นายกสโมสรโรตารีีจะโชคดีี เพราะได้้มีโี อกาสฝึึกการพููดตลอดทั้้�งปีี อัตถ
ั จริิยาการบำเพ็็ญประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่่น�
โรตารีีเราเน้้นที่่�การทำโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�สนองตอบต่่อความต้้องการของชุุมชนและควรเป็็น
โครงการที่่�ยั่่�งยืืน สุุดท้้ายคืือสมานััตตาการปฏิิบััติิตนเสมอต้้นเสมอปลายเข้้าไปด้้วย เขาก็็จะเป็็น “คนดีี”
ที่่ส� ามารถมองเห็็นถึึงปััญหาต่่างๆ ว่่าควรแก้้ไขอย่่างไรเพื่่�อให้้เกิิดความเสมอภาค (Equity) กัันในสโมสร ในชุุมชน
ในสัังคม ส่่งผลให้้เราเป็็นคนยอมรัับความหลากหลาย ความแตกต่่าง ที่ต้่� อ้ งสร้้างโอกาสและสภาพแวดล้้อม
ที่่ทุ� กุ คนมีีความรู้้�สึึกว่่าเท่่าเทีียมกััน ตลอดทั้้�งการให้้เกีียรติิซึ่ง่� กัันและกััน อัันจะทำให้้ทุกุ คนอยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่าง
“มีีความสุุข” (Inclusion)
การจะเป็็นสโมสรโรตารีีที่่มี� สี มาชิิก เก่่ง ดีี มีีความสุุข ในปีีนี้้� ควรเริ่่�มต้้นจากการปฏิิบัติั ติ าม
หลััก DEI (Diversity, Equity, Inclusion) ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่ว่ มกััน

ได้้แล้้วนะครัับ เราสามารถเพิ่่�มพููนผลกระทบด้้วย  DEI  โดยพััฒนากลยุุทธ์์ DEI ของสโมสร และเน้้นความสำคััญ
ของโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�มีีความหมายในกลยุุทธ์์นั้้�นๆ และทำการประเมิินชุุมชนเพื่่�อพิิจารณาว่่า
มีีประเด็็น DEI ใดที่เ่� ป็็นเรื่่อ� งควรใส่่ใจที่่สุ� ดุ ในพื้้�นที่่� เราขยายการเข้้าถึึงโดยการมีีส่ว่ นร่่วม และบ่่งชี้้อุ� ปุ สรรค
เพื่่�อค้้นหาแนวทางที่่�จะขจััดอุุปสรรคเหล่่านั้้�น สร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนร่่วมในโรตารีี จััดเวทีีเพื่่�อ
ระดมสมองรวบรวมความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ DEI ในชุุมชน ตลอดทั้้�งทบทวนบทบาทและแนวทางปฏิิบััติิของ
สโมสรเพื่่�อทำให้้เกิิดความเสมอภาคและการอยู่่�ร่่วมกััน เพื่่�อเพิ่่�มพููนศัักยภาพในการปรัับตััว Action Plan
ของสโมสรเราในปีีนี้้�จะน่่าสนใจอย่่างแน่่นอน
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ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย

แผนปฏิบ้ติการโรตารี

ขยายขอบเขต
การ์เข้าถุึงของเร์า
บทุส์นทุนากับ เคธิี� ฮาล่ล่ีเดืย์
(KATEY HALLIDAY)

“เร์าทุุกคนมีความส์ามาร์ถุ
แล่ะส์มควร์ทุำเร์่�องนี�
มันไม่ใชิ่เร์่�องทุี�ผู้นำ
จะทุำไดื้เพียงล่ำพัง”
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กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565

เร์ียนร์ู้ว่าส์โมส์ร์ของทุ่านส์ามาร์ถุทุำอะไร์ไดื้บ้างทุี�

rotary.org/actionplan

คำถุาม: แผนปีฏิิบัติของเร์าเร์ียกร์้องให้โร์ตาร์ีขยายขอบเขตการ์
เข้าถุึงของเร์า ทุำอย่างไร์ทุีจ� ะคิดืเร์่อ� งส์มาชิิกภาพไปีให้ไกล่มากกว่า
มองแค่ตัวเล่ข?
เคธิี� : ในอด้ี ต มีี ก ารมีุ่ ง เน� น อย่ า งมีากเร่� อ งการบรรลุ เ ป า หมีาย
โด้ยน้บจำนวนห้วทุีแ� น่นอน: “คุณพ็าคนเข�ามีาได้�กคี� น” แต่ถึา� เราต�องการ
ให�โรตารีมีีความีเข�มีแข็ง มีีประสิทุธิภาพ็ และสามีารถึเตรียมีคนรุ่นใหมี่
ให�เป็นผ้น� ำ เราจำเป็นต�องทุำให�เกิด้ความีมี้น� ใจว่า บรรด้าคนใหมี่ทุเี� ข�ามีา
ร้�สึกว่าได้�ร้บการต�อนร้บและร้�สึกเหมี่อนโรตารีเป็นบ�านตลอด้เวลา
และน้น� หมีายความีว่าเราต�องมีีความีหลากหลายมีากขึน� อย้ด้่ ว� ยก้นได้�
และให�โอกาสทุี�เทุ่าเทุียมีก้นแก่ทุุกคน
คำถุาม : เหตุใดืความหล่ากหล่าย ความเส์มอภาค แล่ะการ์อยู่
ร์่ ว มกั น (DEI) จึ ง มี ค วามส์ำคั ญ อย่ า งยิ� ง ต่ อ โร์ตาร์ี ใ นการ์
ขยายการ์เข้าถุึง?
เคธิี� : ทุีส� ำค้ญทุีส� ดุ้ เพ็ราะมี้นเป็นสิง� ทุีถึ� ก้ ต�องทุีต� อ� งทุำ ความีหลากหลาย
ความีเสมีอภาค และการอย้่ ร่ ว มีก้ น ไมี่ ใ ช่ ป ระเด้็ น ทุางการเมี่ อ ง
มี้นเป็นความีร้บผิด้ชอบทุี�เรามีีต่อก้นและต่อชุมีชนของเรา เราทุุกคน
มีีสิทุธิทุี�จะได้�ร้บการปฏิบ้ติอย่างมีีศั้กด้ิ์ศัรีและความีเคารพ็ มีีโอกาส
ทุี�เทุ่าเทุียมีก้นในการคบหาและการบริการ และได้�ร้บพ็่�นฐานโอกาส
เด้ียวก้นเพ็่อ� ให�เสียงของเราได้�รบ้ การร้บฟัง ในฐานะองค์กรทุีเ� ป็นสากล
และระด้้บรากหญ�า เราต�องเป็นผ้�นำ
นอกจากนี�มี้นย้งเป็นสิ�งทุี�ชาญฉลาด้ทุี�ควรทุำด้�วย สมีาชิกมีุ่งหว้ง
โด้ยเฉพ็าะอย่ า งยิ� ง ผ้� ทุี� มีี ป ระสบการณ์ ก้ บ แนวคิ ด้ ริ เ ริ� มี ของ DEI
ในทุี�ทุำงานของตนเอง อาจถึ้กปฏิเสธจากสโมีสรทุี�มีีอคติเร่�อง DEI
แต่ เ มี่� อ คนเหล่ า น้� น ได้� มีี โ อกาสมีาอย้่ก้ บ สโมีสรทุี� ยิ น ด้ี ต�อ นร้ บ ผ้�ค น
หลากหลาย — ผ้�นำทุุกประเภทุ — คุณจะเปลี�ยนพ็วกเขาให�เป็นต้วแทุน
ของเราทุี�มีีประสิทุธิภาพ็มีาก พ็วกเขาจะบอกเพ็่�อนๆ และเคร่อข่าย
ของตนเกี�ยวก้บโรตารี
สโมีสรย้งแจ�งด้�วยว่าเมี่�อผ้�เข�าร่วมีมีีหลายมีุมีมีอง พ็วกเขาจะเกิด้
ความีคิด้และโครงการต่างๆ ทุีส� ร�างผลกระทุบทุีย� งิ� ใหญ่มีากขึน� ซึ่ึง� น้น�
ไมี่ ไ ด้� ทุำให� ฉ้ น ประหลาด้ใจหรอก การศัึ ก ษาในทุี� ทุำงานเกี� ย วก้ บ
ความีหลากหลาย ความีเสมีอภาค และการอย้่ร่วมีก้น แสด้งให�เห็นว่า
ความีหลากหลายของภ้ มีิ ห ล้ ง ประสบการณ์ และมีุ มี มีองต่ า งๆ
กล้บเป็นจุด้แข็ง

พบกับเคธิี� ฮาล่ล่ีเดืย์ ฮาลลีเด้ย์เป็นสมีาชิกของ
สโมีสรโรตารีแอด้ิเลด้ไลทุ์ ประเทุศัออสเตรเลีย
และสมีาชิกก่อต้�งของสโมีสรโรทุาแรคทุ์
แอด้ิเลด้ซึ่ิตี� ฮาลลีเด้ย์ทุำหน�าทุี�ในคณะทุำงาน
เฉพ็าะกิจด้�านความีหลากหลาย
ความีเสมีอภาค และการอย้่ร่วมีก้น
ของโรตารี

แน่ น อนว่ า มี้ น ต� อ งใช� ค วามีพ็ยายามีต่ อ ไป และโอกาสในการเติ บ โต
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่� อ ง ฉ้ น คิ ด้ ว่ า ส มี า ชิ ก ส่ ว น ใ ห ญ่ กำ ล้ ง ร้� สึ ก มีี พ็ ล้ ง
และกระปรี�กระเปร่าจากการเปลี�ยนแปลงเชิงบวกทุี�เรากำล้งทุำ
คำถุาม : ส์โมส์ร์จะขยายการ์เข้ า ถุึ ง แล่ะบร์ร์ลุ่ ภ าร์กิ จ เร์่� อ ง DEI
ไดื้อย่างไร์?
เคธิี� : มีีสามีสิ�งสำค้ญ สิ�งแรก ทุำให�สโมีสรของคุณเข�าถึึงได้�มีากขึ�น
โด้ยให� มีี ก ารย่ ด้ หยุ่ น ในร้ ป แบบสมีาชิ ก ภาพ็และร้ ป แบบการประชุ มี
สอง ให�สมีาชิกทุำในสิง� ทุีมี� คี วามีหมีาย การเชิญคนทุีมี� ภี มี้ หิ ล้งหลากหลาย
มีาประชุมีและร่วมีกิจกรรมีของเราน้น� ไมี่เพ็ียงพ็อ เราจำเป็นต�องให�พ็วกเขา
เข�ามีามีีส่วนในการวางแผนและการต้ด้สินใจ และเราต�องให�คุณค่าต่อการ
มีีส่วนร่วมีของพ็วกเขา สุด้ทุ�าย ขอความีช่วยเหล่อจากภายนอก ร่วมีมี่อ
ก้ บ ผ้� เ ชี� ย วชาญในพ็่� น ทุี� เ กี� ย วก้ บ การฝั ก อบรมีเร่� อ งความีหลากหลาย
ความีเสมีอภาค และการอย้ร่ ว่ มีก้น มี้นเป็นวิธทุี ด้ี� มีี ากในการสร�างพ็้นธมีิตร
ร้ปแบบใหมี่
ยิ� ง กว่ า น้� น โรตารี มีี ทุ ร้ พ็ ยากรมีากมีาย ! ด้้ โ พ็สต์ เ กี� ย วก้ บ ธี มี DEI
ในบล็อก Rotary Voices เพ็่อ� หาเร่อ� งราวทุีมี� แี นวคิด้สร�างแรงบ้นด้าลใจ
จงวางแผนใช� ค วามีหลากหลายในการประเมีิ น สถึานภาพ็ของสโมีสร
ของคุณ (Diversifying Your Club Assessment) ซึ่ึ�งด้้ได้�ทุี�
my.rotary.org/membership หร่อศัึกษาเร่อ� ง DEI ในศั้นย์การเรียนร้�
ของเรา (Learning Center)
คำถุาม : ส์มาชิิกโร์ตาร์ีทุุกคนควร์ร์ู้อะไร์เกี�ยวกับ DEI?
เคธิี� : เราทุุกคนมีีความีสามีารถึและสมีควรทุำเร่�องนี� มี้นไมี่ใช่เร่�องทุี�ผ้�นำ
จะทุำได้�เพ็ียงลำพ็้ง เมี่�อเรามีีว้ฒนธรรมีทุี�หลากหลาย มีีความีเทุ่าเทุียมีก้น
และอย้่ร่วมีก้นได้�อย่างแทุ�จริง เราจะขยายศั้กยภาพ็ของเราเพ็่�อสร�าง
การเปลี�ยนแปลงทุี�ถึาวรและตระหน้กถึึงการมีองอนาคตของโลกทุี�ผ้�คน
มีารวมีต้วก้นและลงมี่อทุำ
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ผู้นำ
นักเล่่าเร์่�อง

ปีร์ะธิานโร์ตาร์ี ปีี 2565-66
เจนนิเฟอร์์ โจนส์์
ปีร์าร์ถุนาอย่างแร์งกล่้า
ทุี�จะยกร์ะดืับการ์เล่่าเร์่�องร์าว
ของโร์ตาร์ี

ผู้แปีล่ อน.ศูร์ีฟา ศูิร์ิอุดืมเศูร์ษฐ ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทุพร์ัชิดืาภิเษก
โดืยู่ ไดือาน่า โชื่เบอร์ก (Diana Schoberg)
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ภาพถ่่ายู่โดืยู่ โมนิก้า โลซึ่ินสก้า (Monika Lozinska)

เจนนิิเฟอร์์ โจนส์์ กัับ นิิค เครยาซิิช
สามีีของเธอ ระหว่่างการเยืือน
แคลิิฟอร์์เนีียตอนเหนืือ
เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์
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ใน
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การสั ม มนาอบรมนายู่กรั บ เลื อ กสโมสรโรตั้ารี
ที่ี�โรงแรมในพื�นที่ี�ดืัลลัสในเดืือนกุมภาพันธ์ ปิฎิิคม
ซึ่่�งสวมเสื�อกั๊กสีเหลืองและชืุ่ดืสเตั้็ตั้สัน ไดื้นำผั่้เข้้า
อบรมซึ่่�งจัดืกลุ่มตั้ามภาคโรตั้ารีเข้้าไปิในห้องเล็กๆ
เพื� อ ถ่่ า ยู่ร่ ปิ กั บ ปิระธานโรตั้ารี ส ากลปิี 2565-66
เจนนิเฟอร์ โจนส์ เมื�อกลุ่มคนเดืินเข้้ามาผั่้นำสโมสร
ก็พากันห้อมล้อมโจนส์ — ในห้องมีที่งั� จับมือ ชื่นกำปิัน
สวมกอดื และส่ ง เสี ยู่ งหวี ดื ร้ อ งเปิ็ น ครั� ง คราว
ในการถ่่ า ยู่ภาพแตั้่ ล ะครั� ง โรแที่เรี ยู่ นที่ี� ส วมชืุ่ ดื
สเตั้็ตั้สัน (สมีญานามีว่า “เรนเจอร์”) จะให้คำแนะนำ
ว่ า ใครควรยู่ื น ตั้รงไหน จากนั� น โจนส์ ซึ่่� ง นั� ง อยู่่่
ตั้รงกลางแถ่วหน้ า ก็ ยู่ื น ข้่� น หั น หลั ง กลั บ และ
กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565

อุน่ เครือ� งกับฝ่่งชื่นว่า “นีเ� ป็็นภาคทำีด� ทำี สี� ดุ ใชิ่ไหมี ?” เธอถ่ามใครคนหน่ง�
เธอเชื่ิญ่ชื่วนให้ที่ั�งภาคเตั้้นรำ วาดืลวดืลายู่จังหวะชื่้าเร็วบนพรมที่อ
ลายู่สีเที่าและน�ำตั้าลข้องโรงแรม และแซึ่วคนหน่�งที่ี�ดื่ดืีที่ี�สุดื แล้วงาน
“ป็าร์ตี�” ที่ั�งภาคก็เกิดืข้่�น ซึ่่�งสมาชื่ิกก็ร้องเชื่ียู่ร์กรี๊ดืๆ

กริ�ก กริ�ก. กริ�ก.

กลุม่ คนเริม� เดืินออกไปิ จำนวนคนไม่นอ้ ยู่ที่ียู่� งั รอเซึ่ลฟีก� บั โจนส์
และสามี, นิค เครยู่าซึ่ิชื่. หญ่ิงสาวคนหน่ง� ในชืุ่ดืสีนำ� เงินอมเข้ียู่วตั้ะโกนว่า
“ยินดีด้วยค่ะและขอบคุณทำี�เป็็นผู้้้นำาหญิงในโรตารี !” เสียู่งเชื่ียู่ร์
มากข้่�น เธอกับโจนส์กำหมัดืชื่นกันข้ณะที่ี�เธอเดืินจากไปิ
“เธอน่าทำึ�งมีาก เธอคือดาราร็อค” รอนด้า วอลส์ เคอร์บี�
(Rhonda Walls Kerby) อดีตผู้้้ว่าการภาค 5890 ซี้ึ�งสังเกตอย้่ในงาน
กล่าว

เมื่่�อการถ่่ายภาพเสร็็จสิ้้�น โจนส์์
เซ็็ น ชื่่� อ บนหมวกเกราะของนัั ก สะสม
สตาร์์วอร์์สหลายใบ ซึ่่ง� จะถููกนำไปประมููล
ในการประชุุ ม ใหญ่่ ภ าคที่่� ก ำลัั ง จะมีี ขึ้้� น
ในฮิิวสตััน เธอสวมหมวกสตอร์์มทรููปเปอร์์
โรแทเรีี ย นที่่� ยัั ง คงอยู่่� ใ นห้้ อ งต่่ า งก็็ ยิิ ง
ถ่่ายรููปด้้วยโทรศััพท์์มืือถืือเพื่่�อจัับภาพ
ช่่วงเวลานั้้�น

กริ๊๊�ก. กริ๊๊�ก. กริ๊๊�ก.

“เธอทำำ�ให้้ทุกุ คนรู้้�สึกึ พิิเศษ ทุุกคน
รู้้�สึึ ก เหมืื อ นเป็็ น เพื่่� อ นซี้้� ข องเธอ” อีี ริิ ค
หลิิว (Eric Liu) กล่่าว หลิิวพบกัับโจนส์์

“เธอทำำ�ให้้ทุุกคนรู้้�สึึกพิิเศษ”
เป็็นวลีีที่่�พููดกััน ในช่่วง
สุุดสััปดาห์์ระหว่่างที่่�โจนส์์
และนิิค เครยาซิิช สามีีของเธอ
ใช้้เวลาไปเยี่่�ยมเยีียน
สมาชิิกโรตารีีในสามเมืือง
ภาพตามเข็็มนาฬิิกา
จากซ้้าย: โจนส์์กล่่าวในงาน
สััมมนาอบรมนายกสโมสร
รัับเลืือกของ
โรตารีีในดััลลััส ;
โพสท่่าเซลฟี่่�ในลอสแองเจลิิส ;
ร่่วมเฉลิิมฉลองกัับสมาชิิก
โรตารีีในดััลลััส ;
ดููภาพเปรีียบเทีียบของสุุนััข ;
กล่่าวสุุนทรพจน์์ในเมืือง
แดนวิิลล์์ รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย ;
และนำำ�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมที่่�นั่่�น
ประสานเสีียงร้้องบทเพลง
“Imagine” ของ จอห์์น เลนนอน
เพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่ยููเครน
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ในการปิระชืุ่มอบรมผั่้ว่าการภาครับเลือก
ในปิี พ.ศู.2559 เมื�อเข้าเปิ็นผั่้ว่าการภาค
ที่ี�กำลังจะเข้้ารับตั้ำแหน่งและเธอก็เปิ็น
รองปิระธานโรตั้ารีสากล ที่ี�กำลังจะรับ
ตั้ำแหน่งเชื่่นกัน และพวกเข้าเข้้ากันไดื้
ดืี ค วามคิ ดื เห็ น ข้องหลิ ว ไม่ ตั้่ า งจากคน
ที่ั�วไปิที่ี�ไดื้ยู่ิน ในชื่่วงสุดืสัปิดืาห์ระหว่าง
เดืินที่างไปิกับโจนส์ หลายู่ครั�งหลายู่หน
ที่ี�ผั่้คนพ่ดืถ่่งเธอว่าเธอเข้้ากับคนไดื้ง่ายู่
ทีุ่กคน “ร้้” มาหลายู่ปิีแล้วว่าเธอจะเปิ็น
ปิระธานโรตั้ารีหญ่ิงคนแรก และว่าเธอคือ
ผั่้นำร่ปิแบบใหม่
และว่ า เธอคื อ ผั่้ น ำที่ี� โ รตั้ารี
ตั้้องการในตั้อนนี�
เสียู่งหัวเราะในห้องดืังข้่�นอยู่่าง
อบอุน่ เมือ� โจนส์พดื่ เล่นกับเพือ� นๆ แตั้่วนั นี�
ชื่่างเปิ็นวันที่ียู่� าวนานมากหลังจากการเดืิน
ที่างอันเหน็ดืเหนือ� ยู่ โจนส์และเครยู่าซึ่ิชื่ใชื่้
เวลาเก้าชื่ัว� โมงในสนามบินในวันก่อนหน้านี�
เนื� อ งจากสภาพอากาศูที่ำให้ ล่ า ชื่้ า
หลังจากแก้ปิญ่
ั หาโลจิสตั้ิกส์ในการเดืินที่าง
ไปิดืัลลาสเปิ็นอันดืับ แรกแล้ว พวกเข้า
ก็เข้้านอนในเวลา 5 ทีุ่ม่ พักผั่อนไดื้ชื่ว่ งสัน� ๆ
ก่อนหน้าที่ี�ข้องปิระธานโรตั้ารีจะเริ�มใหม่
อีกครั�งในวันรุ่งข้่�น

