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ปีร์ะมวลิจร์ร์ยาบร์ร์ณ
ของโร์แทเร์ียน
ในิฐานิะที่่�เป็นิโรแที่เร่ยนิ ข�าพื่เจุ�าจุะ:
1) ป็ร็ะพฤติป็ฏิบัติดิ้วย่คุณธร็ร็มื่พร็้อมื่ดิ้วย่มื่าตร็ฐานี้
จร็ร็ย่าบร็ร็ณในี้ช้้วิตส่วนี้ตัวและวิช้าช้้พ
2) ป็ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้้ อ่� นี้ ดิ้ ว ย่ความื่ยุ่ ติ ธ ร็ร็มื่และเคาร็พในี้
วิช้าช้้พของแต่ละบุคคล
3) ใช้้ที่กัั ษะที่างวิช้าช้้พของข้าพเจ้าผ้่านี้กัิจกัร็ร็มื่โร็ตาร็้
เพ่อ� สนี้ับสนีุ้นี้ส่งเสร็ิมื่เย่าวช้นี้ ช้่วย่เหล่อผู้เ้ ดิ่อดิร็้อนี้
ที่้�จำเป็็นี้ย่ิ�ง และป็ร็ับป็ร็ุงคุณภูาพช้้วิตของผู้้คนี้ในี้
ชุ้มื่ช้นี้ของข้าพเจ้าและชุ้มื่ช้นี้โลกั
4) หล้กัเล้�ย่งพฤติกัร็ร็มื่ที่้�เป็็นี้ป็ฏิป็ักัษ์ต่อโร็ตาร็้หร็่อ
โร็แที่เร็้ย่นี้อ่�นี้ๆ
5) ช้่วย่ธำร็งไว้ซึ่่�งสภูาพแวดิล้อมื่ ที่้�ป็ลอดิจากักัาร็
คุกัคามื่ใดิๆ ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่โร็ตาร็้ กัาร็จัดิงานี้และ
กัาร็ที่ำกัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ ร็าย่งานี้เหตุนี้่าสงสัย่ใดิๆ ในี้
กัาร็คุกัคามื่ และช้่วย่ที่ำให้ผู้้ร็าย่งานี้มื่ั�นี้ใจไดิ้ว่าจะ
ไมื่่ถืูกัตอบโต้กัลับ

จินตนากัาร์

ถ่งกัาร์เปีลิี�ยนแปีลิง
ส์านความส์ั ม พิั น ธิ์ ใ หม่ มุ ม มองใหม่ แลิะจิ น ตนากัาร์ใหม่
ของท่านที�เมลิเบิร์์น ปีร์ะเทศออส์เตร์เลิีย แลิะนำพิลิังงานนั�น
กัลิับบ้านเพิือ� จุดปีร์ะกัายส์่องส์ว่างให้ชัมุ ชันแลิะชัุมชันอืน� ๆ ทัว� โลิกั
ท่านจะเปีลิี�ยนไปีตามที�ท่านจินตนากัาร์ว่าจะเปีนอะไร์ต่อไปี
กัาร์ปีร์ะชัุมใหญ่โร์ตาร์ีส์ากัลิปีี 2566
เมลิเบิร์์น ออส์เตร์เลิีย
27-31 พิฤษภาคม 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 กัันยายน ๒๕๖๕

เสี่่�ยงดวง

เ

เจนนิิเฟอร์์ โจนส์์ และสามีีของเธอ นิิค เครยาซิิช (บนซ้้าย) สนทนา
กัับ นาทาลีี บาทซิิบาล (Náthali Batzibal) นัักเรีียนที่่�พวกเขา
ให้้การสนัับสนุุนโดยผ่่านโครงการเรีียนรู้้�หนัังสืือกััวเตมาลา
(Guatemala Literacy Project) ในระหว่่ า งการเยืื อ น
เมื่่�อเดืือนเมษายน ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2540 โครงการนี้้�ได้้พััฒนาการ
ศึึกษาในพื้้�นที่่�ชนบทของประเทศ โดยจััดหาหนัังสืือ จััดการ
อบรมครููและให้้ ทุุ น การศึึ ก ษา อดีี ต ผู้้�รัั บ ทุุ น การศึึ ก ษา
ชื่่�อ โรซา อิิกซ์์คอย (ล่่างขวา) ซึ่่�งก็็ได้้รัับการสนัับสนุุนจากโจนส์์
และเครยาชิิ ช เช่่ น กัั น โพสต์์ ท่่ า ถ่่ า ยรููปกัั บ ลููกสาวและแม่่
ของเธอ

มื่่อ� เร็็วๆ นี้้ นิ
� คิ กัับดิิฉันั ได้้ใช้้เวลาในกััวเตมาลาซึ่่ง� เราได้้พบกัับเพื่่อ� นสมาชิิกและ
ครอบครััวโรตารีีที่่�ดีีมากๆ ซึ่่�งนัับถืือฉัันเป็็น  “น้้าเจนนิิเฟอร์์” อย่่างไม่่เป็็น
ทางการ ในวัันที่่ส� ามหลัังจากเที่่�ยวชมเมืืองแพทซััน (Patzún) บนที่่�ราบสููงทางทิิศ
ตะวัันตกของภููเขา เราออกเดิินทางไปยัังทะเลสาบอััตติิลันั ซึ่่ง� เราต้้องไปให้้ถึึงภายใน
พลบค่่ำ ถ้้าเราใช้้ถนนเลี่่ย� งเมืืองเราจะไปถึึงที่่นั่่� น� ได้้เร็็วขึ้้น ช
� าวบ้้านบอกเราว่่าถนน
เพิ่่�งได้้รัับการซ่่อมแซมและยืืนยัันกัับเราว่่า “คุุณจะไม่่มีีปััญหา”
ตอนแรกๆ ก็็ไปสบายๆ เราเดิินทางลััดเลาะไปตามทุ่่�งกาแฟเขีียวขจีีและ
ไร่่ข้้าวโพดที่่�ปกคลุุมเนิินเขาราวกัับงานฝีีมืือที่่�นำผ้้าสีีชิ้้�นเล็็กๆ มาปะติิดปะต่่อกััน
สลัับไปมา แต่่ที่่�ทางข้้ามแม่่น้้ำ เราพบว่่าสะพานถููกพััดทำลายไป ทางเดีียวที่่�จะไป
ต่่อได้้ก็คืื็ อการลุุยแม่่น้้ำด้้วยรถบััสเล็็กของเรา มัันเป็็นช่ว่ งเวลาที่ตึึ่� งเครีียดนิิดหน่่อย 
แต่่เราตััดสิินใจที่่�จะลองดูู และโชคดีีที่่�เราผ่่านพ้้นไปได้้อย่่างปลอดภััย
การผจญภััยครั้้�งนี้้�ทำให้้ฉัันนึึกถึึงความจริิงสำคััญสองประการในโรตารีี 
ประการแรก  เราต้้องอาศััยความเชี่่�ยวชาญในท้้องที่่�และภาคพื้้�นสนามเพื่่�อทำสิ่่�ง
ที่เ่� ราจะทำให้้ดีีที่สุ่� ด 
ุ และสอง บางครั้้ง� คุุณต้้องใช้้ดวงเพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมายที่ส่� ำคััญ
ทุุกๆ วััน  ฉัันรู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิที่่�ได้้เรีียนรู้้�มากขึ้้�นจากครอบครััวโรตารีีของเรา
ทุุ ก บทเรีียนคืือโอกาสของการเติิ บ โต และแต่่ ล ะเรื่่� อ งราวคืือการสั่่� ง สมเพิ่่� ม
ตอนใหม่่ๆ ให้้กัับปีีแห่่ง จิินตนาการ สานสร้้างงานโรตารีี ของเรา
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ส์่องโปีลิิโอ

ใน

เดิ่อนี้สิงหาคมื่ ดิิฉัันี้ภููมื่ิใจที่้�ไดิ้ไป็เย่่อนี้ป็ากั้สถืานี้และเนี้้นี้ย่�ำ
เป็้าหมื่าย่สูงสุดิของโร็ตาร็้ในี้กัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอ นี้อกัจากันี้้�
ย่ังเป็็นี้โอกัาสอันี้ย่ิ�งใหญ่ที่้�จะให้ความื่สำคัญกัับเจ้าหนี้้าที่้�สาธาร็ณสุข
หญิงที่้�มื่้บที่บาที่สำคัญอย่่างย่ิ�งในี้กัาร็ป็กัป็้องเดิ็กัจากัโร็คที่้�ป็้องกัันี้ไดิ้
ดิ้วย่วัคซึ่้นี้นี้้�
เดิ่อนี้นี้้� เมื่่�อเร็าเฉัลิมื่ฉัลองวันี้โป็ลิโอโลกั เร็าจะให้ความื่สำคัญ
กัับความื่พย่าย่ามื่ของเร็าที่้�มื่้มื่ากัว่า 30 ป็ีในี้กัาร็นี้ำร็ณร็งค์ขจัดิโร็ค
โป็ลิโอร็ะดิับโลกัคร็ัง� แร็กัและความื่สำเร็็จของเร็าในี้กัาร็จัดิตัง� พันี้ธมื่ิตร็
ที่้�สามื่าร็ถืบร็ร็ลุเป็้าหมื่าย่อันี้ย่ิ�งใหญ่นี้้� เร็าทีุ่กัคนี้ที่ร็าบดิ้ว่านี้้�เป็็นี้หนี้่�ง
ในี้โคร็งกัาร็ร็ิเร็ิมื่� ดิ้านี้สุขภูาพร็ะดิับโลกัที่้มื่� ค้ วามื่มืุ่ง่ มื่าดิป็ร็าร็ถืนี้าสูงสุดิ
ในี้ป็ร็ะวัตศิ าสตร็์ และเร็าไดิ้ที่ำให้จำนี้วนี้ผู้ป็้ ว่ ย่โป็ลิโอลดิลงไดิ้กัว่า 99.9
เป็อร็์เซึ่็นี้ต์ที่ั�วโลกั
ป็ากั้สถืานี้ย่ังคงเป็็นี้หนี้่�งในี้สองป็ร็ะเที่ศในี้โลกัที่้�มื่้ไวร็ัสโป็ลิโอ
สาย่พันี้ธุธ์ ร็ร็มื่ช้าติที่กั้� ลาย่พันี้ธุ์ (อ้กัแห่งหนี้่ง� ค่ออัฟกัานี้ิสถืานี้ป็ร็ะเที่ศ
เพ่�อนี้บ้านี้) ดิิฉัันี้มื่้โอกัาสเห็นี้และมื่้ส่วนี้ร็่วมื่ในี้กัาร็ร็ณร็งค์ให้วัคซึ่้นี้
ในี้ป็ากั้สถืานี้ และไมื่่นี้านี้หลังจากัที่้ดิ� ฉัิ นี้ั ออกัจากัที่้นี้� นี้ั� ไดิ้มื่กั้ าร็ร็ณร็งค์
สร็้างภููมื่คิ มืุ่้ กัันี้ที่ัว� ป็ร็ะเที่ศคร็ัง� ใหญ่ โดิย่เนี้้นี้ไป็ที่้เ� ดิ็กัอายุ่ตำ� กัว่า 5 ขวบ
43 ล้านี้คนี้ ดิิฉันี้ั ไดิ้เห็นี้ผ้ลงานี้อันี้นี้่าที่่ง� ของสมื่าช้ิกัโร็ตาร็้ในี้ภูาคสนี้ามื่
ผู้้หย่อดิวัคซึ่้นี้มื่ากักัว่า 60 เป็อร็์เซึ่็นี้ต์ในี้ป็ากั้สถืานี้เป็็นี้ผู้้หญิง และ
พวกัเขากัำลังที่ำงานี้อย่่างย่อดิเย่้ย่� มื่ที่้ส� ร็้างความื่ไว้วางใจและโนี้้มื่นี้้าว
ให้มื่าร็ดิาให้วัคซึ่้นี้แกั่ลูกัๆ ของพวกัเขา

จากักัาร็ที่้�ไดิ้เห็นี้ทีุ่กัอย่่างดิ้วย่ตนี้เอง ดิิฉัันี้ร็ู้ว่าป็ณิธานี้
เพ่� อ ยุ่ ติ โ ป็ลิ โ อนี้ั� นี้ อยู่่ ใ นี้โร็ตาร็้ ที่ั� ว โลกั และดิิ ฉัั นี้ มื่ั� นี้ ใจว่ า เร็า
มื่้ ยุ่ ที่ ธศาสตร็์ ใ นี้กัาร็ที่ำ ส่� อ ของป็ากั้ ส ถืานี้กั็ ช้่ ว ย่สนี้ั บ สนีุ้ นี้
ความื่พย่าย่ามื่ของเร็าอย่่างมื่ากัเช้่นี้กัันี้ และสิ�งนี้้�กั็ที่ำให้เกัิดิ
กัาร็เป็ล้�ย่นี้แป็ลงในี้ที่างที่้�ดิ้ข่�นี้ ในี้เดิ่อนี้นี้้� ช้่วงเวลาแห่งกัาร็ให้
คำมื่ันี้� สัญญาร็ะดิับโลกัคร็ัง� ใหมื่่ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สุดิย่อดิดิ้านี้ส่งเสร็ิมื่
สุขภูาพโลกั (World Health Summit) ในี้กัร็ุงเบอร็์ลนี้ิ ไดิ้สญ
ั ญา
จะร็วบร็วมื่ดิ่งที่ร็ัพย่ากัร็มื่าให้มื่ากัข่นี้� เพ่อ� สนี้ับสนีุ้นี้ความื่พย่าย่ามื่
ในี้กัาร็ขจัดิโป็ลิโอเหล่านี้้�ซึ่่�งต้องที่ำอย่่างร็้บดิ่วนี้ ตอนี้นี้้�มื่ันี้อยู่่ที่้�
พวกัเร็าที่้จ� ะที่ำหนี้้าที่้ข� องเร็าและร็ะดิมื่เงินี้ให้ไดิ้ 50 ล้านี้ดิอลลาร็์
ในี้ป็ีนี้้� เพ่�อร็ับเงินี้สมื่ที่บ 2 ต่อ 1 อย่่างเต็มื่ร็ูป็แบบจากัมืู่ลนี้ิธิบิล
และเมื่ลินี้ดิาเกัที่ส์
มื่ันี้เป็็นี้เร็่�องดิ้ที่้�จะมื่องในี้แง่ดิ้เกั้�ย่วกัับกัาร็ร็ับมื่่อโป็ลิโอ
— แต่เวลาที่้�มื่้เหตุกัาร็ณ์ใหมื่่ๆ ของผู้้ติดิเช้่�อเกัิดิข่�นี้อ้กั มื่ันี้กั็เป็็นี้
ที่้�นี้่าตกัใจเหมื่่อนี้กัันี้ ในี้ช้่วงไมื่่กั้�เดิ่อนี้ที่้�ผ้่านี้มื่า มื่้กัาร็ร็ะบาดิใหมื่่
ของโร็คโป็ลิโอในี้อิสร็าเอล สหร็าช้อาณาจักัร็ และล่าสุดิในี้พ่�นี้ที่้�
นี้ิวย่อร็์กัซึ่ิต้�ของสหร็ัฐอเมื่ร็ิกัา เร็่�องร็าวเหล่านี้้�นี้่าตกัใจ แต่ในี้
ทีุ่กัร็าย่กั็มื่กั้ าร็ร็ับมื่่อไดิ้อย่่างเร็้ย่บร็้อย่ช้ัดิเจนี้ วัคซึ่้นี้ใช้้ไดิ้ผ้ล และ
หากัโร็คโป็ลิโอแพร็่ร็ะบาดิ เร็าต้องให้แนี้่ใจว่าผู้้ที่้�มื่้ความื่เส้�ย่ง
มื่ากัที่้�สุดิจะไดิ้ร็ับวัคซึ่้นี้อยู่่เสมื่อ
ที่้� ส ำคั ญ ที่้� สุ ดิ เร็าต้ อ งกัำจั ดิ ไวร็ั ส นี้้� เ ส้ ย่ เดิ้๋ ย่ วนี้้� หากั
โร็คโป็ลิโอมื่้อยู่่ที่้�ใดิกั็ตามื่ กั็สามื่าร็ถืแพร็่กัร็ะจาย่
ไดิ้ ทีุ่ กั ที่้� สิ� ง ที่้� ดิิ ฉัั นี้ เห็ นี้ ในี้ป็ากั้ ส ถืานี้ที่ำให้ ดิิ ฉัั นี้
เช้่�อมื่ั�นี้ว่าเร็าที่ำไดิ้และจะต้องที่ำให้เสร็็จ แต่มื่ันี้
จะเกัิดิข่�นี้ไดิ้กั็ต่อเมื่่�อเร็าย่ังคงย่่ดิมื่ั�นี้ในี้กัลยุ่ที่ธ์ที่้�
ไดิ้ผ้ลและสนี้ับสนีุ้นี้ดิ้วย่ที่ร็ัพย่ากัร็ที่้จ� ำเป็็นี้ที่ัง� หมื่ดิ
ดิ้วย่ความื่มืุ่ง่ มื่ันี้� ความื่เอ่อ� อาที่ร็ และความื่แนี้่วแนี้่
อย่่างแที่้จร็ิง เร็าจะขจัดิโป็ลิโอให้สิ�นี้ซึ่ากัไดิ้

เจนี้นี้ิเฟอร็์ อ้. โจนี้ส์
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล
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แด่คนิอ่านิไม่ออก
หนี้ั ง ส่ อ เล่ มื่ โป็ร็ดิเล่ มื่ หนี้่� ง ของผ้มื่ ช้่� อ ว่ า
ปีระวัติย่อของเกือบทุกสิ�ง (A Short History of
Nearly Everything) เข้ย่นี้โดิย่ บิล ไบร็สันี้ ซึ่่�ง
ร็ำพันี้ถื่งกัาร็เกัิดิของจักัร็วาลและวิธ้กัาร็ที่้�จุดิเล็กัๆ ของมื่ันี้ที่้�เร็า
เร็้ย่กัว่าโลกั ไดิ้เป็ล้�ย่นี้จากัลูกับอลไฟร็้อนี้ร็ะอุที่้�มื่้แมื่กัมื่่า กัลาย่เป็็นี้
ดิิ นี้ แดินี้ส้ เข้ ย่ วขจ้ แ ละส้ ฟ้ า ที่้� เร็าร็ู้ จั กั ทีุ่ กั วั นี้ นี้้� ข้ อ สร็ุ ป็ ของไบร็สั นี้
บอกัว่ า มื่ั นี้ เป็็ นี้ ป็าฏิ ห าร็ิ ย่์ ที่้� พ วกัเร็า – โลกัและเผ้่ า พั นี้ ธุ์ ข องเร็า
– ร็อดิช้้วติ มื่าไดิ้ ไบร็สันี้เข้ย่นี้ว่า “เราไมี่เพียงได้รบั อภิสทิ ธิใ์ ห้้มีชี วี ติ อย้่
เท่านั�น แต่ยังได้รับความีสามีารถ่อันเปี็นเฉัพาะตัวในการเรียนร้้ และ
ทำาให้้ชีวิตดีขึ�นได้ด้วยวิธีมีากมีายห้ลายทาง”
เร็าโช้คดิ้ที่้�สามื่าร็ถือ่านี้ถื้อย่คำของไบร็สันี้หร็่อคนี้อ่�นี้ๆ และ
โช้คดิ้ที่้�ไดิ้เป็็นี้ส่วนี้หนี้่�งขององค์กัร็ที่้�กัำลังที่ำให้โลกัของเร็านี้่าอยู่่ข่�นี้
โดิย่ช้่วย่เหล่อผู้ที่้ อ้� า่ นี้ไมื่่ออกั มื่้ผ้ใู้ หญ่ที่ไ้� มื่่ร็หู้ นี้ังส่อป็ร็ะมื่าณ 773 ล้านี้คนี้
ซึ่่ง� ส่วนี้ใหญ่เป็็นี้ผู้ห้ ญิงที่้ไ� มื่่สามื่าร็ถือ่านี้คำต่างๆ หร็่อเข้ย่นี้ช้่อ� ตนี้เองไดิ้
พวกัเขาเส้ย่เป็ร็้ย่บอย่่างเห็นี้ไดิ้ช้ดิั ในี้ช้้วติ มื่้โอกัาสที่ำงานี้ไมื่่มื่ากั และ
สถืานี้กัาร็ณ์นี้้�ไมื่่ใช้่ความื่ผ้ิดิของพวกัเขาเลย่
โร็ตาร็้ไมื่่ล่มื่เล่อนี้พวกัเขา ในี้เดิ่อนี้กัันี้ย่าย่นี้ เร็ามื่าเฉัลิมื่ฉัลอง
เดิ่อนี้แห่งกัาร็ศ่กัษาขันี้� พ่นี้� ฐานี้และกัาร็ร็ูห้ นี้ังส่อกัันี้เถืิดิ โดิย่พิจาร็ณา
ที่้�ผ้ลกัร็ะที่บร็ะย่ะย่าวที่้�โร็ตาร็้และมืู่ลนี้ิธิโร็ตาร็้กัำลังสร็้างและวิธ้
ที่้พ� วกัเร็ากัำลังหาที่างที่้จ� ะให้ความื่ช้่วย่เหล่อดิ้วย่ความื่เพ้ย่ร็พย่าย่ามื่
ป็ีที่้�แล้วเพ้ย่งป็ีเดิ้ย่ว ตามื่ตัวเลขเบ่�องต้นี้ มืู่ลนี้ิธิโร็ตาร็้อนีุ้มื่ัติ
ทีุ่นี้สนี้ับสนีุ้นี้ร็ะดิับโลกั 104 ทีุ่นี้ ร็วมื่เป็็นี้เงินี้ 6.3 ล้านี้ดิอลลาร็์
สำหร็ับโคร็งกัาร็กัาร็ศ่กัษาขั�นี้พ่�นี้ฐานี้และกัาร็ร็ู้หนี้ังส่อ นี้้�เป็็นี้กัาร็
สานี้ต่อกัาร็ที่ำงานี้หลาย่ที่ศวร็ร็ษของพวกัเร็าในี้สโมื่สร็และภูาค
ของเร็า ในี้ฐานี้ะช้าวออสเตร็เล้ย่ ผ้มื่ร็ู้ส่กัภูาคภููมื่ิใจอย่่างย่ิ�งกัับงานี้
ของดิิ๊กั วอล์คเกัอร็์ อดิ้ตผู้้ว่ากัาร็ภูาคจากัคว้นี้ส์แลนี้ดิ์ ซึ่่�งไดิ้ใช้้เงินี้
แมื่ช้ช้ิ� ง แกัร็นี้ที่์ ข องมืู่ ล นี้ิ ธิ เ พ่� อ พั ฒ นี้าวิ ธ้ กั าร็สอนี้ภูาษาอั ง กัฤษ
แบบมืุ่่งเนี้้นี้ป็ร็ะสบกัาร็ณ์ (Concentrated Language Encounter)
ที่้�ผู้้นี้ำดิ้านี้กัาร็ศ่กัษาคนี้อ่�นี้ๆ ที่ั�วโลกัไดิ้นี้ำไป็ใช้้
ในี้ร็ะดิับชุ้มื่ช้นี้ บร็ร็ดิาสโมื่สร็ต่างๆ ของเร็าข่�นี้ช้่�อในี้เร็่�อง
กัาร็ขั บ เคล่� อ นี้หนี้ั ง ส่ อ ที่้� เ ป็ล้� ย่ นี้ช้้ วิ ต เดิ็ กั ๆ จำนี้วนี้มื่ากัอยู่่ แ ล้ ว
แต่ เ มื่่� อ เร็าร็วมื่หลาย่สโมื่สร็และภูาคต่ า งๆ ดิ้ ว ย่กัั นี้ และที่ำเป็็ นี้