ชิุ มี ชินของเรา” เธอกล่ า ว วั น นี� พ่ อ แม่
ข้องเธอ พี�ชื่ายู่คนหน่�งและภรรยู่าข้อง
เข้าเปิ็นโรแที่เรียู่น พี�ชื่ายู่อีกคนข้องเธอ
ไดื้ออกแบบภาพวาดืที่ี�ดืลใจให้เธอนำไปิ
พิมพ์เปิ็นคตั้ิพจน์ปิระธานโรตั้ารีบนเนคไที่
และผั้าพันคอ
ที่ั�งโจนส์และเครยู่าซึ่ิชื่ มีพื�นเพ
มาจากวิ น ดื์ เซึ่อร์ แตั้่ ที่ั� ง สองไดื้ พ บกั น
ในแคริบเบียู่น เมื�อหมดืไฟหลังจากเรียู่น
จบมหาวิที่ยู่าลัยู่และที่ำงานในห้องข้่าว
ที่ี�สถ่านีวิที่ยูุ่ โจนส์ก็ลาออกจากงานและ
ไปิที่ำงานที่ีร� สี อร์ที่แห่งหน่ง� ในแคริบเบียู่น
ข้ณะที่ี�เครยู่าซึ่ิชื่ ซึ่่�งเปิ็นนายู่แพที่ยู่์เพิ�ง
เสร็จสิ�นการฝ่ึกงานที่ี�โตั้รอนโตั้และไปิดืำ
น�ำที่ีเ� กาะตั้่างๆ ที่ัง� ค่เ่ ริม� สนิที่สนมกัน และ
ในที่ีส� ดืุ เมือ� ที่ัง� สองยู่้ายู่กลับมายู่ังวินดื์เซึ่อร์
พวกเข้าก็เริม� ออกเดืที่และแตั้่งงานกันหลัง
จากนั�นไม่นาน
เครยู่าซึ่ิชื่ ตั้ัวเข้าเองเปิ็นผั่้ว่าการ
ภาค 6400 มีอะไรหลายู่ๆ ดื้านที่ี�ตั้รง
ข้้ามกับโจนส์ เข้าเปิ็นคนเงียู่บและจริงจัง
มากกว่ า ชื่อบพ่ ดื คุ ยู่ แบบเปิ็ น ส่ ว นตั้ั ว
เปิ็นลักษณะเฉัพาะที่ี�สมกับอาชื่ีพข้องเข้า
“เจนนิเฟ์อร์เห็นได้ชิดั ว่าเป็็นกระต่ายน้อย
ทำรงพลัง เป็็นพวกชิอบเข้าสังคมีและเชิือ� มีโยง

หน่ง� ในปิระสบการณ์นนั� คือโรตั้ารี
ในฐานะนักข้่าววิที่ยูุ่มือใหม่ในชื่่วงปิลายู่
พุที่ธที่ศูวรรษ 2523 เธอดื่แลองค์กรและ
จำไดื้วา่ ไดื้เข้้าร่วมปิระชืุ่มกับสโมสรซึ่่ง� สมาชื่ิก
ส่วนใหญ่่เปิ็นผั่้ชื่ายู่เกือบที่ั�งหมดื “ฉันจำา
ได้ ว่า ร้้สึ ก กลั ว มีากกั บ ป็ระสบการณ์ นี� ”
เธอกล่ า ว “ฉั น อายุ 20 ต้ น ๆ มีั น เป็็ น
เรื� อ งของบุ ค คลทำี� มีี อิ ทำ ธิ พ ลของชิุ มี ชิน”
เวลาผั่านไปิอยู่่างรวดืเร็วถ่่งปิี พ.ศู.2539
หลายู่เดืือนหลังจากที่ีเ� ธอเริม� ธุรกิจผัลิตั้สือ�
ที่ี�ดื่แลห่วงใยู่ปิระชื่าชื่น ผั่้จัดืการสถ่านี
เคเบิ�ลที่้องถ่ิ�นก็เชื่ิญ่โจนส์มาร่วมปิระชืุ่ม
เธอร่้ไดื้ที่ันที่ีว่าเธอไดื้พบบ้านข้องเธอแล้ว
“มีันเป็็นหนึ�งในของขวัญชิิ�นยิ�งใหญ่ทำี�สุด
ทำี� ฉั น เคยได้ รั บ ” เธอกล่ า ว “ฉั น ไมี่ คิ ด
เลยว่าการเดินผู้่านป็ระต้ในวันนั�นมีันจะ
เป็ลี�ยนเส้นทำางชิีวิตของฉัน”
นรุ่ ง ข้่� น ที่ี� ง านสั ม มนาที่ี� ดืั ล ลั ส
ระหว่างรับปิระที่านอาหารกลาง
วั น ที่ี� มี ซึุ่ ปิ และสลั ดื เสี ยู่ งเพลง
“Celebration” ข้อง Kool & the Gang
ปิี 2523 ดืังข้่น� ผั่านลำโพง ผั่ค้ นในห้องบอลร่ม
ข้องโรงแรมเริ� ม เตั้้ น รำ ปิรบมื อ และ
โยู่กตั้ัวไปิกับเสียู่งเพลง ที่่ามกลางหม่่คน
เหล่านั�น โจนส์โบกแที่่งไฟหลากสีเหนือ

วั

“ฉ้นอยากจะกำหนด้เส�นทุางเด้ินของต้วเองมีาตลอด้ บางคร้�งน้�นหมีายถึึงมีีความีเสี�ยง และเป็นการเปด้โอกาสต้วเองให�ได้�ร้บ
ประสบการณ์ใหมี่ๆ”

โ

จนส์ วัยู่ 55 ปิี เกิดืที่ีเ� มืองวินดื์เซึ่อร์
รัฐออนแที่รีโอ เก็บออมเงินจากการ
ที่ำงานที่ีห� ม่เ่ กาะเตั้ิรก์ ส์และเคคอส
และแมนฮิัตั้ตั้ันหลังจบวิที่ยู่าลัยู่สองสามปิี
และอาศูัยู่อยู่่ที่่ นี� นั� ที่ัง� ชื่ีวตั้ิ เธอเปิ็นล่กคนโตั้
ในจำนวนที่ั�งหมดื 3 คน ที่ำงานที่ี�ร้าน
ข้ายู่น�ำมะนาวเพือ� หารายู่ไดื้ให้กบั การกุศูล
เธอจำไดื้ถ่่งการจัดืงานเที่ศูกาลคาร์นิวัล
ในสวนหลังบ้านข้องครอบครัวเพือ� ชื่่วยู่เหลือ
เดื็กที่ี�มีปิัญ่หากล้ามเนื�อเสื�อม “เมีื�อโตขึ�น
พ่ อ แมี่ ข องฉั น ก็ เร่ ง ให้ เราออกไป็รั บ ใชิ้
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กับผู้้ค้ นได้ดมีี าก” เข้ากล่าว “เราเติมีเต็มี
ซี้ึง� กันและกันได้เป็็นอย่างดี”
โจนส์เริ�มที่ำบริษัที่ผัลิตั้รายู่การ
โที่รที่ัศูน์ข้องเธอเองเมือ� เธออายูุ่ 20 ปิีปิลายู่ๆ
ซึ่่� ง สร้ า งความปิระที่ั บ ใจแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ี�
ธนาคารเพราะแผันธุรกิจข้องเธอ เจรจา
สั ญ่ ญ่าเชื่่ า แ ล ะ ล ง ทีุ่ น ใ น อุ ปิ ก ร ณ์
ม่ ล ค่ า หลายู่แสนดือลลาร์ “ฉั น อยาก
จะกำาหนดเส้นทำางเดินของตัวเองมีาตลอด
บางครัง� นัน� หมีายถึงการมีีความีเสีย� ง และการ
เป็ดโอกาสตัวเองให้ได้รบั ป็ระสบการณ์ใหมี่ๆ”

ศูี ร ษะข้องเธอ เตั้้ น ไปิมาระหว่ า งโตั้๊ ะ
หยูุ่ดืเซึ่ลฟีที่� นี� บี� า้ ง กอดืที่ีน� นั� บ้าง เตั้้นไปิกับ
ฝ่่ ง ชื่น โจนส์ อ ยู่่่ ก ลางกลุ่ ม คนที่ี� ม าออ
รวมตั้ั ว กั น ที่ี� ห น้ า เวที่ี เมื� อ เพลงจบลง
อดืีตั้กรรมการบริหารโรตั้ารีสากล ดือน
มีบสั ไดื้แนะนำโจนส์ ผั่ซึ่้ ง่� ที่ำมือเปิ็นร่ปิหัวใจ
เมื�อข้่�นบนเวที่ี
สุนที่รพจน์ข้องเธอจับใจอารมณ์
ความร่ส้ ก่ ข้องผั่ฟ้ งั เปิ็นอยู่่างมาก ข้ณะที่ีเ� ธอ
พ่ดืถ่่งการไดื้ไปิเห็นการผั่าตั้ัดืหัวใจเดื็ก
ในจอร์ แ ดืน ที่ั� ง ห้ อ งเงี ยู่ บกริ บ จนคุ ณ

โจนส์์ที่่�งานสััมมนาอบรมนายก
รัับเลืือกภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้
ในลอสแองเจลิิส “เท่่าที่่�ผมนึึกออกนั่่�น
เป็็นพลัังที่่�เธอมีี” ผู้้�สัังเกตคนหนึ่่�ง
ในงานนี้้�ออกความเห็็น
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“เธอเช่�อมี้�นว่ามี้นเป็นสิ�งจำเป็นอย่างมีาก ถึึงเวลาแล�วทุี�ต�องเรียกร�องให�มีีส้นติภาพ็และความีสามี้คคี ให�มีีการยอมีร้บแมี�
ในความีแตกต่างของเรา”
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ตามเข็็มนาฬิิกา
จากซ้้ายบน: โจนส์์อยู่่�กัับ
แบรด ฮาวเวิิร์์ด ผู้้�ช่่วยของเธอ
และมาร์์เซีีย ภรรยาของเขา
ในแคลิิฟอร์์เนีียตอนเหนืือ ;
เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับกิิจกรรมของ
วัันนี้้�ในห้้องชุุดโรงแรมในดััลลััส;
ยิ้้�มจากแถวหน้้า; พร้้อมถ่่ายภาพ;
และกล่่าวกัับผู้้�ชมในลอสแองเจลิิส
“เธออบอุ่่�นและจริิงใจมาก”
เลคเซีีย คิิง หนึ่่�งในผู้้�แสดง
ความยิินดีีของโจนส์์ ในแอล.เอ.
และนายกสโมสรโรตารีีอีีสต์์โฮโนลููลูู
ในปีี 2565-66 กล่่าว

สามารถได้้ยิินเสีียงเข็็มพอล แฮริิส เฟลโล หล่่น
เมื่่�อเธอพููดจบ ฝููงชนก็็ยืืนขึ้้�นพร้้อมเสีียงปรบมืือ
แต่่ ไ ม่่ มีี เวลาที่่� จ ะชื่่� น ชมกัั บ มัั น โจนส์์ ต้้อ งไปขึ้้� น
เครื่่�องบิิน พิิธีีกรขอร้้องให้้กลุ่่�มฝููงชนโปรดเปิิด
ทางให้้เธอผ่่านไป ดัังนั้้�นเธอจึึงออกเดิินทางไป
สนามบิิน วิ่่�งเต็็มฝีีเท้้าด้้วยรองเท้้าผ้้าใบสีีม่่วงคู่่�
หนึ่่� ง ที่่� เ ธอสวมใส่่ ต ลอดการเดิิ น ทาง (“ฉัั น เก็็ บ
รองเท้้าส้้นสููงไว้้สำ�ำ หรัับเวลาออกงาน” เธอกล่่าว)
เธอไม่่ ช อบกิิ น อะไรก่่ อ นจะกล่่ า วสุุ น ทรพจน์์
ดัั ง นั้้� น ตอนนี้้� เ ธอจึึงหยิิ บ ถุุ ง มัั น ฝรั่่� ง ทอดออกมา
แล้้วนั่่�งประจำที่่�เพื่่�อพัักผ่่อน
สี่่�ชั่่�วโมงต่่อมา เธอก็็มาถึึงลอสแองเจลิิส
เพื่่�อร่่วมงานสััมมนาอบรมนายกรัับเลืือกอีีกงานหนึ่่ง�
หน้้าที่่�คืืนนี้้�เพื่่�อมาที่่�ห้้องรัับรองพบกัับโรแทเรีียน
จากภาคต่่ า งๆ ที่่� เข้้ า ร่่ ว มสัั ม มนา ในห้้ อ งหนึ่่� ง
โรแทเรีียนที่่�กำลัังดื่่�มเครื่่�องดื่่�มไหมไทยที่่�แต่่งด้้วย
ร่่มจัับกลุ่่�มคุุยกัันขณะเสีียงดนตรีีฮาวายเล็็ดลอด
ออกมาจากลำโพงที่่�ประดัับประดาด้้วยกระโปรง
ฟาง โจนส์์แทบจะเข้้าประตููไม่่ได้้ก่่อนทีีเธอจะถููก
โรแทเรีียนที่่�อยากพบเธอรุุมล้้อมอีีกครั้้�ง แรนดี้้�
ฮาร์์ท ผู้้�ว่า่ การภาค 5000 (ฮาวาย) ปีี พ.ศ.2565-66
ได้้มอบพวงมาลััยให้้เธอ “เท่่าที่่�ผมนึึกออกนั่่�นเป็็น
เพราะพลัังที่่�เธอมีี” ผู้้�สัังเกตคนหนึ่่�งในงานนี้้�แสดง
ความเห็็น “ลองคิิดดูู นี่่�เป็็นห้้องที่่�สามแล้้วที่่�เธอ
มาเยี่่�ยม!”
เลคเซีีย คิิง เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ที่่�มาร่่วมแสดง
ความยิิ น ดีี กอดโจนส์์ เ มื่่� อ พวกเขาพบกัั น
“เธอเป็็นคนอบอุ่่�นและจริิงใจมาก” คิิงซึ่่ง� เป็็นนายก
รัับเลืือกของสโมสรโรตารีีอีสี ต์์โฮโนลููลูู และประธาน
โครงการความหลากหลาย ความเท่่าเทีียมกััน และ
การอยู่่�ร่ว่ มกัันของภาค 5000 กล่่าว แปดสััปดาห์์
หลัังการผ่่าตััดหมอนรองกระดููกฉีีกขาด คิิงได้้บิิน
จากฮาวายมาเพื่่�อโอกาสนี้้�เพราะประทัับใจการ
รณรงค์์ของโจนส์์ในเรื่่อ� งความหลากหลายในโรตารีี
“ผมจะไม่่ ย อมพลาดงานนี้้� เ ด็็ ด ขาด” คิิ ง กล่่ า ว
“เธอเชื่่�อมัันว่่ามัันเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างมาก ถึึงเวลา
แล้้วที่่�ต้อ้ งเรีียกร้้องให้้มีสัี นั ติิภาพและความสามััคคีี
ให้้มีีการยอมรัับแม้้ในความแตกต่่างของเราและ
อยู่่�บนฐานที่่�เรามีีเหมืือนกััน”
ในที่่�สุุดโจนส์์ก็็ไปถึึงหลัังห้้อง เต้้นระบำ
ฮููลากัับผู้้�หญิิงอีีกเจ็็ดคนด้้านหน้้าฉากหลัังที่่เ� ขีียนว่่า
“อโลฮ่่า” เธอแวะไปเยี่่�ยมห้้องอื่่�นอีีกสองสามห้้อง
และสิ้้�นสุุดที่่�ภาค 5500 (แอริิโซนา) ซึ่่�งเธอสนทนา

กัับกลุ่่�มโรแทเรีียน ขณะที่่เ� ธอยกแก้้วขึ้้น� จะออกจาก
ห้้องไป – “เอาล่่ะ เชีียร์์ ทุุกคน !” — หญิิงชราผม
ขาวโพลนตััดสั้้�นคนหนึ่่�งออกมากล่่าวว่่า “ขอบคุุณ
ที่่� เ ป็็ น คนแรก!” โจนส์์ ต อบเธออย่่ า งไม่่ ต้้ อ งคิิ ด 
“แต่่ไม่่ใช่่คนสุุดท้้ายนะ”

โ

จนส์์และเครยาซิิชเดิินทางไปทำงานบริิการ
ระหว่่างประเทศครั้้�งแรกในปีี พ.ศ.2543
ไม่่ น านหลัั ง จากโจนส์์ เ ข้้ า ร่่ ว มโรตารีี
(เนื่่�องจากตารางงานไม่่แน่่นอน เครยาซิิชจึึงไม่่ได้้
เข้้าร่่วมโรตารีีจนกระทั่่�งปีี พ.ศ.2553 เมื่่�อมีีสโมสร
ที่่ป� ระชุุมระหว่่างอาหารเช้้าก่่อตั้้ง� ขึ้้น�  ห่่างจากบ้้าน
เพีียงสองนาทีี “เธอไม่่ได้้เป็็นคนที่่�ขอให้้ผมเข้้าร่่วม
โรตารีีด้้วยซ้ำำ��” เขาหััวเราะเบาๆ) พวกเขาใช้้เวลา
5 สััปดาห์์ที่่�ร้้านบราซิิเลีียนอะเมซอน ที่่�เครยาซิิช
ดำเนิินกิิจการคลิินิิกอยู่่�  และโจนส์์ได้้ผลิิตวิิดีีโอหา
ทุุนให้้กัับคลิินิิก และสร้้างโปรแกรมการฝึึกอบรม
สำหรัับนัักข่่าวท้้องถิ่่�น “ทัันทีีที่่�เราได้้เดิินทางไป
ทำำ�บริิการระหว่่างประเทศ มัันก็็ก้้องสะท้้อนอยู่่�ใน
ใจส่่วนลึึกของฉััน” เธอกล่่าว “ฉัันรู้้�แล้้วว่่านี่่�คืือสิ่่�ง
ที่่�ฉัันอยากทำำ�ให้้มากกว่่านี้้� — ช่่วยให้้ผู้�้คนพููดถึึง
เรื่่�องราวของพวกเขา ค้้นหาเรื่่�องราวที่่�เรากำำ�ลัังทำำ�
และกลัับมาแบ่่งปััน”
ในปีี พ.ศ.2544-45 เธอได้้เป็็นนายกสโมสร
โรตารีีวิินด์์เซอร์์-โรสแลนด์์ ทุุกครั้้�งของการประชุุม
เธอจะสุ่่�มเลืือกสมาชิิกคนหนึ่่�ง ให้้พวกเขายืืนขึ้้�น
และเล่่ า ว่่ า ทำไมเขาถึึงมีี ค วามสำคัั ญต่่ อ สโมสร
“ทุุกๆ สััปดาห์์ จะมีีผู้�้คนมาประชุุมกัันเพื่่�อดููว่่า
ใครจะเป็็นคนต่่อไป” เธอกล่่าว มัันสอนบทเรีียน
แก่่เธอเกี่่�ยวกัับความสำคััญของการดููแลสมาชิิก
ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น อย่่ า งแรกที่่� ต้้ อ งทำในตอนนี้้� เ มื่่� อ เธอ
ได้้เป็็นประธานโรตารีีสากล “พวกเราสนุุก ทำำ�งานได้้ดีี
และพวกเราก็็ รัั ก กัั น ” เธอกล่่ า ว “บางครั้้� ง เรา
ก็็พยายามถามเหตุุผลมากเกิินไปว่่าทำำ�ไมคนจึึงมา
เข้้าร่่วมและยัังอยู่่�ต่่อ”
ในตอนนั้้� น ภาคของเธอไม่่ เ คยมีี ผู้้�ว่่ า
การภาคหญิิงมาก่่อน เธออายุุไม่่ถึึง 40 และเธอ
“อยากจะลองสมััครดูู” เธอกล่่าว “ฉัันรู้้�ว่า่ ฉัันต้้อง
ทุ่่�มเทพลัังของฉัันอย่่างเต็็มที่่ใ� ห้้กับั โรตารีี ฉัันชอบค่่ะ”
หลัังจากดำรงตำแหน่่งผู้้�ว่่าการในปีี 25502551 เธอก็็ ไ ปเป็็ น ประธานหอการค้้ า ท้้ อ งถิ่่� น
และสภาผู้้�ว่า่ การของมหาวิิทยาลััยวินิ ด์์เซอร์์ “นัับเป็็น
การเริ่่มต้
� น้ ที่่�เยี่่ย� มที่่�สุดุ ก่่อนที่่�จะได้้นั่่ง� เป็็นกรรมการ
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บริหารของโรตารี” เธอกล่าว “แต่ละครั�งเป็็นการ
ต่อยอดทำี�สำาคัญ”
ในปิี พ.ศู.2552 เมือ� โจนส์ไดื้รบั การวินจิ ฉััยู่
ว่าเปิ็นมะเร็งเตั้้านมเมื�ออายูุ่ 42 ปิี วันเวลาข้องเธอ
ก็ใชื่้ไปิกับเคมีบำบัดืและการฉัายู่รังสี เธอไดื้รบั การ
วินจิ ฉััยู่ในฤดื่ใบไม้รว่ ง และเธอก็ไดื้รบั การร้องข้อให้
ไปิพ่ดืในการปิระชืุ่มอบรมผั่ว้ า่ ภาครับเลือกในเดืือน
มกราคม 2553 ซึ่่ง� เรยู่์ คลิงเกนสมิธ ปิระธานโรตั้ารี
สากลรับเลือก ไดื้สนับสนุนให้เธอมาถ่้าเธอที่ำไดื้
หลังจากไดื้ปิร่กษาหารือกับผั่เ้ ชื่ียู่� วชื่าญ่ดื้านเนือ� งอก
วิที่ยู่า เธอจ่งตั้ัดืสินใจไปิเข้้าร่วม “เมีื�ออาทำิตย์ก่อน
ผู้มีฉันร่วงหมีด” เธอกล่าว “ฉันจึงไป็ป็รากฏตัว
ทำี�งานโดยสวมีวิก”
แม้ เ กิ ดื ปิั ญ่ หาที่างเที่คนิ ค บางอยู่่ า ง
ข้ัดืจังหวะการกล่าวสุนที่รพจน์ข้องเธอ แตั้่มันก็ยู่ัง
สร้างความสะเที่ือนใจเหนือสิ�งอื�นใดืนั�นคือตั้ัวเธอ
“ทำี� จุ ด ตำ�า สุ ด ในชิี วิ ต ของฉั น ใครบางคนก็ ไ มี่ ตั ด
ฉันออกไป็” เธอกล่าวที่ั�งน�ำตั้า “ทำี�ฉันต้องการ
ในเวลานั�นเป็็นเพียงแค่ข้อความีทำี�บอกว่า ฉันมีีค่า
ฉันสามีารถมีีส่วนร่วมีและร่วมีได้ เขาให้ความีหวัง
แก่ฉันในเวลาทำี�คุณก็คิดว่าบางทำีความีหวังนั�นอาจ
ไมี่ใชิ่สิ�งทำี�คุณจะได้รับ”
โจนส์ที่ำคีโมแปิดืรอบและฉัายู่รังสี 21 รอบ
พนักงานข้องเธอก้าวเข้้ามาชื่่วยู่รักษาธุรกิจข้องเธอ
ให้ดืำเนินตั้่อไปิในข้ณะที่ี�เธอตั้้องถ่อยู่ไปิ นั�นกลายู่
เปิ็นข้้อพิสจ่ น์ที่สี� ำคัญ่ เมือ� สุข้ภาพข้องเธอดืีข้น่� และ
เธอพร้อมที่ีจ� ะกลับมาที่ำงานอีกครัง� เธอมองดื่สงิ� ที่ี�
ที่ีมงานข้องเธอที่ำสำเร็จ “ฉันนัง� ลงและคิดทำบทำวน
เกี�ยวกับเรื�องนี�” เธอกล่าว “ถ้าฉันยังกลับไป็เป็็น
เหมีือนเดิมีอย่างทำี�ฉันเป็็น ฉันก็จะป็ดกั�นโอกาส
ความีเป็็นผู้้้นำาทำี�พวกเขาควรจะมีี” เธอตั้ัดืสินใจ
ส่งตั้่อการดืำเนินงานปิระจำวันข้องบริษที่ั ให้กบั ที่ีม
ข้องเธอ เพือ� ที่ีเ� ธอจะไดื้ที่ำงานให้โรตั้ารีไดื้เตั้็มเวลา
“ฉั น ไมี่ อ าจควบคุ มี การเกิ ด มีะเร็ ง ได้ ”
เธอกล่ า ว “แต่ ฉั น สามีารถพ้ด ได้อย่างเต็มี ป็าก
ว่าฉันคงจะไมี่ได้นั�งอย้่ตรงนี�ในทำี�ทำี�ฉันอย้่ทำุกวันนี�
ถ้าสิ�งเหล่านี�ไมี่เกิดขึ�น”

เ

มื�อการระบาดืใหญ่่ข้องโควิดื-19 ที่ำให้โลก
ตั้้องปิิดืตั้ัวลงในเดืือนมีนาคม พ.ศู.2563
โจนส์ เ พิ� ง จะออกเดืิ น ที่างที่ำงานโรตั้ารี ไ ดื้
หน่� ง เดืื อ น ซึ่่� ง เริ� ม ตั้้ น ที่ี� อิ น เดืี ยู่ ในโอกาสโรตั้ารี
ครบรอบหน่�งร้อยู่ปิี ตั้่อดื้วยู่เนปิาลเพื�อเยู่ี�ยู่มชื่ม
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โครงการที่ี�เริ�มตั้้นโดืยู่นักศู่กษาทีุ่นสันตั้ิภาพโรตั้ารี
และปิิดืที่้ายู่ดื้วยู่นิวซึ่ีแลนดื์เพื�อร่วมงานสัมมนา
อบรมนายู่กรับเลือกในแปิซึ่ิฟิกใตั้้ ในสนามบิน
ข้ณะกำลังเดืินที่างกลับบ้าน เธอเริ�มเห็นผั่้คนสวม
หน้ากาก แตั้่เธอยู่ังคงคิดืว่าอาจจะไดื้กลับออกไปิ
บนที่้องถ่นนภายู่ในอีกไม่กสี� ปิั ดืาห์เพือ� ไปิปิรากฏตั้ัว
ตั้ามกำหนดืการในการปิระชืุ่ ม ใหญ่่ ข้ องภาค
ในเมืองไนโรบี ปิระเที่ศูเคนยู่า
แล้ ว จ่่ ๆ โลกก็ เ ปิลี� ยู่ นไปิ “ฉั น จำา ได้
ตอนทำี� ไ ด้ ยิ น ว่ า พรมีแดนระหว่ า งแคนาดาและ
สหรัฐอเมีริกาป็ดตัวลง” เธอกล่าว “ในชิีวติ ของฉัน
ฉันไมี่เคยนึกฝันว่าจะได้ยินคำาเหล่านั�นเลย”
โจนส์และเครยู่าซึ่ิชื่ แยู่กตั้ัวไปิอยู่่ที่่ บี� า้ นพัก
ตั้ากอากาศูที่ี�ริมที่ะเลสาบอีรี ห่างจากบ้านข้อง
พวกเข้าปิระมาณคร่�งชื่ั�วโมง “ฉันยังจำาได้ว่าตื�น
นอนตอนตีสามีและเป็ดโทำรศัพทำ์เพื�อค้นหาข่าว
ด้วา่ มีีอะไรเกิดขึน� ความีร้ส้ กึ ทำีไ� มี่รว้ า่ จะเกิดอะไรขึน�
กับเราทำุกคนในเวลานั�นชิ่างน่ากลัวเหลือเกิน”
โจนส์เปิ็นกรรมการม่ลนิธโิ รตั้ารีในเวลานัน�
เธอเฝ่้าดื่ที่งั� ภาคภ่มใิ จและปิระหลาดืใจเมือ� สมาชื่ิก
โรตั้ารีตั้่างยู่ื�นข้อรับเงินจากกองทีุ่นชื่่วยู่เหลือภัยู่
พิบตั้ั จิ ากม่ลนิธโิ รตั้ารีอยู่่างรวดืเร็ว เพือ� ที่ำโครงการ
บำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ แตั้่เธออยู่ากจะที่ำให้มากกว่า
นั�น ก่อนหน้านี�เธอใชื่้อาชื่ีพข้องเธอในการวางแผัน
การหาทีุ่นใหญ่่ให้กับม่ลนิธิ เชื่่น การเล่นกอล์ฟกับ
แจ็ค นิคลอสในปิี พ.ศู.2553 เธอโที่รหามาร์ค มาโลนี
ปิระธานโรตั้ารีสากลในสมัยู่นั�นและเสนอแนวคิดื
การถ่่ายู่ที่อดืสดืนั�งโตั้๊ะข้อรับบริจาค
แนวคิดืนีเ� กิดืข้่น� ในเวลาไม่กสี� ปิั ดืาห์ โจนส์
ตั้ิดืตั้่อไปิยู่ังเครือข้่ายู่มากมายู่ในโลกโรตั้ารีและ
ข้อให้พวกเข้าส่งวิดืโี อ “เราต้องการใชิ้ป็ระโยชิน์จาก
สิ�งทำี�เราสามีารถทำำาได้แบบเรียลไทำมี์เพื�อให้คนด้”
เธอกล่าว “ใชิ่คะ่ การระดมีทำุนยามีวิกฤตสำาคัญมีาก
แต่ เ หนื อ สิ� ง อื� น ใด มีั น เป็็ น โอกาสทำี� จ ะรวมีผู้้้ ค น
จากทำั� ว โลกและเพื� อ แสดงว่ า เราเป็็ น คนทำำา จริ ง
แมี้ ว่ า เราทำุ ก คนจะต้ อ งกั ก ตั ว ในบ้ า นของเรา
เราก็สามีารถทำำาบางสิ�งได้” (มีผั่้สนใจตั้ิดืตั้่อเข้้ามา
ในงานมากกว่า 65,000 คน ซึ่่�งเจ้าภาพคืออดืีตั้
ปิระธานโรตั้ารีสากล แบรี แรซึ่ซึ่ิน และ จอห์น สมาร์จ
อดืีตั้กรรมการบริหารโรตั้ารี ซึ่่ง� ระดืมทีุ่นไดื้มากกว่า
525,000 ดือลลาร์สำหรับม่ลนิธิ)
หน่�งในผั่้ที่ี�มีส่วนร่วมในวิดืีโอคือ แอนนีลา
คาร์ราเซึ่โดื นักเรียู่นแลกเปิลี�ยู่นเยู่าวชื่นโรตั้ารี

โจนส์์และเครยาซิิช
ยืืนข้้างต้้นเรดวููดสููงตระหง่่าน
ระหว่่างแวะพัักในแคลิิฟอร์์เนีีย
ตอนเหนืือ
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โจนส์ใชิ้ชิ่วงเวลาเงียบๆ กับเครยาซี้ิชิ
ระหว่างการไป็เยือนแคลิฟ์อร์เนีย
ตอนเหนือ (บนสุด) และถือการ์ด
ขอบคุณกองโต (ล่าง) ได้รับเชิิญ
ให้เข้าร่วมีการป็ระชิุมีในป็่ 2539
โจนส์เห็นโรตารีเป็็นบ้าน “มีันเป็็นหนึ�ง
ในของขวัญชิิ�นยิ�งใหญ่ทำี�สุดทำี�ฉัน
เคยได้รับ” เธอกล่าว “ฉันไมี่คิดเลย
ว่าการเดินผู้่านป็ระต้ในวันนั�น
มีันจะเป็ลี�ยนเส้นทำางชิีวิตของฉัน”

ในมิสซึ่ิสซึ่ิปิปิีใ นปิี พ.ศู.2562-63 คาร์ราเซึ่โดืไม่สามารถ่กลับบ้าน
ที่ี�เวเนซึุ่เอลาไดื้เมื�อเกิดืโรคระบาดื เมื�อตั้ิดือยู่่่ในสหรัฐอเมริกา
เธอเริ�มก่อตั้ั�งศู่นยู่์กักกันเพื�อปิระสานงานในโรตั้ารี (Rotary
Interactive Quarantine) ซึ่่�งเปิ็นเครือข้่ายู่เยู่าวชื่นที่ั�วโลก
สำหรับอินเที่อร์แรคที่์และนักเรียู่นแลกเปิลี�ยู่น โจนส์ส่งข้้อความ
หาเธอในแชื่ที่ระหว่างการปิระชืุ่มโซึ่นออนไลน์และข้อให้เธอ
ผัลิตั้วิดืีโอเกี�ยู่วกับเครือข้่ายู่เยู่าวชื่นเพื�อถ่่ายู่ที่อดืสดืรับบริจาค
“หลังจากนัน� ฉันค้นหาเรือ� งของเธอในก้เกิล” คาร์ราเซึ่โดื
เล่า “คนนี�คือใคร และทำำาไมีเธอถึงจัดการเรื�องนี�? ฉันบอกแมี่
อุป็ถัมีภ์ของฉันเกี�ยวกับเรื�องนี� แมี่อุป็ถัมีภ์พ้ดว่า 'มีีคนบอกว่า
เจนนิเฟ์อร์จะเป็็นป็ระธานโรตารีหญิงคนแรก'”
ที่ัง� สองคนไดื้ตั้ดืิ ตั้่อกัน ไม่เคยู่เจอหน้ากัน แตั้่สายู่สัมพันธ์
แน่นแฟ้น โจนส์ไดื้ไปิพ่ดืในที่ี�ปิระชืุ่มข้องคาร์ราเซึ่โดืและไดื้เชื่ิญ่
เธอไปิพ่ดืในที่ี�ปิระชืุ่มอบรมผั่้ว่าการภาครับเลือก คาร์ราเซึ่โดื
ไดื้สร้าง TikToks เกี�ยู่วกับโจนส์ ในการให้สัมภาษณ์ผั่านที่างซึ่่ม
เธอยู่กโที่รศูั พ ที่์ ข้่� น เพื� อ แสดืงร่ ปิ สตั้ิ ก เกอร์ ค ตั้ิ พ จน์ ข้ องโจนส์
บน WhatsApp ให้ดื่ “ฉันเป็็นแฟ์นตัวยงของเธอเลยล่ะ” เธอกล่าว
“เธอเป็็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำำาในสิ�งทำี�ฉันกำาลังทำำา มีันไมี่เห็น
เป็็นไรทำี�ฉันจะเป็็นผู้้้นำาและก็เป็็นผู้้้หญิง ถ้าเธอทำำาได้ แสดงว่า
ฉันก็ทำำาได้เหมีือนกัน”
และคาร์ราเซึ่โดืไม่ใชื่่คนเดืียู่วที่ีร� ส่้ ก่ แบบนัน� TikTok ข้อง
อีกคนโพสตั้์ในบัญ่ชื่ี @interactivequarantine ข้่น� วิดืโี อข้องโจนส์
พร้อมคลิปิเสียู่งที่ี�ปิระกาศูว่า 'เธอคือไอคอน เธอคือตำานาน และ
เธอคือโอกาส'

ค

วามสามารถ่ในการสร้างแรงบันดืาลใจข้องโจนส์มเี หนือกว่า
สาวรุ่ น ที่ั� ว ไปิ หลั ง จากการเยู่ื อ นแอลเอข้องเธอ
โจนส์ไดื้เข้้าร่วมงานเลี�ยู่งอาหารค�ำข้องภาค 5170 ที่ี�พิพิธภัณฑ์
แบล็คฮิอว์คในแดืนวิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนียู่ ในงานเลี�ยู่งตั้้อนรับ
ก่อนอาหารค�ำข้องเมเจอร์โดืเนอร์ เธอกล่าวสุนที่รพจน์ในงาน
นิที่รรศูการเกียู่� วกับอเมริกาตั้ะวันตั้ก บรรยู่ากาศูนัน� อบอุน่ ยู่ิง� กว่า
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การสัมมนาอบรมนายู่กรับเลือกที่ี�เธอเคยู่
เข้้าร่วมเมื�อตั้้นสัปิดืาห์ คนที่ี�ไปิงานปิาร์ตั้ี�
สวมใส่ชืุ่ดืปิักเลื�อม เข้้าแถ่วเพื�อถ่่ายู่ร่ปิ
กับโจนส์ ซึ่่ง� สวมเสือ� สีครีมพลิว� และกางเกง
ข้าบานที่ี�ออกแบบลวดืลายู่สีที่องซึ่่�งเธอ
ซึ่ื� อ ระหว่ า งการเดืิ น ที่างไปิอิ น เดืี ยู่ ก่ อ น
เกิดืโรคระบาดื “ย้อนกลับไป็ในป็่ 2556
ฉันร้้ว่าสักวันหนึ�งเธอจะได้เป็็นป็ระธาน
โรตารี ส ากล เธอมีี อ อร่ า ในตั ว เธอ”

งานโรตั้ารี (Imagine Rotary) ซึ่่�งฉัายู่อยู่่่
ดื้านหลังเธอ ก็เปิล่งแสงปิระกายู่เจิดืจรัส
ข้ณะที่ี�เธอกล่าวซึ่�ำอีก สงครามในยู่่เครน
ที่วีความรุนแรงมากข้่น� ในชื่่วงสุดืสัปิดืาห์น�ี
และคำปิราศูรัยู่นีผั� ก่ พันเหตัุ้การณ์ปิจั จุบนั
ที่ี� ก ำลั ง เปิ็ น ปิั ญ่ หากั บ พลั ง ข้องโรตั้ารี
ที่ี� ก ำลั ง สร้ า งสั น ตั้ิ ภ าพ เธอกล่ า วว่ า
“คุณไมี่อาจด้แคลนความีสำาคัญของสิ�งทำี�
คุณกำาลังทำำาในวันนี�ได้”

“เธอเป็นแรงบ้นด้าลใจให�ฉ้นทุำในสิ�งทุี�ฉ้นกำล้งทุำ มี้นไมี่เห็นเป็นไรทุี�ฉ้น
จะเป็นผ้�นำ และก็เป็นผ้�หญิง”
โจ แฮิมิลตั้ันจากสโมสรโรตั้ารีค่เปิอร์ตั้ิโน
โจ น ส์ เชื่ิ ญ่ ผั่้ ว่ า ก า ร ภ า ค แ ล ะ
ที่ี�อยู่่่ที่่ามกลางฝ่่งชื่นกล่าว
ผั่้ ว่ า การภาครั บ เลื อ กข้่� น บนเวที่ี แ ละนำ
ทีุ่ ก คนร่ ว มร้ อ งปิระสานเสี ยู่ งบที่เพลง
กริ�ก. กริ�ก. กริ�ก.
“Imagine” ข้องจอห์ น เลนนอน
คลอดื้วยู่น�ำตั้า เพื�อเปิ็นเกียู่รตั้ิแก่ยู่่เครน
ตั้อนนี� ไ ดื้ เวลาอาหารเยู่็ น แล้ ว ผั่้คนในฝ่่งชื่นตั้่างจับมือกันและโยู่กไปิมา
และผั่้บริจาคก็ออกจากห้องนิที่รรศูการ จิ น ตั้นาการถ่่ ง พลั ง ข้องโรตั้ารี โ ดืยู่มี
อเมริ ก าตั้ะวั น ตั้กเพื� อ ไปิห้ อ งแสดืงรถ่ โจนส์เปิ็นผั่้นำ
โบราณที่ี�ชื่ั�น 1 ซึ่่�งมีโตั้๊ะจัดืวางที่่ามกลาง
หม่่ ร ถ่สปิอร์ ตั้ ที่ี� ส่ อ งปิระกายู่แวววาว
กริ�ก. กริ�ก. กริ�ก 
ลานตั้า วันหยูุ่ดืสุดืสัปิดืาห์นี�ที่ำให้ร้่ส่ก
เหมื อ นอยู่่่ ใ นละครตั้อนหน่� ง ข้องเรื� อ ง
The Amazing Race ในชื่่วง 48 ชื่ั�วโมง
ที่ีผั� า่ นมา โจนส์ข้น่� เครือ� งบิน 2 เที่ียู่� ว ไดื้พดื่
ในงานสำคัญ่สามงานในสามเมือง และ
ถ่่ายู่เซึ่ลฟี�หลายู่ร้อยู่ภาพ (“มีีป็าป็ารัสซี้ี�
— :ซี้ึ� ง ก็ คื อ โรทำาราซี้ซี้ี ” เครยู่าซึ่ิ ชื่
พ่ ดื ตั้ิ ดื ตั้ลก) ถ่่ ง กระนั� น โจนส์ ที่ี� ยู่ื น อยู่่่
หน้าจอดืำพร้อมกับคำคตั้ิพจน์ปิระธาน
โรตั้ารีข้องเธอที่ี�ว่า จินตั้นาการ สานสร้าง

แนะนำำประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
ปีี 2565-67

นายสมภพ ธีีระสานต์์ เป็็นบุุตร
คนที่่� ส ามในบรรดาพี่่� น้้ อ งสี่่� ค นของ
คุุณพ่่อธีีระและคุุณแม่่สุคุ นธ์์ ธีรี ะสานต์์
สำำ� เร็็ จ มัั ธ ย ม ศึึ ก ษ า จ า ก
โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีรี าชา ศิิลปศาสตร์์
บััณฑิิตรัฐั ศาสตร์์ เกีียรติินิยิ มอัันดัับ 1
อผภ.สมภพ ธีีระสานต์์
มหาวิิ ทย าลัั ย รามคำแหง และ
สโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีี ภาค 3330 Master of Public Administration
จาก University of Pittsburgh
สหรััฐอเมริิกา
เริ่่�มทำำ�งาน  ในตำแหน่่งปลััดอำเภอ ข้้าราชการกองการเลืือกตั้้�ง
กองบริิหาราชการส่่วนจัังหวััดและตำบล กองปกครองท้้องที่่� เลขานุุการ
รองนายกรัั ฐ มนตรีี (นายทองหยด จิิ ตตวีี ร ะ) ก่่ อ นออกไปทำงาน
ภาคเอกชนกัับบริิษััทรถยนต์์ ธุุรกิิจสิ่่�งทอ และอุุตสาหกรรมอาหาร
รวมทั้้�งเป็็นอาจารย์์พิิเศษมหาวิิทยาลััยต่่างๆ
สมรสกัับ อน.สุุธีีรา ธีีระสานต์์ สโมสรโรตารีีบึึงกุ่่�ม ภาค 3350
 เริ่่� ม เข้้ า มาเป็็ น สมาชิิ ก สโมสรโรตารีี ก าญจนบุุ รีี เ มื่่� อ
ปีี พ.ศ.2539  