โคร็งกัาร็ขนี้าดิใหญ่ ข องมืู่ ล นี้ิ ธิ โร็ตาร็้
เร็าย่ิ�งมื่้ศักัย่ภูาพที่้�จะสร็้างผ้ลกัร็ะที่บ
ต่อชุ้มื่ช้นี้ไดิ้ที่ั�งหมื่ดิจากัร็ุ่นี้สู่ร็ุ่นี้
โอกัาสที่้�โร็ตาร็้จะสร็้างความื่แตกัต่าง
ในี้กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อนี้ั�นี้ไร็้ขอบเขต เมื่่�อกัาร็
อ่ า นี้และกัาร็เข้ ย่ นี้หนี้ั ง ส่ อ ขั� นี้ พ่� นี้ ฐานี้
ป็ร็ะสบผ้ลสำเร็็จ จะเป็็นี้กัาร็เป็ิดิเส้นี้ที่างสู่กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อ
ป็ร็ะเภูที่อ่�นี้ๆ เช้่นี้ กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อเช้ิงตัวเลข กัาร็ร็ู้หนี้ังส่อ
ดิิจิที่ัล และกัาร็ร็ู้หนี้ังส่อที่างกัาร็เงินี้
อย่่าป็ล่อย่โอกัาสของเร็าที่้จ� ะป็ร็ับป็ร็ุงมืุ่มื่หนี้่ง� ของ
เอกัภูพของเร็าให้ดิ้ข่�นี้ ผ้มื่ขอสนี้ับสนีุ้นี้ให้ที่่านี้คิดิให้ใหญ่
เกั้�ย่วกัับเร็่�องกัาร็ร็ู้หนี้ังส่อและกัาร็ศ่กัษาและกัาร็เป็ล้�ย่นี้
โลกั — ที่ั�งในี้เดิ่อนี้นี้้�และต่อๆ ไป็
เอ้ย่นี้ เอช้. เอส. ไร็ซึ่์ล้ย่์
ป็ร็ะธานี้กัร็ร็มื่กัาร็มืู่ลนี้ิธิ
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ปฏิบัติตามคำามั�นิสัญญา
ว่รบุรุษในิโรตาร่ของคุณคือใคร? คนี้หนี้่�ง
ของผ้มื่กั็ค่อ เคลมื่ ร็้นีู้ฟ (Clem Renouf) ป็ร็ะธานี้
โร็ตาร็้สากัลป็ี พ.ศ.2521-22 ผ้มื่มื่้ความื่สัมื่พันี้ธ์
กัับเซึ่อร็์เคลมื่ซึ่่�งเส้ย่ช้้วิตในี้ป็ี พ.ศ.2563 ในี้หลาย่ๆ ดิ้านี้ เร็ามื่้อาช้้พ
เดิ้ย่วกัันี้ มื่้สัญช้าติออสเตร็เล้ย่และมื่้ใจร็ักัต้องกัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอ
เหมื่่อนี้กัันี้ ในี้กัาร็นี้ำของเคลมื่ที่ำให้เร็าอยู่่ในี้แนี้วที่างกัาร็ย่อมื่ร็ับ
สาเหตุกั่อนี้เป็็นี้อย่่างแร็กั แล้วร็ะดิมื่ความื่ร็่วมื่มื่่อร็ะดิับโลกัที่้�ที่ำอยู่่
ในี้ป็ัจจุบันี้ ซึ่่�งนี้ำเร็าไป็สู่กัาร็ขจัดิโร็คในี้มื่นีุ้ษย่์ให้สิ�นี้ซึ่ากัเป็็นี้เร็่�องที่้�
สองในี้ป็ร็ะวัติศาสตร็์
สิ� ง ที่้� โร็ตาร็้ แ ละพั นี้ ธมื่ิ ต ร็ป็ร็ะสบความื่สำเร็็ จ นี้ั� นี้ เป็็ นี้ อะไร็
ที่้�นี้่าที่่�งมื่ากั เร็าไดิ้ช้่วย่ลดิจำนี้วนี้ผู้้ป็่วย่โป็ลิโอที่ั�วโลกัไดิ้ถื่ง 99.9%
โดิย่สร็้างภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ให้เดิ็กักัว่า 2 พันี้ล้านี้คนี้ในี้ 122 ป็ร็ะเที่ศ ป็ีเดิ้ย่ว
ในี้ป็ีที่แ้� ล้ว เดิ็กัมื่ากักัว่า 370 ล้านี้คนี้ไดิ้ร็บั กัาร็ฉั้ดิวัคซึ่้นี้ในี้ 30 ป็ร็ะเที่ศ
โดิย่ใช้้วัคซึ่้นี้ป็้องกัันี้โร็คโป็ลิโอที่างช้่องป็ากัมื่ากักัว่า 1 พันี้ล้านี้โดิส
ดิ้ ว ย่เหตุ นี้้� เร็าพบว่ า จำนี้วนี้ร็าย่ผู้้ ป็่ ว ย่ใกัล้ ถื่ ง ร็ะดิั บ ต� ำ สุ ดิ เป็็ นี้
ป็ร็ะวั ติ กั าร็ณ์ ในี้เดิ่ อ นี้สิ ง หาคมื่ พ.ศ.2563 ภูู มื่ิ ภู าคแอฟร็ิ กั า
ขององค์ กั าร็อนี้ามื่ั ย่ โลกั (WHO) ไดิ้ร็ับ กัาร็ร็ับ ร็องว่าป็ลอดิจากั
โร็คโป็ลิ โ อสาย่พั นี้ ธุ์ ธ ร็ร็มื่ช้าติ ซึ่่� ง เป็็ นี้ ความื่สำเร็็ จ อั นี้ เหล่ อ เช้่� อ
สำหร็ับสมื่าช้ิกัโร็ตาร็้และเป็็นี้กั้าวสำคัญบนี้เส้นี้ที่างสู่กัาร็ขจัดิโร็ค
ให้สิ�นี้ซึ่ากั
แต่จำไว้ว่า เมื่่�อโร็คโป็ลิโอมื่้อยู่่ที่้�ใดิกั็ตามื่ ย่่อมื่เป็็นี้ภูัย่คุกัคามื่
ต่ อ ผู้้ ค นี้ทีุ่ กั หนี้ทีุ่ กั แห่ ง โดิย่เฉัพาะอย่่ า งย่ิ� ง กัั บ เดิ็ กั เล็ กั คุ ณ อาจ
เคย่ไดิ้ย่ินี้เกั้�ย่วกัับกัาร็ร็ะบาดิของโร็คเข้าไป็ย่ังมื่าลาว้และโมื่ซึ่ัมื่บิกั
กัาร็ตร็วจพบเช้่�อโป็ลิโอไวร็ัสในี้นี้�ำเส้ย่ในี้สหร็าช้อาณาจักัร็ และ
ร็าย่ล่าสุดิในี้สหร็ัฐอเมื่ร็ิกัา
เพ่� อ ให้ ร็ วดิเร็็ ว โร็ตาร็้ แ ละพั นี้ ธมื่ิ ต ร็จะใช้้ วั ค ซึ่้ นี้ โป็ลิ โ อ
ช้นี้ิดิใหมื่่ เป็็นี้วัคซึ่้นี้ป็้องกัันี้โร็คโป็ลิโอในี้ช้่องป็ากัไที่ป็์ 2 (nOPV2)
เพ่� อ ต่ อ สู้ กัั บ กัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลิ โ อที่้� มื่ าจากักัาร็ไดิ้ ร็ั บ วั ค ซึ่้ นี้
หมืุ่นี้เว้ย่นี้ หร็่อที่้เ� ร็้ย่กัว่าโป็ลิโอไวร็ัสกัลาย่พันี้ธุ์ (Variant Poliovirus)
ซึ่่�งย่ังคงคุกัคามื่เดิ็กัในี้แอฟร็ิกัาอย่่างต่อเนี้่�อง ร็วมื่ถื่งหลาย่ป็ร็ะเที่ศ
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ในี้เอเช้้ย่และตะวันี้ออกักัลาง ร็วมื่ที่ั�งในี้
อัฟกัานี้ิสถืานี้และป็ากั้สถืานี้
โร็ตาร็้ ย่ั ง เกัาะติ ดิ เร็่� อ งนี้้�
เช้่นี้เคย่ เร็ากัำลังเร็้ย่กัร็้องให้ส มื่าช้ิ กั
ทีุ่กั คนี้ลงมื่่อที่ำและเป็็นี้ส่ว นี้หนี้่� ง ของ
กัาร็ต่อสู้คร็ั�งป็ร็ะวัติศาสตร็์นี้้� ต่อสู้เพ่�อ
สโมื่สร็และชุ้มื่ช้นี้ของที่่านี้ในี้วันี้โป็ลิโอโลกั 24 ตุลาคมื่
จงสร็้ า งความื่ตร็ะหนี้ั กั ร็ู้ ใ นี้ความื่สำคั ญ ของกัาร็ขจั ดิ
โร็คโป็ลิโอและบที่บาที่ที่้ส� ำคัญของโร็ตาร็้ในี้ความื่พย่าย่ามื่
นี้ั� นี้ ดิ้ ว ย่กัาร็จั ดิ กัิ จ กัร็ร็มื่และกัาร็ร็ะดิมื่ทีุ่ นี้ อย่่ า ล่ มื่
กัาร็บร็ิจาคเพ่�อบร็ร็ลุเป็้าหมื่าย่ 50 ล้านี้ดิอลลาร็์ต่อป็ี
สำหร็ับกัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอจะไดิ้สมื่ที่บ 2 ต่อ 1 จากั
มืู่ลนี้ิธบิ ลิ และเมื่ลินี้ดิาเกัที่ส์ ซึ่่ง� เป็็นี้พันี้ธมื่ิตร็ผู้ใ้ จดิ้ของเร็า
เช้่ นี้ เดิ้ ย่ วกัั บ เซึ่อร็์ เคลมื่ เร็าทีุ่ กั คนี้สามื่าร็ถื
เป็็นี้ว้ร็บุร็ุษของโร็ตาร็้ไดิ้ โดิย่แต่ละคนี้มื่้ส่วนี้ในี้มื่ร็ดิกั
อันี้ย่ิ�งใหญ่ขององค์กัร็ของเร็า ดิ้วย่กัาร็บร็ิจาค เพิ�มื่ความื่
ตร็ะหนี้ักัร็ู้และหาทีุ่นี้ และกัาร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์แบบ
ลงมื่่ อ ที่ำ พวกัเร็าแต่ ล ะคนี้จะนี้ำโร็ตาร็้ กั้ า วไป็สู่
กัาร็ป็ฏิ บั ติ ต ามื่คำมื่ั� นี้ สั ญ ญาของเร็าที่้� มื่้ ต่ อ ลู กั หลานี้
ของโลกั ดิ้วย่กัาร็ขจัดิโร็คโป็ลิโอให้หมื่ดิไป็ช้ั�วนี้ิร็ันี้ดิร็์

ผู้แปีลิ อน.ศร์ีฟา ศิร์ิอุดมเศร์ษฐ
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกัร์ุงเทพิร์ัชัดาภิเษกั

เอ้ย่นี้ เอช้. เอส. ไร็ซึ่์ล้ย่์
ป็ร็ะธานี้กัร็ร็มื่กัาร็มืู่ลนี้ิธิ

บทบรรณาธิิการ
อผภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์

		
เมื่่อ� วัันที่่� 17 กัันยายน 2565 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำเนิินไปในพิิธีี
พระราชทานเพลิิงศพ ท่่านพิิชัยั และคุุณหญิิงจรวย รััตตกุลุ ณ เมรุุหน้้าพลัับพลา
อิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาสราชวรวิิหาร ซึ่่�งมีีสมาชิิกโรตารีีจำนวนมาก
ที่่�ไม่่สามารถเดิินทางไปร่่วมพิิธีีในวัันดัังกล่่าวได้้ ทีีมงานจึึงรวบรวมและ
ถ่่ายทอดภาพถ่่ายต่่างๆ ในพิิธีมี านำเสนอเพื่่อ� เป็็นบัันทึึกความทรงจำตลอดไป
	ทีีมงานมีีความยิินดีีที่่�ได้้แนะนำให้้สมาชิิกทุุกท่่านได้้รู้้�จััก ประธานมููลนิิธิิ
ภาคโรตารีีไทย PRID นรเศรษฐ ปััทมานัันท์์ อดีีตกรรมการบริิหารโรตารีีสากล
ที่่�มาทำหน้้าที่่�ต่อ่ จากท่่านพิิชัยั รััตตกุลุ ซึ่่ง� ที่่�ผ่า่ นมามููลนิิธิภิ าคโรตารีีไทยสามารถช่่วยสนัับสนุนุ
การทำหน้้าที่่�ของสมาชิิกและสโมสรโรตารีีในประเทศไทยได้้เป็็นอย่่างดีี
	สำหรัับบทความและการถ่่ายทอดภาพความทรงจำจากบรรณาธิิการร่่วม 4 ภาค
เราได้้ร่ว่ มมืือกัันเล่่าขานถึึงความทรงจำที่่�ท่า่ นพิิชัยั รััตตกุลุ อดีีตประธานโรตารีีสากล ได้้เดิินทาง
ไปร่่วมกิิจกรรมในทุุกภาคของโรตารีีในประเทศไทย เพื่่�อเป็็นการให้้เกีียรติิและระลึึกถึึง
ท่่านตลอดไป
นอกจากนั้้�นยัังเป็็นบทความและเนื้้�อหาที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสมาชิิกโรตารีีและผู้้�สนใจ
ที่่�ทีีมงานมีีความตั้้�งใจรวบรวมและถ่่ายทอดผ่่านนิิตยสารโรตารีีของเรา หากท่่านมีีคำแนะนำ
หรืือข้้ อ เสนอแนะ สามารถแจ้้ ง โดยตรงมาที่่� ผ มหรืือแจ้้ ง ผ่่ า นบรรณาธิิ ก ารร่่ ว ม 4 ภาค
ได้้ตลอดเวลา เราจะร่่วมมืือกัันพััฒนางานในทุุกด้้านต่่อไป

ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
อผภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์
บรรณาธิิการบริิหาร
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อาวั้ธีใหม่่
ทํี�ใช�
ตั่อสิู่�กํับ
โรคโปลั่โอ
กํารค�นพบวััคซีีนดูัดูแปลังใหม่่
ช่วัยให�ควัาม่หวััง กํารขจัดู
โรคโปลั่โอใกํลั�สิ่ำเร็จม่ากํกํวั่าเดู่ม่
โดูย เจสิ่ัน คียเซีอร
แปีลิ/เร์ียบเร์ียง: อผภ.นพิ.วีร์ะชััย จำเร์ิญดาร์าร์ัศมี ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีเชัียงใหม่
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เด็็กคนหนึ่่�งได้้รัับวััคซีีนโปลิิโอ nOPV2
ในเดืือนมีีนาคม ที่่�โรงเรีียนแห่่งหนึ่่�งในเมืืองบาเกา
ประเทศแกมเบีีย ระหว่่างการรณรงค์์ป้้องกััน
การระบาด มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อหยอดวััคซีีนให้้เด็็ก
อายุุต่ำำ��กว่่า 5 ขวบทุุกคนในประเทศ
9

ลักัษณะเหมื่่อนี้มื่้กัาร็ออกัร็าย่กัาร็ที่้วเ้ สมื่่อนี้จร็ิง (เร็้ย่ลลิต�้
ที่้ว)้ แต่ในี้ความื่จร็ิงค่อห้องที่ดิลองที่างคลินี้กัิ ที่้นี้� า่ ที่่ง� เพ่อ� วิจย่ั หา
อาวุธใหมื่่ล่าสุดิในี้กัาร็ต่อสู้เพ่�อขจัดิโร็คโป็ลิโอ - วิจัย่หาวัคซึ่้นี้
ที่้�ป็ร็ับโคร็งสร็้างใหมื่่ที่้�เร็้ย่กัว่าวัคซึ่้นี้โป็ลิโอหย่อดิล�ำยุ่คช้นี้ิดิที่้� 2
หร็่อ nOPV2 กัาร็ศ่กัษานี้้�มื่้วัตถืุป็ร็ะสงค์เพ่�อป็ร็ะเมื่ินี้วัคซึ่้นี้
โป็ลิโอสูตร็ใหมื่่ที่้�มื่้กัาร็ป็ร็ับเป็ล้�ย่นี้ใหญ่ที่้�สำคัญคร็ั�งแร็กัในี้ร็อบ
6 ที่ศวร็ร็ษว่าจะสามื่าร็ถืช้่วย่ยุ่ติกัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลิโอไวร็ัส
(ขณะที่้�ย่ังใช้้วัคซึ่้นี้หย่อดิแบบเดิิมื่) หร็่อที่้�เร็้ย่กัว่าไวร็ัสโป็ลิโอ
ตัวแป็ร็ (กัลาย่พันี้ธุ์) ใหมื่่ไดิ้หร็่อไมื่่ แมื่้จะเกัิดิข่�นี้ไดิ้ย่ากัขณะที่้�
ไวร็ัสนี้้ย่� งั มื่้ช้ว้ ติ หร็่อแมื่้วา่ ไวร็ัสนี้้จ� ะอ่อนี้แอลงหลังให้วคั ซึ่้นี้โป็ลิโอ
หย่อดิแบบเดิิมื่ แต่ไวร็ัสกั็ย่งั คงหมืุ่นี้เว้ย่นี้ร็ะบาดิในี้พ่นี้� ที่้ที่� มื่้� เ้ ดิ็กัๆ
ไดิ้ร็บั วัคซึ่้นี้จำนี้วนี้นี้้อย่ และไวร็ัสจะกัลาย่พันี้ธุกั์ ลับค่นี้สูร็่ ป็ู แบบ
อันี้ตร็าย่ ที่้ส� ามื่าร็ถืติดิเช้่อ� ผู้ที่้ ย่้� งั ไมื่่ไดิ้ร็บั กัาร็ให้วคั ซึ่้นี้คร็บถื้วนี้อ้กั
กัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลิโอไวร็ัสสาย่พันี้ธุเ์ ป็ล้ย่� นี้แป็ลงเหล่านี้้�
เกัิดิข่นี้� ในี้ช้่วงสองที่ศวร็ร็ษที่้ผ้� า่ นี้มื่าซึ่่ง� เป็็นี้อุป็สร็ร็คสําคัญในี้ความื่
พย่าย่ามื่ของโร็ตาร็้และพันี้ธมื่ิตร็ในี้โคร็งกัาร็ร็ิเร็ิมื่� กัาร็ขจัดิโป็ลิโอ
ที่ัว� โลกั (GPEI) เพ่อ� กัวาดิล้างโร็คร็ะบาดิ ที่้เ� กัิดิจากักัาร็ร็ะบาดิของ
10
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ไวร็ัสโป็ลิโอกัลาย่พันี้ธุ์ที่้�ควบคุมื่ไมื่่ไดิ้ และย่ังแพร็่กัร็ะจาย่ตามื่
ธร็ร็มื่ช้าติในี้สิง� แวดิล้อมื่มื่านี้ับพันี้ป็ี แมื่้ป็จั จุบนี้ั ย่ังคงเป็็นี้โร็คร็ะบาดิ
ป็ร็ะจําถืินี้� ในี้สองป็ร็ะเที่ศค่อป็ร็ะเที่ศอัฟกัานี้ิสถืานี้และป็ากั้สถืานี้
ซึ่่�งมื่้ผ้ลลัพธ์เหมื่่อนี้กัันี้ – แมื่้ไวร็ัสที่้�ร็ะบาดิจะที่ําให้เกัิดิอัมื่พาต
ไดิ้ค่อนี้ข้างนี้้อย่กั็ตามื่
เมื่่อ� ป็ี 2011 เจ้าหนี้้าที่้ข� องมืู่ลนี้ิธิ Bill & Melinda Gates ซึ่่ง�
เป็็นี้หนี้่ง� ในี้พันี้ธมื่ิตร็ของ GPEI สงสัย่ว่าไวร็ัสที่้มื่� ช้้ ว้ ติ ในี้วัคซึ่้นี้แบบ
หย่อดิที่างป็ากัดิั�งเดิิมื่นี้ั�นี้ เร็าสามื่าร็ถืจํากััดิความื่สามื่าร็ถืในี้กัาร็
กัลาย่พันี้ธุไ์ ดิ้หร็่อไมื่่ “เปี็นความีท้าทาย ทางวิทยาศาสตร์ลว้ นๆ”
อนี้ันี้ดิา บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่ ร็องผู้อ้ าํ นี้วย่กัาร็ที่้มื่โป็ลิโอที่้มื่� ลู นี้ิธเิ กัตส์
ซึ่่�งให้ทีุ่นี้สนี้ับสนีุ้นี้โคร็งกัาร็นี้้�ให้ความื่เห็นี้ว่า “เร็าจะที่ําให้วัคซึ่้นี้
มื่้ความื่เสถื้ย่ร็ที่างพันี้ธุกัร็ร็มื่มื่ากัข่�นี้ โดิย่ไมื่่กัร็ะที่บต่อกัาร็สร็้าง
ภูู มื่ิ คุ้ มื่ กัั นี้ [ความื่สามื่าร็ถืในี้กัาร็กัร็ะตุ้ นี้ กัาร็ตอบสนี้องของ
ร็ะบบภููมื่ิคุ้มื่กัันี้] ไดิ้อย่่างไร็? เป็็นี้เร็่�องที่้าที่าย่จร็ิงๆ”
อย่่างไร็กั็ตามื่นี้ักัวิจย่ั ต้องหาวิธที่้ ดิสอบแนี้วความื่คิดิดิังกัล่าว
แต่ ต้ อ งมื่้ กั าร็ป็้ อ งกัั นี้ ผู้้ เข้ า ร็่ ว มื่กัาร็ศ่ กั ษาวิ จั ย่ อย่่ า งเข้ มื่ งวดิ
ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่ป็ี 2015 ที่้�กัร็ุงบร็ัสเซึ่ลส์ อนี้ันี้ดิา บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่
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ช่วังกํลัางป 2017 ม่ีคนแปลักํหน�าสิ่องกํลั้่ม่รวัม่ 15 คนม่าอาศัย
อยู่ดู�วัยกํันนาน 28 วัันในตัู�คอนเทํนเนอรทํี�ตัั�งอยู่ในลัานจอดูรถ
ของโรงพยาบาลั ม่หาวั่ทํยาลััยแอนตัเวั่รปในเบลัเยียม่ ทํี�นั�นพวักํเขา
สิ่าม่ารถม่ีกํ่จกํรรม่อ่านหนังสิ่ือแลัะชม่ภูาพยนตัร ม่ีลัานเลั็กํๆ
สิ่ําหรับปงบารบีค่วั ม่ีห�องครัวัง่ายๆ ห�องรวัม่สิ่่วันกํลัาง
ห�องรับประทํานอาหาร รวัม่ทํั�งห�องออกํกํําลัังกําย – ทํ้กํๆ สิ่่วัน
ม่ีประตัูเชื�อม่ตั่อกํันปดูลั็อคอย่างปลัอดูภูัย ภูายใตั�บ้คลัากํร
รักํษาควัาม่ปลัอดูภูัย
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ได้้เสนอแนวคิิดดัังกล่่าวให้้กัับ Pierre Van Damme
ผู้้�อํํ า นวยการศูู นย์์ ปร ะเมิิ นก ารให้้ วัั ค ซีีน มหาวิิทยาลััย
แอนต์์เวิิร์ป 
์ “เราต้้องใช้้แนวความคิิดสร้้างสรรค์์มากทีีเดีียว”
Ilse De Coster กล่่าวตอบ เขาจะนํําทีีมวิิจััยทางคลิินิิก
ร่่วมงานกัับ Van Damme ในเบลเยีียม “เพราะในเวลานี้้�
เรายัังไม่่มีีแนวทางป้้องกัันการเจืือปนจากเชื้้�อไวรััสโปลิิโอ
ขณะทำำ�การวิิจััยเลย”
การหาแนวทางป้้องกัันการเจืือปนของเชื้้�อไวรััส
ขณะทำการวิิ จัั ย  ได้้ พิิ จ ารณาให้้ ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มการศึึกษา
วิิจััยทำงานที่่�รีีสอร์์ทในวัันหยุุด  หรืือศููนย์์ที่่�อยู่่�โดดเดี่่�ยว
เป็็นศููนย์์ว่่างๆ ที่่�เคยใช้้เพื่่�อเป็็นสถานที่่�ตั้้�งของผู้้�ขอลี้้�ภััย 
ในที่่�สุุดเลืือกแนวคิิดหมู่่�บ้้านคอนเทนเนอร์์แบบแยกส่่วน
ที่่� ส ร้้ า งขึ้้� น ตามวัั ต ถุุ ปร ะสงค์์ ได้้ รัั บ การขนานนาม
โดยภรรยาของ Van Damme ว่่าโปลิิโอโปลิิส-โปลิิโอโปลิิส
นัักวิิทยาศาสตร์์ของศููนย์์ได้้ทํําการทดลองวััคซีีนมากกว่่า
500 ครั้้�ง แต่่ได้้ประสบการณ์์เพีียงเล็็กน้้อยกัับโรคโปลิิโอ

ต่่อมา ความวิิตกกัังวลน้้อยลงทุุกวััน  เนื่่�องจากมีีการฉีีด
วััคซีีนเป็็นประจํํา
หรัับโลกที่พั่� ฒ
ั นาแล้้ว โปลิิโอเป็็นความทรงจํํา
ที่่�ห่่างไกลหายไปนานจากความหวาดกลััว
โรคโปลิิ โ อ จนถึึงช่่ ว งฤดูู ร้้ อ นในยุุ โ รป
และอเมริิ ก าเหนืือ ช่่ ว งทศวรรษ 1940
และ 1950 ขณะที่่� เ ด็็ ก ๆ เข้้ า นอน
พร้้ อ มพ่่ อ แม่่ ด้้ ว ยอาการที่่� เ ดิิ มคิิ ดว่่ า เป็็ น
ไข้้ ห วัั ดอ่่ อ นๆ แต่่ โ ดยไม่่ ค าดคิิ ด ต้้ อ งตื่่� นขึ้้� นม าด้้ ว ย
อาการแขนขาอ่่อนแรง มีีไข้้สููง ซึ่่�งต่่อมามีีหลายพัันคน
กลายเป็็ นอัั ม พาต บางคนลงเอยด้้ ว ยต้้ อ งใช้้ อุุ ปกรณ์์
ปอดเหล็็กที่่�ล้้อมรอบร่่างกายจนถึึงคอเพื่่�อช่่วยการหายใจ
โรคโปลิิโอไม่่สามารถรัักษาให้้หายได้้ แต่่ด้้วยการ
พััฒนาวััคซีีนในช่่วงทศวรรษ 1950 และมีีการหยอดโปลิิโอ
วััคซีีนเพื่่�อสร้้างภููมิิต้้านทานตามปกติิในวััยเด็็ก ผลคืือ
ที่่�สหรััฐอเมริิกาและเบลเยีียม พบผู้้�ป่่วยโปลิิโอรายสุุดท้้าย

สำ

ที่่�โปลิิโอโปลิิส หมู่่�บ้้าน
คอนเทนเนอร์์ที่่�สร้้างขึ้้�น
ตามวััตถุุประสงค์์
ในเมืืองแอนต์์เวิิร์์ป
ประเทศเบลเยีียม
ผู้้�เข้้าร่่วมการทดลองวััคซีีน
nOPV2 ต้้องอยู่่�ด้้วยกััน
เป็็นเวลา 28 วััน
ซึ่่�งถููกห้้ามติิดต่่อกัับ
โลกภายนอก
“เป็็นเรื่่�องเหนืือความจริิง”
Caro Bouten
อาสาสมััครจาก
เนเธอร์์แลนด์์
(ป้้าโปลิิโอ) กล่่าว