เป็็นนายกสโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีี
 เป็็นผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค ภาค 3330
 เป็็ น เลขานุุ ก ารภาค (ผวภ.วรวุุ ธ พงษ์์ วิิ ทย ภานุุ )
ในปีีโรตารีีครบ 100 ปีี
 เป็็นประธานคณะกรรมการประชาสััมพัันธ์์และส่่งเสริิม
ภาพลัักษณ์์ภาค
 เป็็นประธานคณะกรรมการการฝึึกอบรมภาค
 เป็็นประธานคณะกรรมการพััฒนาสมาชิิกภาพภาค
 เป็็นผู้้�ว่่าการภาค ภาค 3330 ปีี 2555-2556
 เป็็ น ผู้้�นำการฝึึ ก อบรม (RI Training Leader)
International Assembly โรตารีีสากล ปีี 2558 และปีี 2559
 ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้ง� จากประธานโรตารีีสากลให้้เป็็นผู้้�แทน
พิิเศษประธานโรตารีีสากล ไปงาน District Conference ของ
ภาค 3201 ประเทศอิินเดีียในปีี 2561 ภาค 3011 ประเทศอิินเดีีย
ในปีี 2562 และภาค 3360 ประเทศไทย ในปีี 2563
 ปััจจุุบัันดำรงตำแหน่่งประธานคณะกรรมการบริิหาร
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ปีี 2565-2567 และประธาน DEI
(Diversity, Equity, Inclusion) ภาค 3330


รายชื่่�อคณะกรรมการบริิหาร
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ปีี 2565-67
1. อผภ.สมภพ ธีีระสานต์์
2. อผภ.ศิิริิ เอี่่�ยมจำรููญลาภ
3. อผภ.นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร

ประธาน
รองประธานคนที่่� 1
รองประธานคนที่่� 2
และกรรมการแปล
4. อผภ.นพ.วีีระชััย จำเริิญดารารััศมีี รองประธานคนที่่� 3
5. อผภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์
บรรณาธิิการบริิหาร
นิิตยสารโรตารีี
6. อผภ.อนุุรัักษ์์ นภาวรรณ
กรรมการห้้องสมุุด
7. อผภ.ทนงศัักดิ์์� พงษ์์ศรีี
กรรมการประชาสััมพัันธ์์
8. อผภ.วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ
กรรมการการเงิินและ
เลขานุุการ
9. ผวภ.ละออ จิินดา
กรรมการ
10. อผภ.ไพกิิจ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์
กรรมการ
11. ผวล.ชััชวาล เตละวาณิิชย์์
กรรมการ
12. ผวภ.พรรณธิิดา โรจน์์วรรณสิินธุ์์� กรรมการ
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ร์ายชิ่�อคณะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์
ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย ปีี 2565-67
13. อผัภ.มารวยู่ จินตั้บัณฑิตั้วงศู์
14. อผัภ.วิมล คชื่ินที่ักษ
15. อผัภ.ผัศู.ดืร.จารีศูรี กุลศูิริปิัญ่โญ่
16. ผัวล.วิโรจน์ พิพัฒิน์ไชื่ยู่ศูิริ
17. DG Mitsutaka Iida
18. อผัภ.สมศูรี เมฆ่ธน
19. อผัภ.ศู.คลินิก นพ.วิรุณ บุญ่นุชื่
20. ผัวล.วิชื่ัยู่ ชื่ีวกนิษฐ์
21. ผัวภ.ศูุภลักษณ์ โลหะโชื่ตั้ิ
22. อผัภ.ชื่ำนาญ่ จันที่ร์เรือง
23. อผัภ.สมชื่ายู่ เกิดืเดืโชื่
24. อผัภ.จิระยูุ่ที่ธ หิรัณยู่วัฒิน์
25. ผัวล.ดืร.วาที่ิตั้ยู่์ ตั้ั�งรพีเลิศู
26. อผัภ.รัฐปิระที่ีปิ กีรตั้ิอุไร
27. อผัภ.สุชื่าดืา อิที่ธิจารุกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะทุี�ปีร์ึกษา
1. อดืีตั้กรรมการบริหารโรตั้ารีสากล นรเศูรษฐ ปิัที่มานันที่์
ปิระธานคณะที่ี�ปิร่กษา
2. อดืีตั้กรรมการบริหารโรตั้ารีสากล ศู.ดืร.เสาวลักษณ์ รัตั้นวิชื่ชื่์
3. อผัภ.สมภพ สุข้สิงห์
4. อผัภ.ชื่ัยู่สิน มณีนันที่น์
5. อผัภ.มานิตั้ วงษ์สุรียู่์รัตั้น์
6. อผัภ.ไพโรจน์ เอื�อปิระเสริฐ
7. อผัภ.วิวัฒิน์ ศูิริจางคพัฒินา

24

กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565
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แนะนำำบรรณาธิิการร่่วม 4 ภาค

ภาค 3330
อผภ.ไพกิิจ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์
สโมสรโรตารีีทัับเที่่�ยง

ภาค 3340
ภาค 3350
ภาค 3360
อน.พุุฒิิธร พััฒนสิินทร
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์
สโมสรโรตารีีอีีคลัับ ภาค 3340 สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
สโมสรโรตารีีแพร่่

คณะกรรมการแปล
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย ปีี 2565-67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อผภ.นพ.วีระชัย จ�ำเริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ / 3360
อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ / 3360
อน.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล 
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ / 3360  
อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก / 3350
PP. Margaret Mcmillion
สโมสรโรตารีสระปทุม / 3350
อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส
สโมสรโรตารีีพลููตาหลวง / 3340
อน.ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล
สโมสรโรตารีนครราชสีมา / 3340
อน.พัชรา พูลโภคผล
สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ / 3330
อน.รัชดา เทพนาวา
สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ / 3330
อน.พนิตา เตละวาณิชย์
สโมสรโรตารีสมุทรสาคร / 3330
อน.สุมาลี ธนวัฒน์
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี / 3330
อน.วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล   
สโมสรโรตารีส�ำโรง / 3330          
อน.กมลนาวิน อินทนูจิตร        
สโมสรโรตารีสงขลา / 3330         
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D.3330
บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3330 โร์ตาร์ีส์ากล่

โดืย อน.นพ.ชิัชิวาล่ ว่องวิวัฒน์ไวทุยะ
นายกส์โมส์ร์โร์ตาร์ีนคร์ปีฐม
ปีี 2564-2565

อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์ส์ิมานนทุ์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีทุับเทุี�ยง

สวัสดืีครับ มิตั้รโรแที่เรียู่นและผั่้อ่านทีุ่กที่่าน
ก่ อ นอื� น ผัมข้ออนุ ญ่ าตั้แนะนำตั้ั ว เองก่ อ นครั บ
อผัภ.ไพกิจ ฮิุนพงษ์สิมานนที่์ ผั่้ว่าการภาค 3330 ปิี 2564-2565
จากสโมสรโรตั้ารีที่บั เที่ียู่� ง จังหวัดืตั้รัง นีเ� ปิ็นการที่ำงานในหน้าที่ี�
บรรณาธิการร่วมในส่วนข้องภาค 3330 เปิ็นครั�งแรกหลังจาก
ลงจากตั้ำแหน่งผั่้ว่าการภาคในปิีโรตั้ารีที่ี�ผั่านมา โดืยู่ปิกตั้ิแล้ว
นิตั้ยู่สารโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่จะมีกำหนดืออกในทีุ่กๆ 2 เดืือน
และกองบรรณาธิการนิตั้ยู่สารจะมีวาระ 2 ปิี นั�นคือผัมจะที่ำ
หน้าที่ี�บรรณาธิการร่วมในส่วนข้องภาค 3330 ไปิจนถ่่งปิี 2567
ตั้อนที่ี� ผั มไดื้ รั บ การที่าบที่ามให้ ม าที่ำหน้ า ที่ี� ใ นกอง
บรรณาธิการเปิ็นครัง� แรกนัน� ยู่อมรับว่าตั้นเองยู่ังไม่คอ่ ยู่มัน� ใจว่า
จะสามารถ่ที่ำหน้าที่ี�ตั้รงนี�ไดื้เนื�องจากยู่ังไม่เคยู่มีปิระสบการณ์
ในส่วนนี�มาก่อน แตั้่หลังจากไดื้ปิร่กษาและไดื้รับคำชื่ี�แนะจาก
ผั่้ใหญ่่ในภาค โดืยู่เฉัพาะ อผัภ.จุฑาที่ิพยู่์ ธรรมศูิริพงษ์ ผั่้ซึ่่�ง
ที่ำหน้าที่ีบ� รรณาธิการร่วมในส่วนข้องภาค 3330 มาเปิ็นเวลานาน
ที่ำให้ผัมตั้ัดืสินใจที่้าที่ายู่ความสามารถ่ตั้นเองดื้วยู่การรับหน้าที่ีน� ี�
ในชื่่วงแรกการที่ำงานอาจจะยู่ังไม่ราบรื�นซึ่่�งเปิ็นเรื�องปิกตั้ิข้อง
ผั่้ที่ี�มารับตั้ำแหน่งใหม่ แตั้่ผัมตั้ั�งใจที่ี�จะพัฒินาตั้นเองและเรียู่นร่้
ให้มากข้่�นเพื�อให้งานที่ี�รับผัิดืชื่อบออกมาให้ดืีที่ี�สุดื
สำหรับเนื�อหาในส่วนข้องภาค 3330 ในฉับับนี�จะมี
บที่ความจากโรแที่เรียู่นข้องภาค 3330 ที่ี�ไดื้มีโอกาสไปิร่วมงาน
Rotary International Convention ที่ีน� คร Houston มลรัฐ Texas
ปิระเที่ศูสหรัฐอเมริกา ซึ่่�งนับเปิ็นงาน Convention เตั้็มร่ปิแบบ
ครัง� แรกในรอบ 3 ปิี หลังจากการระบาดืข้องโรค COVID-19 และ
ยู่ังมีส่วนข้องกิจกรรมบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ตั้่างๆ ข้องสโมสรในภาค
ที่ี�แสดืงให้เห็นถ่่ง People of Action อีกดื้วยู่
ที่างกองบรรณาธิการตั้ัง� ใจจะนำเสนอเรือ� งราวดืีๆ ให้แก่
ผั่้อ่านทีุ่กที่่านในทีุ่กๆ 2 เดืือนที่ี�เราไดื้เจอกัน แล้วพบกันใหม่ใน
ฉับับหน้าครับ
ดื้วยู่ไมตั้รีจิตั้แห่งโรตั้ารี
อผัภ.ไพกิจ ฮิุนพงษ์สิมานนที่์
สโมสรโรตั้ารีที่ับเที่ี�ยู่ง
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ในการเดืินที่างไปิร่วมงาน RI Convention สหรัฐอเมริกาครั�งนี� มีแรงจ่งใจ
หลายู่อยู่่ า ง เชื่่ น การรณรงค์ ปิ ระชื่าสั ม พั น ธ์ อ ยู่่ า งมุ่ ง มั� น ทีุ่่ ม เที่และเสี ยู่ สละข้อง
ที่่านอดืีตั้ผั่้ว่าการภาคเฉัลิมฉััตั้รและแอนน์นิตั้ยู่า จันที่ร์อินที่ร์ รวมถ่่งอิที่ธิพลข้อง
กลุ่มเพื�อนๆ ร่วมรุ่นนายู่กฯ 117 จ่งไม่ลังเลใจที่ี�จะสมัครไปิร่วมงานในครั�งนี�พร้อม
แอนน์ แม้ว่าล่กๆ แล้วยู่ังมีความห่วงกังวลใจอยู่่่บ้างเกี�ยู่วกับสถ่านการณ์การระบาดื
โควิดื-19 ที่ี�ยู่ังมีอยู่่่ที่ั�วโลก เพราะเปิ็นการรวมข้องคนหม่่มากที่ั�งการเดืินที่าง และ
ผั่้เข้้าร่วมปิระชืุ่มที่ั�วโลกปิระมาณ 19,000 คน ผั่้เข้ียู่นในฐานะแพที่ยู่์จ่งไดื้วางแผัน
การเดืินที่างพร้อมเวชื่ภัณฑ์ยู่าสารพัดืชื่นิดืเผัื�อสมาชื่ิกที่ี�ร่วมเดืินที่างที่ี�อาจมีการเจ็บ
ปิ่วยู่ ส่งผัลให้การเดืินที่างไม่ราบรื�น (เที่ี�ยู่วไม่สนุก) โดืยู่เฉัพาะอยู่่างยู่ิ�งหากมีการตั้ิดื
โควิดื-19 ในระหว่างที่ี�อยู่่่ตั้่างปิระเที่ศูเปิ็นอะไรที่ี�ยูุ่่งยู่ากมาก อาจถ่่งข้ั�นตั้้องกักตั้ัว
ที่ั�งกลุ่ม
นอกจากนี�ก็มีเรื�องราว และเหตัุ้การณ์มากมายู่ที่ี�เกิดืข้่�นตั้ั�งแตั้่ก่อนเดืินที่าง
ระหว่างเดืินที่าง บรรยู่ากาศู การร่วมงานใน Convention Center และการเดืินที่าง
ที่่ อ งเที่ี� ยู่ วหลั ง เสร็ จ ภารกิ จ วั น ที่ี� 4-5 มิ ถุ่ น ายู่น 2565 จนถ่่ ง วั น เดืิ น ที่างกลั บ
ที่ี�จะพ่ดืถ่่งมีดืังนี�
1. ก่ อ นเดืิ น ที่าง ทีุ่ ก ที่่ า นตั้้ อ งเตั้รี ยู่ มเอกสารรั บ รองการฉัี ดื วั ค ซึ่ี น และ
การตั้รวจคัดืกรองโควิดื-19 เพื�อส่งใบให้หน่วยู่งานที่ี�จัดืงาน คือ U.S Department
of Health and Human Service (CDC: Centers of diseases Control and
Prevention) อีกที่ั�งตั้้องเตั้รียู่มข้อวีซึ่่าให้ที่ันเวลา แม้จะมีหนังสือเชื่ิญ่ปิระชืุ่มจาก
หน่ ว ยู่งานที่ี� จั ดื ปิระชืุ่ ม ส่ ง มาให้ เ ปิ็ น เครดืิ ตั้ แล้ ว ก็ ยู่ั ง ตั้้ อ งลุ้ น เรื� อ ง วั น เวลาที่ี� ที่ าง
สถ่านที่่ตั้นัดืดื้วยู่ว่าจะที่ันหรือไม่ที่ัน เรียู่กว่าตั้้องลุ้นกันจนวินาที่ีสุดืที่้ายู่ก่อนเดืินที่าง
ซึ่่�งพบว่ามีที่่านที่ี�สมัครไปิร่วมงานครั�งนี�ไม่สามารถ่นัดืสัมภาษณ์วีซึ่่าที่ันเวลาที่ี�กำหนดืไว้
รวมที่ั�งสิ�น 12 รายู่
2. การตั้รวจคัดืกรองเชื่ื�อโควิดื-19 ก่อนเดืินที่าง 24 ชื่ั�วโมงดื้วยู่วิธี RT-PCR
ที่ี�ตั้้องนำใบรับรองไปิแสดืงตั้อน Check in หรือก่อนบิน 24 ชื่ั�วโมง ผั่้เข้ียู่นและเพื�อนๆ
นายู่กร่วมรุ่นพร้อมผั่้ตั้ิดืตั้ามสิบกว่าคนเลือกวิธีที่ี�จะไปิตั้รวจในหน่วยู่บริการที่ี�สนามบิน
สุวรรณภ่มิใชื่้เวลารอชื่ั�วโมงเศูษๆก็ไดื้รับใบรับรองผัลและพวกเรามีการตั้รวจ Negative
ทีุ่กคน อีกราวๆ ชื่ั�วโมงหน่�งตั้่อมาก็ไดื้ที่ราบข้่าวจากเพื�อนร่วมรุ่นว่ามีสมาชื่ิกข้องสโมสร
ที่ี�มาตั้รวจ RT-PCR ที่ี�สนามบินเชื่่นเดืียู่วกันมีผัล Positive คือตั้ิดืเชื่ื�อโควิดื-19 ที่ำให้
ฝ่ันครั�งนี�สลายู่ไปิที่ันที่ี เพราะที่่านถ่่กกักตั้ัว และส่งเข้้ารับการดื่แลตั้ามระบบไม่สามารถ่
ร่วมเดืินที่างไปิครั�งนี�ไดื้
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3. เมื่่�อถึึงเวลาที่่�ทุุกท่่านต้้องเข้้าร่่วมงาน RI Convention ที่่� George
R. Brown Convention Center ท่่านเฉลิิมฉััตร และแอนน์์นิิตยาก็็นััดพร้้อม
หน้้าโรงแรม เพื่่�อออกเดิินทางไปถึึงสถานที่จั่� ดั งานพร้้อมกััน เพื่่�อนััดถ่่ายภาพ และ
แสดงพลัังสามััคคีีของโรตารีีประเทศไทยให้้ต่่างชาติิได้้ประจัักษ์์แต่่กว่่าจะผ่่าน
จุุดลงทะเบีียน รัับสายรััดข้้อมืือ (Wrist band) เพื่่�อเข้้างานได้้ก็็ใช้้เวลานานพอ
สมควร ทุุกท่่านมีีอุปุ กรณ์์เสริิมที่เ่� ตรีียมไปสามารถนำออกมาใช้้ได้้เต็็มที่่� เช่่น ป้้าย
ธงชาติิไทย  ธงสโมสรที่่�ใช้้สำหรัับแลกกัับต่่างชาติิ รวมทั้้�งของที่่�ระลึึกต่่างๆ
บรรยากาศภายในอาคารจััดงานมีี 2 ส่่วน คืือ ห้้องประชุุมใหญ่่ และห้้อง House
of Friendship ก่่อนเข้้าภายในงานมีีการรวมกลุ่่�มถ่่ายรููป ณ จุุดที่ท่� างผู้้�จััดเตรีียม
ไว้้หน้้าทางเข้้า House of Friendship พวกเราอยู่่�เป็็นกลุ่่�มใหญ่่แสดงพลัังด้้วย
การส่่งเสีียง “Rotary Thailand yes! yes! yes!” หลายรอบจนเป็็นที่่�สนใจของ
ผู้้�ที่่�เดิินผ่่านไปมา และหยุุดถ่่ายเซลฟี่่� ถ่่ายภาพร่่วมกัับพวกเราเป็็นระยะๆ ครั้้�น
พอได้้เวลาที่่�ต้้องเคลื่่�อนย้้ายกลุ่่�มเข้้าห้้องประชุุมใหญ่่ จุุดที่่�เป็็นไฮไลท์์ที่่�สุุดน่่า
จะเป็็นตอนที่่�พิิธีีกรประกาศชื่่�อประเทศต่่างๆที่่�เข้้าร่่วมประชุุม พวกเราใจจดใจ
จ่่อฟัังชื่่�อประเทศไทยที่่�ต่่อจากประเทศไต้้หวัันที่่�ได้้ชื่่�อว่่าเป็็นประเทศที่่�มีีสมาชิิก
เข้้าร่่วมงาน RI Convention มากทุุกปีี เมื่่�อถึึงเวลาพวกเราก็็ลุุกขึ้้�นยืืนส่่งเสีียง
กึึกก้้อง (บ้้างก็็ยืืนบนเก้้าอี้้�โบกมืือทัักทายไปรอบห้้องประชุุม) รู้้�สึึกประทัับใจ
กัับภาพนี้้�มากๆ ส่่วนการจััดแสดงกิิจกรรมต่่างๆภายใน House of Friendship
ก็็ได้้พบกัับแนวคิิดที่่�แปลกใหม่่ของกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�แต่่ละประเทศได้้ดำเนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องแล้้วนำมาจััดแสดงตามบููธต่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็นการรวมกลุ่่�มจััด 
ทำกิิจกรรมที่่ต� นสนใจ การบำเพ็็ญประโยชน์์กับั องค์์กรต่่างๆที่เ่� ป็็นสาธารณประโยชน์์
ฯลฯ หากจะเดิินชมให้้ทั่่�วก็็ใช้้เวลาอย่่างน้้อยครึ่่�งวััน แต่่ผู้้�เขีียนก็็เดิินชมเฉพาะที่่�
สนใจ และน่่าจะนำมาประยุุกต์์ใช้้ได้้ที่่�สโมสรฯ นัับเป็็นอีีกประสบการณ์์หนึ่่�ง
ที่่�ยอดเยี่่�ยมมาก
เสร็็ จ จากงาน RI Convention แล้้ ว คณะพวกเราก็็ เ ดิิ น ทาง
ท่่องเที่่�ยวต่่อ โดยออกเดิินทางจาก Convention Center เพื่่�อจะไปถึึงสนามบิิน
ปลายทาง New York ที่่�มีีเวลาไม่่มากในการที่่�ต้้องไปถึึงสนามบิิน ขณะที่่�รถบััส
เคลื่่�อนออกจาก Convention Center ได้้ไม่่ถึึง 2 กิิโลเมตร ก็็มีีสมาชิิกในกลุ่่�ม
ท่่านหนึ่่�งนึึกได้้ว่่าลืืมกระเป๋๋าสะพายไว้้ใน Convention Center ความเครีียด
เกิิดขึ้้�นทั้้�งกลุ่่�ม เพราะภายในกระเป๋๋ามีีพาสปอร์์ต  และทรััพย์์สิินมีีค่่าทุุกอย่่าง
อยู่่�ในนั้้�น ทำให้้ไม่่สามารถเดิินทางต่่อไปได้้ แต่่สุุดท้้ายความเป็็นโรตารีีทำให้้