“[วััคซีีนตััวใหม่่] ดููเหมืือนกํําลัังทํําในสิ่่�งที่่�ควรทํํา: กระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันของประชากรและขััดขวางการแพร่่เชื้้�อ ...
นัับเป็็นข้้อมููลที่่�ทํําให้้เรามั่่�นใจว่่า นี่่�เป็็นหนึ่่�งในเครื่่�องมืือที่่�อาจเป็็นจุุดเปลี่่�ยน”
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กัร็ณ้ ไวร็ั ส ที่้� กั ลาย่พั นี้ ธุ์ ส่ ว นี้ใหญ่ เ กั้� ย่ วข้ อ งกัั บ
โป็ลิโอไวร็ัสช้นี้ิดิที่้� 2 ซึ่่�งเป็็นี้หนี้่�งในี้สองสาย่พันี้ธุ์ที่้�ถืูกัขจัดิ
หมื่ดิไป็แล้ว จํานี้วนี้เดิ็กัๆ ที่้เ� ป็็นี้อัมื่พาตจากัโร็คโป็ลิโอไวร็ัส
กัลาย่พันี้ธุ์ช้นี้ิดิที่้� 2 เพิ�มื่ข่�นี้ 2 ร็าย่ในี้ป็ี 2016 และต่อมื่า
มื่ากักัว่า 1,000 ร็าย่ เพิ�มื่สูงสุดิในี้ป็ี 2020 กัร็ะจาย่อยู่่ในี้
24 ป็ร็ะเที่ศ ส่วนี้ใหญ่อยู่่ในี้แอฟร็ิกัา สถืานี้กัาร็ณ์เลวร็้าย่
ลง เมื่่อ� มื่้กัาร็หยุ่ดิกัาร็ร็ณร็งค์หย่อดิวัคซึ่้นี้เป็็นี้เวลา 4 เดิ่อนี้
ในี้ช้่วงกัาร็ร็ะบาดิของ COVID-19 ที่ําให้เดิ็กัๆ 80 ล้านี้คนี้
ไมื่่มื่้ภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ “เสมีือนการสร้างห้น้าต่างบานให้มี่สำาห้รับ
การขยายตัวของการระบาดต่อไปี” John Verte feuille
หั ว หนี้้ า สาขากัาร็ขจั ดิ โป็ลิ โ อของ CDC กัล่ า ว ผู้้ ป็่ ว ย่
ดิ้วย่ไวร็ัสที่้�กัลาย่พันี้ธุ์ขณะนี้้� เพิ�มื่จำนี้วนี้มื่ากักัว่าไวร็ัส
โป็ลิโอสาย่พันี้ธุ์เดิิมื่ แมื่้โดิย่ร็วมื่จะเร็ิ�มื่ลดิลง
ซึ่้ นี้ โป็ลิ โ อแบบหย่อดิที่้� มื่้ อ ยู่่ ซึ่่� ง มื่้ ไวร็ั ส
ช้นี้ิ ดิ ที่้� 2 เที่่ า นี้ั� นี้ ที่้� มื่้ ป็ ร็ะสิ ที่ ธิ ภู าพ
ในี้กัาร็หยุ่ดิกัาร็ร็ะบาดิมื่ากักัว่าโร็คโป็ลิโอ
ไวร็ัสสาย่พันี้ธุ์อ่�นี้ แต่ถื่งกัร็ะนี้ั�นี้วัคซึ่้นี้
ดิังกัล่าวกั็มื่ค้ วามื่เส้ย่� งที่้ไ� วร็ัสจะกัลาย่พันี้ธุ์
กัลับสู่ร็ูป็แบบที่้�ร็ุนี้แร็งมื่ากัข่�นี้ หากัร็ะบาดิในี้ป็ร็ะช้ากัร็
ที่้มื่� ภู้ มืู่ คิ มืุ่้ กัันี้ต�ำ กัาร็ที่้มื่� ลู นี้ิธเิ กัตส์ตร็ะหนี้ักัว่าจําเป็็นี้ต้องมื่้
วัคซึ่้นี้โป็ลิโอช้นี้ิดิที่้� 2 แบบใหมื่่และไดิ้ผ้ล “สิ่ถานกํารณทํั�งหม่ดูนี� กํับกํารระบาดู
ร็วดิเร็็ ว กัว่ า “ในี้สถืานี้กัาร็ณ์ ร็ วมื่ที่้� มื่้
ของโรคโปลั่ โ อไวัรั สิ่ สิ่ายพั น ธี้ ตั่ า งๆ
กัาร็ร็ะบาดิของโร็คโป็ลิโอไวร็ัสกัลาย่พันี้ธุ์
สาย่พั นี้ ธุ์ ต่ า งๆ นี้ั บ เป็็ นี้ ความื่ที่้ า ที่าย่ เป็นควัาม่ทํ�าทําย แตั่กํ็เป็นโอกําสิ่ทํี�จะ
แต่กั็เป็็นี้โอกัาสที่้�จะสร็้างสร็ร็ค์สิ�งใหมื่่ๆ สิ่ร�างสิ่รรคสิ่่�งใหม่่ๆ เช่นกํัน”
เช้่นี้กัันี้” บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่ กัล่าว
มืู่ ล นี้ิ ธิ ไ ดิ้ จั ดิ ตั� ง และให้ ทีุ่ นี้ สนี้ั บ สนีุ้ นี้ สมื่าคมื่ ทีมีให้้วัคซิีนโปีลิโอ
วิ ที่ ย่าศาสตร็์ เ พ่� อ พั ฒ นี้าวั ค ซึ่้ นี้ หย่อดิช้นี้ิ ดิ ใหมื่่ ร็วมื่ถื่ ง ไปีเยี�ยมีบ้านห้ลังห้นึ�ง
ในการาจิี ปีากีสถ่าน
สถืาบันี้มื่าตร็ฐานี้และกัาร็ควบคุมื่ที่างช้้วภูาพแห่งช้าติ ในเดือนสิงห้าคมี
ของสหร็าช้อาณาจักัร็ และมื่หาวิที่ย่าลัย่แคลิฟอร็์เนี้้ย่ ทีมีงานให้้วัคซิีนมีากกว่า
ซึ่านี้ฟร็านี้ซึ่ิสโกั นี้ักัวิจย่ั จากัที่ัง� สองสถืาบันี้ไดิ้เป็ล้ย่� นี้แป็ลง ร้อยละ 60 ในปีระเทศ
จ้โนี้มื่ของไวร็ัสวัคซึ่้นี้ช้นี้ิดิที่้� 2 แบบเกั่าเพ่อ� ให้มื่ค้ วามื่เสถื้ย่ร็ เปี็นผ่้้ห้ญ่ิง ช่วยกัน
สร้างความีไว้วางใจิและ
ที่างพันี้ธุกัร็ร็มื่มื่ากัข่�นี้ ในี้ขณะที่้�ย่ังคงความื่สามื่าร็ถืในี้ โน้มีน้าวให้้มีารดาอนุญ่าต
กัร็ะตุ้นี้กัาร็สร็้างภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ที่้�แข็งแกัร็่งในี้ลําไส้ แต่ความื่ การให้้ห้ยอดวัคซิีนแก่ล้กๆ
ที่้าที่าย่ค่อ วิธ้กัาร็ที่ดิสอบในี้มื่นีุ้ษย่์ โดิย่ไมื่่ให้มื่้ความื่เส้�ย่ง ข่าวจิากพีเอช
ต่อกัาร็แพร็่กัร็ะจาย่ในี้สิ�งแวดิล้อมื่

วััค
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ในี้ป็ี 1979 มื่้ กั าร็ร็ณร็งค์ ห ย่อดิวั ค ซึ่้ นี้ โป็ลิ โ อที่ั� ว โลกั
ในี้ที่ศวร็ร็ษต่อมื่า โดิย่โร็ตาร็้เป็ิดิตัวโคร็งกัาร็ PolioPlus
ในี้ป็ี 1985 และช้่วย่กั่อตั�ง GPEI ในี้ป็ี 1988 เป็้าหมื่าย่
ค่ อ กัาร็ขจั ดิ โร็คร็ะบาดิของมื่นีุ้ ษ ย่ช้าติ เ ป็็ นี้ คร็ั� ง ที่้� ส อง
ในี้ป็ร็ะวัตศิ าสตร็์ หลังจากัที่้อ� งค์กัาร็อนี้ามื่ัย่โลกัป็ร็ะกัาศว่า
โลกัป็ลอดิจากัไข้ที่ร็พิษในี้ป็ี 1980
ในี้ป็ี 1988 โป็ลิโอไวร็ัสที่ําให้เดิ็กัหลาย่ร็้อย่คนี้
เป็็นี้อัมื่พาตทีุ่กัวันี้ โดิย่มื่้ผู้้ป็่วย่ดิ้วย่โร็คโป็ลิโอป็ร็ะมื่าณ
350,000 ร็าย่ ในี้กัว่า 125 ป็ร็ะเที่ศในี้ป็ีนี้ั�นี้ ตั�งแต่นี้ั�นี้มื่า
ผู้้ป็่วย่โร็คโป็ลิโอลดิลง ร็้อย่ละ 99.9 ที่ําให้เดิ็กัป็ร็ะมื่าณ
20 ล้านี้คนี้ร็อดิพ้นี้จากัอัมื่พาต นี้ับจากัเดิ่อนี้มื่กัร็าคมื่ถื่ง
ต้นี้เดิ่อนี้สิงหาคมื่ของป็ีนี้้� (2022) มื่้กัาร็ย่่นี้ย่ันี้พบผู้้ป็่วย่
โร็คโป็ลิ โ อ 14 ร็าย่ ในี้ป็ากั้ ส ถืานี้และอ้ กั 1 ร็าย่
ในี้อัฟกัานี้ิสถืานี้ ซึ่่�งเป็็นี้ 2 ป็ร็ะเที่ศสุดิที่้าย่ที่้�ย่ังมื่้ผู้้ป็่วย่
โร็คโป็ลิโออยู่่อย่่างต่อเนี้่�อง มื่้ร็าย่งานี้ผู้้ป็่วย่เพิ�มื่อ้กั 4 ร็าย่
ในี้โมื่ซึ่ัมื่บิกั หลังกัาร็ร็ะบาดิที่้เ� ร็ิมื่� ข่นี้� ในี้มื่าลาว้ ป็ลาย่ป็ี 2021
ซึ่่�งเช้่�อมื่โย่งกัับไวร็ัสสาย่พันี้ธุ์ที่้�แพร็่ร็ะบาดิในี้ป็ากั้สถืานี้
ความื่ค่บหนี้้าดิังกัล่าวจะเป็็นี้ไป็ไมื่่ไดิ้ หากัไมื่่มื่้
วัคซึ่้นี้โป็ลิโอช้นี้ิดิแบบหย่อดิ “นับเปี็นเครื�องมีือที�สำาคัญ่
อย่างยิ�ง และช่วยชีวิตผ่้้คนนับล้านและปี้องกันการเกิด
อัมีพาต” บันี้ดิิโอป็าดิย่าย่ กัล่าว
วัคซึ่้นี้โป็ลิโอแบบหย่อดิหร็่อ OPV ไดิ้ร็บั กัาร็พัฒนี้า
ในี้ช้่วงป็ลาย่ที่ศวร็ร็ษ 1950 โดิย่นี้าย่แพที่ย่์อลั เบิร็ต์ ซึ่าบินี้
กัลาย่เป็็ นี้ วั ค ซึ่้ นี้ ที่างเล่ อ กัสํ า หร็ั บ กัาร็ขจั ดิ โร็คโป็ลิ โ อ
มื่้ความื่ป็ลอดิภูัย่ ร็าคาไมื่่แพงและง่าย่ต่อกัาร็จัดิกัาร็ แมื่้จะ
เป็็นี้ไวร็ัสวัคซึ่้นี้ที่้�มื่้ช้้วิต แต่อ่อนี้แอ จะแบ่งตัวในี้ลําไส้
และช้่วย่สร็้างภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ที่้�แข็งแร็งในี้ลําไส้ ส่งผ้ลให้เดิ็กัที่้�
ไดิ้ร็ับวัคซึ่้นี้สามื่าร็ถืกัําจัดิไวร็ัสวัคซึ่้นี้ที่้�อ่อนี้แอป็นี้เป็อนี้
ในี้อุ จ จาร็ะไดิ้ ภู าย่ในี้เวลาไมื่่ กั้� สั ป็ ดิาห์ แมื่้ ใ นี้พ่� นี้ ที่้�
ที่้� มื่้ สุ ข าภูิ บ าลไมื่่ ดิ้ มื่้ ไวร็ั ส ที่้� อ่ อ นี้แอแพร็่ กั ร็ะจาย่อยู่่
ย่ังสามื่าร็ถืกัร็ะตุ้นี้ให้ตอบสนี้องเกัิดิภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ในี้ผู้้ที่้�ไมื่่เคย่
ไดิ้ร็ับกัาร็ให้วัคซึ่้นี้เช้่นี้กัันี้ แต่ความื่สามื่าร็ถืของไวร็ัสที่้�
อ่อนี้แอไหลเว้ย่นี้อยู่่นี้้� ย่ังมื่้ความื่เส้�ย่งในี้กัาร็กัลาย่พันี้ธุ์
หร็่อเป็็นี้ตัวแป็ร็กัาร็ร็ะบาดิในี้พ่�นี้ที่้�ที่้�มื่้ภููมื่ิคุ้มื่กัันี้ต�ำ
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โปีลิโอโปีลิสถ่้กสร้างขึ�น
ในเวลาเพียงสามีวัน
เมีื�อเดือนเมีษายน 2017
สำาห้รับความีร้้ของนักวิจิัย
ยังไมี่มีีใครเคยพยายามี
ศึกษาทดลองงานวิจิัย
แบบต้องกักกันปี้องกัน
การปีนเปีอนเชื�อโรค
แบบค่อนข้างมีากมีาก่อน
และอาสาสมีัครยังต้องผ่่าน
การคัดกรองทางการแพทย์
และสภาพทางจิิตใจิ เพื�อให้้
แน่ใจิว่าพวกเขาพร้อมี
สำาห้รับความีท้าทายและ
สามีารถ่ทำาห้น้าที�
เปี็นกลุ่มีได้

ไม่ลัสิ่้ดูทํ�ายของโปลั่โอ

PHOTOGRAPH: UNIVERSITY OF ANTWERP

ทํีม่

วิ จั ย่ ของโป็ลิ โ อโป็ลิ ส มื่้ ค วามื่เคล่� อ นี้ไหว
อย่่างร็วดิเร็็ว ตู้คอนี้เที่นี้เนี้อร็์ 66 ตู้ช้นี้ิดิ
สร็้างสําเร็็จร็ูป็นี้อกัสถืานี้ที่้� ถืูกัป็ร็ะกัอบข่�นี้
ในี้เวลาเพ้ ย่ งสามื่วั นี้ เมื่่� อ เดิ่ อ นี้เมื่ษาย่นี้
2017 และพร็้อมื่ดิําเนี้ินี้งานี้ในี้หนี้่�งเดิ่อนี้
หลั ง จากันี้ั� นี้ ที่ั� ง หมื่ดินี้้� ใช้้ เวลานี้้ อ ย่กัว่ า คร็่� ง ป็ี นี้ั บ ตั� ง แต่
ที่้ มื่ วิ จั ย่ ตั ดิ สิ นี้ ใจดิํ า เนี้ิ นี้ กัาร็ตามื่แนี้วคิ ดิ โป็ลิ โ อโป็ลิ ส
ดิ้วย่ความื่ร็ู้ของนี้ักัวิจัย่ แต่ไมื่่มื่้ใคร็เคย่พย่าย่ามื่ที่ดิลองงานี้
วิจัย่แบบถืูกักัักักัันี้ในี้สถืานี้ที่้�ที่้�สร็้างข่�นี้ตามื่วัตถืุป็ร็ะสงค์
เป็็นี้เวลานี้านี้ดิังกัล่าว
ในี้กัาร็ที่ดิลองวั ค ซึ่้ นี้ ที่้� ต้ อ งใช้้ มื่ าตร็กัาร็กัั กั กัั นี้
ไดิ้ดิาํ เนี้ินี้กัาร็ในี้โร็งพย่าบาลและแมื่้แต่ในี้โมื่เต็ล แต่เนี้่อ� งจากั
ผู้ที่้ ไ้� ดิ้ร็บั วัคซึ่้นี้หลัง� ไวร็ัสที่้อ� อ่ นี้แอจากัวัคซึ่้นี้โป็ลิโอแบบหย่อดิ
ในี้อุ จ จาร็ะเป็็ นี้ เวลาหลาย่สั ป็ ดิาห์ นี้ั กั วิ จั ย่ จ่ ง ต้ อ งกัาร็
สถืานี้ที่้ที่� ส้� ามื่าร็ถืกัักัเกั็บสิง� ป็ฏิกัลู ไดิ้อย่่างเคร็่งคร็ัดิ แย่กัออกั
จากัร็ะบบขย่ะสาธาร็ณะและกัาร็ป็นี้เป็อนี้ เส่�อผ้้า ผ้้าเช้็ดิตัว
เคร็่�องใช้้ อาหาร็ที่้�ย่ังไมื่่ไดิ้ร็ับป็ร็ะที่านี้และสิ�งอ่�นี้ๆ จากั
ผู้้ เข้ า ร็่ ว มื่โคร็งกัาร็ จะถืู กั กัํ า จั ดิ อย่่ า งป็ลอดิภูั ย่ หร็่ อ ลดิ
กัาร็ป็นี้เป็อนี้ดิ้วย่กัาซึ่คลอร็้นี้ไดิออกัไซึ่ดิ์ ที่างเข้าออกัจะ
ถืูกัป็ิดิซึ่่ง� หมื่าย่ความื่ว่าป็ร็ะตูดิา้ นี้ในี้ไมื่่สามื่าร็ถืเป็ิดิไดิ้จนี้กัว่า
ป็ร็ะตูดิ้านี้นี้อกัจะเป็ิดิ

มาช่่ ว ยกั นิ เพื่ิ� ม พื่ลั ง อำา นิาจุที่างการเงิ นิ
เพื่ิ� ม โอกาสในิการเข� า ถึ ง โลกที่่� ป ราศจุาก
โรคโปลิโอ คุณสามารถบริจุาคเงินิสนิับสนิุนิ
การขจุัดโรคโปลิโอได�ที่่� endpolio.org/
donate

ประชาคมเพื่่�อสุุขภาพโลก มีีความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์และเครื่่�องมืือในการขจััดโรคโปลิิโอได้้ดีี การจะส่่งมอบสััญญาการขจััดโรคโปลิิโอได้้หรืือไม่่นั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ทรััพยากรและเงิินทุนุ บริิจาคสํําหรัับการดำเนิินการทุุกสิ่่ง�  ตั้้�งแต่่การเข้้าถึึงเด็็กๆ ด้้วยวััคซีีน ไปจนถึึงการต่่อสู้้�กับั ข้้อมููลที่เ่� ข้้าใจผิิดๆ ช่่วงระยะทางไมล์์สุดท้
ุ า้ ย
ของการเดิินทางตามที่่�นัักรณรงค์์มัักชี้้�ให้้เห็็นนั้้�นยากที่่�สุุด   ในเดืือนเมษายน  Global Polio Eradication Initiative (GPEI) ได้้เปิิดตััวการร้้องขอ
4.8 พัันล้า้ นดอลลาร์์เพื่่อ� เป็็นทุนสํ
ุ าํ หรัับกลยุุทธ์ปี์ ี 2022-26 ในการเร่่งเวลาการตอบสนองต่่อการระบาดเพื่่อ� ทํําให้้การรณรงค์์ให้้วัคั ซีีนมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้�น
และเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ที่่�เข้้าถึึงยาก  เยอรมนีีร่่วมเป็็นเจ้้าภาพจััดงานการให้้คำมั่่�นสํําหรัับกลยุุทธ์์ GPEI ในการประชุุมสุุดยอดสุุขภาพโลกในกรุุงเบอร์์ลิิน
ในเดืือนตุุลาคม   ความร่่วมมืือในการระดมทุุนระยะยาวระหว่่างโรตารีีและมููลนิิธิิ Bill & Melinda Gates สร้้างรายได้้สููงถึึง 150 ล้้านดอลลาร์์ในแต่่ละปีี
เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในความพยายามนี้้� การใช้้จ่่ายเงิินเป็็นไปดัังนี้้�:
การสร้้างการรัับรู้้�
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขกํําลัังต่่อสู้้�
กัับความลัังเลและการให้้ข้้อมููล
ที่่�ไม่่ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับวััคซีีน ซึ่่�งย่่ำแย่่ลง
ในช่่วงการระบาดของ COVID-19
กลยุุทธ์์หนึ่่�งคืือการร่่วมมืือกัับ
ผู้้�นํําศาสนาและเจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�น 
ที่่�สามารถสร้้างความไว้้วางใจ
ในชุุมชนของตนได้้

การจััดหาวััคซีีนให้้แก่่เด็็กๆ

GPEI ตั้้�งเป้้าที่่�จะให้้วััคซีีนแก่่เด็็กมาก
ถึึง 370 ล้้านคนต่่อปีี จนถึึงสิ้้�นปีี 2026
การเข้้าถึึงพวกเขาเป็็นเรื่่�องยาก
เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านวััคซีีนแนวหน้้า
ต้้องครอบคลุุมพื้้�นที่่�ที่่�ยากลํําบาก
ซึ่่�งบางครั้้�งก็็เสี่่�ยงชีีวิิตในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความ
ขััดแย้้ง เช่่น อััฟกานิิสถานและเยเมน

วิิธีีการใช้้เงิิน

งานด้้านการวิิจััย

การใช้้จ่่ายปีี 2021-22 หน่่วยเป็็นล้้าน

$53.6
$1.3

$52.7
$10.9
$17.8

$12.7

ค่่าใช้้จ่่ายวััคซีีน
แม้้ว่่าจะมีีวััคซีีนโปลิิโอแบบรัับประทาน
แบบดั้้�งเดิิมมากมายและไม่่มีีปััญหา
การขาดแคลนวััคซีีนโดยรวม แต่่ก็็มีี
แรงกดดัันด้้านอุุปสงค์์สํําหรัับวััคซีีนสููตร 
nOPV2 ใหม่่ ซึ่่�งผลิิตโดยบริิษััทเดีียวคืือ
Bio Farma แห่่งอิินโดนีีเซีีย
กํําลัังพยายามขยายการผลิิตไปยััง
ผู้้�ผลิิตรายที่่�สอง

การตรวจหาโรค
การตรวจหาเชื้้�อโปลิิโอที่่�รวดเร็็วและแม่่นยํําเป็็นกุุญแจสํําคััญ ส่่วนการตอบสนอง
ที่่�รวดเร็็วและมีีคุุณภาพสููง เกี่่�ยวข้้องกัับการทดสอบตััวอย่่างจากเด็็กที่่�เป็็นกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
เฉีียบพลัันแบบปวกเปีียก พร้้อมกัับการดํําเนิินการเฝ้้าระวัังสิ่่�งแวดล้้อม
โดยการทดสอบสิ่่�งปฏิิกููลเพื่่�อการค้้นหาเชื้้�อโปลิิโอไวรััส ต้้องใช้้ห้้องปฏิิบััติิการเกืือบ
150 แห่่งใน 92 ประเทศ มาช่่วยวิิเคราะห์์ตััวอย่่างเป็็นพัันๆ ตััวอย่่างทุุกปีี แผนปฏิิบััติิ
การเฝ้้าระวัังโรคโปลิิโอทั่่�วโลกฉบัับล่่าสุุดของ GPEI เรีียกร้้องให้้ขยายการตรวจสอบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง โดยระบุุพื้้�นที่่�ใหม่่ รวมทั้้�งการฝึึกอบรมแรงงาน
ที่่�มีีทัักษะ การรวบรวมข้้อมููลที่่�ดีีขึ้้�น

นอกเหนืือจากวััคซีีนโปลิิโอใหม่่
แบบรัับประทานชนิิดที่่� 2 (nOPV2)
ที่่�มีีความเสถีียรทางพัันธุุกรรมมากขึ้้�นแล้้ว
นัักวิิจััยยัังพััฒนาวััคซีีนดััดแปลง
ที่่�คล้้ายกัันสํําหรัับโปลิิโอไวรััสชนิิดที่่� 1
และ 3 เพื่่�อใช้้ตอบสนองต่่อการระบาด
การวิิจััยกํําลัังดํําเนิินการเกี่่�ยวกัับ
วิิธีีการผลิิตวััคซีีนโปลิิโอที่่�ไม่่เกิิดปฏิิกิิริิยา
(IPV) โดยไม่่ต้้องใช้้ไวรััสที่่�มีีชีีวิิต
ซึ่่�งจะขจััดความจํําเป็็นในการต้้อง
มีีสิ่่�งอํํานวยความสะดวก (เก็็บไวรััสโปลิิโอ
ที่่�มีีชีีวิิต) แม้้หลัังจากการขจััดโรคโปลิิโอ
แล้้ว วััคซีีน IPV ยัังคงต้้องใช้้เพื่่�อกระตุ้้�น
ภููมิิคุ้้�มทาน (immunizations) เป็็น
ประจํําต่่อเนื่่�อง เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 10 ปีี
ตามความเห็็นของกลุ่่�มที่่�ปรึึกษา
เชิิงกลยุุทธ์์ของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
นัักระบาดวิิทยาและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านเทคนิิคในระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับชาติิ
และระดัับนานาชาติิ เพื่่�อช่่วยให้้คำแนะนํํา
กิิจกรรมการขจััดโรคโปลิิโอ
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ผู้้�ให้้วััคซีีนโปลิิโอทํํา
เครื่่�องหมายที่่�นิ้้�วก้้อย
ของเด็็กๆ หลัังจาก
หยอดวััคซีีนให้้ในเขต
นอกบ้้าน ที่่�การาจีี
ประเทศปากีีสถาน
เมื่่�อต้้นเดืือนสิิงหาคม
ของปีีนี้้� มีีการยืืนยััน
พบผู้้�ป่่วยโปลิิโอ
สายพัันธุ์์�เดิิม 14 ราย
ในปากีีสถาน และ
อีีก 1 ราย ที่่�อยู่่�ใกล้้
เคีียง ประเทศใน
อััฟกานิิสถาน— สอง
ประเทศสุุดท้้าย
ที่่�ไวรััสโปลิิโอเป็็น
โรคประจํําถิ่่�น