ท่่านสามารถติิดตามของที่่�ลืืมไว้้ได้้ และเดิินทางทัันเที่่�ยวบิินแบบลุ้้�นระทึึกจน
วิินาทีีสุุดท้้าย
4. ก่่อนเดิินทางกลัับ 5 วััน มีีสมาชิิกในกลุ่่�มไม่่สบายมีีอาการคล้้ายไข้้หวััด
ด้้วยสััญชาตญาณของความเป็็นแพทย์์ก็็เข้้าไปดููแล และประเมิินเบื้้�องต้้นว่่า
น่่าจะติิดโควิิด-19 จากการโดยสารเครื่่อ� งบิิน และได้้กำชัับว่่าจะดููแลกัันเองไม่่ต้อ้ ง
ไปตรวจที่่�สถานพยาบาลจนอาการดีีขึ้้�นตามลำดัับ สภาพเกืือบปกติิเมื่่�อถึึงวััน
เดิิ น ทางกลัั บ แต่่ ก็็ มีี เ หตุุ พีี ค สุุ ด ๆ เมื่่� อ แพทย์์ ที่่� ดูู แลเริ่่� ม มีี อ าการไข้้ เจ็็ บ คอ
เข้้าข่่ายอาการของโควิิด-19 2 วัันสุุดท้า้ ยก่่อนเดิินทางกลัับจึึงใช้้วิธีิ ดููี แลเยีียวยาตััวเอง
ตลอดการเดิินทาง ที่่�ทรมานสุุดๆ ก็็คืือตอนอยู่่�บนเครื่่�องบิิน แต่่สุุดท้้ายก็็กลัับถึึง
มาตุุภููมิโิ ดยสวััสดิิภาพ เมื่่อ� วัันที่่� 12 มิิถุนุ ายน 2565 เวลาประมาณ 22.00 น.เศษ
สิ่่�งแรกที่่�ทำคืือตรวจ ATK ผล Positive ตามคาด (ขึ้้�น 2 ขีีด) ส่่วนแอนน์์ตรวจ
ไม่่พบในวัันแรก (ขึ้้น� ขีีดเดีียว) แต่่ก็กั็ กั ตััวเองอยู่่ที่� บ้่� า้ นต่่อจนครบ 10 วััน หลัังกัักตััว
ได้้ 2 วััน แอนน์์ก็็เริ่่�มมีีอาการปวดเมื่่�อยตััว เจ็็บคอ ไข้้ต่่ำๆ จึึงตรวจ ATK ซ้้ำ
พบผลบวก (2 ขีีด) ด้้วยเรีียกว่่างานนี้้� พระเอกตายตอนจบทั้้�งๆ ที่่�อยู่่�เมืืองไทย
ประคองตััวเองให้้ปลอดภััยจากโควิิด-19 ตลอดเวลา 2-3 ปีีที่ผ่่� า่ นมา แม้้จะลุุยงาน
กิิจกรรม ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรณรงค์์ป้้องกััน ดููแลผู้้�ป่่วยโควิิดอย่่างต่่อเนื่่�องก็็ตาม
ยัั ง มีี เรื่่� อ งราวอะไรอีี ก มากมายที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ในการเดิิ น ทางไปร่่ ว มงาน
RI Convention ครั้้ง� นี้้�ที่ผู้้�่� เขีียน จะจดจำไว้้ตลอดไปอีีกนานแสนนาน ต้้องขอขอบคุุณ
ท่่านอดีีตผู้้�ว่า่ การภาคเฉลิิมฉััตร และแอนน์์นิตย
ิ า จัันทร์์อินิ ทร์์ ที่เ่� ป็็นผู้้�จุุดประกาย
ดููแลทุุกๆอย่่างทั้้�งก่่อนเดิินทาง ระหว่่างเดิินทาง ระหว่่างการเข้้าร่่วมงานที่่�ทำให้้
ชาวโรตารีีโลกรู้้�จัักและจดจำพวกเราชาว “Rotary Thailand” ในครั้้�งนี้้�และ
ต่่อๆ ไป ขอบคุุณเพื่่�อนร่่วมทางทุุกๆ ท่่านที่่�มีีมิิตรไมตรีีต่่อกัันเสมอๆ ช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลกัันตลอด  อยากเชิิญชวนท่่านที่่�ยัังไม่่เคยไปร่่วมงาน RI Convention
ที่่�ใดมาก่่อน หรืือเคยไปมาแล้้วให้้เตรีียมตััวให้้พร้้อมพบกัันคราวหน้้าที่่�เมืือง
เมลเบิิร์์น ประเทศออสเตรเลีีย ประมาณปลายเดืือนพฤษภาคม 2566 รัับรองว่่า
ท่่านต้้องรู้้�สึึกเหมืือนเราว่่า “ไปร่่วมงาน RI Convention ได้้อะไรมากกว่่าที่่�คิิด”
และขอขอบคุุณท่่านอดีีตผู้้�ว่่าการภาคไพกิิจ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์ ที่่�ท่่านเปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�เขีียนได้้มาบอกเล่่าความประทัับใจในการไปงาน RI Convention ครั้้ง� นี้้� และ
ในปีีโรตารีี 2565-2566 ท่่านเป็็นประธานส่่งเสริิมการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล
ที่เ่� มืืองเมลเบิิร์น์  ประเทศออสเตรเลีีย หวัังว่่า ณ ที่แ่� ห่่งนั้้�น จะได้้ยินิ คำว่่า “Rotary
Thailand yes! yes! yes! ” ดัังกึึกก้้องห้้องประชุุมอีีกครั้้�ง ขอบคุุณครัับ
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D.3330
ผล่งานเดื่น

Activities กิจกร์ร์ม
ผู้ว่าการ์ภาค ล่ะออ-ส์ุภาพบุร์ุษ จุฬานันทุ์ จินดืา เยี�ยม
ส์โมส์ร์ในภาค 3330 เขตพ่�นทุี� 1-12 อย่างเปี็นทุางการ์ ไดื้แก่
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ียะล่า, เบตง, ปีตตานี, นร์าธิิวาส์, หาดืใหญ่อีส์ต์,
โคกเส์ม็ดืชิุน, นคร์หาดืใหญ่, ส์งขล่า, ส์ตูล่, ควนล่ัง-หาดืใหญ่,
ตร์ัง, ชิ่อศูร์ีตร์ัง, ศูร์ีธิร์ร์มาโศูกร์าชิ, ไม้เร์ียง-นคร์ศูร์ี แล่ะทุุ่งส์ง
• สโมสรื่โรื่ต์�รื่ียะล่� •

• สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีเบุต์ง •

• สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีปต์ต์�นำี •

• สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีนำรื่�ธี่ว�ส •
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• สโมสรโรตารีีหาดใหญ่่อีีสต์์ •

• สโมสรโรตารีีโคกเสม็็ดชุุน •

• สโมสรโรตารีีนครหาดใหญ่่ •

• สโมสรโรตารีีสงขลา •

• สโมสรโรตารีีสตููล •

• สโมสรโรตารีีควนลััง-หาดใหญ่่ •

• สโมสรโรตารีีตรััง •

• สโมสรโรตารีีช่่อศรีีตรััง •

• สโมสรโรตารีีศรีีธรรมาโศกราช •

• สโมสรโรตารีีไม้้เรีียง-นครศรีี •

• สโมสรโรตารีีทุ่่�งสง •
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D.3340
บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3340 โร์ตาร์ีส์ากล่

โดืย อน.วิภาพร์ร์ณ นิจพาณิชิย์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีนํ�าพอง

อน.พุฒิธิร์ พัฒนส์ินทุร์

ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีอีคล่ับ ภาค 3340

“คุณค่าของชิีวิต” เปิ็นสิ�งหน่�งที่ี�ผัมยู่่ดืมั�นในการ
ดืำเนินชื่ีวิตั้ พยู่ายู่ามที่ำสิ�งที่ี�ดืีที่ี�มีปิระโยู่ชื่น์ตั้่อตั้นเองและ
สังคมรอบข้้าง เพื�อเตั้ิมเตั้็มและให้ชื่ีวิตั้มีคุณค่าอยู่่่เสมอ
เมื� อ จากโลกนี� ไ ปิแล้ ว จะไม่ เ สี ยู่ ดืายู่เวลา การไดื้ ม าเปิ็ น
โรแที่เรี ยู่ นคื อ การเตั้ิ ม คุ ณ ค่ า ให้ ชื่ี วิ ตั้ ผัมอยู่่ า งมากมายู่
ตั้ลอดืเวลา 8 ปิีที่ไี� ดื้เปิ็นโรแที่เรียู่น ทีุ่กครัง� ที่ีไ� ดื้ที่ำกิจกรรม
บำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ ไดื้ชื่ว่ ยู่เหลือผั่ค้ นที่ีม� โี อกาสน้อยู่กว่า ที่ำให้
จิตั้ใจข้องผัมพองโตั้และปิริ�มล้นไดื้ดื้วยู่ความสุข้ และที่ำให้
อยู่ากเชื่ิญ่ชื่วนเพื�อนกัลยู่ณมิตั้รที่ี�มีจิตั้เจตั้น์จำนงเดืียู่วกัน
มาร่ ว มเปิ็ น โรแที่เรี ยู่ นดื้ ว ยู่กั น ที่ั� ง นี� ตั้้ อ งข้อบพระคุ ณ
ที่่านผั่้ว่าการภาคพรรณธิดืา โรจน์วรรณสินธุ์ ภาค 3340
ผั่้ชื่ักนำและเปิ็นพี�เลี�ยู่งให้ผัมเปิ็นโรแที่เรียู่นไดื้อยู่่างสมบ่รณ์
ในปิีโรตั้ารีสากล 2565-2566 คตั้ิพจน์ “Imagine
Rotary” จินตั้นาการ สานสร้างงานโรตั้ารี เปิ็นอีกปิีที่ี�ร่้ส่ก
ที่้าที่ายู่ที่ี�จะไดื้ “คิด (Imagine)” กิจกรรมที่ี�เปิ็นปิระโยู่ชื่น์
เพื�อ “สร้างงาน (Rotary)” ที่ำความคิดืนั�นให้เกิดืข้่�นจริง
อี ก ที่ั� ง ปิี นี� ไ ดื้ รั บ เกี ยู่ รตั้ิ จ ากคณะกรรมการศู่ น ยู่์ โ รตั้ารี
ในปิระเที่ศูไที่ยู่ ให้ที่ำหน้าที่ี�บรรณาธิการร่วมข้องนิตั้ยู่สาร
โรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่ ซึ่่�งเปิ็นอีกหน่�งชื่่องที่างข้องการนำเสนอ
กิจกรรมที่ี�สร้างสรรค์และหลากหลายู่ข้องสโมสรโรตั้ารีใน
ภาค 3340 เพื�อแบ่งปิันปิระสบการณ์ และแนวความคิดืใน
การบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ตั้อ่ กัน ผัมร่ส้ ก่ ยู่ินดืีและข้อบพระคุณที่ี�
ให้ผัมไดื้มีโอกาสเตั้ิมคุณค่าข้องชื่ีวิตั้ให้เตั้็มเพิ�มข้่�น
ดื้วยู่ไมตั้รีจิตั้แห่งโรตั้ารี
อน.พุฒิิธร พัฒินสินที่ร
สโมสรโรตั้ารีอีคลับ ภาค 3340
30
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“สรื่��งคนำ สรื่��งชีวต์่ ด�วยจ่ต์บุรื่่ก�รื่” เปิ็นที่ีม� าข้องการคิดืและมุง่ มัน�
ที่ี�จะชื่่วยู่เหลือเพื�อนมนุษยู่์ ในปิี 2532 มิสเตั้อร์โจ โฮิแมน สมาชื่ิกโรตั้ารี
ชื่าวอังกฤษ ปิระสงค์จดืั ตั้ัง� Boys’Town Thailand หลังจากที่ีไ� ดื้ที่ำสำเร็จแล้ว
ในปิระเที่ศูอินเดืียู่และศูรีลงั กา ซึ่่ง� โครงการนีม� วี ตั้ั ถุ่ปิระสงค์เพือ� สร้างที่ีพ� กั พิง
ให้กับเยู่าวชื่นผั่้ยู่ากไร้ ไดื้รับความร่วมมือกับมวลมิตั้รโรแที่เรียู่นในจังหวัดื
ข้อนแก่น ไดื้แก่ สโมสรโรตั้ารีข้อนแก่นและสโมสรโรตั้ารีน�ำพอง สามารถ่
เปิิดืบ้านบอยู่ส์ที่าวน์ไดื้สำเร็จ ในวันที่ี� 9 ธันวาคม 2532 และไดื้รบั เงินบริจาค
จำนวน 100,000 ปิอนดื์ (ราว 4.5 ล้านบาที่) โดืยู่ Mr.&Mrs. Terry Duffy
ซึ่ื�อที่ี�ดืิน 30 ไร่ สร้างอาคารเรือนนอน ห้องปิระชืุ่ม ห้องสมุดื
กว่า 30 ปิี บ้านบอยู่ส์ที่าวน์ไดื้ชื่ว่ ยู่ให้เยู่าวชื่นไที่ยู่ไดื้มโี อกาสที่างการ
ศู่กษา กว่า 500 คน ไดื้ยู่กระดืับดื้านอาชื่ีพการงานและคุณภาพชื่ีวตั้ิ ที่ีดื� ี สร้าง
“วิถบี อยส์ทำาวน์” อยู่่างเปิ็นระบบให้เยู่าวชื่นไดื้ใชื่้เวลาไดื้อยู่่างมีปิระสิที่ธิภาพ
และพัฒินาตั้นเองจนเปิ็นบุคลากรที่ีดื� แี ละสร้างคุณปิระโยู่ชื่น์ให้กบั สังคมและ
ปิระเที่ศูชื่าตั้ิอยู่่างมากมายู่ ปิัจจุบันบ้านบอยู่ส์ที่าวน์ไดื้ดืำเนินการภายู่ใตั้้
ม่ลนิธิบอยู่ส์ที่าวน์ ปิระเที่ศูไที่ยู่ มีคณะกรรมการบริหารที่ี�มากความสามารถ่
อาที่ิ อดืีตั้ผั่้ว่าการภาค และอดืีตั้นายู่กสโมสรโรตั้ารีในจังหวัดืข้อนแก่น

กิิจกรรมภาค 3340
สโมสรโรตารีีอีีคลัับ ภาค 3340
นำโดย  นย.สมชาย  เศรษฐ์์เวคิิน พร้้อมคณะกรรมการบริิหาร
สโมสร มอบน้้ำดื่่� ม ให้้ กัั บ ผู้้�ปฎิิ บัั ติิ ง านและประชาชนที่่� รัั บ บริิ ก าร
ในโครงการ “ปศุุสััตว์์ร่่วมใจ กำำ�จััดภััยโรคพิิษสุุนััขบ้้า” ภายใต้้โครงการ
สััตว์์ปลอดโรค คนปลอดภััย  ณ เทศบาลท่่าช้้าง อ.เมืือง จ.จัันทบุุรีี โดยมีี
ประชาชนจำนวนมากเข้้ า มารัั บ บริิ ก ารทำหมัั น สุุ นัั ข และแมวพร้้ อ มทั้้� ง
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2565

โครงการร่่วมสโมสรโรตารีีในจัังหวััดขอนแก่่น
โครงการ “ซ่่ อ มโต๊๊ ะ เก้้ า อี้้� เ ครื่่� อ งดนตรีี ใ ห้้ น้้ อ งบอยส์์ ท าวน์์ ”
โดยความร่่วมมืือจากสโมสรโรตารีี 4 สโมสร ในจัังหวััดขอนแก่่น ได้้แก่่
สโมสรโรตารีี น้้ ำพอง สโมสรโรตารีี มิิ ต รภาพขอนแก่่ น สโมสรโรตารีี
ขอนแก่่น และสโมสรโรตารีีแก่่นคููน นัับเป็็นโครงการดีีๆ อีีกหนึ่่�งโครงการ
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือร่่วมใจ ทุ่่�มเทเพื่่�อน้้องๆ ใน มููลนิิธิิบอยส์์ทาว์์น
แห่่งประเทศไทย มวลมิิตรสมาชิิกร่่วมแรงแข็็งขัันไม่่เหน็็ดเหนื่่�อย เห็็นได้้ชัดั
จากรอยยิ้้�มที่่�ทำไปมีีความสุุขใจไปด้้วย อิ่่�มเอมทั้้�งผู้้�มอบและผู้้�รัับ

สโมสรโรตารีีสกลนคร
กดปุ่่�มโครงการนำร่่องพืืชเส้้นใย  “เฮ้้มเพื่่�ออุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
ระดัับครััวเรืือน” ที่่�ฟาร์์มดงไร่่ อ.วาริิชภููมิิ จ.สกลนคร ผู้้�ริิเริ่่�มโครงการโดย 
อน.สรรค์์สนธิิ บุุญโยทยาน เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2565

สโมสรโรตารีีโคราช
มอบรถแอมบููแลนซ์์ให้้กับั โรงพยาบาลเสิิงสาง จ.นครราชสีีมา โดยมีี
ผวภ.พรรณธิิดา โรจน์์วรรณสิินธุ์์�  อผภ.ศิิริิ เอี่่�ยมจำรููญลาภ (ประธาน
มููลนิิธิิ Foundation) อผภ.มารวย จิินตบััณฑิิตวงศ์์ นย.วารุุณีี คููประทุุมศิิริิ
เป็็นประธานโครงการ และมวลมิิตรสมาชิิกร่่วมกิิจกรรมส่่งมอบโครงการ
ครั้้�งนี้้� สำหรัับผู้้�จััดทำโครงการที่่�น่่าชื่่�นชมให้้กัับสัังคมครั้้�งนี้้�ประกอบด้้วย
สโมสรโรตารีี โ คราช  ภาค 3340 สโมสรโรตารีี ธ นบุุ รีี สโมสรโรตารีี
กรุุงเทพ สยามมิินทร์์ ภาค 3350 และสโมสรโรตารีีโอซาก้้าชิินไซบาชิิ
ภาค 2660 จากประเทศญี่่�ปุ่่�น เข้้าร่่วมมอบรถพยาบาลให้้กับั โรงพยาบาลเสิิงสาง สโมสรโรตารีีร้้อยเอ็็ด
จััดเลี้้ย� งอาหารกลางวัันเด็็กนัักเรีียน ณ โรงเรีียนโสตศึึกษาจัังหวััด
การทำโครงการครั้้� ง นี้้� ใช้้ เ งิิ น โครงการทุุ น สมทบมููลนิิ ธิิ โรตารีี  มูู ลค่่ า
ร้้อยเอ็็ด นำโดย นย.ศุุลีมี าศ ทองสกุุล และมวลมิิตรโรแทเรีียน ร่่วมโครงการ
2,400,000 บาท (US$76,363) เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2565
น้้ำพระทััยพระราชทานส่่วนภููมิิภาค สมาคมสัังคมสงเคราะห์์ฯ 76 จัังหวััด 
เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัวั นำไก่่ทอด KFC
และสิ่่�งของมอบให้้เด็็กนัักเรีียน ณ โรงเรีียนโสตศึึกษาจัังหวััดร้้อยเอ็็ด 
อ.ธวััชบุุรีี จ.ร้้อยเอ็็ด เมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2565
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D.3340
ผล่งานเดื่น

Activities กิจกร์ร์ม
Rotary E-Club of Dolphin Pattaya
International
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยู่งานภาครั ฐ และเอกชื่น
ที่ำโครงการบำเพ็ ญ่ ปิระโยู่ชื่น์ “รวมีพลั ง รั ก ษ์
เกาะพระ” เนื� อ งในโอกาสวั น แม่ แ ห่ ง ชื่าตั้ิ
12 สิงหาคม ที่ี�ศู่นยู่์การฝ่ึกสงครามพิเศูษที่างเรือ
(เกาะพระ) โดืยู่ปิล่ ก ตั้้ น โกงกาง 1,000 ตั้้ น
ปิล่อยู่เตั้่าที่ะเล และเก็บข้ยู่ะ
สโมสรโรตารีจันิทนิิมิต
ร่ ว มกั บ ชืุ่ ม ชื่นและวิ ที่ ยู่าลั ยู่ การอาชื่ี พ
นายู่ายู่อาม จัดืที่ำกิจกรรมเพื�อส่งเสริมให้เยู่าวชื่น
เปิ็นตั้้นแบบแก่ชืุ่มชื่น และสังคม โดืยู่ นยู่.อำพล
ค่ณที่วี และสมาชื่ิกสโมสรร่วมมอบเกียู่รตั้ิบตั้ั รให้กบั
เยู่าวชื่นตั้้นแบบ จำนวน 50 ที่่าน โดืยู่ที่ัง� 50 ที่่านนี�
ไดื้ มี ก ารคั ดื เลื อ กคั ดื สรรจากความปิระพฤตั้ิ ดืี
กิ จ กรรมดืี ปิฏิ บั ตั้ิ ดืี การเรี ยู่ นพอใชื่้ แ ละดืี
เปิ็นโครงการส่งเสริมให้เยู่าวชื่นเปิ็นตั้้นแบบ และ
แบบอยู่่ า งที่ี� ดืี ใ ห้ กั บ ชืุ่ ม ชื่น สั ง คม ณ วิ ที่ ยู่าลั ยู่
การอาชื่ีพนายู่ายู่อาม อ.นายู่ายู่อาม จ.จันที่บุรี
เมื�อวันที่ี� 10 สิงหาคม 2565
สโมสรโรตารีหมากแข�ง
จัดืกิจกรรม “โครงการมีอบทำุนการศึกษา
ครั�งทำี� 9” ปิระจำปิี 2565 นำโดืยู่นายู่ก Joop
van Spaandonk และ อน.วัชื่ราภรณ์ พาน้อยู่
ซึ่่�งเปิ็นปิระธานโครงการทีุ่นการศู่กษา พร้อมมวล
มิตั้รสมาชื่ิกสโมสร ร่วมมอบทีุ่นการศู่กษาจำนวน
65 ทีุ่น เปิ็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาส
ที่างการศู่กษาแก่เดื็กๆ ที่ีดื� อ้ ยู่โอกาส เดื็กปิระพฤตั้ิดืี
เดื็ ก เรี ยู่ นดืี แ ตั้่ ยู่ ากจน ซึ่่� ง เดื็ ก ๆ เหล่ า นี� จ ะเปิ็ น
แบบอยู่่างที่ี�ดืีในดื้านการเรียู่นและเปิ็นอนาคตั้ที่ี�ดืี
ข้องสังคมและครอบครัวตั้่อไปิ ณ ศู่นยู่์วัฒินธรรม
ไที่ยู่จีน จ.อุดืรธานี เมื�อวันที่ี� 5 สิงหาคม 2565
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สโมสรโรตารีีเมืืองมุุกดาหาร
สโมสรโรตารีีท่่านท้้าวสุุรนารีี
ร่่วมมอบเครื่่�องอุุปโภค บริิโภคแก่่ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง จำนวน 2 ราย 
มวลมิิตรสมาชิิกสโมสรโรตารีีท่่านท้้าวสุุรนารีี ออกทำกิิจกรรม
บำเพ็็ญประโยชน์์มอบสิ่่�งของ จำนวน 600 ชิ้้�นให้้กัับนายกเหล่่ากาชาด  ที่่�บ้้านนาคำน้้อย อ.เมืือง จ.มุุกดาหาร
จัั ง หวัั ด นครราชสีี ม า ที่่� ห้้ า งเทอร์์ มิิ น อล 21 ณ ห้้ อ งรัั บ บริิ จ าคโลหิิ ต
สภากาชาดไทย เมื่่�อวัันที่่� 8 สิิงหาคม 2565

สโมสรโรตารีีตราด
ผวภ.พรรณธิิดา โรจน์์วรรณสิินธุ์์� ร่่วมประชุุมและเยี่่�ยมสโมสร
อย่่างเป็็นทางการ พร้้อมกิิจกรรมสำคััญ ดัังนี้้�
1. มอบเครื่่�องกรองน้้ำสะอาด  จำนวน 3 เครื่่�อง ให้้กัับโรงเรีียน
วััดวรุุณดิิตถาราม ต.ท่่ากุ่่�ม อ.เมืือง จ.ตราด ท่่าน ผอ.วัันเพ็็ญ ศรีีประเสริิฐ
มารัับมอบที่่�สโมสรฯ
2. มอบรถจัักรยานอย่่างดีี จำนวน 1 คััน “ส่่งน้้องไปเรีียน” ให้้แก่่
ด.ช.ธนพล พููลลาภ นัักเรีียนโรงเรีียนตราษตระการคุุณ อ.เมืือง จ.ตราด 
เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2565
สโมสรโรตารีีมิิตรภาพขอนแก่่น
จัั ดกิิ จ กรรมออกหน่่ ว ยเคลื่่� อ นที่่� รัั บ บริิ จ าคอวัั ย วะและโลหิิ ต 
นำโดย  นย.นัันฐิิยา สิิริิกาญธนานัันท์์ และทีีมบริิหารสโมสรร่่วมกัับเหล่่า
กาชาดจัังหวััดขอนแก่่น คลัังเลืือดกลาง คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น ออกหน่่วยเพื่่�อขอรัับบริิจาคโลหิิตเคลื่่อ� นที่ จั
่� ดกิ
ั จิ กรรมออกหน่่วย
เคลื่่�อนที่่�รัับบริิจาคอวััยวะและโลหิิต  โดยมีีผู้้�มาลงทะเบีียนบริิจาค ทั้้�งสิ้้�น
126 คน ผ่่านกระบวนการที่่�สามารถ
บริิจาคได้้จริิงจำนวน 93 คน ได้้ปริิมาณ
เลืือดครั้้�งนี้้� จำนวน 37,200 ซีีซีี ถืือว่่า
เป็็นกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ ที่่�มอบ
ให้้แก่่สัังคมอย่่างยิ่่�ง ครั้้�งนี้้�ขอขอบคุุณ
ภาคีี เ ครืื อ ข่่ า ยหลายองค์์ ก รในจัั ง หวัั ด
ขอนแก่่นที่่�มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมครั้้�งนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 21 กรกฏาคม 2565

สโมสรโรตารีีจัันทบุุรีี
มอบเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค สิ่่�งของใช้้จำเป็็นให้้แก่่กลุ่่�มคนพิิการ
ทางสายตา และกลุ่่�มคนพิิการทางปััญญามีีมููลค่่ารวมกว่่า 30,000 บาท 
โดยมีี น ายกสมาคมคนตาบอด  และประธานชมรมผู้้�ปกครองบุุ ค คล
ปััญญาอ่่อนเป็็นประธานโครงการ
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บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3350 โร์ตาร์ีส์ากล่

อน.ตร์อง แส์งส์ว่างวัฒนะ

ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทุพส์ุวร์ร์ณภูมิ

มิตั้รโรแที่เรียู่น และผั่้อ่านทีุ่กที่่านคะ
สวัสดืีปิี Imagine Rotary – จินิตนิาการ สานิสร�าง
งานิโรตารี ค่ะ ไดื้มาพบกันอีกครั�ง แม้ว่าในฉับับที่ี�แล้วจะ
ร� ำ ลาที่ิ� ง ที่้ า ยู่กั น ไปิเสี ยู่ ยู่ื ดื ยู่าว แตั้่ ม าวั น นี� เ มื� อ ไดื้ รั บ
มอบหมายู่ให้มารับหน้าที่ี� บก.ภาค 3350 ตั้่อไปิอีก 2 ปิี
ในวาระข้องที่่านบรรณาธิการ อผู้ภ.เฉลิมีฉัตร จันทำร์อนิ ทำร์
และที่่ า นปิระธานศู่ น ยู่์ โรตั้ารี อผู้ภ.สมีภพ ธี ร ะสานต์
ก็ตั้้องที่ำตั้่อไปิ ดื้วยู่ความข้อบคุณในความไว้วางใจข้อง
ที่่านผั่้ว่าการภาค มีิตสึทำากะ อิดะ ที่ี�ยู่ังเสนอชื่ื�อนี�อยู่่่ค่ะ
นิ ตั้ ยู่สารฉับั บ แรก ข้อเสนอภาพการสถ่าปินา
ผั่้ว่าการภาคอิดืะ โดืยู่ อกบร.ศู.ดืร.เสาวลักษณ์ รัตั้นวิชื่ชื่์
เปิ็นผั่ค้ ล้องเหรียู่ญ่ผั่ว้ า่ ฯ ให้ และงานสถ่าปินาคณะกรรมการ
สโมสรตั้่างๆ ข้อง ภาค 3350 ที่ีจ� ดืั ร่วมกันค่ะ ส่วนภาพกิจกรรม
อื�น เปิ็นตั้ัวอยู่่างการที่ำปิระโยู่ชื่น์เพื�อชืุ่มชื่น ซึ่่�งข้อเรียู่น
ให้ที่่านนายู่กทีุ่กสโมสรไดื้ร่วมส่งภาพผัลงานข้องที่่าน
(มาที่างรายู่ละเอี ยู่ ดืดื้ า นล่ า ง) เพื� อ นำลงในนิ ตั้ ยู่สาร
ฉับับตั้่อๆ ไปิค่ะ
ดื้ ว ยู่ความปิรารถ่นาที่ี� จ ะให้ ทีุ่ ก ที่่ า นมี พื� น ฐาน
เบือ� งตั้้นในการเล่าเรือ� ง จ่งข้อนำสาระที่ีที่� างคณะกรรมการ
ภาพลักษณ์ฯ ภาค 3350 ไดื้จัดืสัมมนา มารวบรวมไว้ให้
ทีุ่กที่่านไดื้อ่านค่ะ เมื�อร่้ที่ฤษฎิีแล้ว ที่ี�สำคัญ่คือเราตั้้อง
ฝ่ึกการปิฏิบตั้ั คิ ะ่ สมัยู่นี�มีชื่่องที่างให้ไดื้ฝ่ึกการเล่าเรื�องกัน
มากมายู่ ที่ั�งเวที่ีการพ่ดื และเวที่ีการเข้ียู่น ในปิีนี� เราคง
ไดื้นายู่กสโมสรและโรแที่เรียู่น ผั่้มีความสามารถ่ในการ
เล่าเรื�องเพิ�มข้่�นแน่ๆ ค่ะ
อนิ.ตรอง แสงสว่างวัฒินิะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพัสุวรรณภ้มิ
Tel./Line ID : 0816122340
Email : trongs3350@gmail.com
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คณะกร์ร์มการ์ภาพล่ักษณ์ แล่ะการ์ส์่อ� ส์าร์ ภาค 3350
คณะกรรมการภาพัลักษณ์ และการสือ� สาร ภาค 3350 ได�จดั งานิ
สัมมนิา “คุยเฟ์อ� งเรือ� งโรตารี” ที่าง Zoom เมือ� วันเสาร์ที่ี� 30 กรกฎิาคม
2565 โดืยู่แบ่งออกเปิ็น 2 ภาค คือ ภาคภาษาไที่ยู่ เวลา 13.00 – 16.10 น.
และ ภาคภาษาอังกฤษ เวลา 18.00 – 21.00 น. สำหรับสโมสรที่ี�ไม่ไดื้
ปิระชืุ่มดื้วยู่ภาษาไที่ยู่ในปิระเที่ศูไที่ยู่ กัมพ่ชื่า เมียู่นมา และ เวียู่ดืนาม
หลังการเปิิดืสัมมนาโดืยู่ ผู้วภ.มิตสึทากะ อิดะ เปิ็นการชื่ี�แจง
ถ่่งแผันงานและเปิ้าหมายู่ในดื้านภาพลักษณ์ ข้องโรตั้ารีโซึ่น 10B
และ 10C โดืยู่ ARPIC.อผัภ.ที่นงศูักดืิ� พงษ์ศูรี ในชื่่วงภาษาไที่ยู่ และ
RPIC.PDG.Dr.Sanguan Kunaporn ในชื่่วงภาษาอังกฤษ กับเรือ� งข้อง
“การใชิ้สอื� ดิจิตัลให้ได้ผู้ล” โดืยู่คุณพัชื่รี เพิ�มวงศู์อัศูวะ ในที่ั�ง 2 ชื่่วง
ส่วนที่ีแ� ตั้กตั้่างกันคือ การบรรยู่ายู่ “เล่าเรือ� งให�คนิ (อยาก) ฟง”
โดย คุณอภิวุฒิิ พัิมลแสงสุริยา ในชื่่วงภาษาไที่ยู่ และ Let’s Unfold
Untold Rotary Stories โดืยู่ ARPIC.PDG.Shahbaz Qureshi ในชื่่วง
ภาษาอังกฤษ ซึ่่ง� ล้วนแล้วแตั้่เปิ็นที่ีน� า่ สนใจที่ัง� 2 เรือ� ง ในวันนีข้� อนำเรือ� ง
ข้องอาจารยู่์อภิวุฒิิ มาแบ่งปิันกันค่ะ
Story Telling เปิ็ น ที่ั ก ษะอยู่่ า งหน่� ง ในหมวดืการสื� อ สาร
ดื้วยู่การพ่ดื คือตั้้องมี
1. Communication Skill เข้้าใจตั้รงกันในสิ�งที่ี�สื�อออกไปิ
ที่ำเรื�องยู่ากให้เข้้าใจง่ายู่
2. Presentation Skill นำเสนอเปิ็น ผั่้ฟังเข้้าใจ โน้มน้าวใจ
ผั่้ฟังไดื้
3. Story Telling Skill ผั่้ ฟั ง ร่้ ส่ ก ฮิ่ ก เหิ ม คล้ อ ยู่ตั้าม
เกิดืแรงบันดืาลใจอยู่ากที่ำสิ�งนั�นๆ ไปิดื้วยู่
4. Acting Skill การแสดืงออกดื้วยู่สีหน้า ที่่าที่าง ให้เกิดื
ความปิระที่ับใจ

สรุุปเป็็นหลัักการง่่ายๆ คืือ
องค์์ประกอบของเรื่่อ� งเล่่าที่่�ดีี 1.เวลา 2.เหตุุการณ์์เฉพาะ
1. K.I.S.S. – Keep It Short & Simple
2. Make it Conversational เพราะตามปรกติิคนทั่่�วไป เจาะจง 3.ตััวละคร 4.จุุดหัักมุุม
จะสนใจฟัังไม่่เกิิน 15 นาทีีแรกเท่่านั้้�น ยกตััวอย่่าง TED Talks
ดัั ง นั้้� น เรื่่� อ งเล่่ า ที่่� ดีี จึึ งมาจากทัั ก ษะในการหา Story
ก็็จะให้้พููดราวๆ นี้้�หากจะเกิินกว่่านี้้�ต้อ้ งมีี Tactic อื่่�น เช่่น ใช้้วิธีิ ี คืือ โครงเรื่่�องแบบที่่�อริิสโตเติ้้�ลสอน บวกกัับทัักษะในการเล่่า
พููดคุุยกันั หรืือ 2-Way Communications นั่่�นเอง
คืือ องค์์ประกอบของเรื่่�องนั่่�นเอง
Professor Robin Dunbar จาก University of Oxford
กล่่าวว่่า 65% ของเวลาที่่�คนส่่วนใหญ่่คุุยกัันคืือ Who did What
to Whom หรืือการนิินทา ซึ่่�งสรุุปได้้ว่่าทัักษะของ Gossip คืือ
Story Telling นั่่�นเอง

ครููคนแรกที่่�สอนการเล่่าเรื่่อ� งในโลก คืือ Aristotle เขาบอกว่่า
พล็็อตเรื่่อ� งที่่จ� ะสนุุก น่่าติิดตาม ควรเริ่่ม� จาก 1.ระทม คืือ พอเกิิดมา
ก็็เป็็นทุุกข์์แล้้ว เช่่น พิิการ แม่่ตายหลัังจากคลอด 2.รัันทด คืือ
เมื่่�อโตขึ้้�นถููก Bully บ้้านถููกไฟไหม้้ ธุุรกิิจล้้มละลาย  3.ระทึึก
เช่่น คนๆ นั้้�นฆ่่าตััวตาย 4.รอดทุุกข์์ คืือจบแบบ Happy Ending
ซึ่่�งสััดส่่วนของเรื่่�องเหล่่านี้้�ควรเป็็น 30 – 30 – 30 - 10

หลัักการในการเล่่า 1.เล่่าช้้าๆ ให้้คนฟัังสามารถมองเห็็น
ภาพตามไปด้้วย 2.พรรณนาชััดๆ พููดถึึงรายละเอีียดของสิ่่ง� นั้้�น เช่่น
เมื่่�อเล่่าถึึงใคร หรืือสิ่่ง� ของใดๆ 3.จัังหวะหยุุดพััก เช่่น เวลาดููละคร
จะมีี ก ารเบรกโฆษณา หรืื อ ให้้ ไ ปดููต่่ อ ตอนหน้้ า เพื่่� อ กระตุ้้�น
ความอยากรู้้� 4.หัักมุุมในตอนจบ
แม้้จะรู้้�หลัักทั้้�งหมดแล้้ว แต่่สิ่่�งสำคััญที่่�สุุดคืือ การฝึึกฝน
และ แม้้ยัังไม่่พร้้อม แต่่ก็็ขอให้้เริ่่�มเลย
	อ่่านมาถึึงตรงนี้้�แล้้ว ชวนไปเริ่่�มปฏิิบัติั กัิ นั เลยนะคะ
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D.3350
ผล่งานเดื่น

Activities กิจกร์ร์ม

ง า นิ ส ถ า ป นิ า ผู้้� ว่ า ก า ร ภ า ค
ป 2565 - 2566 มิตสึทากะ อิดะ
จั ดื ข้่� น ที่ี� อิ ม แพคฟอรั� ม Impact
Convention Center เมือ� วันเสาร์ที่ี�
28 พฤษภาคม 2565

งานิสถาปนิาร่วม 47 สโมสร
ข อ ง ภ า ค 3 3 5 0 จั ดื ข้่� น ที่ี�
อิ ม แพคฟอรั� ม เมื อ งที่องธานี
เมือ� วันเสาร์ที่ี� 25 มิถ่นุ ายู่น 2565
36
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งานสถาปนา 4 สโมสร (สุุขุมุ วิิท 
พระรามเก้้า กรุุงเทพคลองเตย 
และกรุุ ง เทพกล้้ ว ยน้้ำไท)
ที่่� โ รงแรมบางกอกมิิ ดท าวน์์
เมื่่� อ วัั น เสาร์์ ที่่� 2 กรกฎาคม
2565
งานสถาปนา 4 สโมสรใน
จัังหวััดลพบุุรีี (พระนารายณ์์
ลพบุุรีี ลพบุุรีี บ้้านหมี่่� และ
พระราเมศวรลพบุุรีี) ที่่�ศาลา
ประชาคม เทศบาลเมืืองลพบุุรีี
เมื่่�อวัันอัังคารที่่� 21 กรกฎาคม
2565

กิิจกรรมภาค 3350

โครงการปลููกต้้นไม้้ให้้แผ่่นดิิน ของสโมสรโรตารีีนครนายก ทำต่่อเนื่่�องกัันมา 5 ปีี ปีีนี้้�ปลููก
ต้้นจามจุุรีี 200 ต้้น ตามแนวถนนนวลยง และทางขึ้้�นเขาค่่ายฝึึกอิินวะษา โรงเรีียนนายร้้อย
พระจุุลจอมเกล้้า โดย ผวภ.มิิตสึึทากะ อิิดะ และมิิตรโรแทเรีียนต่่างสโมสรเข้้าร่่วมทำกิิจกรรม
เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 30 กรกฎาคม 2565

กิิ จ กรรมมอบเครื่่� อ งมืื อ แพทย์์ โดยสโมสร
โรตารีีกรุุงเทพนวมิินทร์์ มููลค่่า 450,000 บาท
ให้้ แ ก่่ โ รงพยาบาลพะโต๊๊ ะ จ.ชุุ ม พร เมื่่� อ
วัันพฤหััสที่่� 4 สิิงหาคม 2565

กิิจกรรมมอบถุุงยัังชีีพ โดยสโมสรโรตารีียานนาวามอบให้้กัับชุุมชนวััดด่่าน จำนวน 1,000 ครััวเรืือนใน 17 ชุุมชน
โดยมีีหลวงพ่่อวััดด่่าน และ ผอ.เขตยานนาวา เป็็นผู้้�รัับมอบ เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 12 สิิงหาคม 2565
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D.3360
บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3360 โร์ตาร์ีส์ากล่

โดืย อน.ฐนิจพร์ คมส์ัน
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีดือยพร์ะบาทุ

อน.นพ.ณัฏิฐธินิน เศูร์ษฐวนิชิย์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีแพร์่

WOMEN IN ACTION

ก�รื่ทำำ�ง�นำในำหล่�ยๆ อยู่่างก็ที่ำให้ผัห่้ ญ่ิงตั้้องใชื่้ความพยู่ายู่ามในการ
ข้้ามอุปิสรรคตั้่างๆ ดื้วยู่การสร้างความเปิ็นผั่้หญ่ิงเก่ง ผั่้หญ่ิงที่ันสมัยู่ ผั่้หญ่ิง
ยูุ่คใหม่ และผั่้หญ่ิงที่ำงาน (Working Women) เพื�อให้เกิดืการสร้างเกณฑ์
ผัม อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศูรษฐวนิชื่ยู่์ จากสโมสร ใหม่ ในการตั้ัดืสินคุณค่าข้องบุคคลจากความสามารถ่ ซึ่่�งจะเห็นไดื้ว่า ผั่้หญ่ิง
โรตั้ารีแพร่ ภาค 3360 เริ�มตั้้นเข้้ามาเปิ็นโรแที่เรียู่น สามารถ่ก้าวออกมาส่พ่ นื� ที่ีส� าธารณะและที่ำปิระโยู่ชื่น์ตั้า่ งๆ ไดื้อยู่่างมากมายู่