เนื่่� อ งจากมีีช่่ ว งเวลาที่่� ไวรัั ส สามารถออกฤทธิ์์� ที่่�
ผู้้�เข้้ า ร่่ ว มการทดลองจำเป็็ น จะต้้ อ งถูู ก กัั ก กัั น เป็็ น เวลา
อย่่ า งน้้ อ ย  28 วัั น  อาสาสมัั ค รต้้ อ งผ่่ า นการคัั ดกร อง
ทางการแพทย์์และสภาพจิิต เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพร้้อมสํําหรัับ
ความท้้ า ทายและสามารถทํํ า หน้้ า ที่่� เ ป็็ นกลุ่่�ม ได้้ “เรามีี
นัักจิิตวิิทยาสองคนช่่วยคััดกรองอาสาสมััคร” De Coster
กล่่าวพร้้อมเสริิมว่า่ ผู้้�เข้้าร่่วมจะได้้รับั การดููแลด้้านสุุขภาพจิิต
ตลอดช่่วงเวลาการทดลอง
อาสาสมััครส่่วนใหญ่่มาจากประเทศเนเธอร์์แลนด์์
และที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง รวมถึึงแม่่บ้้าน นัักเรีียนที่่�จบวิิทยานิิพนธ์์
ปริิญญาโทและผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีเวลาพัักร้้อนสั้้�นๆ ทั้้�งหมด
เข้้ากัันได้้ดีีแม้้จะมีีเรื่่�องกระทบกัันบ้้างเป็็นครั้้�งคราวในเรื่่�อง
ที่่�ไม่่มีีนััยสํําคััญ เช่่น  ความยุ่่�งเหยิิงในห้้องครััว “บางคน
เมื่่�อมารวมกััน อาจจะมีีความชอบต่่างกััน เช่่น การชมทีีวีี
รายการเรีียลลิิตี้้� Big Brother” Caro Bouten หนึ่่�งใน
ผู้้�อาสาสมััครช่่วยอธิิบาย “ฉัันกํําลัังเขีียนหนัังสืือ ดัังนั้้�น
ฉัันจึึงไม่่สนใจ ฉัันจะกลัับไปที่่�ห้้องพัักของฉััน ฉัันมีีจุุดสนใจ
อื่่�นเฉพาะตนเอง”
เพราะโรคโปลิิโอ ทำให้้คุุณป้้าของ Bouten ต้้องใช้้
เครื่่�องค้้ำยัันขาช่่วยการเดิิน มีีชีีวิิตที่่�ยากลํําบากในโรงเรีียน
ประจํํา แยกจากครอบครััว และรู้้�สึึกละอายใจกัับสภาพนี้้�
ความทรงจํํ า เหล่่ า นั้้� น พร้้ อ มงานในฐานะพยาบาลและ
ที่่ปรึึก
� ษาด้้านผู้้�ลี้้ภั� ย กร
ั ะตุ้้�นให้้เธออาสาเข้้าร่่วมการศึึกษาวิิจัยั
ในโครงการ  เธอเริ่่�มตระหนัักว่่ามีีความสํําคััญมากแค่่ไหน 
เมื่่�อเธอได้้รัับเชิิญให้้เข้้าเฝ้้าพระราชิินีีแห่่งเบลเยีียม 
วััคซีีน  NOPV2 ได้้รัับบรรจุุให้้ใช้้เป็็นวััคซีีนฉุุกเฉิิน
ครั้้�งแรก โดยองค์์การอนามััยโลกในเดืือนพฤศจิิกายน 2020
แต่่วัคั ซีีนดัังกล่่าวเปิิดตัวั ก่่อนครั้้ง� แรกในเดืือนมีีนาคม 2021
ในประเทศไนจีีเรีียและไลบีีเรีีย ตลอดครึ่่ง� ปีีแรกของปีี 2022
มีีการฉีีดวััคซีีนนี้้�มากกว่่า 370 ล้้านโดสในกว่่า 20 ประเทศ
“มีีแนวโน้้มที่่�ดีีมาก และดููเหมืือนว่่าเรากํําลัังทํํา
ในสิ่่�งที่่�ควรจะทํํา: การกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันของประชากรและ
ขััดขวางการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโปลิิโอในสภาพแวดล้้อม
ส่่วนใหญ่่โดยมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการระบาดครั้้�งใหม่่น้้อย
ลงมาก” บัันดิิโอปาดยาย ให้้ความเห็็น 
ด้้วยตััววััคซีีนใหม่่เองไม่่ใช่่ยาวิิเศษ มัันจะไม่่หยุุด
การแพร่่เชื้้�อโปลิิโอ หากการรณรงค์์ให้้วััคซีีนไม่่สามารถ
เข้้าถึึงเด็็กเกืือบ 90 เปอร์์เซ็็นต์์ในเขตที่่�ต้้องการตอบสนอง
การบููรณาการให้้ตอบสนองเรื่่อ� งโรคโปลิิโอกัับความต้้องการ
ที่่�สำคััญของชุุมชนเป็็นเรื่่�องสํําคััญ นัักรณรงค์์กล่่าวว่่า นี่่�คืือ
กุุญแจในการได้้รับั ความไว้้วางใจและความร่่วมมืือ เป็็นเรื่่อ� ง
ที่สํ่� าํ คััญเนื่่อ� งจากการให้้วัคั ซีีนในผู้้�ที่ยั่� งั ไม่่เคยได้้รับั วััคซีีนเลยยััง

เป็็นอุุปสรรคที่่�ทํําให้้เชื้้�อโรคโปลิิโอกลายพัันธุ์์�  และสามารถ
กระจายไปทั่่�วโลก ระบาดในสถานที่่�ที่่�แม้้ไม่่เคยพบเห็็น
โรคนี้้ม� าก่่อนในรอบหลายปีี เช่่น เจ้้าหน้้าที่ต่� รวจพบเชื้้อ� โปลิิโอ
ในน้้ำเสีียที่่� ล อนดอนและนิิ ว ยอร์์ กซิิ ตี้้� ใ นปีี นี้้� เป็็ นต้้ น 
เมื่่� อ เดืือนกรกฎาคม ปีี 2022 เจ้้ า หน้้ า ที่่� ส าธารณสุุ ข
ได้้ ปร ะกาศว่่ า มีีชายที่่� ไ ม่่ เ คยได้้ รัั บ วัั ค ซีีนในรัั ฐ นิิ ว ยอร์์ ก 
ป่่วยด้้วยโรคโปลิิโอไวรััสสายพัันธุ์์�ที่่�เชื่่�อมโยงกัับพัันธุุกรรม
ของการแพร่่กระจายในลอนดอน
ไม่่ เ คยใกล้้ จ ะขจัั ด โปลิิ โ อให้้ ห มดไปได้้
มากไปกว่่าที่่�เป็็นอยู่่�ตอนนี้้�แม้้มีีการงดเว้้น
การรณรงค์์ ข จัั ด โปลิิ โ อบ่่ อ ยครั้้� ง แต่่
มีีเหตุุ ผ ลมากมายที่่� จ ะเชื่่� อ ได้้ ใ นวัั น นี้้� ว่่ า
ประชาคมโลกรวมกัันเป็็นปึึกแผ่่นเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ GPEI
ล่่าสุุด ผู้้�นํํากลุ่่�มตอลิิบานที่่�กลัับมามีีอํํานาจในอััฟกานิิสถาน
เมื่่�อปีีที่่�แล้้ว ตกลงที่่�จะอนุุญาตให้้การรณรงค์์หยอดวััคซีีน
แบบเคาะประตููบ้้านต่่อบ้้านกลัับมาทั่่�วประเทศได้้อีีกครั้้�ง
หลัั ง จากถูู กห้้ า มเมื่่� อ 3 ปีี ค รึ่่� ง ก่่ อ นในบางพื้้� น ที่่� และ
มีีนวััตกรรมทางวิิทยาศาสตร์์มากขึ้้�น 
เช่่นเดีียวกัับนัักรณรงค์์โปลิิโอหลายๆ คนเช่่น Nana
Yaa Siriboe สมาชิิกของสโมสรโรตารีีแห่่งอัักกราลาโบน 
ประเทศกานา ได้้รัับประสบการณ์์ตรง เพราะลููกพี่่�ลููกน้้อง
ของเธอเป็็นผู้้�รอดชีีวิิตจากโรคโปลิิโอ แต่่ต้้องใช้้ไม้้ค้้ำยััน 
ขณะนี้้เ� ดิินได้้โดยลํําพัังแล้้ว แม่่ฉันั บอกเธอว่่า “ฉัันจะไม่่ยอม
ให้้เธอคิิดว่่า เธอกำำ�ลังั หมดหนทาง” ขอบอกว่่า “ลููกพี่่�ลููกน้้อง
ของฉัันเป็็นนัักสู้้�”
Siriboe กลายเป็็นประธานคณะกรรมการโปลิิโอพลััส
ของกานาในปีี 2019 ไม่่ น านจากที่่� มีีผู้้�ป่่ ว ยโปลิิ โ อ
กลายพัันธุ์์�เกิิดขึ้้�นในประเทศ ประมาณหนึ่่�งทศวรรษหลััง
จากที่่�มีีการประกาศว่่าปลอดโปลิิโอ เธอระดมอาสาสมััคร
โรตารีีไปเยี่่� ยมบ้้ า น  โรงเรีียน  โบสถ์์  มัั ส ยิิ ด  และตลาด 
เพื่่� อ ค้้ น หาและช่่ ว ยสร้้ า งภูู มิิ คุ้้�ม กัั น ให้้ เ ด็็ ก ๆ และหยุุ ด
การระบาดได้้สองปีี แต่่โรคโปลิิโอทํําให้้มีีหนึ่่ง� คนเป็็นอัมั พาต
ในเดืือนมิิถุุนายนนี้้� กระตุ้้�นให้้เกิิดการรณรงค์์หยอดวััคซีีน
เป็็นวงกว้้างอีีกครั้้�ง ซึ่่�งจะเริ่่�มในเดืือนสิิงหาคม
วััคซีีนโปลิิโอชนิิดใหม่่ nOPV2 ทํําให้้เธอมีีความหวััง
มารดาที่่�เธอเฝ้้าดููมาตลอดหลายปีีก็็เช่่นกััน ช่่วยพาลููกๆ ไป
หยอดวััคซีีน “นัับเป็็นความสุุข” เธอกล่่าวขณะพบปะกัับเด็็ก ๆ
“คุุ ณ จะได้้ เ ล่่ น กัั บ พวกเขา เด็็ ก บางคนชอบเห็็ น นิ้้� ว ก้้ อ ย
ระบายสีี ด้้ ว ยปากกาเพื่่� อ แสดงว่่ า เด็็ ก คนนี้้� ไ ด้้ รัั บ
การหยอดวััคซีีนแล้้ว เราให้้รางวััลท็็อฟฟี่่�แก่่เขา นัับเป็็น
ประสบการณ์์ที่่�ยอดเยี่่�ยมมาก” 
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People of action รอบโลักํ
By BRAD WEBBER

ผู้แปีลิ: อน.ส์ุมาลิี ธินวัฒน์ ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีพิลิอยร์าชับุร์ี

ถูกํจัดูให�อยู่ใน

อันดูับทํี� 5
ของป็ร็ะเที่ศบร็าซึ่ิล
จากัจำนี้วนี้ย่านี้ย่นี้ต์ที่้�ลงที่ะเบ้ย่นี้
บราซี่ลั

20

%

ของช้าวแคลิฟอร็์เนี้้ย่
(Californians)
เผ้ช้ิญหนี้้ากัับ
ความื่ไมื่่มื่ั�นี้คง
ที่างอาหาร็ในี้แต่ละวันี้

แมื่้วา่ สิลคิ อนี้วัลเลย่์ เป็็นี้หนี้่ง� ในี้สถืานี้ที่้ที่� ผ้้� คู้ นี้ร็�ำร็วย่
ที่้�สุดิในี้โลกั แต่มื่้ความื่เหล่�อมื่ล�ำดิ้านี้ร็าย่ไดิ้และ
ความื่หิวโหย่ ซึ่่�งที่ำให้เกัิดิป็ัญหากัับโคร็งกัาร็แจกั
จ่าย่อาหาร็ในี้พ่�นี้ที่้� ในี้ช้่วงสองป็ีที่้�ผ้่านี้มื่าสโมื่สร็
โร็ตาร็้ซึ่าร็าโตกั้า แคลิฟอร็์เนี้้ย่ไดิ้มื่าร็วมื่ตัวกัันี้อย่่าง
ต่อเนี้่�องที่้� Martha’s Kitchen ซึ่่�งเป็็นี้ห้องคร็ัว
ที่ำซึุ่ป็ในี้เมื่่องซึ่านี้โจ โดิย่ที่้�สมื่าช้ิกัจะเตร็้ย่มื่อาหาร็
เดิ่อนี้ละคร็ั�ง สโมื่สร็ไดิ้ร็่วมื่มื่่อป็ร็ะสานี้กัันี้ในี้กัาร็จัดิ
ซึ่่�อร็ถืบร็ร็ทีุ่กัห้องเย่็นี้มืู่ลค่า 95,000 ดิอลลาร็์ เพ่�อ
ความื่สะดิวกัในี้กัาร็เกั็บสิ�งของที่้�อาจเนี้่าเส้ย่ และ
สิ�งของอ่�นี้ๆ ที่้�ไดิ้ร็ับบร็ิจาคจากัองค์กัร็ต่างๆ เช้่นี้
The Second Harvest of Silicon Valley ซึ่่�งเป็็นี้
ธนี้าคาร็อาหาร็ ที่้�มื่้มืู่ลค่าเที่่ากัับคร็่�งหนี้่�งของร็าคา
ร็ถืบร็ร็ทีุ่กัห้องเย่็นี้ นี้าย่กัผ้่านี้พ้นี้แซึ่นี้จิตา้ เซึ่สฮุาดิร็้�
จากัสโมื่สร็โร็ตาร็้ซึ่าร็าโตกั้า กัล่าวว่า “ห้้องครัว
ซิุปีเองไมี่มีีสิ�งอำานวยความีสะดวกที�จิะจิัดเก็บของที�
กว้างขวาง รถ่บรรทุกช่วยไมี่ให้้อาห้ารเน่าเสีย” ดิ้วย่
เงินี้จำนี้วนี้ 3,000 ดิอลลาร็์ที่ไ้� ดิ้ร็บั บร็ิจาคจากัสโมื่สร็
โร็ตาร็้บางกัะลอ ตะวันี้ตกั ป็ร็ะเที่ศอินี้เดิ้ย่ โคร็งกัาร็นี้้�
แสดิงให้เห็นี้ถื่งพลังของมื่ิตร็ภูาพร็ะหว่างป็ร็ะเที่ศ
เซึ่สฮุาดิร็้� กัล่าวอ้กัว่า “โดยปีกติแล้ว คนจิะมีอง
ว่าปีระเทศที�พัฒนาแล้ว คือผ่้้ให้้ความีช่วยเห้ลือ
แก่ ปี ระเทศกำา ลั ง พั ฒ นา”“มีี ค วามีต้ อ งการ
ด้านอาห้ารอย้่เต็มีไปีห้มีด และเมีื�อพ้ดถ่ึงการเปี็น
พันธมีิตร การให้้ควรมีาจิากทั�ง 2 ทาง”
ClubÄof
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หนี้่� ง ป็ี ห ลั ง จากัที่้� ส มื่าช้ิ กั บางคนี้ไดิ้ เ ข้ า ร็่ ว มื่ในี้
ร็าย่กัาร็แร็ลล้บ� นี้ถืนี้นี้คร็ัง� แร็กัของเที่ศบาล ในี้พ่นี้� ที่้�
ของพวกัเขา สโมื่สร็โร็ตาร็้ Combo Novo do Parecis
ไดิ้ เข้ า มื่ามื่้ บ ที่บาที่มื่ากัข่� นี้ ในี้ฐานี้ะผู้้ ขั บ เคล่� อ นี้
หลักัของงานี้ The Travessia do Parecis ซึ่่ง� ถืูกัจัดิข่นี้�
ในี้เดิ่อนี้เมื่ษาย่นี้ ใช้้เส้นี้ที่างร็ะย่ะที่าง 120 ไมื่ล์
โดิย่ป็ร็ะมื่าณในี้ร็ัฐมื่าตูโกัร็ซึู่ ที่างตะวันี้ตกักัลางของ
ป็ร็ะเที่ศบร็าซึ่ิล ซึ่่�งมื่้ย่านี้ย่นี้ต์เข้าร็่วมื่ 87 คันี้ และ
ผู้้ขับข้� 261 คนี้ “เส้นทางที�ถ่้กวางไว้เต็มีไปีด้วย
ธรรมีชาติทสี� วยงามี นำ�าตกทีง� ดงามี แมี่นำ�าทีมี� นี ำ�าใสแจิว
และวัฒนธรรมีพื�นเมีือง” อเดิร็้ย่โนี้้ แพส กัล่าว
เขาเป็็นี้สมื่าช้ิกัของสโมื่สร็และผู้จ้ ดิั งานี้ ซึ่่ง� ร็่วมื่กัับเฮุโร็ซึ่่า
ภูร็ร็ย่าของเขา ไดิ้อันี้ดิับที่้� 2 ในี้ร็ะดิับกัลางสมื่าช้ิกั
สโมื่สร็ 35 คนี้จากัจำนี้วนี้ 44 คนี้ของสโมื่สร็ จัดิอาหาร็
และลานี้เคร็่� อ งดิ่� มื่ เพ่� อ ช้่ ว ย่สโมื่สร็ร็ะดิมื่ทีุ่ นี้
ไดิ้มื่ากักัว่า 4,200 ดิอลลาร็์สหร็ัฐ
Club of Campo Novo
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ของช้าวฝีั�งเศส
บร็ิโภูคคร็ัวซึ่องต์
2 ถื่ง 3 ช้ิ�นี้
ต่อสัป็ดิาห์

เกั่อบที่ศวร็ร็ษที่้�สโมื่สร็โร็ที่าแร็คที่์
Tours ไดิ้ ร็ ะดิมื่ทีุ่ นี้ เพ่� อ กัาร็กัุ ศ ล
โดิย่ผ้่านี้กัาร็ขาย่ของที่้�ที่ำอย่่างเป็็นี้
ป็ร็ะจำ ค่ อ ขาย่ตะกัร็้ า บร็ร็จุ ดิ้ ว ย่
คร็ัวซึ่องต์สอดิไส้ช้อ็ กัโกัแลต (ซึ่่ง� เป็็นี้
ขนี้มื่ที่้�กัร็อบนี้อกันีุ้่มื่ในี้ ช้าวฝีร็ั�งเศส
เร็้ย่กัว่าขนี้มื่ป็ังช้็อกัโกัแลต) ถืุงช้า
นี้� ำ ผ้่� ง และของว่ า งสุ ดิ เซึ่อร็์ ไ พร็ส์
ในี้ช้่วงป็ีโร็ตาร็้ 2021-2022 สโมื่สร็
ขาย่ตะกัร็้ า จำนี้วนี้ 852 ตะกัร็้ า
ไดิ้ เ งิ นี้ 4,700 ดิอลลาร็์ มื่อบให้
องค์กัร็ช้่อ� The Sapeurs-Lipopette
Association ซึ่่ง� เป็็นี้องค์กัร็กัาร็กัุศล
นี้ักัผ้จญเพลิง ที่้�มื่อบตุกัตาสัตว์และ
ของขวัญอ่�นี้ๆ สำหร็ับเดิ็กัที่้�เจ็บป็่วย่
สโมื่สร็ไดิ้ร็ับบร็ิจาคสิ�งของสำหร็ับ

จัดิลงตะกัร็้าจากัผู้้บร็ิจาค 6 กัลุ่มื่ธุร็กัิจ สมื่าช้ิกัส่วนี้ใหญ่ของสโมื่สร็
Tours เข้าร็่วมื่กัิจกัร็ร็มื่ พวกัเขาไดิ้ร็บั ความื่ร็่วมื่มื่่อจากัสโมื่สร็อ่นี้� ร็วมื่ที่ัง�
สโมื่สร็ Tours Plumereau และช้่วย่ในี้กัาร็ส่งมื่อบโร็แที่เร็้ย่นี้ในี้ที่้องที่้�
กั็พอใจในี้กัาร็ซึ่่�อตะกัร็้าเช้่นี้กัันี้ “มีันเปี็นความีพยายามีร่วมีกันและ
โครงการที�สวยงามีที�สร้างผ่ลกระทบอย่างแท้จิริงในเมีืองของเรา”
Léonore Aﬁf นี้าย่กัผ้่านี้พ้นี้ของสโมื่สร็กัล่าว
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สโมื่สร็โร็ที่าแร็ค์ Fiorenzuola d’Arda Pallavicino
ร็่ ว มื่มื่่ อ กัั บ เจ้ า หนี้้ า ที่้� เ ที่ศบาลและสโมื่สร็โร็ตาร็้
Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore ของอิตาล้
Pallavicino และ Piacenza S. Antonino ป็กัคลุมื่ดิ้วย่
ที่้าที่าย่นี้ักัเร็้ย่นี้ช้ั�นี้มื่ัธย่มื่ป็ลาย่ให้นี้ำเสนี้อโคร็งกัาร็ พ่�นี้ที่้�ป็่า
ดิ้านี้ความื่ย่ั�งย่่นี้ของสิ�งแวดิล้อมื่ ซึ่่�งผู้้นี้ำของเมื่่อง
สามื่าร็ถืนี้ำไป็ใช้้ไดิ้ นี้ักัเร็้ย่นี้จำนี้วนี้มื่ากัของสถืาบันี้
Matti เข้าร็่วมื่ป็ร็ะช้ันี้เพ่�อช้ิงร็างวัลเงินี้สดิ (Rotary)
ในี้กัิ จ กัร็ร็มื่เพ่� อ สิ� ง แวดิล้ อ มื่ โร็ที่าแร็คเที่อร็์ ที่ ำ
หนี้้าที่้�เป็็นี้ติวเตอร็์ร็ะหว่างกัร็ะบวนี้กัาร็ที่ำกัิจกัร็ร็มื่
เพ่�อสิ�งแวดิล้อมื่ อดิ้ตนี้าย่กั Guido Bosi กัล่าวว่า
“รางวัลที�ห้นึ�ง พร้อมี เงินสด 550 ดอลลาร์ ได้แก่
โครงการฟน ฟ้สงิ� แวดล้อมีของสวนสาธารณะ Lucca
Park” และ Bosi ย่ังกัล่าวดิ้วย่ว่า คณะกัร็ร็มื่กัาร็ตัดิสินี้
ป็ร็ะที่ับใจอย่่างย่ิ�งที่้�นี้ักัเร็้ย่นี้ร็่วมื่มื่่อกัันี้ที่ำวิจัย่แผ้นี้
ของสวนี้สาธาร็ณะที่้� มื่้ อ ยู่่ แ ล้ ว ในี้กัาร็นี้ำเสนี้อ
แผ้นี้งานี้ของพวกัเขา

สโมื่สร็โร็ที่าแร็คที่์ โ คลั มื่ โบ ศร็้ ลั ง กัา ฉัลองคร็บร็อบ
52 ป็ี ดิ้ ว ย่กัาร็ที่ำโคร็งกัาร็ให้ เ สร็็ จ สิ� นี้
52 โคร็งกัาร็ในี้ช้่ ว งป็ี โ ร็ตาร็้
2021-22 ในี้เดิ่ อ นี้มื่้ นี้ าคมื่
เพ่� อ ที่ำให้ ไ ดิ้ 10 โคร็งกัาร็
โร็ที่าแร็คเที่อร็์ ไ ดิ้ ข่� นี้ ร็ถืบั ส
เดิินี้ที่างเป็็นี้เวลา 30 ช้ั�วโมื่ง
ร็ถืบัสกัาร็กัุศลนี้้�ร็่วมื่โคร็งกัาร็
มื่านี้ับ 10 ป็ี ไดิ้จัดิส่งหนี้ังส่อ
ใ ห้ กัั บ ห้ อ ง ส มืุ่ ดิ ข อ ง โร็ ง เร็้ ย่ นี้
เคร็่� อ งที่ำความื่อุ่ นี้ ให้ กัั บ ศู นี้ ย่์ ฟ นี้ ฟู
สั ต ว์ ป็่ า เตาอบไฟฟ้ า ให้ กัั บ ศู นี้ ย่์ พั ฒ นี้าฝีี มื่่ อ แร็งงานี้
หมื่้ อ หุ ง ข้ า วให้ กัั บ ที่้� พั กั ของเดิ็ กั พิ เ ศษ และป็ั นี้ ส่ ว นี้
อาหาร็และผ้ลิ ต ภูั ณ ฑ์ อ่� นี้ ๆ ให้ กัั บ บ้ า นี้ที่้� ดิู แ ลเดิ็ กั และ
คนี้ช้ร็า ที่างกัลุ่มื่ไดิ้ติดิตั�งถืังขย่ะร็้ไซึ่เคิลตามื่ช้าย่หาดิและ
ป็ลูกัต้นี้ไมื่้เพ่อ� ป็้องกัันี้กัาร็กััดิเซึ่าะและพ่นี้� ที่้ว� างไข่ของเต่า
โคร็งกัาร็ร็ิเร็ิ�มื่นี้้�ไดิ้ร็ับทีุ่นี้จากัสมื่าช้ิกั คร็อบคร็ัว และธุร็กัิจ
ของสโมื่สร็ที่ัง� ในี้อดิ้ตและป็ัจจุบนี้ั “เราได้พฒ
ั นาวัฒนธรรมี ป็ร็ะเที่ศและ
ในการสร้างเครือข่ายของผ่้ปี้ รารถ่นาดีมีนี ำ�าใจิ แทนการจิัด ในี้พ่�นี้ที่้�
ที่างภููมื่ิศาสตร็์
ระดมีทุน” Chedliya Ishak นี้าย่กัผ้่านี้พ้นี้กัล่าว

ม่ีสิ่โม่สิ่ร
โรทําแรคทํใน
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ส์นเทศโร์ตาร์ี
PRID ศ.ดร์.เส์าวลิักัษณ์ ร์ัตนวิชัชั์