สวัสดืีครับมิตั้รโรแที่เรียู่นและผั่้อ่านทีุ่กที่่าน

ตั้ั�งแตั้่ปิี 2015 ดื้วยู่ที่างสมาชื่ิกสโมสรอยู่ากให้เข้้ามา
มีส่วนร่วมในการปิระสานและให้ข้้อม่ลเกี�ยู่วกับสุข้ภาพ
และสาธารณสุข้ หลังจากนั�นไดื้รับเกียู่รตั้ิแตั้่งตั้ั�งให้เปิ็น
นายู่กสโมสร ปิี 2017 จนไดื้รับเกียู่รตั้ิให้เปิ็นปิระธาน
กรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ภาค 3360 ตั้ั�งแตั้่ปิี 2018
จนถ่่งปิัจจุบัน และบที่บาที่ในศู่นยู่์โรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่
ที่ี�ผัมไดื้รับโอกาสให้ที่ำหน้าที่ี�คือผั่้ชื่่วยู่กองบรรณาธิการ
นิ ตั้ ยู่สารโรตั้ารี ปิ ระเที่ศูไที่ยู่ในส่ ว นข้องภาค 3360
ตั้ั�งแตั้่ปิี 2017 จนถ่่งปิัจจุบัน นับเปิ็นเกียู่รตั้ิอยู่่างยู่ิ�ง
ในทีุ่กๆ บที่บาที่หน้าที่ีที่� ไี� ดื้รบั ตั้ลอดืชื่ีวตั้ิ โรแที่เรียู่นข้องผัม
ผัมไดื้เรียู่นร่้แนวที่างและอุดืมการณ์ข้องโรตั้ารีสากล
ทีุ่กอยู่่างข้ัดืเกลาให้เราไดื้ใชื่้ชื่วี ตั้ิ อยู่่างมีแบบแผันและร่จ้ กั
ในการเผัื�อแผั่สิ�งดืีๆ ให้แก่สังคม
นอกจากนี�โรตั้ารียู่ังบ่มเพาะความเปิ็นผั่้นำที่ี�ดืี
ให้แก่ที่กุ ๆ คน ดืังนัน� การที่ีเ� ราไดื้ชื่อื� ว่าเปิ็นโรแที่เรียู่นนัน�
ผัมเชื่ื� อ ว่ า มั น คื อ คุ ณ ค่ า ที่ี� ดืี ที่ั� ง แก่ ตั้ นเองและสั ง คม
สุดืที่้ายู่นีอ� ยู่ากจะฝ่ากข้้อคิดืไว้วา่ “อย่าพึง� ถามีว่ามีาเป็็น
โรแทำเรียนแล้วจะได้อะไร แต่พงึ ถามีตนเองว่าเราให้อะไร
กับสังคมีในฐานะโรแทำเรียนแล้วบ้าง”
อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศูรษฐวนิชื่ยู่์
สโมสรโรตั้ารีแพร่
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ด้้งน้�นโด้ยความีหมีายของคำว่า “พ็ล้งเยาวสตรี – Empowering
Girls” จึงเกิด้ขึ�นในองค์กรโรตารีเมี่�อปีทุี�ผ่านมีา
โครื่งก�รื่ดังกล่่�วมีวัต์ถุปรื่ะสงค์เพ่�อให�ก�รื่เข��ถึงกลุ่่มคนำ หรือ
ชืุ่มชื่นที่ี�เปิ็นผั่้หญ่ิงมีโอกาสไดื้รับความชื่่วยู่เหลือไดื้มากข้่�น จะเห็นไดื้ว่า
ภาพผั่้หญ่ิงที่ำงานก็มีเพิ�มมากข้่�น คล้ายู่กับเปิ็นพลัง Women in Action
ก็ไม่น่าจะผัิดื เพราะไม่ว่าจะเปิ็นกิจกรรมไหนก็ตั้้องมีผั่้หญ่ิงเปิ็นผั่้มีส่วนร่วม
ดื้วยู่ทีุ่กครั�งไปิ
ในปิีที่ี�ผั่านมา ภาค 3360 ไดื้ที่ำกิจกรรมในโครงการ Empowering
Girls ไปิที่ั�งหมดื 20 โครงการ อาที่ิเชื่่น โครงการฉีดวัคซี้ีน HPV ป็องกัน
มีะเร็งป็ากมีดล้กในเด็กผู้้้หญิง, โครงการ “ศิลป็์สร้างสรรค์ ป็ันส้่น้อง”,
Rotary Training Project – โรตั้ารีร่วมคิดื พัฒินาที่ักษะชื่ีวิตั้, โครงการปิัน
น�ำใจส่่สังคม, กิจกรรมที่ันตั้สุข้ภาพเคลื�อนที่ี�, กิจกรรมเรียู่นร่้การปิล่กข้้าว
ร่วมกับศู่นยู่์เรียู่นร่้เศูรษฐกิจชืุ่มชื่น, มอบเก้าอี�ล้อเข้็นแก่ผั่้พิการหญ่ิงเนื�อง
ในวันโปิลิโอโลก, โครงการน�ำดืื�มสะอาดืและมอบข้องในวันเดื็กแห่งชื่าตั้ิ,
กิจกรรมบริจาคสิ�งข้องเครื�องใชื่้และเครื�องมือแพที่ยู่์, ทีุ่นการศู่กษาตั้่อเนื�อง
ในโครงการ “ต่อฝัน เติมียิ�มีให้เยาวชิน” เหล่านี�เปิ็นตั้้น

EMPOWERING GIRLS’ ROTARY PROJECT
กิิจกรรมส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีีของโรตารีีสากล ภาค 3360

จะเห็็นได้้ว่่าในทุุกๆ โครงการผู้้�หญิิงได้้เข้้ามามีีบทบาทเป็็น
อย่่างมาก เพราะผู้้�หญิิงสามารถพััฒนาความสามารถได้้ตลอดเวลา เพื่่�อ
ให้้เรามั่่�นใจว่่าทัักษะที่่�เรามีีนั้้�น สามารถแบ่่งปัันสู่่�คนอื่่�นผ่่านโครงการ
ของการเป็็นผู้้�สอน ผู้้�บรรยาย หรืือการเป็็นผู้้�ชี้้แ� นะให้้แก่่น้อ้ งๆ เยาวชน
ที่่�เราเข้้าไปทำโครงการด้้วย 
น้้องบางคนมีีโอกาสแต่่ไม่่มีีเงิิน การมอบทุุนการศึึกษาจึึงเป็็น
สิ่่�งที่่�จำเป็็นมาก ยิ่่�งถ้้าเป็็นทุุนการศึึกษาแบบต่่อเนื่่�องจะทำให้้เยาวชน
1 คนได้้รัับโอกาสถึึงขั้้�นเรีียนจนจบปริิญญาตรีีเลยก็็มีี
โครงการเสริิมพลัังเยาวสตรีี – empowering girls
เป็็นอีีกหนึ่่�งโครงการของโรตารีีที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�น้้องผู้้�หญิิงเป็็นหลััก
 เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมน้้องๆ ที่่�มีีความสามารถให้้ได้้แสดงออก
ทั้้�งทางด้้านการเรีียน กีีฬา และความเป็็นผู้้�นำ
 เพื่่�อสนัับสนุุนน้้องที่่�ด้้อยโอกาสให้้ได้้มีีโอกาสมากขึ้้�น
 เพื่่�อยุุติิความรุุนแรงในเด็็กและสตรีี
 เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่น้อ
้ งผู้้�หญิิงในการมีีสุขุ อนามััยและสุุขภาพ
ที่่�ดีี
 เพื่่� อ เติิ ม รอยยิ้้� ม ให้้ น้้ อ งที่่� ข าดแคลน และสอนให้้ น้้ อ งๆ
ได้้รู้้�ถึึงการมีีจิิตสาธารณะตั้้�งแต่่เป็็นเยาวชน
ยิ่่� ง ตอนนี้้� มีี ส มาชิิ ก ที่่� เ ป็็ น สตรีี เ พิ่่� ม มากขึ้้� น ก็็ ส ามารถทำให้้
โรตารีีได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนเล็็กๆ ให้้ดีีขึ้้�น พร้้อมกัับ
ได้้รับั การชื่น่� ชมว่่า “ดีีจังั เมื่่อ� ไหร่่จะมีีอีกี ” เพราะอย่่างนี้้�แล้้วการที่มี่� สี ตรีี
อยู่่�เบื้้�องหลัังความสำเร็็จก็็คงไม่่แปลกอะไร
เมื่่�อเรามีีผู้้�นำำภาคเป็็นผู้้�หญิิงโลกได้้เปลี่่�ยนไปไกลมาก ฉะนั้้�นโอกาสที่่�ผู้้�หญิิงจะได้้ก้้าวขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำในองค์์กรต่่างๆ
ก็็มีีมากขึ้้�น โรตารีีของเราก็็เช่่นกััน ผู้้�หญิิงสามารถแสดงศัักยภาพได้้อย่่างเต็็มที่่� เช่่นในปีีนี้้�ภาค 3360 ได้้มีี
ผู้้�นำำเป็็นผู้้�หญิิงยุุคใหม่่ที่่�แกร่่งและเก่่ง ซึ่่�งสามารถนำำพาภาค 3360 ไปได้้ไกลตามคติิพจน์์ที่่�ว่่า “จิินตนาการ
สานสร้้างงานโรตารีี – Imagine Rotary”
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Activities กิจกร์ร์ม

10 กรกฎิาคม 2565 ผั่้ว่าการภาค ศูุภลักษณ์ โลหะโชื่ตั้ิ
ผั่้ว่าการภาค 3360 ให้เกียู่รตั้ิเปิ็นปิระธานที่ำกิจกรรม “โรตารีร่วมีใจ
ป็ล้กป็าป็่ทำี� 5” นำโดืยู่ นยู่.นาฤที่ธิ� กรรณิการ์ นายู่กสโมสรโรตั้ารี
เชื่ียู่งรายู่ ร่วมกับสโมสรพันธมิตั้ร สโมสรโรตั้ารีนครเที่ิง สโมสรโรตั้ารี
เชื่ียู่งแสน สโมสรโรตั้ารีนครพาน สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งคำ สโมสรโรตั้ารี
เชื่ี ยู่ งข้อง สโมสรโรตั้ารี พ าน สโมสรโรตั้ารี แ ม่ จั น สโมสรโรตั้ารี
แซึ่ที่เที่ิ ล ไลที่์ เชื่ี ยู่ งรายู่-แม่ ส รวยู่ และชื่มรมผั่้ ปิ ระกอบการค้ า ไม้
จังหวัดืเชื่ียู่งรายู่, อบตั้.ปิ่าตั้่ง, จิตั้อาสาอำเภอแม่จนั , กำนัน ผั่ใ้ หญ่่บา้ น
ปิ่าตั้่ง หม่่ 7 และ หม่่ 8 ในบรรยู่ากาศูที่่ามกลางสายู่ฝ่นที่ี�ตั้กลงมาอยู่่างชืุ่่มฉั�ำ แตั้่ไดื้รับความร่วมมือร่วมใจ ดื้วยู่หัวใจทีุ่กดืวงสีเข้ียู่ว ตั้้องการ
ฟนฟ่ผัืนปิ่าดือยู่จระเข้้ ที่ี�เคยู่ถ่่กไฟปิ่าเผัาไหม้เปิ็นวงกว้างเมื�อ ปิี 2562 ไดื้ปิล่กปิ่าที่ดืแที่นตั้่อเนื�องมา 5 ปิี และส่งมอบผัืนปิ่าคืนส่่ชืุ่มชื่นให้
ไดื้ดื่แลตั้้นไม้เพื�อความยู่ั�งยู่ืนตั้่อไปิ

สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งแสน มอบเงินให้กับโรงเรียู่น
ส่ ง วั ยู่ วั ดื พระธาตัุ้ ผั าเงาไว้ ใชื่้ ใ นกิ จ กรรม และร่ ว มกั บ
พระสงฆ่์ นักเรียู่นส่งวัยู่ที่ำกิจกรรมปิล่กปิ่าเนื�องในโอกาส
วั น เฉัลิ ม พระชื่นมพรรษาพระเจ้ า อยู่่่ หั ว รั ชื่ กาลที่ี� 10
ณ ดือยู่วัดืพระธาตัุ้ผัาเงา อ.เชื่ียู่งแสน จ.เชื่ียู่งรายู่
วันที่ี� 27 กรกฎิาคม 2565 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งแสน
นำโดืยู่นายู่กจารุมล แก้วรากมุข้ ที่ำบุญ่ถ่วายู่ตั้้นไม้ ปิล่กปิ่า
จำนวน 150 ตั้้น ให้กับวัดืปิ่าหมากหน่อ อ.แม่จัน อ.เชื่ียู่งแสน
โดืยู่มีสโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งคำ สโมสรโรตั้ารีเที่ิง สโมสรโรตั้ารี
เชื่ียู่งรายู่และสโมสรโรตั้ารีแซึ่ที่เที่ิลไลที่์เชื่ียู่งรายู่-แม่สรวยู่
เข้้าร่วมที่ำกิจกรรมดืังกล่าว
สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งรายู่ไดื้รบั เกียู่รตั้ิเชื่ิญ่ร่วมกิจกรรมจากสโมสร
โรตั้ารีไที่ยู่ที่าวน์ จาก LA, USA. Rotary Club of Thai Town Rotary International - District 5280 ส่ ง มอบ Broilers
จำนวน 3 เครื�องและ Ukuleles ให้กับโรงเรียู่นการศู่กษาคนตั้าบอดื
แม่สายู่ ซึ่่ง� เปิ็นโปิรเจ็คข้องสโมสรโรตั้ารีไที่ยู่ที่าวน์ ตั้ัง� แตั้่ปิี 2019-2022
และเจ้าหน้าที่ี�ข้องสถ่านเอกอัครราชื่ฑ่ตั้สหรัฐอเมริกาไดื้มอบอุปิกรณ์
การเรียู่นข้องใชื่้สำหรับนักเรียู่น โดืยู่มีผั้่ว่าการภาคนอมินี อภิศูักดืิ�
จอมพงษ์ พร้อมสมาชื่ิกสโมสรโรตั้ารีแม่จนั นยู่.นาฤที่ธิ� สโมสรโรตั้ารี
เชื่ียู่งรายู่พร้อมสมาชื่ิก และ นยู่.เกียู่ว สโมสรโรตั้ารีนครพาน นำเครือ� ง
อุปิโภคบริโภคมอบให้กบั ที่างโรงเรียู่นการศู่กษาคนตั้าบอดืในครัง� นีดื� ว้ ยู่
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กิิจกรรมภาค 3360
วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีีนครพิิงค์์เชีียงใหม่่
ร่่วมกัับ 4 สโมสร สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ สโมสรโรตารีีช้้างเผืือก
เชีียงใหม่่ สโมสรโรตารีีสารภีีเชีียงใหม่่และสโมสรโรตารีีดอยสุุเทพ
เชีียงใหม่่ ร่่วมจััดทำโครงการตรวจวััดสายตาและแจกแว่่นสายตายาว
ให้้ แ ก่่ ผู้้�สูู งอายุุ จ ำนวน 120 อัั น แจกมุ้้�งจำนวน 100 หลัั ง และ
เลี้้�ยงอาหารกลางวััน จำนวน 200 ชุุด  ให้้เด็็กและชาวบ้้านในชุุมชน
บ้้านแม่่ลานคำ ต.สะเมิิงใต้้ อ.สะเมิิง จ.เชีียงใหม่่
สโมสรโรตารีี เชีี ย งใหม่่ อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล ทำโครงการ
“stations for Children's School Vision Screening Project”
ณ  โรงเรีียนเทศบาลวััดเกตการาม จ.เชีียงใหม่่

วัันที่่� 12 สิิงหาคม 2565 สโมสรโรตารีีไชยปราการ นำโดย 
นย.เกศริินทร์์ ลี้้�ศิิริิพััฒนกุุล พร้้อมสมาชิิกเเละผู้้�นำภาคีีเครืือข่่าย
ในอำเภอไชยปราการ ร่่วมปล่่อยปลามหากุุศลถวายพระพัันปีีหลวง
รายได้้ครั้้�งนี้้�จะนำไปจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ทางการเเพทย์์ให้้กัับโรงพยาบาล
ไชยปราการเเละโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำบลในเขตพื้้�นที่่�อำเภอ
ไชยปราการ เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมศัักยภาพให้้กับั บุุคลากรทางการแพทย์์
ในการตรวจรัักษา ให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนในอำเภอไชยปราการต่่อไป

วัันที่่� 12 สิิงหาคม 2565 สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่
ร่่วมกัันทำกิิจกรรมความดีี 2 กิิจกรรม 1.โครงการอนุุรัักษ์์
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยการเพิ่่� ม ออกซิิ เจนในแหล่่ ง น้้ำธรรมชาติิ
ณ สวนสมโภช  700 ปีีต่่อเนื่่�องเป็็นครั้้�งที่่� 2 2.จััดกิิจกรรม
ตััดผมให้้กัับชุุมชนที่่�มาร่่วมกัันทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์
ในครั้้�งนี้้�ด้้วย
วัั น ที่่� 14 สิิ ง หาคม 2565 สโมสรโรตารีี เชีี ย งราย
ร่่วมกัับบริิษััทเวิิลด์์จีีพีีเอส แทรกเกอร์์ จำกััด  มอบน้้ำดื่่�มและ
อาหารแห้้งให้้กัับเทศบาลตำบลแม่่สาย ผ่่านศููนย์์ปฏิิบััติิการ
ฉุุกเฉิินป้้องกัันและแก้้ไขอุุทกภััย น้้ำป่่าไหลหลากและดิินถล่่ม
เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืื อ ประชาชนที่่� ป ระสบอุุ ท กภัั ยน้้ ำท่่ ว มในพื้้� น ที่่�
อำเภอแม่่สาย จากพายุุโซนร้้อนมู่่�หลาน
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อผภ.ทุนงศูักดืิ์ พงษ์ศูร์ี : ปีร์ะธิานอนุกร์ร์มการ์
ฝายปีร์ะชิาส์ัมพันธิ์ ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย

มิตั้รโรแที่เรียู่น ที่ี�เคารพรักทีุ่กที่่าน
ผัมในนามคณะอนุกรรมการฝ่่ายู่ปิระชื่าสัมพันธ์ ศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่ ทีุ่กที่่านพร้อมที่ี�จะที่ำงานสนับสนุน
การที่ำงานข้องมิตั้รโรแที่เรียู่น สโมสร และ 4 ภาคในปิระเที่ศูไที่ยู่ สื�อสารภาพลักษณ์ข้องโรตั้ารีส่สาธารณชื่น ข้อข้อบคุณ
ในการสนับสนุนข้องคณะที่ี�ปิร่กษา RPIC อผัภ.นพ.สงวน คุณาพร, อผัภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ และอน.ที่นงศูักดืิ� วิบ่ลยู่์มา
และข้อข้อบคุณกำลังเสริมจาก อน.สุพรรณ วิบ่ลยู่์มา รองปิระธานอนุกรรมการ กับความร่วมมือข้องกรรมการผั่้แที่นภาค :
อน.ฐิตั้ินาถ่ ปิระชื่ากุล, นยู่.พรพิมล ปิังสุวรรณ, อน.กนกวรรณ ปิัญ่ญ่านนที่์วาที่, อน.วิภาพรรณ นิจพาณิชื่ยู่์, อน.สุวิมล
พีรพัฒิน์ดืิษฐ์, อน.สมน่ก กมลเสวีกุล, อน.ธัญ่ญ่รัตั้น์ เจริญ่พัที่ธ์ฐาก่ร และ อน.ชื่ิงชื่ัยู่ เหมจินดืา ร่วมกันสร้างสรรค์สื�อออนไลน์
เพื�อโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่ให้เปิ็นหน่�งเดืียู่ว

รองประธิานิอนิุกรรมการ : อน.สุพรรณ วิบ่ลยู่์มา ยู่กระดืับศูักยู่ภาพ
สมาชื่ิกดื้านการสื�อสารฯ บนวิถ่ีดืิจิที่ัลดื้วยู่วิสัยู่ที่ัศูน์ยู่าวไกลและ
ความร่วมมือร่วมใจข้องผั่น้ ำโรตั้ารี งานปิระชื่าสัมพันธ์ข้องศู่นยู่์โรตั้ารีฯ
จ่งก้าวที่ันความเปิลี�ยู่นแปิลงดื้านเที่คโนโลยู่ีการสื�อสารดืังที่ี�ปิรากฏ ก้าวถ่ัดืไปิ
ข้องเราในยูุ่ค Digital Transformation จะยู่ิ�งน่าตั้ื�นเตั้้น ดื้วยู่การรวมสรรพ
กำลังและการยู่กระดืับศูักยู่ภาพข้องโรแที่เรียู่นและครอบครัวโรตั้ารีจากทีุ่กภาค
มาร่วมกันนำแบรนดื์โรตั้ารี ส่่การรับร่้และมีส่วนร่วมจากสาธารณชื่น ผั่านเนื�อหา
(Contents) ในร่ปิแบบใหม่ๆ กับความร่วมมือ (Collaboration) กับหน่วยู่งาน
หรือก่ร่ดื้านการสื�อสารจากภายู่นอกบน “วิถ่ีดืิจิที่ัล”
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กรรมการและเลขานิุการ : อน.ดืร.พรชื่ัยู่ สาเมือง มิตั้ิใหม่ข้องงาน
ปิระชื่าสัมพันธ์ข้องศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่ “เปิ็นเรื�องที่ี�น่ายู่ินดืี
อยู่่ า งยู่ิ� ง ที่ี� ค ณะอนุ ก รรมการฝ่่ า ยู่ปิระชื่าสั ม พั น ธ์ ศู่ น ยู่์ โ รตั้ารี
ในปิระเที่ศูไที่ยู่ ในปิี 2565-67 นำโดืยู่ อผัภ. ที่นงศูักดืิ� พงษ์ศูรี นี� ไดื้รบั การสนับสนุน
จากคณะที่ำงานดื้านตั้่างข้องโรแที่เรียู่นที่ั�ง 4 ภาคอยู่่างดืียู่ิ�ง และครอบคลุมสื�อ
ทีุ่กดื้านที่ั�งสิ�งพิมพ์และสื�อสังคมออนไลน์ทีุ่กร่บแบบ การรวมกันในครั�งนี�จะที่ำให้
โรแที่เรียู่นที่ัง� 4 ภาค ไดื้เรียู่นร่้ และมีความเข้้าใจ กิจกรรมบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ ตั้่างๆ
ข้องแตั้่ละภาคไดื้มากข้่น� เปิ็นมิตั้ใิ หม่ในการเข้้าถ่่งผั่ร้ บั สารที่ัง� ที่ีเ� ปิ็นโรแที่เรียู่นและ
ไม่ใชื่่โรแที่เรียู่น ที่ัง� ภาคภาษาไที่ยู่และภาษาอังกฤษ ไดื้กว้างยู่ิง� ข้่น� ซึ่่ง� อนุกรรมการ
ทีุ่กที่่านทีุ่กฝ่่ายู่ ล้วนมีเปิ้าหมายู่เดืียู่วกัน ที่ีจ� ะนำเสนอสิง� ดืีๆ ที่ีโ� รแที่เรียู่นที่ำให้แก่
สังคม ให้สาธารณะไดื้รบั ที่ราบ เปิ็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ข้ององค์กรให้ปิรากฎิ
ตั้่อสาธารณะ และยู่ังเปิ็นนการสร้างเสริมมิตั้รภาพในหม่่โรแที่เรียู่น ที่ั�ง 4 ภาคให้
กระชื่ับแน่นแฟ้นยู่ิ�งข้่�น โปิรดืตั้ิดืตั้ามและเปิ็นกำลังใจให้กับคณะอนุกรรมการไดื้
ในทีุ่กสื�อที่ั�ง Line Open Chat, Facebook, Rotary News Thailand, TikTok,
YouTube, IG, Website และ Rotary Brand Center”

Fanpage : รทร.ณัั ฐ กานต์์ ธรรมสุุ น ทร “ดููแล
ความเคลื่่อ� นไหวในการลงข่่าวสารกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์
ผ่่านทาง Facebook Fanpage  Rotary Thailand
-โรตารีี ป ระเทศไทย  และเพิ่่� ม ยอดผู้้�ติิ ดต าม (Followers) ตามเป้้ า หมาย 
10,000 ท่่าน ภายในปีี 2565”
ทีีมงานประกอบด้้วย : อน.จงกลดีี พงษ์์ศรีี, อน.ภููสิิรััช สุุพางค์์ และ อน.กิิตติิกร
พนัังแก้้ว
Instagram : อน.วาเลน ชื่่�นโชคสัันต์์ “บทบาท
หน้้าที่่� สร้้างภาพลัักษณ์์ให้้ Rotary ผ่่านช่่องทาง IG,
เผยแพร่่ ค อนเทนต์์ ใ ห้้ น่่ า สนใจ, เขีี ย นแคปชั่่� น
ให้้น่่าดึึงดููด, เลืือกใช้้ Hashtag ให้้เหมาะสม ตามกระแส และการเล่่าเรื่่�อง
ผ่่านภาพถ่่าย เป็็นต้้น”
ทีีมงานประกอบด้้วย : นย.ฐนิิตา ภัักดิ์์�แจ่่มใส, อน.กุุญชญา วรพิิรางกููร,
อน.จิิณห์์นพััชร์์ แผ่่นสุุวรรณ และ อน.ธาริิต เศรษฐพงษ์์
Open Chat : อน.สุุพรรณ วิิบููลย์์มา “แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ข่่าวสาร ความรู้้�  ความคิิดเห็็น ถาม-ตอบปััญหาเกี่่�ยวกัับ
โรตารีี ระหว่่างสมาชิิกในกลุ่่�ม, ดึึงความมีีส่่วนร่่วม/สร้้าง
แรงบัันดาลใจในกิิจกรรม/โครงการของสโมสรทั้้�ง 4 ภาค ซึ่่�งอาจนำไปขยายผล
ในอีีกพื้้�นที่ห่� รืือสู่่ค� วามร่่วมมืือใหม่่ๆ มอบกำลัังใจ คำยกย่่องชมเชย หรืือแสดงความ
ห่่วงใยในบทบาทหรืือภารกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับโรตารีี และที่่�สำคััญที่่�สุุดจะเป็็นพื้้�นที่่�สร้้าง
มิิตรภาพและศรััทธา เพื่่�อพััฒนาความผููกพััน ถึึงขั้้น� บอกต่่อหรืือดึึงเพื่่�อนสมาชิิกเข้้า
กลุ่่�มเพิ่่�ม หรืือชวนคนภายนอกมาเป็็นสมาชิิกโรตารีี”
ทีีมที่่�ปรึึกษาประกอบด้้วย : อผภ.อนุุรัักษ์์ นภาวรรณ, ผวน.อภิิศัักดิ์์� จอมพงษ์์,
อน.ทนงศัักดิ์์� วิิบููลย์์มา, อน.สุุขกิิจ ทวีีวิิเสสานนท์์, ผชภ.ไพโรจน์์ หวัังเพ็็ชรงาม,
อน.ธาริิต เศรษฐพงษ์์, อน.จิิณห์์นพััชร์์ แผ่่นสุุวรรณ และ อน.กิิจจา เตชะศิิริธิ นะกุุล
ทีีมงานประกอบด้้วย : อน.กำชััย เก่่งตรง, อน.สุุวิมิ ล พีีรพััฒน์ดิ์ ษิ ฐ์์, อน.วิิภาพรรณ
นิิจพาณิิชย์์, อน.มาลััย ง่่อนไปล่่ และ อน.ปรีียาทััศน์์ ศรายุุทธ

ทีีมที่่�ปรึึกษาประกอบด้้วย : อผภ.ดร.แววดาว ลิ้้�มเล็็งเลิิศ, อผภ.ประวิิทย์์
โรจน์์ขจรนภาลััย และ อน.นิิตยา จัันทร์์อิินทร์์
ทีีมงานประกอบด้้วย : ผวน.อภิิศัักดิ์์� จอมพงษ์์, อน.พงษ์์พััฒน์์ สััตยวิินิิจ,
อน.เกศแก้้ว ฉายพัันธ์์, อน.กนกวรรณ ปััญญานนท์์วาท, อน.วิิภาพรรณ นิิจพาณิิชย์,์
อน.เหมืือนฝััน บำรุุงตน, อน.ปรีียทััศน์์ ศรายุุทธ, อน.เพ็็ญนภา พุุกโฉมงาม,
ผชภ.จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร, อน.ธััญญรััตน์์ เจริิญพััทธ์์ฐากููร, อน.พิิสิิษฐ์์ นิิรุุตติินา
นนท์์, อน.ชััยวััฒน์์ เจริิญวััธน์์, อน.อาภรณ์์ หนููห้้อง, อน.กิิตติิพงษ์์ วานิิชขจร,
อน.ภญ.ดร.เมธ์์วดีี เรีียววิิไลสุุข, อน.ดร.พรชััย สาเมืือง, อน.ปััญญา จิิตรเพีียรธรรม,
อน.ธััชมาศ จัันมาธิิกรกุุล, นย.ลิิขิต ลิ้้
ิ ม� รสรวย, อน.สุุวิมิ ล พีีรพััฒน์ดิ์ ษิ ฐ์์, อน.ทิิวากร
สงวนพวก, นยก.พััทยา บุุนนาค, อน.ภนุุดล บุุตรสิิงห์์, อน.พุุฒิิธร พััฒนสิินทร,
อน.นัันทนา พนิิตประชา, อน.สร้้อยสนธิ์์� นามาภิินัันท์์, อน.ศิิริิชััย อััมพร,
อน.จัันทนีี ไทยเจริิญ, รทร.กฤษณะพงศ์์ แดงแสงส่่ง, รทร.พรรณวิิภา พััวพงศกร
และ รทร.เสกสิิทธิ์์� หลิิมเจริิญ
TikTok : อน.จิิ ณ ห์์ น พัั ชร์์ แผ่่ น สุุ ว รรณ
“บทบาทหน้้าที่่� บริิหารช่่องทางประชาสััมพัันธ์์
Social Network ผ่่าน TikTok เพื่่�อให้้เข้้าถึึง
กลุ่่�มเป้้าหมายได้้ง่่าย ทัันสมััย และเป็็นที่่�นิิยมต่่อไป”
ทีี ม งานประกอบด้้วย : นย.ฐนิิ ต า ภัั ก ดิ์์�แจ่่ ม ใส, อน.กุุ ญชญา วรพิิ ร างกููร,
อน.ธาริิต เศรษฐพงษ์์ และ อน.วาเลน ชื่่�นโชคสัันต์์

Website : อน.ธาริิ ต  เศรษฐพงษ์์ “บทบาทหน้้ า ที่่�
ในการบริิหารจััดการ website ของศูนู ย์์โรตารีี ไทยแลนด์์
“Rotary Centre in Thailand (rotarythailand.org)”
และพัั ฒ นารููปแบบในด้้ า นต่่ า งๆ โดยมีี อ งค์์ ป ระกอบดัั ง นี้้� Simplicity
ความง่่ายในการใช้้งาน คืือ การที่เ่� ว็็บไซต์์ของเรามีีการจััดเรีียงข้้อมููลที่ดี่�  ต
ี รงประเด็็น
และเป็็นหมวดหมู่่�  เข้้าถึึงง่่าย  Consistency ความสอดคล้้องและสม่่ำเสมอ
ของรููปแบบ และเนื้้�อหาที่่�ดึึงดููด  และ Useful & Relevant Content เนื้้�อหา
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้”
ทีี ม งานประกอบด้้วย : นย.ฐนิิ ต า ภัั ก ดิ์์� แจ่่ ม ใส, อน.กุุ ญชญ า วรพิิ ร างกููร,
Rotary Brand Center : ผชภ.กิิ ตติ์์� ธ เนศ  อน.จิิณห์์นพััชร์์ แผ่่นสุุวรรณ และ อน.วาเลน ชื่่�นโชคสัันต์์
วสุุเกีียรติิเจริิญ  “การสร้้าง Logo ของภาคหรืือ
สโมสรของท่่ า นได้้ ต ามแบบมาตรฐานสากล
YouTube : อน.ทนงศัักดิ์์� วิิบููลย์์มา
ด้้วย Brand Center ในปััจจุุบััน มีีหลายภาค
“พััฒนาการใช้้ประโยชน์์ช่อ่ ง YouTube
และหลายสโมสร ใช้้งาน Logo ของโรตารีีสากลไม่่ค่่อยถููกต้้อง เช่่น รููปแบบ
ของศูู น ย์์ โ รตารีี ใ ห้้ ป ระจัั ก ษ์์ แ ก่่
อัั ก ษร (Font) สีี  ข นาดตัั ว อัั ก ษร ควาหนาของตัั ว อัั ก ษร และการจัั ด โรแทเรีี ย น สโมสร และคณะกรรมการภาค โดยให้้ ส อดคล้้ อ งและร่่ ว มมืื อ
ตำแหน่่ง เราจึึงอยากจะขอเชิิญชวนทุุกท่่าน ให้้มาสร้้าง Logo ของสโมสร กัับคณะอนุุกรรมการชุุดต่า่ งๆ ของศูนู ย์์โรตารีีฯ ส่่งเสริิมให้้โรแทเรีียนใช้้ YouTube
ของท่่ า น ได้้ มีี Logo ในแบบเดีี ย วกัั น ทั่่� ว โลก ตามมาตรฐานของ Rotary ของศููนย์์โรตารีีฯ ซึ่่�งเป็็นทางการและมีีการยกระดัับจากสโมสรสู่่�ภาค จากภาค
International ใน My Rotary – Brand Center Template ด้้วยวิิธีกี ารง่่ายๆ สู่่�ศููนย์์โรตารีีฯ และอาจต่่อไปถึึงระดัับโซนและ RI อาสาเป็็นศููนย์์รวบรวมและ
เสร็็ จ ใน 5 นาทีี และสามารถเลืื อ กไฟล์์ ไ ด้้ ทั้้� ง แบบ PDF, JPG และ PNG” ศูู น ย์์ ก ระจายคลิิ ป  YouTube โดยขอเชิิ ญ ให้้ ส่่ ง คลิิ ปต้้ น ฉบัั บ มาช่่ อ งทางนี้้�
ทีีมงานประกอบด้้วย : นย.ฐนิิตา ภัักดิ์์�แจ่่มใส, ผชภ.ไพโรจน์์ หวัังเพ็็ชรงาม และ เพื่่�ออััปโหลดขึ้้�นช่่อง RotaryThailand YouTube แล้้วจึึงส่่งลิิงค์์กระจายข่่าว
ผชภ.ภาณุุ ยศเมธา
โดยใช้้ URL เดีี ย วกัั น ในทุุ ก ช่่ อ งทางงานกิิ จ วัั ต ร (Routine) รัั บ คลิิ ปข่่ า ว
ประชาสััมพัันธ์์จาก 4 ภาค โดยคณะอนุุกรรมการ YouTube ประจำภาค
Rotary News Thailand : อน.สุุขกิจิ  ทวีีวิเิ สสานนท์์ คััดเลืือกมาอััปโหลดในช่่องงานกิิจกรรม (Event) จััดงานกิิจกรรมออนไลน์์
“มีี เ ป้้ า หมายในการนำเสนอเรื่่� อ งที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ เป็็นครั้้�งคราว โดยร่่วมมืือกัับคณะอนุุกรรมการฝ่่ายต่่างๆ”
ต่่อโรแทเรีียนและสาธารณชนทั่่�วไป  โดยเน้้นภารกิิจ ทีีมที่่�ปรึึกษาประกอบด้้วย : อน.พิิพััฒน์์ วสุุภััทร
รููปแบบการจััดรายการสดและการถ่่ายทอดสดนอกสถานที่่�..ในกิิจกรรมของ ทีี ม งานประกอบด้้วย : อน.พงษ์์ พัั ฒน์์  สัั ตยวิินิิ จ , อน.เกศแก้้ ว  ฉายพัั น ธ์์ ,
ภาคหรืื อ สโมสรที่่� เ ห็็ น สมควร โดยมีี ทีี ม งานทั้้� ง 4ภาคพร้้ อ มสนัั บ สนุุ น และ อน.กนกวรรณ ปัั ญญ านนท์์ ว าท, อน.วิิ ภาพรรณ นิิ จ พาณิิ ชย์์ , ผชภ.ณัั ฐ ธีี ร์์
มีีพัันธมิิตรในการร่่วมเสนอภารกิิจผ่่านช่่องทางสื่่�อโซเซีียลหลัักเช่่น Facebook อัังค์์สุุวรรณเมธ, อน.เหมืือนฝััน บำรุุงตน, อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์,
และ YouTube ในชื่่�อเพจ Rotary News Thailand”
รทร.เสกสิิทธิ์์� หลิิมเจริิญ และ คุุณณรงค์์ จัันทร์์ผาติิ
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อผภ.ส์มภพ ธิีร์ะส์านต์
ดื้วยู่ความพยู่ายู่ามที่ีจ� ะให้สโมสรโรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่มีความเข้้าใจเรือ� งราวตั้่างๆ ข้อง
โรตั้ารี ตั้ลอดืจนวิธบี ริหารสโมสรให้ถ่ก่ ตั้้องตั้ามระเบียู่บข้องโรตั้ารีสากล ซึ่่ง� แตั้่เดืิมเอกสารเปิ็น
ภาษาอังกฤษ ฯพณฯ พิชื่ยู่ั รัตั้ตั้กุล สมาชื่ิกสโมสรโรตั้ารีธนบุรใี นข้ณะนัน� ไดื้กรุณาแปิลเอกสาร
ตั้่างๆ เปิ็นภาษาไที่ยู่ มาตั้ัง� แตั้่ปิพี ทีุ่ ธศูักราชื่ 2525 และดืำริให้จดืั ตั้ัง� สำนักงานกลางผั่ว้ า่ การภาค
โรตั้ารีแห่งปิระเที่ศูไที่ยู่ข้่�นในกรุงเที่พฯ เพื�อเปิ็นสำนักงานข้องผั่้ว่าการภาค แตั้่ในสมัยู่นั�น
ยู่ังไม่เกิดืความสะดืวก จ่งมาปิรับเปิลี�ยู่นร่ปิแบบและจัดืตั้ั�งเปิ็น “ศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่”
โดืยู่ใชื่้สำนักงานและเจ้าหน้าที่ี�ข้องอผัภ.นรเศูรษฐ ปิัที่มานันที่์ เริ�มปิฏิบัตั้ิงานตั้ั�งแตั้่วันที่ี� 1
กรกฎิาคม 2535 จนถ่่งวันที่ี� 1 มีนาคม 2540 ไดื้ยู่้ายู่มาอยู่่่ ณ อาคารโอเชื่ียู่นที่าวเวอร์ 2
เลข้ที่ี� 75/82-83 ซึ่อยู่วัฒินา ถ่นนอโศูก แข้วงคลองเตั้ยู่เหนือ เข้ตั้วัฒินา กรุงเที่พ 10110
ปิัจจุบันพื�นที่ี�อาคารซึ่่�งเปิ็นสำนักงานไดื้โอนให้ม่ลนิธิภาคโรตั้ารีไที่ยู่เปิ็นเจ้าข้อง
อยู่่างไรก็ตั้ามศู่นยู่์โรตั้ารีฯ ยู่ังคงมีวตั้ั ถุ่ปิระสงค์เพือ� ให้บริการแก่ภาคและสโมสรโรตั้ารีตั้า่ งๆ
ในกิจกรรมข้องโรตั้ารี เพือ� ให้การบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ข้องภาคและสโมสรเปิ็นไปิดื้วยู่ความราบรืน�
และมีปิระสิที่ธิภาพ บริหารงานโดืยู่คณะกรรมบริหารงานศู่นยู่์โรตั้ารีฯ ปิระกอบดื้วยู่ กรรมการ
จากภาคตั้่างๆ ที่ัง� 4 ภาค ภาคละ 4 คน มีผัว่้ า่ การภาคและผั่ว้ า่ การภาครับเลือกเปิ็นกรรมการ
โดืยู่ตั้ำแหน่ง นอกจากนียู่� งั มีกรรมการจากม่ลนิธภิ าคโรตั้ารีไที่ยู่อีก 3 คน ดืำรงตั้ำแหน่งคราวละ
2 ปิี ปิระธานคณะกรรมการบริหารศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่จ่งสลับหมุนเวียู่นกันแตั้่ละภาค
ในปิี 2565-2567 ผัมไดื้มีโอกาสมาเปิ็นปิระธานฯ เพื�อดื่แลการให้บริการข้องศู่นยู่์โรตั้ารีฯ
ตั้่อภาคและสโมสรตั้่างๆ ในปิระเที่ศูไที่ยู่เกิดืปิระโยู่ชื่น์ส่งสุดื ข้อข้อบพระคุณและชื่ื�นชื่ม
อผัภ.วิวัฒิน์ ศูิริจางคพัฒินา ปิระธานคณะกรรมการบริหารศู่นยู่์โรตั้ารีฯ และคณะกรรมการ
ที่ี�เพิ�งพ้นวาระ ซึ่่�งไดื้ปิฏิบัตั้ิหน้าที่ี�ไว้เปิ็นอยู่่างดืียู่ิ�ง ง่ายู่ตั้่อผัมที่ี�จะสานตั้่อ
มวลมิตั้รโรแที่เรียู่นและโรที่าแรคเที่อร์ที่ี�รัก อยู่่าลืมว่าศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่
เปิ็ น ข้องที่่ า น บริ ห ารงานโดืยู่ที่่ า น และให้ บ ริ ก ารเพื� อ ที่่ า น น่ ก อะไรไม่ อ อกบอกหรื อ
ถ่ามศู่นยู่์โรตั้ารีไดื้ครับ เราพร้อมดื่แลและให้บริการ
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(นายู่สมภพ ธีระสานตั้์)
ปิระธานคณะกรรมการบริหารศู่นยู่์โรตั้ารีฯ ปิี 2565-67
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Empower
สโมสรโรตารีนิครหาดใหญ่

มอบเครื�องคอมพิวเตั้อร์เพื�อน้อง ณ โรงเรียู่นบ้านหนองม่วง ตั้.แม่ที่อม อ.บางกล�ำ จ.สงข้ลา

จิินตนาการ
สานสร้้างงานโรตารีี
ความฝัันของเราจะเป็็นจริิงขึ้้�นได้้
ต่่อเมื่่�อเรามีีส่่วนร่่วมและสรรค์์สร้้าง
ความสััมพัันธ์์ฉัันพัันธมิิตร
ที่่�สามารถเปลี่่�ยนแปลงโลกนี้้�ได้้

ลงมืือปฏิิบััติิการเพื่่�อ:
จิินตนาการ สานสร้้าง DEI นั่่�นคืือ ขยายการเข้้าถึึงของเรา
สู่่�ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่วมกััน
จิินตนาการ สานสร้้างประสบการณ์์สโมสรที่่�ให้้การต้้อนรัับ:
ความสบายใจและเอื้้�ออาทร
จิินตนาการ สานสร้้างผลกระทบ: ขยายการเยี่่�ยมชม
ผลงานโรตารีีของสื่่�อ
เสริิมสร้้างพลัังเยาวสตรีี

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม:
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