DEI: แนวคิด
ในกัาร์พิัฒนาองค์กัร์ (ตอนที� 2)
หนึ่งในแนวคิดริเริ่มของโรตารีสากลที่สำคัญในปนี้ คือ แนวคิดหรือหลักการ DEI ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารโรตารีสากล ไดออกแถลงการณอยางเปนทางการใหสโมสรโรตารีนำไปเปนแนวปฏิบตั ใิ นกิจกรรมตางๆ
ทัง้ ในสโมสรและชุมชน ใหสอดคลองกับวิสยั ทัศนของโรตารีสากลทีเ่ นนการรวมมือกันระหวางสมาชิก ซึง่ มีธรุ กิจ
และวิชาชีพหลากหลายเพื่อสรางสรรค การเปลี่ยนแปลง ที่ยั่งยืนเปนประโยชนแกโลก ชุมชน และตนเอง
DEI มาจากัตั ว ย่ อ แร์กัของคำศั พิ ท์ ภ าษาอั ง กัฤษ
3 คำ คื อ Diversity (ความหลิากัหลิาย) Equity
(ความเส์มอภาค) แลิะ Inclusion (กัาร์อยู่ร์่วมกััน)
ความหลิากัหลิาย เป็็นี้หนี้่ง� ในี้คุณค่าหลักั (Core Value) ที่้ส� ำคัญ
ของโร็แที่เร็้ย่นี้ ซึ่่�งให้คุณค่าและย่อมื่ร็ับความื่แตกัต่างร็ะหว่างบุคคล
สมื่าช้ิกัทีุ่กัคนี้มื่้ศักัย่ภูาพ ลักัษณะ หร็่อคุณสมื่บัติพิเศษที่้�แตกัต่างกัันี้
ไมื่่ว่าจะเป็็นี้ อายุ่ เช้่�อช้าติ เผ้่าพันี้ธุ์ ภูาษา ศาสนี้า เพศ เพศวิถื้ สถืานี้ภูาพ
ที่างเศร็ษฐกัิจและสังคมื่ วัฒนี้ธร็ร็มื่ ความื่เช้่อ� ที่างศาสนี้า กัาร็เมื่่อง ตลอดิจนี้
ป็ร็ะสบกัาร็ณ์ช้้วิตและอุดิมื่กัาร็ณ์ ความื่แตกัต่างนี้ั�นี้ๆ มื่้ที่ั�งความื่แตกัต่าง
ที่้�มื่องเห็นี้ไดิ้ช้ัดิเจนี้ เช้่นี้ ภูาษา อายุ่ เพศ ฯลฯ และความื่แตกัต่าง
ที่้�ไมื่่อาจมื่องเห็นี้ไดิ้ เช้่นี้ ความื่เช้่�อ อุดิมื่กัาร็ณ์ ภููมื่ิหลังป็ร็ะสบกัาร็ณ์ช้้วิต
กัาร็อบร็มื่เล้�ย่งดิู ฯลฯ ความื่แตกัต่างที่้�มื่องไมื่่เห็นี้นี้้เ� อง กั่อให้เกัิดิป็ัญหา
และอุป็สร็ร็คในี้กัาร็เข้าใจความื่ต้องกัาร็ของบุคคลต่างๆ อันี้เกัิดิจากั
อคติทไี� ม่ร์ตู้ วั ของแต่ละคนี้ในี้กัาร็ตัดิสินี้ใจหร็่อสร็ุป็แนี้วคิดิต่างๆ ไป็ตามื่
กัร็อบแนี้วคิดิตามื่ป็ร็ะสบกัาร็ณ์ของตนี้เอง ขาดิความื่เข้าใจตัวตนี้ที่้แ� ที่้จร็ิง
ของแต่ละบุคคลไดิ้ และนี้ำมื่าซึ่่ง� ความื่เข้าใจผ้ิดิ ความื่ผ้ิดิพลาดิ ความื่ขัดิแย่้ง
และความื่อยุ่ติธร็ร็มื่ เช้่นี้ กัาร็มื่อบหมื่าย่งานี้ กัาร็ย่กัย่่อง กัาร็เล่�อนี้ขั�นี้
เล่อ� นี้ตำแหนี้่ง ฯลฯ กัาร็ขจัดิอคติของแต่ละบุคคลย่่อมื่นี้ำไป็สูค่ วามื่ยุ่ตธิ ร็ร็มื่
และโอกัาสที่้�เสมื่อภูาคตามื่ความื่ต้องกัาร็แกั่ทีุ่กัคนี้ไดิ้
ความเส์มอภาค ในี้กัาร็ให้โอกัาสแกั่สมื่าช้ิกัทีุ่กัคนี้ตามื่ความื่ต้องกัาร็
จ่ ง เป็็ นี้ เป็้ า หมื่าย่สำคั ญ ในี้กัาร็พั ฒ นี้ากัลุ่มื่ คนี้หร็่ อ องค์ กั ร็ให้ เ พิ� มื่ พู นี้
ข้ดิความื่สามื่าร็ถื จากัความื่แตกัต่างที่างความื่คิดิ ความื่ร็ู้ความื่สามื่าร็ถื
และความื่ต้ อ งกัาร็ของแต่ ล ะบุ ค คลไดิ้ อ ย่่ า งเหมื่าะสมื่ตามื่กัาลเที่ศะ
ความื่เสมื่อภูาคดิังกัล่าว อาจร็วมื่ไป็ถื่งกัาร็เป็ล้�ย่นี้แป็ลงวัฒนี้ธร็ร็มื่ของ
องค์กัร็ให้ย่อมื่ร็ับความื่แตกัต่างของแต่ละบุคคลมื่ากัข่�นี้ให้โอกัาสสมื่าช้ิกั
ไดิ้ร็ับที่ร็าบแผ้นี้กัาร็ดิำเนี้ินี้งานี้ หนี้้าที่้�ในี้ความื่ร็ับผ้ิดิช้อบต่างๆ ร็วมื่ที่ั�ง
เป็ิ ดิ โอกัาสให้ แ สดิงความื่คิ ดิ เห็ นี้ เสนี้อความื่ต้ อ งกัาร็และมื่้ ส่ ว นี้ร็่ ว มื่
ในี้กัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ อย่่างเต็มื่ที่้� เช้่นี้ กัาร็พิจาร็ณาป็ร็ะเภูที่อาช้้พของสมื่าช้ิกั
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เพ่อ� ดิูศกัั ย่ภูาพของสโมื่สร็ที่้มื่� แ้ ละแสวงหาสมื่าช้ิกัในี้ป็ร็ะเภูที่อาช้้พอ่นี้� ๆ
เพิมื่� เติมื่ กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่กัิจกัร็ร็มื่สโมื่สร็ (Club Assembly) ที่้มื่� ป็้ ร็ะสิที่ธิภูาพ
ให้สมื่าช้ิกัมื่้สว่ นี้ร็่วมื่และกัาร็จัดิสร็ร็หนี้้าที่้ค� วามื่ร็ับผ้ิดิช้อบให้บคุ คลต่างๆ
อย่่ า งเหมื่าะสมื่ตามื่ความื่สามื่าร็ถืและความื่สนี้ใจ กัาร็ส่ ง เสร็ิ มื่
ป็ร็ะสบกัาร็ณ์ แ ละความื่สามื่าร็ถืของสมื่าช้ิ กั ทีุ่ กั ๆ ดิ้ า นี้ ร็วมื่ที่ั� ง
กัาร์ใชั้ปีร์ะมวลิจร์ิยธิร์ร์ม DEI ในี้สโมื่สร็หร็่อในี้องค์กัร็ อันี้ไดิ้แกั่
กัาร็ใช้้ภูาษาที่้ใ� ห้เกั้ย่ร็ติกันี้ั และกัันี้ กัาร็ช้่วย่เหล่อเกั่อ� กัูลกัันี้ กัาร็ส่งเสร็ิมื่
กัาร็ที่ำงานี้หร็่อกัาร็อยู่่ร็่วมื่กัันี้อย่่างมื่้ความื่สุข และกัาร็ย่กัย่่องย่อมื่ร็ับ
ความื่หลากัหลาย่ของความื่แตกัต่างร็ะหว่างบุคคล
ผ้ลที่้�ไดิ้ร็ับจากัความื่เสมื่อภูาคในี้โอกัาสของกัาร็มื่้ส่วนี้ร็่วมื่
และดิ้วย่มื่ิตร็ภูาพที่้�ดิ้ร็ะหว่างกัันี้ ย่่อมื่ที่ำให้สมื่าช้ิกัทีุ่กัคนี้อยู่ร์่วมกััน
ไดิ้อย่่างมื่้ความื่สุข เกัิดิความื่ร็่วมื่มื่่อร็ะหว่างกัันี้ เกัิดิป็ร็ะสิที่ธิภูาพของ
กัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ อย่่างมื่้คุณภูาพ ความื่ร็ู้ส่กัของกัาร็มื่้ส่วนี้ร็่วมื่ กัาร็ไดิ้ร็ับ
กัาร็ย่กัย่่อง มื่้กัำลังใจ และมื่้ความื่มื่ั�นี้ใจในี้ความื่กั้าวหนี้้าในี้หนี้้าที่้�และ
กัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ จะช้่วย่ให้สโมื่สร็และองค์กัร็เจร็ิญกั้าวหนี้้าไดิ้อย่่างย่ัง� ย่่นี้
ผ้ลลั พ ธ์ ข อง DEI จะมื่้ ป็ ร็ะสิ ที่ ธิ ภู าพไดิ้ มื่ ากันี้้ อ ย่เพ้ ย่ งใดิ
แกั่สโมื่สร็ องค์กัร็และตัวที่่านี้เองนี้ันี้� ย่่อมื่ข่นี้� อยู่กั่ บั ความื่ร็่วมื่มื่่อร็่วมื่ใจ
ของที่่านี้ในี้ฐานี้ะ “คนทำจร์ิง” (People of Action) หร็่อ
โร็แที่เร็้ย่นี้ซึ่่�งจะเป็็นี้ผู้้พิสูจนี้์และให้คำตอบไดิ้ดิ้วย่ตัวของที่่านี้เอง
จากักัาร็นี้ำหลักักัาร็ DEI ไป็ป็ฏิบัติอย่่างจร็ิงจัง
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Production Supervisor, คอลเกตปาล์์มโอลีีฟ ประเทศไทย
Project Engineer, Publicker Industry, Philadelphia,
Pennsylvania, USA
Technical Sales Engineer, เอสโซ่่ ประเทศไทย
กรรมการผู้้�จััดการ Sinovest Enterprises Ltd. (ปััจจุุบััน)
สมาชิิกก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีบางรััก (พ.ศ.2527)
นายกสโมสร (2529-30) ผู้้�ว่่าการภาค 3350 (2535-36)
ผู้้�นำการฝึึกอบรมผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกของโรตารีีสากล
ประธานคณะกรรมการโปลิิโอพลััสแห่่งชาติิ ประเทศไทย
Regional Rotary Foundation Coordinator (RRFC)
กรรมการบริิหารโรตารีีสากล (2548-50)
ประธานคณะกรรมการศููนย์์สัันติิภาพโรตารีีสากล
ประธานคณะกรรมการเจ้้าภาพจััดการประชุุมใหญ่่
โรตารีีสากล กรุุงเทพฯ ปีี 2555
Paul Harris Fellow และ Major Donor

การเชิิดชููเกีียรติิ รางวัั ล บริิ ก ารเหนืือตนเองของโรตารีีสากล, รางวัั ล เกีียรติิ คุุ ณ
การบำเพ็็ญประโยชน์์ (Citation for Meritorious Service) และ
รางวัั ล เกีียรติิ คุุ ณ การบำเพ็็ ญ ประโยชน์์ ดีี เด่่ น  (Distinguished
Service Award) ของมููลนิิธิิโรตารีี
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มูลินิธิิภาคโร์ตาร์ีไทย
มูลินิธิิของโร์ตาร์ีในปีร์ะเทศไทย
โดย นร์เศร์ษฐ ปีัทมานันท์, กัร์ร์มกัาร์บร์ิหาร์โร์ตาร์ีส์ากัลิ (2548-50)

หากัจะพิู ด ถ่ ง ความเปี น มาของมู ลิ นิ ธิิ ภ าคโร์ตาร์ี ไ ทยคงจะต้ อ งพิู ด ถ่ ง
ศูนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทศไทยกั่อน เพิร์าะมูลินิธิิมีมูลิเหตุมาจากัศูนย์โร์ตาร์ีฯ
ความเปีนมาของศูนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทศไทย
กัลางป็ี พ.ศ. 2535 ขณะนี้ันี้� ผ้มื่เป็็นี้ผู้ว้ า่ กัาร็ภูาค
ร็ับเล่อกั ไดิ้มื่้มื่ติจากักัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สภูาอดิ้ตผู้้ว่ากัาร็ภูาค
ให้จัดิตั�งศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ข่�นี้เพ่�อสนี้ับสนีุ้นี้
กัาร็ที่ำงานี้ของภูาคและสโมื่สร็โร็ตาร็้โดิย่ให้ผ้มื่ร็ับมื่า
ดิำเนี้ินี้กัาร็ ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ จ่งถื่อกัำเนี้ิดิข่�นี้ที่้�สำนี้ักังานี้
ของผ้มื่ โดิย่ผ้มื่ไมื่่ไดิ้คิดิค่าใช้้จ่าย่ใดิๆ ตลอดิร็ะย่ะเวลา
ป็ร็ะมื่าณ 5 ป็ี
ต่อมื่าเมื่่�อมื่้กัาร็ตัดิสินี้ใจซึ่่�อสถืานี้ที่้� ณ อาคาร็
โอเช้้ย่� นี้ที่าวเวอร็์ 2 ถืนี้นี้อโศกั เพ่อ� เป็็นี้สำนี้ักังานี้ถืาวร็
ของศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ ผ้มื่ขอให้คุณ Alicia B. Gusman
นี้ักัออกัแบบตกัแต่งภูาย่ในี้มื่าช้่วย่ออกัแบบตกัแต่ง
ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ ให้โดิย่ไมื่่คิดิค่าใช้้จ่าย่
เมื่่� อ มื่้ กัาร็ร็ับสมื่ัคร็เจ้าหนี้้าที่้�เ พ่�อมื่าบร็ิหาร็
ศูนี้ย่์ฯ คุณสุวัฒนี้์ ผู้้พัฒนี้พงศ์ ซึ่่�งที่ำงานี้อยู่่กัร็ะที่ร็วง
กัาร็ต่างป็ร็ะเที่ศตัง� ใจลาออกัเพ่อ� ไป็ที่ำธุร็กัิจคร็อบคร็ัว
แต่กัลับมื่าสมื่ัคร็งานี้กัับเร็า คุณสุวัฒนี้์มื่้ความื่สามื่าร็ถื
ดิ้านี้เอกัสาร็จ่งไดิ้ร็ับมื่อบหมื่าย่ให้ร็่างร็ะเบ้ย่บบร็ิหาร็
ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่และไดิ้ใช้้มื่าจนี้ถื่งป็ัจจุบันี้
คุณสุวัฒนี้์อยู่่ไมื่่นี้านี้กั็ขอลาออกัเพ่�อกัลับไป็ที่ำงานี้
ที่้� กั ร็ะที่ร็วงกัาร็ต่ า งป็ร็ะเที่ศอ้ กั คร็ั� ง หนี้่� ง แต่ ไ ดิ้
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แนี้ะนี้ำคุณดินีุ้ช้า ภููมื่ิถืาวร็ มื่าที่ำงานี้แที่นี้และที่ำหนี้้าที่้�

ผู้้อำนี้วย่กัาร็ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ มื่าจนี้ถื่งป็ัจจุบันี้

ความเปีนมาของมูลินิธิิ
เมื่่�อมื่้สำนี้ักังานี้แล้ว จำเป็็นี้จะต้องมื่้นี้ิติบุคคล
เพ่� อ ถื่ อ กัร็ร็มื่สิ ที่ ธิ� จ่ ง ไดิ้ ข อให้ อนี้.สิ ที่ ธิ โช้ค ศร็้ เจร็ิ ญ
(สโมื่สร็โร็ตาร็้บางร็ักั) อาช้้พที่นี้าย่ความื่ ช้่วย่จดิที่ะเบ้ย่นี้
มืู่ลนี้ิธิภูาคโร็ตาร็้ไที่ย่ดิ้วย่ทีุ่นี้จดิที่ะเบ้ย่นี้ 200,000 บาที่
ตามื่กัฎหมื่าย่ โดิย่ที่่ า นี้อดิ้ ต ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้ ส ากัลพิ ช้ั ย่
ร็ั ต ตกัุ ล บร็ิ จ าค 100,000 บาที่ ผ้มื่ร็่ ว มื่บร็ิ จ าคอ้ กั
100,000 บาที่ ที่่านี้พิช้ัย่ดิำร็งตำแหนี้่งป็ร็ะธานี้มืู่ลนี้ิธิ
ผ้มื่ร็ับหนี้้าที่้�เป็็นี้ร็องป็ร็ะธานี้ และ อนี้.สมื่พร็ เวช้พาณิช้ย่์
(สโมื่สร็โร็ตาร็้พร็ะโขนี้ง) เป็็นี้ที่้ป็� ร็่กัษาเกั้ย่� วกัับกัาร็เงินี้และ
บัญช้้ของมืู่ลนี้ิธิ ผ้ลงานี้สำคัญค่อกัาร็ดิำเนี้ินี้กัาร็ให้มืู่ลนี้ิธิ
ภูาคโร็ตาร็้ไที่ย่เป็็นี้องค์กัร็สาธาร็ณกัุศลที่้�ไดิ้ร็ับกัาร็ย่กัเว้นี้
ภูาษ้อากัร็ตามื่ป็ร็ะกัาศของกัร็ะที่ร็วงกัาร็คลัง
 วัตถุปีร์ะส์งค์ของมูลินิธิิ
มืู่ลนี้ิธิมื่้วัตถืุป็ร็ะสงค์เพ่�อส่งเสร็ิมื่และสนี้ับสนีุ้นี้
กัาร็ศ่กัษา ความื่อยู่่ดิ้กัินี้ดิ้ของสังคมื่ สุขภูาพอนี้ามื่ัย่และ
สิง� แวดิล้อมื่ที่้ดิ� ้ ช้่วย่เหล่อผู้ดิ้ อ้ ย่โอกัาสและผู้ป็้ ร็ะสบภูัย่พิบตั ิ
สร็้างความื่เข้าใจอันี้ดิ้ร็ะหว่างป็ร็ะเที่ศเพ่�อให้เกัิดิสันี้ติสุข
และสนี้ั บ สนีุ้ นี้ สโมื่สร็โร็ตาร็้ ใ นี้กัาร็บำเพ็ ญ ป็ร็ะโย่ช้นี้์


เพื่่�อสัังคม รวมถึึงดำเนิินการเพื่่�อสาธารณประโยชน์์หรืือ สโมสรในประเทศไทยโดยได้้รัับการยกเว้้นภาษีีอากร 
ร่่วมมืือกัับองค์์การการกุุศลอื่่�นๆ เพื่่�อสาธารณประโยชน์์ เช่่น  โครงการจัักรยานใช้้แล้้วจากประเทศญี่่�ปุ่่�น รวมทั้้�ง
โดยไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเมืือง
รัั บ เงิิ น บริิ จ าคเพื่่� อ การทำโครงการของสโมสรใน
 กิิจกรรมของมููลนิิธิิ
ประเทศไทย  อาทิิ โครงการความปลอดภััยทางถนน
มูู ล นิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ นกิิ จ กรรมของ ของภาค 3330 และโครงการปรัับปรุุงห้้องแยกโรคแบบ
โรตารีีในประเทศไทยมาโดยตลอด เช่่น โครงการช่่วยเหลืือ โมดิิ ฟ ายที่่� โ รงพยาบาลกระบี่่� ข องสโมสรโรตารีี
ผู้้�ประสบภััยน้้ำท่่วมปีี 2554 อัันนี้้�ตรงวััตถุุประสงค์์โดย ในจัังหวััดกระบี่่� ซึ่่�งได้้รัับเงิินบริิจาคจากต่่างประเทศ
ชััดเจน หรืือโครงการแก้้มลิงิ ในพระราชดำริิและโครงการ เป็็นต้้น  และหากมีีผู้้�บริิจาคเงิินผ่่านมููลนิิธิิเพื่่�อการทำ
ปรัับภููมิิทััศน์์ ณ หนองโนนต่่าย  จ.สกลนคร นอกจาก โครงการของสโมสร มููลนิิธิิสามารถออกใบเสร็็จรัับเงิิน
เป็็ นก ารถวายความจงรัั กภัั กดีีต่่ อ ในหลวง ร.9 แล้้ ว ซึ่่�งจะสามารถนำไปลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้ให้้แก่่ผู้้�บริิจาค
ผมขอให้้ทุุกท่่านเชื่่�อมั่่�นว่่ามููลนิิธิิภาคโรตารีีไทย
แก้้มลิิงยัังช่่วยให้้ชาวบ้้านในพื้้�นที่่�มีีน้้ำใช้้เพื่่�อการเกษตร
และช่่ ว ยบรรเทาน้้ำท่่ ว มอีีกด้้ ว ย  โครงการกองทุุ น พร้้ อ มที่่� จ ะสนัั บ สนุุ นกิิ จ กรรมที่่� เ ป็็ นปร ะโยชน์์ แ ก่่
ภััยพิบัิ ติั ฉัิ บั พลัันก็ช่็ ว่ ยผู้้�ประสบภััยน้้ำท่่วมและภััยโควิิด-19 โรแทเรีียน  สโมสร  และภาคโรตารีีในประเทศไทยเสมอ
ท่่านสามารถติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดกัับเจ้้าหน้้าที่่�
เป็็นต้้น 
นอกจากนี้้� มููลนิิธิิยัังช่่วยนำเข้้าสิ่่�งของบริิจาค ของศููนย์์ฯ ได้้ เพราะทุุกคนเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของมููลนิิธิิด้้วย
จากต่่ า งประเทศเพื่่� อ โครงการบำเพ็็ ญ ประโยชน์์ ข อง

รายนามคณะกรรมการมููลนิิธิิภาคโรตารีีไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อกบร.นรเศรษฐ
อผภ.วิิชััย 
อผภ.สมภพ
อผภ.นพ.สงวน 
อผภ.รััฐประทีีป 
อน.นิิวััต
อกบร.ศ.ดร.เสาวลัักษณ์์
อผภ.สุุชาดา
อผภ.ไชยไว
อผภ.นคริินทร์์
อผภ.วิิวััฒน์์
อผภ.อนุุรัักษ์์
อผภ.สมภพ

ปััทมานัันท์์ (3350)
มณีีวััชรเกีียรติิ (3330)
ธีีระสานต์์ (3330)
คุุณาพร (3330)
กีีรติิอุุไร (3340)
บุุญยสิิริิวงษ์์ (สกลนคร - 3340)
รััตนวิิชช์์ (3350)
อิิทธิิจารุุกุุล (3350)
พููนลาภมงคล (3350)
รััตนกิิจสุุนทร (3350)
ศิิริิจางคพััฒนา (3360)
นภาวรรณ (3360)
สุุขสิิงห์์ (3350)

ประธานกรรมการ
รองประธานและเหรััญญิิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุุการ
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สิิบเจ็็ด กัันยา หกัห้า อาลััยย่�ง
PRIP พิ่ชััย ร่ัตตกัุลั ผู้้้แสินดี
สิองโกัศคู่้่ เคู่ียงข้าง อันโอฬาร่
พิร่ั�งพิร่้อมิ่พิลั ทั�วัท่ศา มิ่านับพิัน
สิมิ่เด็จ็ พิร่ะกัน่ษฐาธิ่ร่าชัเจ็้าฯ
เสิด็จ็ พิร่ะร่าชัทานเพิลั่ง อันเกัร่ียงไกัร่
แมิ่้นสิิ�นร่่าง สิิ�นเงา มิ่ลัายแลั้วั
“มิ่ีนำ�าใจ็ ให้คู่วัามิ่ร่ักั” คู่งป็ฐพิี
ขออำานาจ็ บาร่มิ่ี สิิ�งศักัด่�สิิทธิ่�
ด้วัย คูุ่ณงามิ่ คู่วัามิ่ดี ได้กัร่ะทำา
สิุดทาง ขอบฟ้้าโพิ้น สิู่สิวัร่ร่คู่์
ขอท่าน พิ่ชััย – คูุ่ณหญ่งจ็ร่วัย สิุขสิร่าญ
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ผู้้�เป็็นมิ่่�ง ขวััญร่่มไทร ไทยโรตารีี
คู่่� ชีีวีี คุุณหญิิงจรวย จากจรนิิรัันดร์์
ณ เมรุุงาน พระราชทานเพลิิง สู่่สวรรค์์
ร่่วมใจกััน ส่่งท่่าน ด้้วยดวงใจ
เป็็นล้้นเกล้้าฯ พระมหากรุุณาฯ อัันยิ่่�งใหญ่่
ท่่านพิิชััย - คุุณหญิิงจรวย คู่่�บารมีี
ความเพริิศแพร้้ว แห่่งโรตารีี คงศัักดิ์์�ศรีี
จะนานปีี สัักเท่่าใด ยัังคงจำำ�
นิิรมิิต เบิิกทางเลิิศ ประเสริิฐล้ำำ��
ทางบุุญนำำ� ส่่งท่่านสู่่ ทิิพย์์พิิมาน
พวกเราพลััน ส่่งจิิตก้้อง โสตประสาน
“คิิดถึึงท่่าน” ชั่่�วกาลนาน มิิลืืมเลืือน
ด้้วยรัักและเคารพยิ่่�ง
มวลมิิตรโรแทเรีียนในประเทศไทย
(อดีีตกรรมการบริิหารโรตารีีสากล 
ศ. ดร.เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์ ผู้้�ประพัันธ์์)
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D.3330
บร์ร์ณาธิิกัาร์ ภาค 3330 โร์ตาร์ีส์ากัลิ

อผภ.ไพิกัิจ ฮุนพิงษ์ส์ิมานนท์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีทับเที�ยง

สวัสดิ้คร็ับ มื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้และผู้้อ่านี้ทีุ่กัที่่านี้
นี้ิตย่สาร็โร็ตาร็้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ป็ร็ะจำเดิ่อนี้กัันี้ย่าย่นี้-ตุลาคมื่
2565 ฉับับนี้้�อุที่ิศเนี้่�อหาส่วนี้ใหญ่บอกัเล่าถื่งกัาร็ที่ำงานี้ ความื่ร็ักั
และความื่ผู้กัพันี้ที่้�อดิ้ตป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล ผู้้ล่วงลับ
มื่้ต่อองค์กัร็โร็ตาร็้และโร็แที่เร็้ย่นี้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ ณ เวลานี้้�ที่่านี้พิช้ัย่
ร็ัตตกัุล ย่ังคงเป็็นี้คนี้ไที่ย่คนี้แร็กัและคนี้เดิ้ย่วที่้�เคย่ดิำร็งตำแหนี้่ง
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล ตลอดิร็ะย่ะเวลาหกัสิบกัว่าป็ีที่ที่้� า่ นี้ไดิ้เป็็นี้สมื่าช้ิกั
โร็ตาร็้ จากักัาร็อุที่ิศตนี้ทีุ่่มื่เที่ให้กัับองค์กัร็ ที่ำให้ที่่านี้ไดิ้ที่ำหนี้้าที่้�
ป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัลในี้ป็ี 2545-2546 และที่่านี้ย่ังมื่้บที่บาที่ในี้กัิจกัร็ร็มื่
ต่างๆ ของโร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่เสมื่อมื่า ในี้ส่วนี้ของภูาค 3330 นี้ั�นี้
ผ้มื่มื่้ความื่ย่ินี้ดิ้นี้ำเสนี้อบที่ความื่ของ อนี้.จร็ัล พัฒนี้์จร็ จากัสโมื่สร็
โร็ตาร็้พังงา ซึ่่�งอาจาร็ย่์จร็ัลนี้ั�นี้ไดิ้ที่ำงานี้ใกัล้ช้ิดิกัับที่่านี้พิช้ัย่มื่าตั�งแต่
สมื่ัย่ที่่านี้ลงไป็ที่ำโคร็งกัาร็ช้่วย่เหล่อผู้้ป็ร็ะสบภูัย่ส่นี้ามื่ิ ซึ่่�งใช้้เวลา
ไป็กัว่า 3 ป็ีกัว่าโคร็งกัาร็จะเสร็็จสมื่บูร็ณ์ นี้อกัจากันี้้�อาจาร็ย่์จร็ัล
ย่ังไดิ้มื่้บที่บาที่ช้่วย่เหล่อที่่านี้พิช้ัย่ในี้โคร็งกัาร็แกั้มื่ลิงหนี้องโนี้นี้ต่าย่
จ.สกัลนี้คร็ ซึ่่� ง ถื่ อ เป็็ นี้ โคร็งกัาร็ขนี้าดิใหญ่ ล ำดิั บ สุ ดิ ที่้ า ย่ที่้� ที่่ า นี้
มื่้สว่ นี้ร็่วมื่อย่่างเต็มื่ตัว ดิังนี้ันี้� ผ้มื่จ่งขอให้อาจาร็ย่์จร็ัลเป็็นี้ตัวแที่นี้ของ
โร็แที่เร็้ย่นี้จากัภูาค 3330 บอกัเล่าถื่งป็ร็ะสบกัาร็ณ์และความื่ป็ร็ะที่ับใจ
ที่้ไ� ดิ้ที่ำงานี้ร็่วมื่กัับที่่านี้พิช้ย่ั นี้อกัจากันี้้� ผ้มื่ไดิ้ย่งั ร็วบร็วมื่ภูาพของที่่านี้
ที่้�ไดิ้ที่ำกัิจกัร็ร็มื่ร็่วมื่กัับภูาค 3330 เส้ย่ดิาย่ที่้�ไมื่่สามื่าร็ถืลงภูาพ
ความื่ป็ร็ะที่ับใจที่ั�งหมื่ดิไดิ้ เนี้่�องจากัมื่้พ่�นี้ที่้�จำกััดิ
ในี้ส่วนี้ของกัิจกัร็ร็มื่ของภูาค 3330 ในี้ป็ีโร็ตาร็้นี้้� เร็ิ�มื่ที่้�จะมื่้
กัิจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์มื่ากัข่�นี้เนี้่�องจากัสถืานี้กัาร็ณ์ COVID-19
มื่้แนี้วโนี้้มื่ที่้�ดิ้ข่�นี้อย่่างต่อเนี้่�อง ที่างภูาคมื่้กัาร็จัดิกัาร็ป็ร็ะชุ้มื่ร็ะหว่าง
เมื่่อง (Intercity) คร็ั�งที่้� 1 ที่้� อ.หาดิใหญ่ จ.สงขลา และย่ังมื่้ภูาพ
กัิจกัร็ร็มื่ของผู้ว้ า่ กัาร็ภูาคในี้กัาร็ออกัเย่้ย่� มื่สโมื่สร็ต่างๆ โร็คร็ะบาดิใหญ่
ที่้�ไดิ้แช้่แข็งโลกัใบนี้้�เป็็นี้เวลาเกั่อบ 3 ป็ีกัำลังจะจางหาย่ไป็แต่จิตใจ
ที่้� เ ป็ี� ย่ มื่ไป็ดิ้ ว ย่จิ ต บร็ิ กั าร็ของโร็แที่เร็้ ย่ นี้ย่ั ง คงเข้ มื่ แข็ ง และ
พร็้ อ มื่ที่้� จ ะบำเพ็ ญ ป็ร็ะโย่ช้นี้์ ใ ห้ กัั บ ชุ้ มื่ ช้นี้ตามื่แนี้วที่างของโร็ตาร็้
ผ้มื่คาดิว่าในี้ฉับับหนี้้าที่่านี้จะไดิ้พบกัับกัิจกัร็ร็มื่ต่างๆ ของสโมื่สร็
ในี้ภูาคมื่ากัข่�นี้อย่่างแนี้่นี้อนี้ แล้วพบกัันี้ใหมื่่ในี้ฉับับหนี้้าคร็ับ
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ต้นแบบโร์แทเร์ียน

โดย อน.จร์ัลิ พิัฒน์จร์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีพิังงา
สโมื่สร็โร็ตาร็้เป็็นี้องค์กัร็บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ที่างภูาคเอกัช้นี้ที่้�มื่้อายุ่
ย่่นี้ย่าวที่้�สุดิบนี้โลกัใบนี้้� จากัวันี้ที่้�กั่อกัำเนี้ิดิข่�นี้จนี้ถื่งป็ัจจุบันี้นี้ับไดิ้ 117 ป็ี
และย่่ นี้ หย่ั ดิ ไดิ้ เ พร็าะอุ ดิ มื่กัาร็ณ์ ข องโร็ตาร็้ ที่้� ถื่ อ ป็ฏิ บั ติ กัั นี้ มื่า กัล่ า วค่ อ
ทีุ่ กั ๆ สโมื่สร็ที่้� กั่ อ ตั� ง ข่� นี้ จะป็ร็ะกัอบไป็ดิ้ ว ย่สมื่าช้ิ กั ที่้� อ าสาเข้ า มื่าเพ่� อ
ที่ำกัิจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ต่อเพ่�อนี้มื่นีุ้ษย่์ที่้�ดิ้อย่โอกัาสกัว่า บร็ร็ดิาผู้้ที่้�มื่้
กัุศลจิตที่้�อาสาเข้ามื่าเป็็นี้สมื่าช้ิกัสโมื่สร็โร็ตาร็้ค่อ “โรแทเรียน”
โร็แที่เร็้ ย่ นี้ที่้� ย่ิ� ง ใหญ่ ที่้� สุ ดิ ในี้เมื่่ อ งไที่ย่เที่่ า ที่้� กั ร็ะผ้มื่ผ้่ า นี้กัาร็เป็็ นี้
โร็แที่เร็้ย่นี้มื่าแล้ว 35 ป็ี ไมื่่มื่ใ้ คร็เหนี้่อ ฯพณฯ พิช้ย่ั ร็ัตตกัุล ที่ัง� นี้้� นี้อกัจากัอายุ่
กัาร็เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้ของกัร็ะผ้มื่นี้านี้พอสมื่ควร็แล้ว กัร็ะผ้มื่ย่ังมื่้โอกัาสไดิ้ร็บั ใช้้
ที่่านี้อย่่างใกัล้ช้ิดิถื่ง 2 โคร็งกัาร็ใหญ่ๆ นี้ับเวลาแล้วเกั่อบ 7 ป็ี ที่้�ไดิ้ร็่วมื่งานี้
กัับที่่านี้ จ่งร็ูว้ า่ บุคคลนี้้มื่� แ้ ต่ “ให้้” ตามื่แนี้วที่างของโร็ตาร็้ “โครงการนำ�าใจิโรตารี
(สึนามีิ)” ที่่านี้สามื่าร็ถืร็วบร็วมื่เงินี้บร็ิจาคจากัมื่วลมื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้ที่ั�วโลกั
มื่าช้่วย่เหล่อผู้้ป็ร็ะสบภูัย่ในี้ 6 จังหวัดิตามื่แนี้วช้าย่ฝีั�งที่ะเลอันี้ดิามื่ันี้ร็่วมื่
100 ล้านี้บาที่ โคร็งกัาร็นี้้เ� ร็ิมื่� ต้นี้เมื่่อ� ต้นี้ป็ี 2548 ไป็แล้วเสร็็จเอาป็ลาย่ป็ี 2550
ในี้ร็ะย่ะเวลาดิำเนี้ิ นี้ งานี้ของโคร็งกัาร็ 3 ป็ี ที่่ า นี้ลงพ่� นี้ ที่้� เ พ่� อ ติ ดิ ตามื่
ความื่กั้าวหนี้้าของโคร็งกัาร็ทีุ่กัเดิ่อนี้ดิ้วย่วัย่ของที่่านี้ในี้ขณะนี้ั�นี้ 82 ป็ี
เดิ่อนี้ไหนี้ที่้�ที่่านี้ต้องเดิินี้ที่างไป็ต่างป็ร็ะเที่ศกั็จะโที่ร็ศัพที่์มื่าติดิตามื่งานี้และ
ให้กัำลังใจเพ่�อนี้ร็่วมื่งานี้ตลอดิ ที่่านี้พิช้ัย่เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้ที่้�มืุ่่งมื่ั�นี้และจร็ิงจัง

ต้้นแบบโรแทเรีียน

ในการทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจเปี่่�ยมล้้นด้้วยความเมตตา
มากด้้วยคุุณธรรม มีีน้้ำใจต่่อเพื่่�อนร่่วมงานเป็็นที่่�สุุด กระผมมีีโอกาสได้้ร่่วมงานกัับท่่านนอกเหนืือ
จากการทำหน้้าที่่�โรแทเรีียนแล้้ว ยัังได้้เรีียนรู้้�ถึึงระบบ ระเบีียบ ขั้้�นตอนการทำงาน การแต่่งกาย 
การพููดในที่่�ชุุมชน  ฯลฯ เพราะตอนที่่�ท่่านลงพื้้�นที่่�คราวละ 3-4 วััน  เมื่่�อมีีโอกาสท่่านจะชี้้�แนะ
แนะนำ ให้้ความรู้้�ตลอดเวลา ท่่านพิิชััยเป็็นผู้้�เสีียสละอย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งเห็็นได้้จากการลงพื้้�นที่่�ทุุกครั้้�ง
ไม่่ ว่่ า ค่่ า เดิิ นท าง ค่่ า ที่่� พัั ก ค่่ า อาหาร  หรืือค่่ า ใช้้ จ่่ า ยต่่ า งๆ ของท่่ า นจะใช้้ เ งิิ นส่่ ว นตัั ว ทั้้� ง หมด 
ไม่่เคยใช้้เงิินส่่วนกลางหรืืองบดำเนิินการเลยแม้้แต่่น้้อย
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โคร็งกัาร็นี้�ำใจโร็ตาร็้เสร็็จสิ�นี้ลงป็ลาย่ป็ี 2550 ขณะนี้ั�นี้อายุ่ที่่านี้ล่วงไป็ 86 ป็ีแล้ว
ที่่านี้นี้่าจะหยุ่ดิพักัผ้่อนี้อยู่่กัับบุตร็หลานี้อย่่างมื่้ความื่สุขแต่ ไมื่่เป็็นี้เช้่นี้นี้ั�นี้ ที่่านี้ย่ังไมื่่หยุ่ดิ
ที่้�จะที่ำหนี้้าที่้�โร็แที่เร็้ย่นี้ให้กัับองค์กัร็อันี้ที่ร็งเกั้ย่ร็ติ หร็่อ เพ่�อนี้มื่นีุ้ษย่์ที่้�ดิ้อย่โอกัาสกัว่า
ตามื่แนี้วที่างของโร็ตาร็้ อ ยู่่ ต ลอดิ จนี้ถื่ ง ป็ลาย่ป็ี 2561 กั็ ไ ป็ที่ำโคร็งกัาร็แกั้ มื่ ลิ ง
ถืวาย่ในี้หลวง ร็.9 ที่้�หนี้องโนี้นี้ต่าย่ ต.โพนี้งามื่ อ.อากัาศอำนี้วย่ จ.สกัลนี้คร็ โคร็งกัาร็นี้้�
ใช้้เวลา 3 ป็ีเพร็าะต้องป็ร็ะสานี้กัับหนี้่วย่งานี้ของร็ัฐหลาย่หนี้่วย่งานี้ กัร็ะผ้มื่ข่�นี้ไป็
ร็่วมื่โคร็งกัาร็นี้้� 2 ป็ี กัับ 4 เดิ่อนี้ กั็เสร็็จสินี้� ลงดิ้วย่วัย่ของที่่านี้ 95 ป็ี นี้้ค� อ่ งานี้ช้ินี้� สุดิที่้าย่ของที่่านี้
ที่้�มื่อบให้แกั่ช้าวอ้สานี้เหนี้่อดิ้วย่ความื่เมื่ตตากั่อนี้ที่้�ที่่านี้จะจากัลาพวกัเร็าไป็ดิ้วย่วัย่ 96 ป็ี
ที่่านี้พิช้ัย่ค่อผู้้ย่ิ�งใหญ่แห่งกัาร็ให้โดิย่ไมื่่หวังสิ�งตอบแที่นี้ ที่่านี้ที่ำหนี้้าที่้�โร็แที่เร็้ย่นี้ที่้�ดิ้
จนี้ถื่ ง วาร็ะสุ ดิ ที่้ า ย่ของช้้ วิ ต หากเกิ ด ช่าติ ห นิ� า ฉั นิ ใด กระผู้มขอรั บ ใช่� ที่่ า นิอ่ ก
ด�วยความเต็มใจุครับ
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กิิจกรรมภาค 3330
วัันที่่� 13 สิิงหาคม  2565 สโมสรโรตารีีทวารวดีีร่่วมกัับสโมสรโรตารีี
รอยััล-หััวหิิน จัดั อบรมให้้ความรู้้�คุุณครููด้า้ นภาษาอัังกฤษแบบออนไลน์์
เพื่่�อนำไปพััฒนาการเรีียนการสอนให้้กัับนัักเรีียนและครอบครััวใน
ชุุมชน โครงการ “Rotary Free English Online Year 6” ณ โรงเรีียน
อนุุบาลหััวหิิน  (บ้้านหนองขอน) อ.หััวหิิน  จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ โดย
ได้้รัับลิิขสิิทธิ์์�เป็็นสโมสรแรกจากประเทศแคนาดา
วัั น ที่่� 24 กัั นย ายน  2565 ภาค 3330
โรตารีีสากลได้้จััดการประชุุม  Intercity
ครั้้�งที่่� 1 สำหรัับพื้้�นที่่� 1-6 ที่่�โรงแรมบุุรีีศรีีภูู
อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา สโมสรโรตารีีนคร
หาดใหญ่่ โดย นยก.อรุุณีี  อรุุญกมล เป็็น
เจ้้าภาพในการจััดงาน  ในงานนี้้�นอกจาก 
Intercity แล้้ว ทาง Public Image Team
ได้้จััด  Workshop สำหรัับงานภาพลัักษณ์์
สาธารณะของภาคอีีกด้้วย 
วัันที่่� 24 กัันยายน  2565 สโมสรโรตารีี
ป่่าเลไลยก์์ นำโดย นย.นนท์์วััชร์์ มีีแสง
พร้้ อ มด้้ ว ย ผชภ.พิิ ม ญาดา แจ่่ ม อรุุ ณ
นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนและสมาชิิกของสโมสร 
ร่่วมเลี้้�ยงอาหารกลางวััน  และมอบของใช้้
จำเป็็นให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ณ บ้้านพัักคนชรา
บ้้านหััวโพธิ์์� อ.สองพี่่�น้้อง จ.สุุพรรณบุุรีี
วัั น ที่่� 26 กัั นย ายน  2565 ผวภ.ละออ
จิินดา และสุุภาพบุุรุุษ จุุฬานัันท์์ จิินดา
เยี่่�ยมสโมสรโรตารีีสุุราษฎร์์ธานีี  อย่่างเป็็น
ทางการ นอกจากนี้้�ยัังจััดงานเชิิดชููเกีียรติิ
อดีีตนายกและต้้อนรัับสมาชิิกใหม่่ และ
ทำพิิ ธีีม อบครุุ ภัั ณ ฑ์์ ท างการแพทย์์ ใ ห้้ กัั บ
โรงพยาบาลกาญจนดิิษฐ์์ อ.กาญจนดิิษฐ์์
จ.สุุราษฎร์์ธานีี
วัันที่่� 27 กัันยายน 2565 นายกณััฐริินีีย์ สิ
์ นทรั
ิ พั ย์์
ประธานอิิ น เทอร์์ แ รคท์์  ภ าค3330 พร้้ อ ม
คณะกรรมการฯ เข้้าร่่วมงานฉลองคณะกรรมการ
บริิ ห ารสโมสรของอิิ น เทอร์์ แ รคท์์ โ รงเรีียน
เทพมงคลรัังษีี และโรทาแรคท์์วิทย
ิ าลััยอาชีีวศึึกษา
อุุ ปถัั มภ์์ โ ดยสโมสรโรตารีีมณีีกาญจน์์  น ำโดย 
นายกนิิพร พฤษาไพศาลศิิลป์์ พร้้อม ผชภ.อนัันต์์
นััยสิิริิสิิงห์์ พื้้�นที่่� 27 ณ โรงเรีียนเทพมงคงรัังษีี 
จ.กาญจนบุุรีี
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โดย อัญชันีย์ วงศ์กัาฬส์ินธิุ์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีส์กัลินคร์
ผู้ชั่วยผู้ว่ากัาร์ภาค ปีี 2565-2566

D.3340
บร์ร์ณาธิิกัาร์ ภาค 3340 โร์ตาร์ีส์ากัลิ

อน.พิุฒิธิร์ พิัฒนส์ินทร์

ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีอีคลิับ ภาค 3340

สวัสดิ้โร็แที่เร็้ย่นี้ทีุ่กัที่่านี้
ในี้ฉับับนี้้เ� ร็าโร็แที่เร็้ย่นี้ร็่วมื่กัันี้ร็ำล่กัถื่งบุคคลสำคัญที่่านี้หนี้่ง� ที่้มื่� ค้ ณ
ุ ป็ู กัาร็ต่อ
โร็ตาร็้อย่่างมื่ากัล้นี้ ไดิ้แกั่ ฯพณฯ พิช้ัย่ร็ัตตกัุล ผ้มื่ร็ู้ส่กัเส้ย่ดิาย่ที่้�มื่าเป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้
ช้้าไป็ ไมื่่มื่้โอกัาสไดิ้ร็่วมื่งานี้กัับที่่านี้ แต่ย่ังโช้คดิ้ที่้�ย่ังพอไดิ้ร็ับฟังที่่านี้บร็ร็ย่าย่อยู่่
สองสามื่คร็ั�ง ถื่งแมื่้จะไดิ้ร็ับฟังเพ้ย่งเล็กันี้้อย่แต่กั็ร็ู้ส่กัป็ร็ะที่ับใจและที่ำให้ภููมื่ิใจ
ในี้กัาร็เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้มื่ากัข่นี้� ผ้มื่เช้่อ� ว่าถื้าถืามื่ความื่ร็ูส้ กั่ จากัโร็แที่เร็้ย่นี้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่
ที่้ไ� ดิ้เคย่ร็่วมื่งานี้กัับที่่านี้ คงจะมื่้ความื่ร็ูส้ กั่ เช้่นี้เดิ้ย่วกัันี้ ผ้มื่จ่งขอฝีากับที่ป็ร็ะพันี้ธ์ที่้�
ร็ำล่กัถื่งที่่านี้มื่า ณ ที่้�นี้้�คร็ับ
ป็้่พิ่ชััย ร่ัตตกัุลั บุญย่�งใหญ่
ถึวัายในหลัวัง ด้วัยใจ็ ให้ป็ร่ะชัา
แกั้มิ่ลั่งนี� ที�สิ�าเร่็จ็ ดังเพิชัร่วัาวั
ร่้ป็ธิร่ร่มิ่ คู่ำาวั่าร่ักั ร่าชัันย์ธิร่ร่มิ่
หนองโนนต่าย ป็้่พิ่ชััย ให้ทุกัสิิ�ง
ทุกันาที มิ่ีใจ็สิร่้าง ในร่่างตน
The Lake of love คู่ือนามิ่ ทำาสิืบสิาน
ป็้่นำาสิาน ฝันองคู่์พิ่อ ต่อสิืบไป็
จ็นสิ�าเร่็จ็ เสิร่็จ็สิิ�น งานของพิ่อ
บร่ร่ลัุสิร่้าง ทางสิุข ทั�วัทุกัคู่น
ขอให้ป็้่ สิ้่วั่มิ่าน อันสิ้งสิุด
สิ้่สิวัร่ร่คู่์ ชัั�นฟ้้า พิานน่พิพิาน

ท่านตั�งใจ็ สิร่้างแกั้มิ่ลั่ง สิิ�งมิ่ีคู่่า
เป็็นคูุ่ณคู่่า ทางใจ็ ที�ได้ทำา
ที�เพิร่่ดพิร่าวั ป็ร่าร่ถึนา มิ่าสิุดลัำ�า
คู่ือสิุขลัำ�า สิุดท้าย กั่อนวัายชันมิ่์
เป็็นเร่ื�องจ็ร่่ง ที�ทุ่มิ่ให้ ไมิ่่เคู่ยบ่น
ไมิ่่เคู่ยสิน ทุ่มิ่เททำา ฉำ�าชัื�นใจ็
เมิ่ื�อวัันวัาน ได้ร่่วัมิ่สิร่้าง ทางสิดใสิ
คู่ือบันได ที�ป็ลัายฝัน บันดาลัดลั
ได้ทำาร่อ ที�พิ่อฝัน จ็ากัเวัหน
บันดาลัดลั ให้มิ่ร่ร่คู่ผู้ลั สิ้่พิ่มิ่าน
เทพิบุตร่ ผู้่องพิร่ร่ณ ดังขับขาน
อย้่ในใจ็ ไทยตลัอดกัาลั น่ร่ันดร่์เอย...

ป็ร็ะพันี้ธ์โดิย่ อนี้.อัคร็วัฒนี้์ เอ่�อกัูลวร็าวัตร็
(สโมื่สร็โร็ตาร็้สกัลนี้คร็)
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เมื่่�อเดิ่อนี้มื่้นี้าคมื่ 2560 ไดิ้ที่ร็าบข่าวดิ้ว่า จะมื่้
โคร็งกัาร็ที่้�ดิ้และเป็็นี้ป็ร็ะโย่ช้นี้์แกั่ช้าวสกัลนี้คร็ ค่อกัาร็สร็้าง
แกั้มื่ลิง เพ่�อร็องร็ับนี้�ำในี้ช้่วงฤดิูฝีนี้ และกัักัเกั็บนี้�ำไว้ใช้้
ในี้ฤดิูแล้ง เพ่อ� ใช้้ในี้กัาร็เกัษตร็ของเกัษตร็กัร็ ดิิฉันี้ั เองร็ูส้ กั่ ดิ้ใจ
และต่�นี้เต้นี้แที่นี้พ้�นี้้องช้าวสกัลนี้คร็เป็็นี้อย่่างมื่ากั ในี้ป็ีนี้ั�นี้
ดิิฉัันี้ไดิ้ข่�นี้ร็ับตำแหนี้่งนี้าย่กัสโมื่สร็โร็ตาร็้สกัลนี้คร็ ไดิ้ที่ำ
หนี้้าที่้�เจ้าบ้านี้ในี้กัาร็ป็ร็ะสานี้งานี้กั่อสร็้างโคร็งกัาร็แกั้มื่ลิง
โคร็งกัาร็กั่อสร็้างแกั้มื่ลิงหนี้องโนี้นี้ต่าย่ เป็็นี้โคร็งกัาร็
ตามื่แนี้วพร็ะร็าช้ดิำร็ิ ข องพร็ะบาที่สมื่เดิ็ จ พร็ะป็ร็มื่ิ นี้ ที่ร็
มื่หาภููมื่ิพลอดิุลย่เดิช้ บร็มื่นี้าถืบพิตร็ โดิย่ความื่ร็่วมื่มื่่อกัันี้
ร็ะหว่างมืู่ลนี้ิธิภูาคโร็ตาร็้ไที่ย่กัับกัร็มื่ช้ลป็ร็ะที่านี้โคร็งกัาร็นี้้�
เกัิดิจากักัาร็ดิำร็ิของที่่านี้พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล ที่้�ต้องกัาร็เดิินี้ตามื่
ร็อย่เที่้าพ่อ ค่อในี้หลวงร็ัช้กัาลที่้� 9 เพ่�อแสดิงถื่งความื่จงร็ักั
ภูักัดิ้แบบร็ูป็ธร็ร็มื่ กั่อเกัิดิป็ร็ะโย่ช้นี้์แบบย่ั�งย่่นี้
หนี้องโนี้นี้ต่าย่มื่้เนี้่�อที่้�ที่ั�งหมื่ดิ 507 ไร็่ 1 งานี้ ตั�งอยู่่
ที่้�บ้านี้เสาวัดิ หมืู่่ 2 ตำบลโพนี้งามื่ อำเภูออากัาศอำนี้วย่
จังหวัดิสกัลนี้คร็ เดิิมื่ที่้มื่ส้ ภูาพต่นี้� เขินี้ไมื่่สามื่าร็ถืเกั็บกัักันี้�ำไดิ้
เกัษตร็กัร็ส่ ว นี้ใหญ่ ป็ ลู กั ข้ า วนี้าป็ี แ ละนี้าป็ร็ั ง เป็็ นี้ หลั กั
แต่ ช้่ ว งนี้าป็ี จ ะป็ร็ะสบป็ั ญ หานี้� ำ ที่่ ว มื่ที่ำให้ ไ มื่่ ส ามื่าร็ถื
ป็ลูกัข้าวไดิ้ และช้่วงนี้าป็ร็ังนี้�ำในี้หนี้องโนี้นี้ต่าย่จะลดินี้้อย่ลง
ที่ำให้ นี้� ำ มื่้ ไ มื่่ เ พ้ ย่ งพอต่ อ กัาร็ป็ลู กั ข้ า วนี้าป็ร็ั ง ร็วมื่ที่ั� ง
พ่ ช้ เศร็ษฐกัิ จ อ่� นี้ ๆ แต่ ถื้ า มื่้ กั าร็กั่ อ สร็้ า งแกั้ มื่ ลิ ง จนี้เสร็็ จ
เร็้ย่บร็้อย่จะที่ำให้มื่้พ่�นี้ที่้�ถื่ง 1,800 ไร็่ และช้าวบ้านี้เกั่อบ
350 คร็ัวเร็่อนี้ไดิ้ใช้้ป็ร็ะโย่ช้นี้์ ขนี้าดิของแกั้มื่ลิงมื่้ความื่กัว้าง
812 เมื่ตร็ ย่าว 1,000 เมื่ตร็ จุนี้ำ� ไดิ้ร็วมื่ 2.4 ล้านี้ลูกับาศกั์เมื่ตร็
เมื่่� อ นี้� ำ เต็ มื่ แกั้ มื่ ลิ ง จะล้ นี้ และไหลลงสู่ ล ำห้ ว ย่หวาย่และ
แมื่่นี้ำ� สงคร็ามื่เพ่อ� ให้เกัษตร็กัร็ไดิ้สบู นี้�ำไป็ใช้้ในี้กัาร็เพาะป็ลูกั
ในี้ช้่วงฤดิูแล้งงบป็ร็ะมื่าณค่ากั่อสร็้างเป็็นี้เงินี้ 79 ล้านี้บาที่

โครงการแก้้มลิิงหนองโนนต่่าย (The Lake of Love)

โดยจะทำการขุุดเป็็น  2 ระยะ ระยะที่่� 1 เริ่่�มก่่อสร้้างในวัันที่่� 5 ธัันวาคม  2560
โดยโรตารีีสนัับสนุุนงบประมาณ 15 ล้้านบาทและงบประมาณของกรมชลประทาน 
20 ล้้านบาท 
ท่่านพิิชัย รั
ั ตั ตกุุล ได้้เชิิญชวนมวลมิิตรโรแทเรีียนทั่่�วประเทศร่่วมกัันบริิจาคเงิิน
เพื่่�อก่่อสร้้างแก้้มลิิงหนองโนนต่่ายและโครงการก่่อสร้้างสวนสาธารณะและปรัับปรุุง
ภููมิิทััศน์์ ซึ่่�งเป็็นโครงการต่่อยอดจากโครงการแก้้มลิิง มีีเนื้้�อที่่� 5 ไร่่ ตั้้�งอยู่่�บนเนิินดิิน 
ความสููง 5.50 เมตร และได้้ตั้้ง� ชื่่อ� โครงการแก้้มลิงิ หนองโนนต่่าย ว่่า “The Lake of Love”
“บึึ ง แห่่ ง ความรัั ก “ ถืื อ เป็็ น ความภาคภูู มิิ ใจของมวลมิิ ต รโรแทเรีียนทั้้� ง ประเทศ
ที่่�ได้้ร่่วมแรงร่่วมใจสละเวลา สละทรััพย์์สิินเพื่่�อบริิจาคสร้้างแก้้มลิิงและสวนสาธารณะ
แห่่ ง นี้้� จนสำเร็็ จ และส่่ ง มอบให้้ กัั บ องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำบลโพนงาม  อำเภอ
อากาศอำนวย จัังหวััดสกลนคร เมื่่�อวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2565 เป็็นผู้้�ดููแลรัักษาต่่อไป 
ในฐานะชาวสกลนคร ต้้องกราบขอบพระคุุณมวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน 
ที่่�ช่่วยทำให้้โครงการนี้้�ประสบความสำเร็็จด้้วยดีี  ขอให้้ทุุกท่่านจงประสบแต่่ความสุุข
ความเจริิญ สุุขภาพแข็็งแรง เจริิญรุ่่�งเรืือง ตลอดไป

The Lake of Love เติบโตด้วยโรตารี
สู่กุศล ผลบุญให้ ไพรประชา
จากพระราช ดำำ�ริิ ที่่�สููงสุุด
เติมต่อสาน ฝันของพ่อ จากเบื้องบน
ที่ผ่านมา จะวันนี้ หรือวันไหน
ให้ส�ำนึก พระคุณพ่อ ของปวงชน
หนองโนนต่าย โรตารีให้ ได้ร่วมสร้าง
ปู่พิชัย สัมฤทธิให้ ด้วยใจวอน
บรรจงสร้าง ถากถาง ล�ำบากยิ่ง
ปู่บรรจง ลงลิขิต จากหัวใจ

มวลน้องพี่ ทุ่มเทให้ ใจอาสา
รู้ถึงค่า ความตั้งใจ สู่ไทสกล
โรตารีี ได้้พิิสููจน์์ สร้้างกุุศล
สัมฤทธิผล ให้ล้นเกล้า ของชาวไทย
โรตารีไทย เอื้อเฟื้อให้ ไทยทุกหน
พ่ออดทน ห่วงหา ประชาธร
เป็นทิศทาง แห่งความดี ประภัสสร
ศิลปินไทย ร่วมอาทร มิถอนใจ
เพื่อทุกสิ่ง สัมฤทธิฝัน อันยิ่งใหญ่
เพื่อเทิดไท้ องค์ราชันย์ ภูมิพล.......

ประพันธ์โดย อน.อัครวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร
สโมสรโรตารีสกลนคร
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วันี้ที่้� 6 กัันี้ย่าย่นี้ 2565 สโมื่สร็โร็ตาร็้ศร็้อบุ ล โดิย่ นี้ย่.ผ้ศ.ดิร็.ภูัที่ร็้ย่า วิสย่ั จร็ และอ.วิลาวัณย่์ ศร็ศิลป็์ ผู้ร็้ บั ผ้ิดิช้อบโคร็งกัาร็ และ
คณะกัร็ร็มื่กัาร็สโมื่สร็ นี้ำผู้ว้ า่ กัาร็ภูาคพร็ร็ณธิดิา โร็จนี้์วร็ร็ณสินี้ธุ์ ช้มื่กัาร็ดิำเนี้ินี้งานี้โคร็งกัาร็ “ล้กรักนักอ่าน” ที่้�ศูนี้ย่์พัฒนี้าเดิ็กัเล็กั
วัดิใต้ ที่ั�งนี้้�หนี้ังส่อสำหร็ับเดิ็กัในี้โคร็งกัาร็ไดิ้ร็ับกัาร็บร็ิจาคจากัศูนี้ย่์พัฒนี้ากัาร็เร็้ย่นี้ร็ู้ TK Park กัที่มื่. และเงินี้บร็ิจาคส่วนี้หนี้่�งจากั
อาจาร็ย่์อุที่ัย่ เกัษมื่สุข

วันี้ที่้� 13 กัันี้ย่าย่นี้ 2565 สโมื่สร็โร็ตาร็้ศิลป็าคมื่-อุดิร็ธานี้้ นี้ำโดิย่ นี้ย่.เกัศสุดิา
พัฒนี้์เพ็ญ และมื่วลมื่ิตร็สมื่าช้ิกั ออกัที่ำกัิจกัร็ร็มื่บำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์ในี้โคร็งกัาร็เที่ศบาล
นี้คร็อุดิร็ธานี้้ “โครงการส่งเสริมีปี้องกันกำาจิัดโรคพยาธิใบไมี้ในตับและมีะเร็งท่อนำ�าดี”
โดิย่มื่้ป็ร็ะธานี้คร็อบคร็ัวโร็ตาร็้ 5 สโมื่สร็อุดิร็ธานี้้ ผ้วล.วิโร็จนี้์ พิพัฒนี้์ไช้ย่สิร็ิ ร็่วมื่ส่งมื่อบ
อาหาร็และเคร็่� อ งดิ่� มื่ ให้ กัั บ ที่่ า นี้ ธนี้ดิร็ พุ ที่ ธร็ั กั ษ์ นี้าย่กัเที่ศมื่นี้ตร็้ นี้ คร็อุ ดิ ร็ธานี้้
ณ อาคาร็ 17 ศูนี้ย่์ภูาษาและคอมื่พิวเตอร็์ มื่หาวิที่ย่าลัย่ร็าช้ภูัฏอุดิร็ธานี้้
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วัันที่่� 15 กัันยายน 2565 สโมสรโรตารีีเมืืองขลุุง
นำโดย นย.บััญชา ปราศไพริิน  และสมาชิิก มอบ
ที่่�นอนลมให้้กัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียงจำนวน  8 ชุุด  โดยมีี
ตััวแทนมารัับมอบคืือ ผู้้�อำนวยการ รพ.สต.เกวีียนหััก
อ.ขลุุง จ.จัันทบุุรีี  จำนวน  4 ชุุด  สมาชิิกเทศบาล
ต.วัันยาว อ.ขลุุง จ.จัันทบุุรีี  จำนวน 2 ชุุด  สมาชิิก
เทศบาลขลุุง จำนวน 2 ชุุด ยินดีีทั้้
ิ ง� ผู้้�ให้้ สุขุ ใจทั้้�งผู้้�รับั
วัันที่่� 19 กัันยายน  2565
สโมสรโรตารีีสุุริินทร์์ ท ำกิิ จ กรรม
มอบรถวีีลแชร์์และเบาะลม มอบแก่่
ผู้้�ป่่วยถึึงบ้้าน 6 ราย และลำดัับที่่� 7
มอบให้้โรงพยาบาลไว้้ใช้้ในโครงการ
ให้้ผู้้�ป่่วยขาดแคลนได้้ยืืมขอบคุุณ
ท่่าน ผวภ.พรรณธิิดา ที่่ท� ำโครงการ
ดีีๆ แบบนี้้� ท ำให้้ ส โมสรเล็็ ก ๆ
ก็็สามารถมีีกิิจกรรมดีีๆ แบบนี้้�
วัันที่่� 20 กัันยายน 2565 สโมสรโรตารีีร้้อยเอ็็ด ภาค 3340 นำโดย 
นย.ศุุลีีมาศ ทองสกุุล ร่่วมกัับสโมสรอุุตรดิิตถ์์ ภาค 3360 ทำโครงการ
รถเข็็นคนพิิการแบบบููรณาการ  เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระนางเจ้้า
สิิริกิิ ติ์์ิ พ� ระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีหี ลวง ร่่วมกัับชมรมแม่่บ้า้ น
มหาดไทยและสนง.พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จังั หวััดร้้อยเอ็็ด 
มีีเป้้ า หมาย  101 คน  โดยมวลมิิ ต รโรแทเรีียนสโมสรโรตารีีร้้ อ ยเอ็็ ด
ได้้ออกปฏิิบััติิ ตรวจเยี่่�ยมและวััดตััวคนพิิการในพื้้�นที่่�ครอบคลุุม จ.ร้้อยเอ็็ด

วัันที่่� 27 กัันยายน  2565
สโมสรโรตารีีนํ้้� า พองขัั บ เคลื่่� อ น
ลงสํํ า รวจเชิิ ง รุุ กร่่ ว มมืือกัั บ ผู้้�นํํ า
ชุุมชนและส่่งมอบวีีลแชร์์ให้้ผู้้�พิกิ าร
และฐานะยากจนสุุ ข ใจทั้้� ง ผู้้�ให้้
แ ล ะ ผู้้�รัั บ . . ร อ ยยิ้้� ม ข อ ง ผู้้�รัั บ
คืือความสุุขของเรา..ขอบพระคุุณ
ท่่ า นผู้้�ว่่ า การภาค พรรณธิิ ด า
โรจน์์ ว รรณสิิ นธุ์์�  ที่่� ใ ห้้ โ อกาส
ได้้ทํําโครงการดีีๆ ที่่�สร้้างรอยยิ้้�ม
และความอบอุ่่�นให้้ แ ก่่ สัั ง คม
ด้้วยมิิตรไมตรีี

วัันที่่� 27 กัันยายน 2565 สโมสร
โรตารีีแก่่ นคูู น  ได้้ น ำสิ่่� ง ของต่่ า งๆ ที่่�
จำเป็็ น แก่่ นัั ก เรีียนคนตาบอดที่่� ถูู กน้้ ำ
ท่่วมโรงเรีียนมามอบความช่่วยเหลืือแก่่
เด็็ กนัั ก เรีียนคนตาบอดที่่� ถูู กน้้ ำท่่ ว ม
โรงเรีียนที่่�ศููนย์์บริิการคนพิิการวิิทยาลััย
การศึึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่่น
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อน.ตร์อง แส์งส์ว่างวัฒนะ

ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกัร์ุงเทพิส์ุวร์ร์ณภูมิ

สวัสดิ้ค่ะ มื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้ และทีุ่กัที่่านี้
นี้ิ ต ย่สาร็โร็ตาร็้ ฉั บั บ นี้้� เนี้้ นี้ กัาร็ร็ะล่ กั ถื่ ง ที่่ า นี้
อดิ้ตป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล ผู้้เป็็นี้ที่้�ร็ักัย่ิ�งของ
โร็แที่เร็้ย่นี้ สมื่าช้ิกัที่้ไ� ดิ้มื่โ้ อกัาสไป็ร็่วมื่พิธพ้ ร็ะร็าช้ที่านี้เพลิงศพ
ของที่่านี้ และคุณหญิงจร็วย่ ร็ัตตกัุล ณ เมื่ร็ุหนี้้าพลับพลา
อิศร็ิย่าภูร็ณ์ วัดิเที่พศิร็ินี้ที่ร็าวาสร็าช้วร็วิหาร็ เมื่่�อวันี้เสาร็์ที่้�
17 กัันี้ย่าย่นี้ 2565 คงตร็ะหนี้ักัดิ้ว่าพิธ้สง่างามื่ และแขกั
ที่้�เข้าร็่วมื่งานี้มื่้มื่ากัมื่าย่เพ้ย่งใดิ
บกั.เอง เคย่ไดิ้เข้ย่นี้ถื่งที่่านี้ไว้ในี้นี้ิตย่สาร็โร็ตาร็้
มื่าคร็ัง� หนี้่ง� แล้ว (ฉับับที่้� 199 เดิ่อนี้มื่้นี้าคมื่ – เมื่ษาย่นี้ 2565
หนี้้า 35 – 36) ซึ่่�งคร็ั�งนี้ั�นี้ที่างที่่านี้บร็ร็ณาธิกัาร็บร็ิหาร็
ให้แต่ละภูาคเนี้้นี้ถื่งเร็่�องความื่ป็ร็ะที่ับใจของ บกั.ที่้�มื่้ต่อ
ที่่านี้พิช้ย่ั ส่วนี้ฉับับนี้้� อย่ากัให้ที่กัุ ที่่านี้มื่องเห็นี้ถื่งภูาพที่้ที่� า่ นี้
มื่้ความื่เมื่ตตาต่อภูาค 3350 เพร็าะที่่านี้จะกัร็ุณาเข้าร็่วมื่
ทีุ่กังานี้ที่้ถื� กัู เช้ิญ ไมื่่วา่ จะเป็็นี้ร็ะดิับสโมื่สร็ หร็่อร็ะดิับภูาค เช้่นี้
งานี้ป็ร็ะชุ้มื่ใหญ่ภูาค (District Conference) งานี้สถืาป็นี้า
ผู้้ว่ากัาร็ภูาคแที่บทีุ่กัที่่านี้ และงานี้อบร็มื่คณะกัร็ร็มื่กัาร็
บร็ิหาร็สโมื่สร็ (DTA) เป็็นี้ต้นี้ ในี้หลาย่ๆ งานี้ ที่่านี้ย่ัง
กัร็ุณากัล่าวป็าฐกัถืาพิเศษดิ้วย่ความื่จำอันี้ดิ้เลิศ ให้ข้อคิดิ
คำสอนี้ดิ้ๆ แกั่พวกัเร็า และแฝีงดิ้วย่อาร็มื่ณ์ขันี้
ส่วนี้เร็่�องกัิจกัร็ร็มื่ ขอเสนี้อภูาพของ Impact Tour
งานี้ผู้้ว่ากัาร็ภูาคพบนี้าย่กัสโมื่สร็ในี้แนี้วใหมื่่ของป็ีนี้้�ค่ะ
อนิ.ตรอง แสงสว่างวัฒนิะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พื่สุวรรณภ้มิ
Tel./Line ID : 0816122340
E-mail : trongs3350@gmail.com
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ร์่วมไว้อาลิัยในคุณความดีที�ท่านอดีตปีร์ะธิานโร์

รตารีีสากล พิิชััย รััตตกุุล มีีให้้กัับภาค 3350
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ร์่วมไว้อาลิัยในคุณความดีที�ท่านอดีตปีร์ะธิาน
โร์ตาร์ีส์ากัลิ พิิชััย ร์ัตตกัุลิ มีให้กัับภาค 3350

กิิจกรรมภาค 3350
“ด้้วยการร่่วมมืือกััน เราย่่อมจะเห็็นโลกซึ่่ง� คน
มารวมกััน และลงมืือ สร้้างสรรค์์ การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ยั่่�งยืืน แก่่โลก แก่่ชุุมชน และแก่่ตััวของเราเอง”

จากแนวความคิิ ด ของประธานโรตารีี
สากล เจนนิิเฟอร์์ โจนส์์ ที่่จ� ะไปเยี่่ย� มชม 8 โครงการ
ใน 7 Areas of Focus และการขจััดโปลิิโอ เพื่่อ� สร้้าง
โอกาสให้้ภาพลัักษณ์์โรตารีีได้้ถููกมองเห็็นมากขึ้้�น
ผวภ.มิิตสึึทากะ อิิดะ จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีการเยี่่ย� มชม
กิิจกรรมโรตารีี ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ชุุมชนต่่างๆ
ในภาค โดยใช้้โอกาสในการประชุุ ม นายก
พบผู้้�ว่่าการภาคและคณะกรรมการภาค ที่่�จััดขึ้้�น
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยในปีีนี้้�จึึงปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็น
การประชุุมแบบสััญจรที่่�เรีียกว่่า Impact Tour
และมอบหมายให้้ประธานภาพลัั ก ษณ์์ แ ละ
การสื่่อ� สาร - อน.ปรีีชา กลิ่่น� แก้้ว เป็็นผู้้ป� ระสานงาน
ดำำ�เนิินการร่่วมกัันกัับสโมสรเจ้้าภาพ คืือ สโมสร
โรตารีีราชเทวีี
การเยี่่� ย มชมโครงการโรตารีีที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์แก่่ชุุมชน จะก่่อให้้เกิิดแรงบัันดาลใจ
และแนวคิิ ด ที่่� ส ร้้างสรรค์์แก่่ม วลมิิต รโรแทเรีียน
เพื่่� อ จะได้้นำำ� เรื่่� อ งราวกิิ จ กรรมดีีๆ ไปเล่่ า สู่่�
สาธารณชนด้้วยสื่่�อต่่างๆ ต่่อไป

Impact Tour ครั้้�งที่่� 1 จััดเมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่�
18 กัั น ยายน 2565 โดยได้้ ม อบเครื่่� อ งมืื อ
ทางการแพทย์์ให้้แก่่โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีีอยุุธยา
ณ ห้้องประชุุมบุุษราคััม และทำำกิิจกรรมที่่�โรงเรีียน
วััดฤาชััยด้้วย
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ร์ะลิ่กัถ่งอดีตปีร์ะธิานโร์ตาร์ีส์ากัลิ พิิชััย ร์ัตตกัุลิ

อน.นพิ.ณัฏฐธินิน เศร์ษฐวนิชัย์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีแพิร์่

สวัสดิ้คร็ับมื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้และผู้้อ่านี้ทีุ่กัที่่านี้
ฉับับนี้้�ที่างกัองบร็ร็ณาธิกัาร็ต้องกัาร็จะร็ำล่กั
ถื่ ง บุ ค คลที่้� ส ำคั ญ คนี้หนี้่� ง ของโร็ตาร็้ ป็ ร็ะเที่ศไที่ย่
เร็้ย่กัไดิ้วา่ เป็็นี้บุคคลที่้ส� ร็้างป็ร็ะวัตศิ าสตร็์ของป็ร็ะเที่ศไที่ย่
สร็้ า งแร็งบั นี้ ดิาลใจแกั่ โร็แที่เร็้ ย่ นี้ที่ั� ว โลกั ซึ่่� ง กั็ ค่ อ
ฯพณฯ พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล อดิ้ตป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัลคนี้เดิ้ย่ว
ของป็ร็ะเที่ศไที่ย่ หลังจากัที่้�เร็าไดิ้ที่ร็าบข่าวกัาร็สูญเส้ย่
ของที่่ า นี้อย่่ า งไมื่่ มื่้ วั นี้ กัลั บ สร็้ า งความื่โศกัเศร็้ า
แกั่พวกัเร็าช้าวโร็แที่เร็้ย่นี้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่เป็็นี้อย่่างย่ิ�ง
เนี้่�องจากัที่่านี้ไดิ้สร็้างคุณูป็กัาร็มื่ากัมื่าย่ให้กัับโร็ตาร็้
ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ ฉับับนี้้�เร็าจะมื่าร็ำล่กัถื่งที่่านี้พิช้ัย่ ซึ่่�งผ้มื่
ไดิ้ถือดิคำพูดิในี้ว้ดิิที่ัศนี้์สุดิที่้าย่ที่้�ที่่านี้ไดิ้ให้โอวาที่กั่อนี้
กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สัมื่มื่นี้านี้าย่กัร็ับเล่อกัและคณะกัร็ร็มื่กัาร็
สโมื่สร็ภูาค 3360 เมื่่�อป็ี 2564-2565 ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่
ออนี้ไลนี้์ผ้่านี้ซึู่มื่ และต่อมื่าป็ีถืัดิไป็เป็็นี้คำกัล่าวแสดิง
ความื่ร็ำล่กัถื่งที่่านี้โดิย่ อผ้ภู.วิวัฒนี้์ ศิร็ิจางควัฒนี้า
ในี้กัาร็ป็ร็ะชุ้มื่สัมื่มื่นี้านี้าย่กัและคณะกัร็ร็มื่กัาร็สโมื่สร็
ป็ี 2565-2566
สุดิที่้าย่นี้้�พวกัเร็าโร็แที่เร็้ย่นี้ภูาค 3360 ขอร็ำล่กั
ถื่งคุณงามื่ความื่ดิ้ของที่่านี้พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล และพวกัเร็า
จะเจร็ิญร็อย่ตามื่ที่่านี้ในี้ฐานี้ะที่้�เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้คนี้นี้่ง
เพ่� อ ที่ำป็ร็ะโย่ช้นี้์ ใ ห้ สั ง คมื่ ให้ ผู้้ ดิ้ อ ย่โอกัาสที่ั� ง หลาย่
ตามื่วั ต ถืุ ป็ ร็ะสงค์ ข องที่่ า นี้ที่้� ที่่ า นี้ไดิ้ กั ล่ า วในี้โอวาที่
คร็ั�งสุดิที่้าย่ “Do more, Grow more”
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สุนทรพจนครั้งลาสุดตอโรแทเรียนภาค 3360 จาก VTR
พิเศษ ในการอบรมสัมมนานายกรับเลือกและคณะกรรมการบริหาร
สโมสร ภาค 3360 เมื่อ 21 สิงหาคม 2564 ผานระบบซูม
“Do more, Grow more” ผ้มื่มื่้ความื่คิดิเห็นี้ง่าย่ๆ ว่าเร็า
ต้ อ งร็่ ว มื่มื่่ อ กัั บ ร็ั ฐ บาลไมื่่ ว่ า จะเป็็ นี้ ร็ั ฐ บาลไหนี้ในี้กัาร็ที่้� จ ะหาวิ ธ้ ล บล้ า ง
โควิดิ-19 นี้้ใ� ห้หมื่ดิไป็ ร็ะหว่างนี้้ถื� า้ เร็ามื่้โอกัาสเข้าไป็ในี้ชุ้มื่ช้นี้ต่างๆ เร็าควร็ถืามื่
ความื่ต้องกัาร็ของเขาเพร็าะเขาอาจจะต้องกัาร็ไมื่่เหมื่่อนี้เร็า เพร็าะสมื่ัย่นี้้�
เงินี้ที่องมื่ันี้หาย่ากั ค้าขาย่กั็ไมื่่ดิ้ กัาร็เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้กั็ไมื่่ไดิ้สบาย่ ผ้มื่เอง
กั็ไมื่่สบาย่ผ้มื่เป็็นี้โร็คป็อดิ อายุ่ 95 ย่่าง 96 ป็ีแล้ว จะอยู่่อ้กักั้�ป็ีกั็ไมื่่ที่ร็าบ
แต่ผ้มื่อย่ากัพบป็ะกัับพวกัเร็าเหมื่่อนี้กั่อนี้ๆ ที่้�ผ้่านี้มื่า กั่อนี้ที่้�ผ้มื่จะจากัไป็
ถื้าผ้มื่ต้องจากัไป็อย่่าล่มื่ผ้มื่ละกัันี้ ผ้มื่คงคิดิถื่งทีุ่กัคนี้ที่้ร็� ว่ มื่ทีุ่กัข์ร็ว่ มื่สุขกัับผ้มื่
ใคร็จะร็ู้ล่ะว่าเร็าจะไป็เมื่่�อไหร็่ แต่ถื้าหากัผ้มื่ต้องจากัไป็กั่อนี้ที่้�เร็าจะพบกัันี้
กั็อย่่าล่มื่ว่าเร็าเคย่ร็ู้จักักัันี้ ร็ักักัันี้ ช้อบพอกัันี้ 70 กัว่าป็ี ไมื่่ใช้่เวลานี้้อย่ๆ
จ่งคิดิว่าสถืานี้กัาร็ณ์เช้่นี้นี้้เ� ร็าควร็ช้่วย่เหล่อคนี้จนี้ ผ้มื่ขอให้ที่กัุ คนี้ดิูแลสุขภูาพ
อย่่าคิดิว่าโควิดิ-19 เป็็นี้เร็่อ� งเล็กัๆ เร็าต้องช้่วย่กัันี้โดิย่เฉัพาะอย่่าแพร็่เช้่อ� ให้กันี้ั
ผ้มื่ขอให้สโมื่สร็ทีุ่กัสโมื่สร็ สมื่าช้ิกัทีุ่กัที่่านี้มื่้แต่ความื่สุข มื่้แต่ความื่เจร็ิญ และ
ป็ร็ะสบความื่สำเร็็จในี้งานี้ของที่่านี้ทีุ่กัป็ร็ะกัาร็ “Do more, Grow more
ผม่ขอเพิ�ม่ Do more more”
คำ ก ล า ว ไ ว อ า ลั ย แ ก ฯ พ ณ ฯ ท า น พิ ชั ย รั ต ต กุ ล
โดย อผภ.วิ วั ฒ น ศิ ริ จ างควั ฒ นา ประธานศู น ย โ รตารี ฯ
ป 2563 -65 ในงานอบรมสั ม มนานายกรั บ เลื อ กและ
คณะกรรมการบริ ห ารสโมสร ภาค 3360 เมื่ อ วั น ที่ 21
พฤษภาคม 2565
โร็ตาร็้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ไดิ้สูญเส้ย่โร็แที่เร็้ย่นี้ที่่านี้หนี้่�งผู้้ซึ่่�งเป็็นี้เหมื่่อนี้
ป็ร็ะที่้ป็นี้ำที่างของโร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ ที่่านี้เป็็นี้สมื่าช้ิกักั่อตั�งของสโมื่สร็
โร็ตาร็้ธนี้บุร็้ เป็็นี้โร็แที่เร็้ย่นี้มื่าย่าวนี้านี้ตั�งแต่ป็ี พ.ศ.2501 และใช้้ช้้วิต
กัาร็เป็็ นี้ โร็แที่เร็้ ย่ นี้มื่ากักัว่ า เป็็ นี้ นี้ั กั กัาร็เมื่่ อ ง คุ ณู ป็ กัาร็ที่้� มื่้ ต่ อ โร็ตาร็้

ในประเทศไทยมากมายเหนืือคณานัับ ท่่านพิิชััยเป็็นท่่านหนึ่่�งในผู้้�แปล
เอกสารภาษาอัังกฤษของโรตารีีสากลเป็็นภาษาไทย ช่่วยให้้โรแทเรีียน
ของสโมสรต่่างๆ เข้้าใจเรื่่�องราวของโรตารีี  ตลอดจนวิิธีีบริิหารสโมสร
ให้้ ถูู กต้้ อ งตามระเบีียบของโรตารีีสากล และต่่ อ มาท่่ า นยัั ง เป็็ นผู้้�ด ำริิ
ให้้ จัั ดตั้้� ง ศูู นย์์ ปร ะสานงานโรตารีีในประเทศไทยซึ่่� ง ก็็ คืื อ ศูู นย์์ โรตารีี
ในประเทศไทยนั่่�นเอง และท่่านได้้เป็็นที่่�ปรึึกษาศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
มาตลอด อายุุมิไิ ด้้เป็็นอุปุ สรรคในการเป็็นโรแทเรีียนของท่่านเลยแม้้แต่่น้อ้ ย
ถึึงแม้้ว่่าจะวางมืือจากการเมืืองในตำแหน่่งสุุดท้้ายคืือ ประธานรััฐสภา
เมื่่�อ พ.ศ.2543 ขณะที่่�มีีอายุุ 74 ปีีแต่่ท่่านก็็ไม่่เคยทิ้้�งโรตารีีและมีีส่่วนรวม
ในการทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ของโรตารีีมาโดยตลอด
ในวััย 79 ปีีท่่านยัังลงพื้้�นที่่�เพื่่�อติิดตามช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยสึึนามิิ
ในหลายจัังหวััดทางภาคใต้้ของประเทศไทย  และเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิที่่�ใดท่่าน
เป็็นผู้้�รณรงค์์ให้้บริิจาคเงิินช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและยัังริิเริ่่�มโครงการ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยต่า่ งๆ ตลอดมาในวััย 91 ปีี ท่า่ นได้้ริเิ ริ่่ม� โครงการแก้้มลิงิ
ในพระราชดำริิ และโครงการปรัับภููมิิทััศน์์หนองโนนต่่าย จ.สกลนคร เพื่่�อ
แสดงออกถึึงความรัักของโรแทเรีียนที่่�มีีต่่อพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
รััชกาลที่่� 9 อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยได้้กำกัับดููแลและเดิินทางไป จ.สกลนคร
เพื่่�อติิดตามความก้้าวหน้้าด้้วยตนเองหลายครั้้�งหลายหน ตั้้�งแต่่เริ่่�มการ
สำรวจพื้้�นที่่�จนกระทั่่�งโครงการสำเร็็จลุุล่่วงไปท่่านเคยตอบคำถามที่่�ว่่า
จะทำงานให้้โรตารีีไปถึึงเมื่่�อไหร่่ว่่า “จะทำำ�ไปจนกว่่าทำำ�ไม่่ไหวผมภููมิิใจ
และมีีความสุุขกัับการได้้เป็็นผู้้�ให้้ ได้้ช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น” ฉะนั้้�นเมื่่�อท่่านเป็็น
ประธานโรตารีีสากลคติิพจน์์ของท่่านคืือ “sow the seeds of love”
“มีีน้ำำ��ใจให้้ความรััก” ท่่านเชื่่อ� ว่่างานของโรตารีีก็็คืืองานของคนที่่มีีน้้
� ำใจและ
มีีความรัักที่่�จะเผื่่�อแผ่่ผู้้�อื่่�น ท่่านก็็เป็็นเช่่นนั้้�นจริิงๆ ผมเชื่่�อว่่าทุุกท่่านที่่�รู้้�จััก
ท่่านพิิชััย รััตตกุุล จะสามารถสััมผััสถึึงความรัักความเมตตาและความ
เป็็นผู้้�ใหญ่่ของท่่านได้้เสมอ ท่่านกล่่าวไว้้ในหนัังสืือสุุภาพบุุรุุษผู้้�นำทำเพื่่�อ
ส่่วนรวม พิิชัย รั
ั ตั ตกุุล ซึ่่ง� เป็็นอัตั ชีีวประวััติขิ องท่่านว่่าโรตารีีนั้้�นให้้ประโยชน์์
กัับชีีวิิตของท่่านมาก ถ้้าไม่่มีีโรตารีีท่่านคงไม่่ได้้ก้้าวเข้้าสู่่�เส้้นทางการเมืือง

ได้้มีีโอกาสทำประโยชน์์ให้้กัับชาติิบ้้านเมืืองถึึงแม้้จะน้้อยนิิด
ก็็ตามเพราะในใจของท่่านคิิดอยู่่�เสมอว่่า ความสุุขที่่�ยิ่่�งใหญ่่คืือ
การเป็็นผู้้�ให้้ไม่่ใช่่ผู้้�รัับ
ในวัั น นี้้� ถึึ งแม้้ ท่่ า นจะได้้ จ ากพวกเราไปแล้้ ว ก็็ ต ามแต่่
ผมเชื่่�อว่่า ท่่านจะอยู่่�ในใจพวกเราเสมอ คุุณงามความดีีทุุกสิ่่�ง
ที่่�ท่่านได้้ให้้แก่่โรตารีี  ให้้แก่่พวกเราชาวโรแทเรีียนจะอยู่่�ในใจ
ของพวกเราตลอดไป
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วันี้ที่้� 11 กัันี้ย่าย่นี้ 2565 สโมื่สร็โร็ตาร็้
นี้คร็เที่ิ ง ร็่ ว มื่กัิ จ กัร็ร็มื่ป็ล่ อ ย่ป็ลา โคร็งกัาร็
“คืนครัวให้้ชุมีชน” ณ ข่วงวัฒนี้ธร็ร็มื่ อ.เที่ิง
ใกัล้ แ มื่่ นี้� ำ อิ ง เพ่� อ ให้ ชุ้ มื่ ช้นี้ไดิ้ มื่้ พั นี้ ธุ์ ป็ ลา
หลากัหลาย่ช้นี้ิดิสามื่าร็ถืเล้�ย่งช้้พในี้คร็ัวเร็่อนี้ไดิ้
ลดิค่าใช้้จ่าย่ในี้คร็อบคร็ัวและที่ดิแที่นี้พันี้ธุ์ป็ลา
ในี้แมื่่ นี้� ำ ที่้� ห าย่ไป็ ร็าย่ไดิ้ ส่ ว นี้หนี้่� ง เพ่� อ หาทีุ่ นี้
สมื่ที่บสร็้างศูนี้ย่์ฟอกัไตโร็งพย่าบาลเที่ิง มื่้ตัวแที่นี้ที่้องถืิ�นี้เที่ศบาล ต.เว้ย่งเที่ิง และสมื่าช้ิกัสโมื่สร็โร็ตาร็้ต่างๆ ในี้จังหวัดิเช้้ย่งร็าย่
และจังหวัดิพะเย่ามื่าร็่วมื่งานี้คับคั�ง

วันี้ที่้� 14-15 กัันี้ย่าย่นี้ 2565 สโมื่สร็โร็ตาร็้เช้้ย่งใหมื่่
ให้ กั าร็ต้ อ นี้ร็ั บ คู่ มื่ิ ต ร็ PP.Pedrito จากัสโมื่สร็ Walla
Walla ป็ร็ะเที่ศสหร็ัฐอเมื่ร็ิกัา ซึ่่�งมื่าติดิตามื่และเย่้�ย่มื่ช้มื่
โคร็งกัาร็ต่างๆ เช้่นี้ โคร็งกัาร็ Global Grant อำเภูอแมื่่วาง
โคร็งกัาร็ต่ า งๆ ของโร็งเร็้ ย่ นี้โสตศ่ กั ษาอนีุ้ ส าร็สุ นี้ ที่ร็
ติดิตามื่โคร็งกัาร็ห้องสมืุ่ดิโร็งเร็้ย่นี้เที่พเสดิ็จ และติดิตามื่
ความื่กั้าวหนี้้า ของโร็งเร็้ย่นี้เช้้ย่งใหมื่่มื่ัธย่มื่ ซึ่่�งเป็็นี้โร็งเร็้ย่นี้
ในี้เคร็่อ Adventist พร็้อมื่ที่ั�งเย่้�ย่มื่บ้านี้พักัละว้าที่้�ดิูแลเดิ็กั
นี้ักัเร็้ย่นี้ให้มื่กั้ าร็ศ่กัษาและที่้พ� กัั ที่้ดิ� ้ ซึ่่ง� สโมื่สร็ Walla Walla
ให้เงินี้สนี้ับสนีุ้นี้มื่าอย่่างต่อเนี้่�องทีุ่กัป็ี
วันี้ที่้� 18 กัันี้ย่าย่นี้ 2565
สโมื่สร็โร็ตาร็้ เ ช้้ ย่ งร็าย่ นี้ำโดิย่
นี้ย่.นี้าฤที่ธิ� กัร็ร็ณิ กั าร็์ ร็่ ว มื่กัั บ
สโมื่สร็คู่มื่ิตร็ สโมื่สร็โร็ตาร็้แมื่่จันี้
เช้้ ย่ งแสนี้ เช้้ ย่ งของ พานี้ และ
สโมื่สร็โร็ตาร็้แซึ่ที่เที่ิลไลที่์เช้้ย่งร็าย่แมื่่ ส ร็วย่ ร็่ ว มื่กัั นี้ มื่อบร็ะบ บ
เคร็่�องกัร็องนี้�ำดิ่�มื่สะอาดิให้แกั่ ช้าวบ้านี้ชุ้มื่ช้นี้บ้านี้ป็่าต่ง หมืู่่ 7, หมืู่่ 8 และบ้านี้โป็่งนี้�ำร็้อนี้ หมืู่่ 11 ต.ป็่าต่ง อ.แมื่่จันี้ จ.เช้้ย่งร็าย่ มื่้ป็ร็ะช้ากัร็
ร็วมื่กัันี้เกั่อบ 3,000 คนี้ จะไดิ้มื่้สุขภูาพแข็งแร็งป็ลอดิภูัย่จากัโร็คภูัย่ คุณภูาพช้้วิตที่้�ดิ้ข่�นี้
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วัันที่่� 21 กัันยายน 2565 สโมสรโรตารีีฝาง
นำโดยนายกกัันตนา เสถีียรติิยางกููร มอบหนัังสืือ
ส่่งเสริิมการอ่่าน  Dictionary และอุุปกรณ์์กีีฬา
ให้้ครููและนัักเรีียนโรงเรีียนปางสััก เพื่่อ� ใช้้ในการเรีียน
การสอนและสร้้างนิิสัยรั
ั กก
ั ารอ่่านให้้เด็็ก ต่อ่ จากนั้้�น
ไปติิดตามโครงการน้้ำดื่่�มสะอาด  โดยความร่่วมมืือ
ของสโมสรโรตารีีกรุุ ง เทพใต้้  ภ าค 3350 มอบ
เครื่่�องกรองน้้ำให้้โรงเรีียนบ้้านหล่่ายฝาง ซึ่่�งมีีนัักเรีียนเกืือบ 500 คน  เปิิดสอนตั้้�งแต่่อนุุบาลจนถึึงมััธยมปีีที่่� 3 แต่่ขาดแคลนน้้ำสะอาดบริิโภคและ
ได้้มอบหนัังสืือและ Dictionary ด้้วย
วัันที่่� 24 กัันยายน  2565 สโมสรโรตารีี
เชีียงใหม่่เหนืือ โดยความร่่วมมืือกัับงานป้้อ งกััน
และบรรเทาสาธารณภััย  หอกลางเวีียง และสำนััก
การศึึกษา เทศบาลนครเชีียงใหม่่  จัั ดกิิ จ กรรม
นำน้้องๆ จากมููลนิิธิเิ กื้้อ� กููล อ.ดอยสะเก็็ด จ.เชีียงใหม่่
จำนวน  49 คน ทัั ศ นศึึกษาเรื่่� อ งการป้้ อ งกัั น
และบรรเทาสาธารณภััย และประวััติศิ าสตร์์เชีียงใหม่่ล้้านนา ณ เทศบาลนครเชีียงใหม่่

วัันที่่� 27 กัันยายน  2565 สโมสรโรตารีี
เชีียงใหม่่ใต้้ร่ว่ มกัับคณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ มููลนิิธิิชาวดอยร่่วมรู้้�รัักสามััคคีีเพื่่�อชีีวิิต
นำเยาวชนจิิตอาสาและ YE Inbound จััดกิิจกรรม
แจกแว่่ น สายตาสำหรัั บ ผู้้�สูู ง อายุุ ใ ห้้ กัั บ บุุ ค ลากร
ทางการแพทย์์ โรงพยาบาลสวนดอก  จำนวน
สี่่ร้� อ้ ยกว่่าคน ณ อาคารเรีียนรวมคณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ ร่่วมกัับบริิษััท 
เชีียงใหม่่วนััสนัันท์์ จำกััด นำโดยนายกสุุดฤทััย 
เวชชากุุลและ ผชภ.3360 ชลิิดา เอกชััยพััฒนกุุล
พร้้ อ มสมาชิิ ก โรแทเรีียนได้้ ร่่ ว มจัั ดกิิ จ กรรม
รัั บ บริิ จ าคโลหิิ ต ในครั้้� ง นี้้� ท างสภากาชาดไทย
ได้้ อ นุุ เ คราะห์์ รถรัั บ โลหิิ ต เคลื่่� อ นที่่� ม าบริิ ก าร 
ผู้้�มีีจิิตศรััทธามาร่่วมบริิจาคโลหิิต จำนวน 72 ท่่าน 
ได้้เลืือดทั้้�งหมดรวม 69 ยููนิติ (ประมาณ 24,150 ซีีซีี)
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สวัสดิ้มื่วลมื่ิตร็โร็แที่เร็้ย่นี้
กัร็ะผ้มื่ไดิ้ร็บั เกั้ย่ร็ติและความื่ไว้วางใจจากัผู้ที่้ ร็งคุณวุฒขิ องคณะกัร็ร็มื่กัาร็บร็ิหาร็ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ
ให้ดิำร็งตำแหนี้่งต่อจากัป็ี 2563-65 อ้กัวาร็ะหนี้่ง�
กัร็ะผ้มื่และคณะกัร็ร็มื่กัาร็แป็ลจะสร็้างสร็ร็ค์ผ้ลงานี้แป็ลให้กัับพวกัเร็าช้าวโร็แที่เร็้ย่นี้
ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ให้ไดิ้มื่ากัที่้�สุดิเที่่าที่้�พวกัเร็าจะที่ำไดิ้เพ่�อที่้�ที่่านี้ที่ั�งหลาย่จะไดิ้เร็้ย่นี้ร็ู้ที่ำความื่เข้าใจ
กัับความื่ร็ู้ที่้�องค์กัร็โร็ตาร็้สากัลของเร็าพย่าย่ามื่ส่�อสาร็ให้พวกัเร็าเข้าใจและนี้ำไป็ป็ฏิบัติใช้้ในี้กัาร็
บร็ิหาร็และบำเพ็ญป็ร็ะโย่ช้นี้์
ในี้ช้่วงเดิ่อนี้มื่กัร็าคมื่-กัันี้ย่าย่นี้ 2565 เร็าไดิ้เร็ิมื่� เนี้้นี้กัาร็แป็ลบที่ความื่ในี้ Learning Center
ในี้เว็บไซึ่ต์ My Rotary ซึ่่�งจะช้่วย่ให้โร็แที่เร็้ย่นี้เข้าใจไดิ้มื่ากัข่�นี้หากัแป็ลเป็็นี้ภูาษาไที่ย่ พวกัเร็า
จ่งไดิ้เร็ิมื่� ป็ร็ะสานี้งานี้กัับเจ้าหนี้้าที่้ข� องโร็ตาร็้สากัลและขอความื่ร็่วมื่มื่่อและคำแนี้ะนี้ำ เจ้าหนี้้าที่้ข� อง
โร็ตาร็้สากัลไดิ้ให้ความื่ร็่วมื่มื่่อเป็็นี้อย่่างดิ้และแนี้ะนี้ำให้ที่างเร็าแป็ลแล้วส่งบที่ความื่ไป็ให้เขา
เพ่�อบันี้ที่่กัลงในี้ Learning Center
ในี้ช้่วง 9 เดิ่อนี้ที่้�ผ้่านี้มื่าเร็าไดิ้ที่ำกัาร็แป็ลเอกัสาร็ดิังต่อไป็นี้้� :
ร์ะหว่างดำเนินกัาร์

• Rotary Youth Protection
• Learning Center
- Leading Effective Committees
- Managing Club Business
- Is Your Club Healthy
- Club President Basics
• ธร็ร็มื่นีู้ญของสโมื่สร็โร็ตาร็้ (Club Constitution)

ข่�นเว็บไซึ่ต์ศูนย์โร์ตาร์ีฯ แลิ้ว

• Learning Center
- กัาร็ที่ำให้ ส โมื่สร็มื่้ ค วามื่หลากัหลาย่ :
กัาร็ป็ร็ะเมื่ินี้ความื่พร็้อมื่ (Diversifying Your
Club A Readiness Assessment)
- แนี้วป็ฏิ บั ติ ใ ห้ เ กัิ ดิ ความื่หลากัหลาย่
ความื่เสมื่อภูาค และกัาร็อยู่่ ร็่ ว มื่กัั นี้ ของ
สมื่าช้ิกัโร็ตาร็้ (Committing to Diversity,
Equity, and Inclusion)
- ความื่ร็ู้ พ่� นี้ ฐานี้มืู่ ล นี้ิ ธิ โ ร็ตาร็้ (Rotary
Foundation Basics)
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• แผ่่นพัับ DEI
• แผ่่นพัับคติิพจน์์ประธานโรตารีีสากล
ปีี 2565-66
• โรทาแรคท์์ ส ามารถมีีส่่ ว นร่่ ว มในทุุ น
สนัับสนุุนของโรตารีีได้้อย่่างไร  (How
Rotaractors Can Participate
in Rotary Grants)
• ข้้อเท็็จจริิง ปีี 2021
เอกสารจััดพิิมพ์์

• Learning Center
- แนวปฏิิบััติิให้้เกิิดความหลากหลาย 
ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่วมกััน
ของสมาชิิกโรตารีี (Committing to
Diversity, Equity, and Inclusion)
• แผ่่นพัับ DEI
• แผ่่ นพัั บ คติิ พ จน์์ ปร ะธานโรตารีีสากล
ปีี 2565-66
กระผมขอถืือโอกาสนี้้ข� อบคุุณผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในคณะกรรมการแปล คณะที่่� ปรึึก ษาฯ รวมทั้้� ง
ท่่ า นผู้้�อำนวยการศูู นย์์ แ ละเจ้้ า หน้้ า ที่่� ศูู นย์์ โรตารีี
ในประเทศไทยทุุกท่่านที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมในการทำงาน
และสนัั บ สนุุ น ให้้ ง านแปลของพวกเราประสบ
ความสำเร็็จอย่่างสููงมาโดยตลอด
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อผภ.ส์มภพิ ธิีร์ะส์านต์
เมื่่�อวันี้ที่้� 28 กัุมื่ภูาพันี้ธ์ 2565 สิ�งที่้�เร็าไมื่่คาดิคิดิว่าจะเกัิดิข่�นี้ค่อ ข่าวกัาร็จากัไป็
ของบุคคลหนี้่�งซึ่่�งเป็ร็้ย่บเสมื่่อนี้เสาหลักัของโร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ เร็าย่ังจำภูาพที่้�ที่่านี้ช้อบ
ล้อเล่นี้กัับพวกัเร็าดิ้วย่กัาร็วิ�งข่�นี้วิ�งลงเวที่้งานี้ต่างๆ ฯพณฯ พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล ผู้้ที่้�เป็็นี้ป็ร็ะธานี้
โร็ตาร็้สากัลคนี้ไที่ย่คนี้แร็กั ผู้ที่้ มื่้� ว้ สิ ย่ั ที่ัศนี้์กัว้างไกัล ดิำร็ิในี้กัาร็จัดิตัง� ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่
ผู้้ที่้�ทีุ่กัคนี้จะตั�งใจฟังเมื่่�อที่่านี้ข่�นี้กัล่าวคำป็ร็าศร็ัย่ที่้�เต็มื่ไป็ดิ้วย่อร็ร็ถืร็สและนี้�ำเส้ย่งที่้�นี้่าฟัง
ผู้้ที่้� “มีีนำ�าใจิให้้ความีรัก” ผู้้ที่้�เป็็นี้คร็ูให้พวกัเร็าในี้ทีุ่กัๆ ดิ้านี้
โคร็งกัาร็ใหญ่โคร็งกัาร็สุดิที่้าย่ที่้�ที่่านี้ช้วนี้พวกัเร็าที่ำโดิย่นี้ำแนี้วที่างพร็ะร็าช้ดิำร็ิ
เร็่อ� งกัาร็พัฒนี้าแหล่งนี้�ำ กัาร็ที่ำแกั้มื่ลิง และป็ร็ัช้ญาเศร็ษฐกัิจพอเพ้ย่งแห่งล้นี้เกัล้าร็ัช้กัาลที่้� 9
มื่าร็่วมื่กัับหลักักัาร็ที่ำงานี้ของโร็ตาร็้ในี้กัาร็สร็้าง “บึงแห้่งความีรัก” ที่้ห� นี้องโนี้นี้ต่าย่จนี้สำเร็็จ
เป็็นี้ป็ร็ะโย่ช้นี้์มื่หาศาล ย่ังคงอยู่่ในี้ความื่ที่ร็งจำของพวกัเร็า
ตลอดิร็ะย่ะเวลาที่้�ที่่านี้ดิำร็งตำแหนี้่งป็ร็ะธานี้โร็ตาร็้สากัล ที่่านี้เดิินี้ที่างไป็ที่ั�วโลกั
และมื่้สงิ� ของต่างๆ ที่้ไ� ดิ้ร็บั มื่ากัมื่าย่จากัทีุ่กัมืุ่มื่โลกัที่้มื่� ป็้ ร็ะวัตศิ าสตร็์และคุณค่าแห่งกัาร็เร็้ย่นี้ร็ู้
ไดิ้เกั็บแสดิงไว้ ณ ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ในี้ป็ร็ะเที่ศไที่ย่ อผ้ภู.อนีุ้ร็ักัษ์ ไดิ้สานี้ต่อกัาร็ร็วบร็วมื่คำอธิบาย่
และที่้�มื่าของสิ�งของที่้�ล�ำค่านี้้�ต่อมื่าจากั อผ้ภู.อร็อนี้งค์ ร็วมื่ที่ั�งกัาร็จัดิร็ะเบ้ย่บห้องสมืุ่ดิที่้�มื่้
เอกัสาร็และโคร็งกัาร็ต่างๆ มื่ากัมื่าย่จนี้อาจเร็้ย่กัไดิ้ว่าศูนี้ย่์กัาร็เร็้ย่นี้ร็ู้เกั้�ย่วกัับโร็ตาร็้อยู่่ที่้�นี้้�
ตามื่ความื่ป็ร็าร็ถืนี้าของ ฯพณฯ พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล
ขออำนี้าจคุณพร็ะศร็้ร็ตั นี้ตร็ัย่และสิง� ศักัดิิส� ที่ิ ธิที่� งั� หลาย่ในี้สากัลโลกั คุณงามื่ความื่ดิ้ที่้�
ฯพณฯ พิช้ัย่ ร็ัตตกัุล ไดิ้กัร็ะที่ำไว้มื่ากัมื่าย่ โป็ร็ดิดิลบันี้ดิาลให้ดิวงวิญญาณของที่่านี้ไดิ้ไป็สู่
สุคติในี้สัมื่ป็ร็าย่ภูพ

(นี้าย่สมื่ภูพ ธ้ร็ะสานี้ต์)
ป็ร็ะธานี้คณะกัร็ร็มื่กัาร็บร็ิหาร็ศูนี้ย่์โร็ตาร็้ฯ ป็ี 2565-67
ตัวเลิขโร์ตาร์ี ขอมูล www.rotary.org
ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
(ในวงเล็บขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
ภาค
ที่ั�วโลก

โร์แทเร์ียน
1,189,386 (1,166,331)

ส์โมส์ร์
36,977 (36,849)

3330
3340
3350
3360
รวม

2,311 (2,254)
1,356 (1,311)
3,209 (3,037)
1,415 (1,413)
8,291 (8,015)

101 (101)
64 (64)
125 (122)
71 (69)
361 (356)

44

กัันยายน-ตุลิาคม 2565

โร์ทาแร์คท์
205,154 (214,556)
269 (266)
55 (55)
386 (301)
296 (268)
1,006 (890)

ส์โมส์ร์
11,382 (11,369)
29 (29)
5 (5)
31 (29)
15 (29)
80 (78)

มาร์่วมมือกััน

Empower
ผ้วภู.พร็ร็ณธิดิา โร็จนี้์วร็ร็ณสินี้ธุ์ ผู้้ว่ากัาร็ภูาค 3340 โร็ตาร็้สากัล ลงพ่�นี้ที่้�ดิูโคร็งกัาร็นี้ำร็่อง
ของสโมื่สร็โร็ตาร็้มื่ิตร็ภูาพขอนี้แกั่นี้ พร็้อมื่มื่อบร็ถืว้ลแช้ร็์ให้คุณย่าย่ในี้พ่�นี้ที่้�เที่ศบาลบ้านี้แฮุดิ
สร็้างร็อย่ย่ิ�มื่และนี้�ำตาแห่งความื่ป็ิติ นี้้�ค่อความื่สุขของกัาร็แบ่งป็ันี้ที่้�แที่้จร็ิง

วันโปีลิิโอโลิกั
24 ตุลิาคม

เรามาแสดงใหโลกเห็นวาสมาชิกโรตาร�ยังคงใสใจในเร�่องการขจัดโรคโปลิโอใหหมดไป
ซึ่งเปนคํามั่นสัญญาที่เราไดเคยให ไวกับเด็กๆ ทุกคนในโลกเมื่อนานมาแลว
endpolio.org
ร์่วมกัาร์ส์นับส์นุน
ของส์โมส์ร์โดยกัาร์ใชั้
คิวอาร์์โค้ดนี�

