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ปีร์ะมวล่จร์ร์ยาบร์ร์ณ
ของโร์แทุเร์ียน

ROTARIAN CODE OF CONDUCT
As a Rotarian, I will:

ในิฐานิะที�เปนิโรแทเรียนิ ข�าพัเจ�าจะ:

1)	 ปิระพฤตั้ิปิฏิบัตั้ิดื้วยู่คุณธรรมพร้อมดื้วยู่มาตั้รฐาน	
จรรยู่าบรรณในชื่ีวิตั้ส่วนตั้ัวและวิชื่าชื่ีพ

2)	ปิฏิบัตั้ิตั้่อผั่้อื�นดื้วยู่ความยูุ่ตั้ิธรรมและเคารพใน
วิชื่าชื่ีพข้องแตั้่ละบุคคล

3)	ใชื่ท้ี่กัษะที่างวชิื่าชื่พีข้องข้้าพเจ้าผัา่นกจิกรรมโรตั้ารี
เพื�อสนบัสนนุสง่เสรมิเยู่าวชื่น	ชื่ว่ยู่เหลอืผั่เ้ดือืดืรอ้น
ที่ี�จำเปิ็นยู่ิ�ง	 และปิรับปิรุงคุณภาพชื่ีวิตั้ข้องผ้่ัคนใน
ชืุ่มชื่นข้องข้้าพเจ้าและชืุ่มชื่นโลก

4)	หลีกเลี�ยู่งพฤตั้ิกรรมที่ี�เปิ็นปิฏิปิักษ์ตั้่อโรตั้ารีหรือ
	 โรแที่เรียู่นอื�นๆ
5)	ชื่่วยู่ธำรงไว้ซึ่่�งสภาพแวดืล้อม	ที่ี�ปิลอดืจากการ
	 คุกคามใดืๆ	ในการปิระชืุ่มโรตั้ารี	การจัดืงานและ
				การที่ำกิจกรรมตั้่างๆ	รายู่งานเหตัุ้น่าสงสัยู่ใดืๆ	ใน

การคุกคาม	และชื่่วยู่ที่ำให้ผั่้รายู่งานมั�นใจไดื้ว่าจะ										
				ไม่ถ่่กตั้อบโตั้้กลับ

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

2) Deal fairly with others and treat them and 
their occupations with respect

3) Use my professional skills through Rotary 
to mentor young people, help those with 
special needs, and improve people’s quality
of life in my community and in the world

4)	Avoid	behaviour	that	reflects	adversely	on	
Rotary or other Rotarians

5) Help maintain a harassment-free 
 environment in Rotary meetings, events, and 

activities, report any suspected harassment, 
and help ensure non-retaliation to those 
individuals that report harassment

จินตนาการ์
ถุึงโอกาส์ต่างๆ
ค้นพบแนวทุางใหม่ๆ ในการ์แก้ไขเร์่�องทุ้าทุายซึ�งบีบคั�น
โล่กนี�อย่างทีุ�สุ์ดืในการ์ปีร์ะชิุมใหญ่โร์ตาร์ีส์ากล่ ทุ่านจะไดื้พบ
กับเคร์่�องม่อ ทุร์ัพยากร์ แล่ะการ์ติดืต่อเชิ่�อมโยงทีุ�จะทุำให้
เกิดืผล่กร์ะทุบทุั�งทุี�บ้านแล่ะทุั�วโล่ก

การ์ปีร์ะชิุมใหญ่โร์ตาร์ีส์ากล่ปีี 2566
เมล่เบิร์์น ออส์เตร์เล่ีย
27-31 พฤษภาคม 2566



สารประธานโรตารีสากล
เจนนิเฟอร์์ อี. โจนส์์ กร์กฎาคม ๒๕๖๕

“เราทุุกคนร้�สึก
ถึึงผลกระทุบทุี�
การบำเพ็็ญ
ประโยชน์และคุณค่า
ของโรตารี
มีีผลต่อเรา ตอนนี�
เป็นโอกาสของเรา
แล�วทุี�จะได้�แบ่งปัน
ความีร้�สึกน้�น
ก้บผ้�อ่�น”

	 	 	 	 เดืือนนับตั้ั�งแต่ั้ดืิฉัันเข้้ามาอยู่่่ในโรตั้ารี	 ดืิฉัันจะตัั้�งตั้ารอ 
	 	 	 	 ทีี่�จะไดื้อ่านนิตั้ยู่สารนี�	 โดืยู่เฉัพาะบที่ความเปิิดืตั้ัวจาก
ปิระธานโรตั้ารขี้องเรา	แมจ้ะยู่อมรบัวา่ชื่ื�นชื่อบกบัฉับบัดืจิทิี่ลัมาก	แตั้ด่ืฉิันั
ก็ยู่ังสนุกที่ี�จะไดื้สัมผััสความตั้ื�นเตั้้นกับการนั�งลงและพลิกดื่หน้ากระดืาษ
มันวาว	 มันเปิ็นสิ�งที่ี�มีค่าที่ี�รวบรวมภาพถ่่ายู่และเรื�องราวที่ี�น่าจดืจำ 
เกี�ยู่วกับองค์กรที่ี�ยู่ิ�งใหญ่่ข้องเรา	 ซึ่่�งเปิ็นองค์กรที่ี�เราทุี่กคนร่้จักและรัก	
หลายู่ปิทีี่ี�ผัา่นมาดืฉิันัไดืเ้รยีู่นร่ม้ากมายู่เกี�ยู่วกับโครงการบำเพญ็่ปิระโยู่ชื่น์
และชื่ีวิตั้ที่ี�พวกที่่านแตั้่ละคนไดื้เปิลี�ยู่นแปิลงไปิ
	 ในฐานะผั่้มีอาชีื่พที่างด้ืานสื�อ	 ดิืฉัันอยู่ากให้มีวันทีี่�เรื�องราวข้อง
เราเป็ินส่วนหน่�งปิระจำในสื�อข่้าวหลัก	 และนิตั้ยู่สารนำธงข้องเราอาจไดื้
ไปิวางอยู่่่ในสถ่านทีี่�คลีนิคข้องหมอ	 ร้านกาแฟ	หรือทีี่�อื�นๆ	 ที่ี�ผ้่ัคนนั�งรอ
และเรียู่กดื่ไดื้	 เปิ็นเรื�องดืีที่ี�สมาชื่ิกโรตั้ารีจะไดื้รับข้้อม่ลที่ี�ดืีข้่�นเกี�ยู่วกับสิ�ง
ที่ี�เราที่ำที่ั�งหมดื	และจะไม่ดืกีว่าหรือถ้่ามีผั่ค้นร่เ้รื�องราวข้องเรามากยู่ิ�งข้่�น
	 ที่ั�งหมดืนี�ล้วนอยู่่่ในใจลำดัืบแรกเมื�อดิืฉัันคิดืวางแผันงานข้องเรา
ในการส่งเสริมโรตั้ารีที่ั�วโลกในปิีที่ี�กำลังจะมาถ่่ง	ในอีก	12	เดืือนข้้างหน้า	
เราจะจุดืปิระกายู่โครงการต่ั้างๆ	 ที่ี�นำเสนอการบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ข้อง 
โรตั้ารีให้ปิรากฏไปิที่ั�วโลก	 และเราจะดืำเนินการอยู่่างมีกลยูุ่ที่ธ์	 นิคและ
ดืิฉัันจะมุ่งเน้นไปิที่ี�โครงการโรตั้ารีที่ี�สร้างผัลกระที่บส่งสุดื	 ยู่ั�งยืู่นและ
มีข้นาดืใหญ่่บางโครงการจากเรื�องทีี่�เรามุ่งเน้นในกิจกรรมทีี่�เราเรียู่กว่า	
Imagine Impact Tour
	 เราจะเชื่ื�อเชื่ิ	 ญ่นักข่้าวชื่ั�นนำ	 ผั่้นำที่างความคิดื	 และผ้่ัมีอิที่ธิพล
ให้ใชื่้ชื่่องที่างข้องพวกเข้าเพื�อชื่่วยู่เราสร้างความตั้ระหนักโดืยู่การเข้้าถ่่ง
ผั่ค้นที่ี�ตั้อ้งการให้บรกิารแต่ั้ยู่งัไมท่ี่ราบว่าตั้วัเองจะสามารถ่ที่ำได้ืโดืยู่ผ่ัาน 
โรตั้ารี
	 แตั้่มีปิระเด็ืนสำคัญ่อีกอันหน่�งทีี่�ตั้้องคำน่งถ่่ง	 นั�นคือ	 รอยู่เท้ี่า
คาร์บอน	 (carbon	 footprint	 หมายู่ถ่่งการวัดืผัลกระที่บจากกิจกรรม
ข้องมนุษยู่์ที่ี�มีตั้่อระบบสิ�งแวดืล้อมในแง่ข้องปิริมาณแก๊สเรือนกระจกทีี่�
สร้างข้่�นมาจากกิจกรรมนั�นๆ)	 ดืิฉัันจะใชื่้ตั้ำแหน่งผั่้นำคนใหม่ข้องโรตั้ารี
ในเรื�องสิ�งแวดืลอ้มอยู่า่งจรงิจงั	เอาตั้วัอยู่า่งที่ี�ที่ำโดืยู่สมาชื่กิข้องเราในชื่ว่ง
ที่ี�มีการแพร่ระบาดืข้องโรคนั�นเปิ็นพื�นฐานในการกำหนดือนาคตั้ข้องเรา
	 นั�นหมายู่ความว่าเราจะใช้ื่เที่คโนโลยีู่ดืจิทิี่ลับอกเล่าเรื�องราวเหล่านี�	 
เราจะที่วีตั้	ส่งโพสตั้์	และ	“ไลฟ์์สด”	ให้กับทีุ่กคนที่ี�พร้อมจะรับฟัง	เราจะ
ตั้อ้งคำนง่ถ่ง่สิ�งแวดืล้อมข้องเรา	และวิธกีารทีี่�ไมต่ั้อ้งเดิืนที่างเสมอไปิ	แตั้ยู่่งั
คงสามารถ่ตั้ดิืตั้อ่กนัไดืด้ืว้ยู่วธิทีี่ี�ใหผ้ัลดืดีืงัที่ี�เราที่ำมาตั้ลอดืสองปิทีี่ี�ผัา่นมา
	 แน่นอน	เราเป็ินคนที่ี�ชื่อบเข้้าสงัคม	และเรายู่งัต้ั้องการที่ี�จะอยู่่ด้่ืวยู่กนั 
เราเพียู่งแค่ตั้้องมีสตั้ิมากข้่�นในการตัั้ดืสินใจข้องเรา	 และคิดืเกี�ยู่วกับวิธี 
ที่ี�เราจะไปิรวมตัั้วกนัโดืยู่ให้แตั้กตั้า่งจากเดิืมเลก็นอ้ยู่	ตั้วัอยู่า่งเชื่น่	หากเรา

เล่่าเร์่�องร์าวของเร์า

เดืนิที่างไปิเยู่ี�ยู่มชื่มโครงการใดื
โครงการหน่�ง	เรากจ็ะวางแผัน
การเยู่ี�ยู่มชื่มพื�นที่ี�ใกล้เคียู่ง
ตั้่อดื้วยู่
	 แล้วเรื�องราวข้องท่ี่านล่ะ 
มี ใ ค รจะ ช่ื่วยู่ เ ล่า ใ ห้ฟัง ไ ด้ื
ไหม?	 ดิืฉัันหวัง ว่าท่ี่านจะ
ใช้ื่การจินตั้นาการเกี�ยู่วกับ
ความพยู่ายู่ามในการสร้าง 
ผัลกระที่บข้องท่ี่านเอง	และวิธี 
ที่ี�ความพยู่ายู่ามนั�นจะสามารถ่
สร้างความตั้ระหนักได้ื	–	เรื�องราว 
ข้องท่ี่านอาจเป็ินเรื�องทีี่�ที่่าน
สามารถ่โปิรโมตั้ไดื้เพียู่งง่ายู่ๆ	 บนโซึ่เชื่ียู่ลมีเดืียู่หรือระหว่าง
การเข้้า	Zoom	ให้คิดืหาวิธีนำเสนอโครงการเดื่นๆ	ในสโมสร
และภาคข้องที่่าน
	 เราทีุ่กคนร่้ส่กไดื้ถ่่งผัลกระที่บที่ี�การบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์
และคณุคา่ข้องโรตั้ารีมีผัลตั้อ่เรา	ตั้อนนี�เปิน็โอกาสข้องเราแลว้
ที่ี�จะแบ่งปิันความร่้ส่กนั�นกับผั่้อื�น

เจนนิเฟอร์	อี.	โจนส์
ปิระธานโรตั้ารีสากล

ทุุกๆ
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สารประธานโรตารีสากล
เจนนิเฟอร์์ อี. โจนส์์ ส์ิงหาคม ๒๕๖๕

เร์า
เร์ิ�มต้นดื้วยคำเชิิญ

ทีุ่กคนตั้่างมีเส้นที่างข้องตั้นเองในการเข้้ามาเป็ินสมาชื่ิก
โรตั้ารี	 พวกท่ี่านบางคนเข้้ามาร่วมเพราะคุณพ่อข้องที่่าน

เคยู่เปิ็นโรแที่เรียู่น	 พวกเราบางคนลงชื่ื�อเข้้าร่วมการปิระชืุ่มเพราะ
นายู่จ้างข้อร้อง	 ส่วนคนอื�นๆ	 มาเปิ็นสมาชื่ิกเพียู่งหลังจากที่ี�ศูาลฎีิกา
ข้องสหรัฐอเมริกามคีำตั้ดัืสนิใหท้ี่ำไดื	้ที่วา่พวกเราแตั้ล่ะคนกเ็ข้้ามาดืว้ยู่
กลไกอยู่่างเดืียู่วกัน	นั�นคือการเชื่ื�อเชื่ิญ่
	 คำเชื่ื�อเชื่ิญ่ที่ี�ปิลดืปิล่อยู่จินตั้นาการข้องเราและที่ำให้เราร่้ว่า
ทีุ่กสิ�งทีุ่กอยู่่าง	อะไรๆ	ก็เปิ็นไปิไดื้	เราแตั้่ละคนมีโอกาสเหมือนกัน	—	
มีเกียู่รตั้ิที่ี�จะส่งคำเชื่ิญ่ไดื้
	 สิ�งที่ี�น่าปิระทัี่บใจอยู่่างยู่ิ�งคือการได้ืจินตั้นาการถ่่งวิธีที่ี�เรามอง
ออกไปิในชื่มุชื่นต่ั้างๆ	และหาผั่น้ำในอนาคตั้ข้องเรา	 ซึ่่�งมนัมกัจะดืง่ดืด่ื
ผั่้คนที่ี�เป็ินเหมือนเราจริงๆ	 เป็ินร่ปิแบบพิเศูษข้องความคิดืสร้างสรรค์
ในการพจิารณาว่าผั่ค้นที่ี�ดืเ่หมอืนว่าจะแตั้กต่ั้างกนัมากนั�น	 โดืยู่แท้ี่จรงิ
แล้วสามารถ่ที่ี�จะร่วมแบ่งปัินคุณค่าข้องเราและมีความสามารถ่พิเศูษ
บางอยู่่างเหมือนกัน	เพียู่งแค่รอเวลาที่ี�จะถ่่กปิลดืปิล่อยู่
	 ถ่่ ง เวลาแล้ วที่ี� โรตั้ารี จะ ก้าวไปิอีกข้ั� น ในการผัลักดืัน
ความหลากหลายู่	 ความเสมอภาค	 และการอยู่่่ร่วมกัน	 (DEI)	 ที่ั�วที่ั�ง
องค์กรข้องเรา
	 การยู่อมรบัปิระสบการณท์ี่ี�มผีั่ค้นร่ส้ก่วา่มสีว่นรว่มเปิน็มากกวา่
การที่ำใหจ้ำนวนสมาชื่กิข้องเรามคีวามหลากหลายู่มากข้่�น	มนัเกี�ยู่วกบั
การที่ำให้สถ่านที่ี�ปิระชืุ่มและที่ี�ที่ำกิจกรรมตั้่างๆ	 ข้องเราเป็ินที่ี�ที่ี�เรา

สามารถ่พ่ดืคุยู่กันไดื้อยู่่างเปิิดืเผัยู่และจริงใจตั้่อกัน	 ซึ่่�งสมาชื่ิก
ข้องเราสัมผััสไดื้ถ่่งการตั้้อนรับและร่้ส่กปิลอดืภัยู่	 มันหมายู่ถ่่ง
การข้จัดืสิ�งกีดืข้วางสำหรับการเข้้าและเปิิดืปิระตั้่เพื�อให้มาอยู่่่
รว่มกนั	คา่นยิู่มข้องเรายู่งัคงเปิน็จดุืแข้ง็ข้องเรา	–	และความมุง่มั�น
ส่่ความเปิ็นเลิศูข้องเราก็ตั้้องการให้เรารักษามาตั้รฐานระดืับส่ง
เพื�อสมาชื่ิกข้องเราดื้วยู่เชื่่นกัน
	 ดิืฉัันเชืื่�อว่าเราทีุ่กคนมีความตั้ั�งใจและมุ่งมั�นที่ี�จะพัฒินา	
DEI	 ที่ั�วที่ั�งโรตั้ารี	 นี�เป็ินรากฐานมาจากปิระเพณีที่ี�หยู่ั�งล่กทีี่�สุดื
ข้ององค์กรข้องเรา	 และแน่ใจว่าเราจะยู่ังคงตั้ื�นตั้ัวและเกี�ยู่วข้้อง
กับเรื�องนี�ไปิอีกหลายู่ที่ศูวรรษข้้างหน้า
	 ไม่กี�ปิีที่ี�ผ่ัานมา	 คณะกรรมการบริหารข้องโรตั้ารีไดื้ตั้ั�ง
เปิ้าหมายู่ใหญ่่ในการเพิ�มสมาชื่ิกสตั้รีให้ไดื้	30	เปิอร์เซึ่็นตั้์ภายู่ใน
ปิ	ีพ.ศู.2566	เราเหลอืเวลาอกีไมถ่่ง่ปิ	ีแตั้ด่ืฉิันัเชื่ื�อวา่เราจะสามารถ่
ที่ำสำเร็จและบรรลุเปิ้าหมายู่นี�ไดื้
	 เราตั้้องการมีผั่้นำโรตั้ารีที่ี�เกิดืจากทีุ่กที่วีปิ	ทีุ่กวัฒินธรรม	
และที่กุศูาสนา	เราตั้อ้งการใหส้มาชื่กิหนุม่สาวและนกัคิดืรุน่เยู่าว์
มบีที่บาที่และความรบัผัดิืชื่อบมากข้่�น	เราตั้อ้งรบัฟงัสมาชื่กิโรตั้ารี
ใหม่ๆ 	อยู่า่งดืแีละดืว้ยู่ความเคารพ	ใหม้ากเที่า่ๆ	กบัสมาชิื่กที่ี�เปิน็
สมาชื่ิกมานานหลายู่ปิี
	 ในระหว่างการปิระชืุ่มใหญ่่ล่าสุดืที่ี�เมืองฮิิวสตั้ัน	 เรา
ไดื้ยู่ินจากนักบินอวกาศูเกี�ยู่วกับการเดืินที่างไปิยู่ังอวกาศู	 ที่ำให้

น่กถ่่งช่ื่วงเวลาหน่�งในพุที่ธที่ศูวรรษ	 2503	 ที่ี�
ปิระธานาธิบดืีจอห์น	 เอฟ.	 เคนเนดืี	 แห่งสหรัฐฯ	
กระตัุ้้นให้โลกฝ่ัน	 ดื้วยู่การปิระกาศูว่าเราจะ	
“ไป็ดวงจันทำร์ [และทำำา] สิ�งอื�นอีกหลายๆ อย่าง 
ไมี่ใชิ่เพราะมีันง่าย แต่เพราะว่ามีันยาก”
	 ความมุง่มั�นอยู่า่งเตั้ม็ที่ี�ข้องโรตั้ารเีกี�ยู่วกบั	
DEI	และการที่ำใหบ้รรลเุปิา้หมายู่เรื�องสมาชื่กิภาพ
ที่ี�ยู่ิ�งใหญ่่ข้องเราอาจดื่ไม่น่าเปิ็นไปิได้ืเหมือนการ
ไปิดืวงจันที่ร์	 แตั้่ดืิฉัันร่้ว่าเมื�อคนที่ำจริงมุ่งมั�นทีี่�
จะที่ำเพื�อเปิ้าหมายู่อันยู่ิ�งใหญ่่แล้ว	 เราก็จะที่ำให้
มันคุ้มค่ากับพลังที่ั�งหมดืข้องเราที่ี�ลงไปิ

เจนนิเฟอร์	อี.	โจนส์
ปิระธานโรตั้ารีสากล

02 กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565
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ตัวเลขของเราเพัิ�มขึ้นิ

 ในิฐานิะนิักบัญช่ี ผัมมองโลกผ่ัานการ

ด่ืข้้อม่ลเข้้าและออก	 เราจ่งสามารถ่วางแผันไดื้

อยู่่างแม่นยู่ำในทีุ่กวันนี�เพื�อความสำเร็จในวันหน้า	

อาชื่ีพข้องผัมสอนผัมว่าตั้ัวเลข้	—	ปิัจจัยู่เข้้าและผัลลัพธ์เหล่านั�น	—	

บางครั�งสามารถ่บอกเล่าเรื�องราวดืีๆ	ไดื้

	 หน่�งในเรื�องราวนั�นคือ	มล่นิธโิรตั้ารี	สิ�งที่ี�มล่นิธไิด้ืมอบใหแ้กโ่ลก

โดืยู่เริ�มตั้้นจากเงินเล็กน้อยู่ที่ี�	26.50	ดือลลาร์สหรัฐฯ	ถ่ือว่าน่าที่่�งมาก

	 ในปิี	 พ.ศู.2461	 เงินจำนวนนั�น	 ซึ่่�งเปิ็นเงินที่ี�เหลือจากการ

ปิระชื่มุใหญ่ข่้องโรตั้ารใีนปินัี�นในเมอืงแคนซึ่สัซึ่ตีิั้�	รฐัมิสซึ่ร่	ี—	ไดืถ่้่กนำ

ไปิใชื่้ตั้ามข้้อเสนอแนะข้องปิระธานโรตั้ารีปิี	 2459-60	 อาร์ชื่	 คลัมภ์	

ตั้ั�งเปิ็นกองทีุ่นดื้วยู่วัตั้ถุ่ปิระสงค์ข้องการที่ำดีืในโลก	 กองทุี่นเตั้ิบโตั้

อยู่่างพอปิระมาณ	จนถ่่งปิ	ี2460	เมื�อพอล	แฮิรสิ	ผั่ก้อ่ตัั้�งโรตั้ารเีสยีู่ชื่วีติั้

มีเงินบริจาคหลั�งไหลเข้้ามามากมายู่เพื�ออุที่ิศูแด่ืเข้า	 ในปิีนั�นม่ลนิธิ

สามารถ่สนับสนุนทีุ่นการศู่กษาให้กับนักเรียู่น	18	คน	ซึ่่�งเปิ็นสิ�งบ่งชื่ี�

ถ่่งความยู่ิ�งใหญ่่ที่ี�จะเกิดืตั้ามมาเปิ็นครั�งแรก

	 ตั้่อมาม่ลนิธิไดื้ข้ยู่ายู่ตั้ัวมากข้่�น	 โดืยู่จัดืให้มีโครงการตั้่างๆ	

เช่ื่น	 กลุ่มศู่กษาแลกเปิลี�ยู่น	 (Group	 Study	 Exchange)	 และ

ทีุ่นสนับสนุนเพื�อเพื�อนมนุษยู่์	 (Humanitarian	 Grants)	 ซ่ึ่�งส่งผัล

ตั้อ่ชื่วีติั้ข้องสมาชื่กิและชุื่มชื่นที่ั�วโลก	ในปิ	ีพ.ศู.2522	เงนิที่นุกอ้นใหญ่่

ได้ืช่ื่วยู่สรา้งภม่คิุม้กนัตั้อ่ต้ั้านโปิลโิอใหก้บัเด็ืก	6.3	ลา้นคนในฟลิปิิปิินส์	

ซึ่่�งนำไปิส่่การก่อตั้ั�งโปิลิโอพลัสในปิี	2528

	 งานข้องโรตั้ารีในการข้จัดืโรคโปิลิโอ	 ที่ี�ชื่่วยู่ลดืโปิลิโอปิ่าจาก	

1,000	รายู่ตั้่อวันในปิี	2531	เหลือเพียู่ง	6	รายู่ในปิี	2564	เปิ็นหน่�ง

ในโครงการเพื�อเพื�อนมนุษยู่์ที่ี�ยู่ิ�งใหญ่่และมุ่งมั�นที่ี�สุดืเที่่าทีี่�เคยู่ที่ำมา

โดืยู่องค์กรพัฒินาเอกชื่น	 เรื�องราวความสำเร็จนั�นลำพังเรื�องเดืียู่ว

แสดืงให้เห็นถ่่งความสำคัญ่และผัลกระที่บอยู่่างกว้างข้วางข้อง

โรตั้ารีและม่ลนิธิ

	 บ า ง ทีี่ สิ� ง ทีี่� น่ า ท่ี่� ง ยู่ิ� ง ก ว่ า คื อ ก า ร

ข้จัดืโปิลิโออาจเปิ็นแค่ส่วนหน่�งข้อง

ความพยู่ายู่ามข้องม่ลนิธิเที่่านั�น

	 วันนี�	 ม่ลนิธิไดื้เตั้ิบโตั้ข่้�นเป็ินองค์กร

การกุศูลม่ลค่าหลายู่ล้านดือลลาร์	

ร่ปิแบบการระดืมทีุ่นที่ี�เข้้มแข้็งข้องเรายู่ินยู่อมยู่ืดืหยูุ่่น

ให้ภาคตั้่างๆ	 สามารถ่เลือกที่ำเรื�องใดืก็ไดื้ข้องโรตั้ารี

ที่ี�พวกเข้าอยู่ากสนับสนุน	 เชื่่น	 การกำจัดืโปิลิ โอ	

ทีุ่นการศู่กษา	 ทีุ่นสนับสนุนระดืับภาค	 ทีุ่นสนับสนุน

ระดืบัโลกและอื�นๆ	อีกมาก	ม่ลนิธิในวันนี�สร้างผัลกระที่บ

ตั้่อโลกโดืยู่ผั่านการบรรเที่าภัยู่พิบัตั้ิ	 การป้ิองกันโรค

การศู่กษาสันตั้ิภาพ	และดื้านอื�นๆ

	 ทุี่กคนในโรตั้ารเีป็ินสว่นหน่�งข้องมรดืกอนัยู่ิ�งใหญ่น่ี�	

มันเปิ็นความรับผัิดืชื่อบข้องเราที่ี�จะตั้้องที่ำให้มัน

ดืำเนินตั้่อไปิ	ในปิีนี�	คณะกรรมการม่ลนิธิไดื้ตั้ั�งเปิ้าหมายู่

ในการระดืมทีุ่น	 430	 ล้านดือลลาร์	 ผัมร่้ว่าเป็ินความ

คาดืหวังทีี่�ส่ง	 แตั้่ผัมก็ร่้ว่าสมาชิื่กข้องเราสามารถ่บรรลุ

ผัลสำเร็จไดื้มากเพียู่งไร

	 เพื�อไปิให้ถ่่งที่ี�หมายู่	 เราจะที่ำงานร่วมกันอยู่่าง

ทีี่�เราที่ำเสมอมา	 โดืยู่แตั้่ละสโมสรและแตั้่ละคนให้สิ�ง

ที่ี�พวกเข้าที่ำไดื้	 ดื้วยู่วิธีนี�	 เราแน่ใจไดื้เลยู่ว่าเราจะบรรลุ

เป้ิาหมายู่ทีี่�แม้จะยู่ิ�งใหญ่่แตั้่ก็สำเร็จไดื้	 และสามารถ่

ข้ับเคลื�อนม่ลนิธิข้องเราให้ไปิข้้างหน้า

เอียู่น	เอชื่.	เอส.	ไรซึ่์ลียู่์
ปิระธานกรรมการม่ลนิธิ
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หนิึ�งเหรียญมีสองด�านิ

  ในิระหว่างการเดินิทางของผู้ม	 โรตั้ารีมัก

มีเรื�องพ่ดืคุยู่กันบ่อยู่ครั�ง	 คนส่วนใหญ่่จะตั้ิดืต่ั้อ

กับเราในเรื�องโครงการในที่้องถ่ิ�นและการระดืมทีุ่น	

ซ่ึ่�งเป็ินเรื�องที่ี�ดืีมาก	 แตั้่น้อยู่คนนักที่ี�จะที่ราบว่ากองกำลังข้องโรตั้ารี

ที่ั�วโลกนั�นคืออะไร	เรื�องนี�เข้้าใจไดื้ง่ายู่ๆ	โดืยู่ดื่จากตั้ัวอยู่่าง	เชื่่น	วิธีที่ี�

โรตั้ารีตั้อ่ส้่กบัภยัู่พิบตัั้ไิฟปิา่ที่ี�ที่ำลายู่ลา้งในออสเตั้รเลยีู่ในชื่ว่งปิลายู่ปีิ	

พ.ศู.2562	และตั้้นปิี	2563

	 ผัลจากภัยู่แล้งที่ี�รุนแรง	 ภาวะโลกร้อน	 และสภาพอากาศูที่ี�

วิปิริตั้	 ที่ำให้เกิดืไฟไหม้เผัาผัลาญ่ที่ี�สร้างความเสียู่หายู่อยู่่างร้ายู่แรง	

ความตั้้องการความชื่่วยู่เหลือจ่งเกิดืข้่�นอยู่่างมากมายู่และเห็นไดื้

ชื่ัดืเจน

	 โรแที่เรียู่นชื่าวแคนาดืาที่ี�คุ้นเคยู่กับไฟปิ่าดืี	 ร่้ว่าการให้

ความชื่่วยู่เหลือที่ี�ดืีที่ี�สุดืก็คือผั่านที่างม่ลนิธิโรตั้ารี	 ไม่นานพวกเข้า

ได้ืร่วมกับสโมสรโรตั้ารีและภาคตั้่างๆ	 ในปิระเที่ศูอื�น	 และปิระเที่ศู

ไตั้้หวัน	 ซ่ึ่�งส่งผัลให้ไดื้รับทีุ่นสนับสนุนระดืับโลกสามทีุ่นรวมเป็ินเงิน	

280,000	 เหรียู่ญ่	 เพื�อชื่่วยู่เหลือฟนฟ่เศูรษฐกิจข้องเกษตั้รกรที่ี�ไดื้รับ

ผัลกระที่บจากไฟไหม้นี�

	 ชื่าวนาคนหน่�งเข้ียู่นจดืหมายู่ข้อบคุณในนามข้องชุื่มชื่น

ห่างไกลทีี่�เราไดื้ให้ความชื่่วยู่เหลือ	 โดืยู่กล่าวว่าพวกเข้า	 “ไม่ีอยาก

เชิื�อเลยว่าสโมีสรโรตารีจากป็ระเทำศอื�นๆ จะก้าวเข้ามีาและชิ่วยเหลือ

พื�นทำี�เกษตรกรรมีทำี�ค่อนข้างเล็กของเรา”	 และเสริมว่าพวกเข้า	

“ร้ส้กึขอบคณุและร้ส้กึเป็น็เกยีรตอิยา่งยิ�งทำี�ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็น็

ผู้้้ทำี�สมีควรได้รับความีชิ่วยเหลือดังกล่าว”

	 เพื�อนๆ	 ครับ	 นี�คือผัลกระที่บที่ี�ม่ลนิธิข้องที่่านที่ำในทีุ่กๆ	 วัน

ที่ั�วโลก	 และเหตัุ้ใดืจ่งสมควรได้ืรับการสนับสนุนจากสมาชิื่กโรตั้ารี

ทีุ่กคน

	 โครงการที่ี�สำคัญ่ที่ี�สุดืที่ี�ที่ำในนามข้องโรตั้ารีคือโครงการที่ี�

ที่ำสำเร็จโดืยู่ผั่านม่ลนิธิโรตั้ารี	 รายู่การแล้วรายู่การเล่า	 ลองน่กถ่่ง

ผัลกระที่บข้องความพยู่ายู่ามในการ

ข้จดัืโปิลโิอ	โครงการการศูก่ษาสนัตั้ภิาพ	

และทีุ่นสนับสนุนข้องม่ลนิธิโรตั้ารีทีี่�มี

ม่ลค่าไม่น้อยู่กว่า	 2	 ล้านเหรียู่ญ่สหรัฐ	

(Programs	of	Scale	Grants)	ที่ั�งหมดื

ล้วนเปิ็นความพยู่ายู่ามจากม่ลนิธิข้องเราเพื�อที่ำให้โลกนี�

น่าอยู่่่ข้่�น

	 มล่นธิยิู่งัสง่ผัลตั้อ่ปิระสบการณข์้องสโมสร	สมาชิื่ก

ภาพ	ผั่ร้ว่มโครงการ	และอื�นๆ	อกีมากมายู่	ยู่ิ�งมองเหน็และ

สร้างผัลกระที่บมากข้่�นเที่่าไรโดืยู่ผั่านโครงการข้องม่ลนิธิ	

คนจำนวนมากกย็ู่ิ�งตั้อ้งการเป็ินสว่นหน่�งข้องสิ�งทีี่�เรากำลงั

ที่ำ	ในฐานะผั่ม้สีว่นรว่มหรอืในฐานะสมาชิื่กมากข่้�นเที่า่นั�น	

ทีุ่กคนชื่นะไปิดื้วยู่กัน

	 สำหรับผัม	 โรตั้ารีและม่ลนิธินั�นแยู่กจากกัน

ไม่ได้ื	 –	 ท่ี่านไม่สามารถ่มีอยู่่างใดือยู่่างหน่�งโดืยู่ไม่มีอีก

อันหน่�งไดื้	 มันเป็ินสองดื้านข้องเหรียู่ญ่เดืียู่วกัน	 ผัมรัก

ความมมีติั้รภาพและความเปิน็เพื�อนรว่มอดุืมการณต์ั้ลอดื

จนโครงการตั้า่งๆ	ทีี่�ผัมปิระสบพบเหน็ในฐานะสมาชื่กิข้อง

สโมสรโรตั้ารีแซึ่นดืริงแฮิม	 ปิระเที่ศูออสเตั้รเลียู่	 แต่ั้ผัม

ก็ร่้ส่กตั้ื�นเตั้้นเชื่่นกันที่ี�ไดื้เปิ็นส่วนหน่�งข้องการเคลื�อนไหว

ที่ั�วโลกที่ี�กำลังเปิลี�ยู่นแปิลงชื่ีวิตั้ข้องผั่้คนนับไม่ถ่้วน

โดืยู่ผั่านม่ลนิธิโรตั้ารี

	 จงระล่กถ่่งอีกดื้านหน่�งข้องเหรียู่ญ่โรตั้ารี	 และ

จงสนบัสนนุมล่นธิขิ้องที่า่น	ดืว้ยู่การที่ำเชื่น่นี�	ที่า่นจะเปิน็

ผั่ที้ี่�สนบัสนุนมวลมติั้รสมาชิื่กทีี่�จะที่ำใหเ้กดิืโครงการที่ี�โลก

ข้องเราตั้้องการอยู่่างแที่้จริง

เอียู่น	เอชื่.	เอส.	ไรซึ่์ลียู่์
ปิระธานกรรมการม่ลนิธิ

ผู้แปีล่ อน.ศูร์ีฟา ศูิร์ิอุดืมเศูร์ษฐ
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทุพร์ัชิดืาภิเษก04 กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565



บทุบร์ร์ณาธิิการ์
อผภ.เฉล่ิมฉัตร์ จันทุร์์อินทุร์์

 กองบรรณาธิิการของนิิตยสารโรตารีประเทศไทย	 ได้ืมีการผัลัดืเปิลี�ยู่น

หมุนเวียู่นการที่ำหน้าทีี่�ข้องฝ่่ายู่ตั้่างๆ	 โดืยู่ผัมไดื้รับมอบหมายู่จากปิระธานและ

คณะกรรมการบริหารศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่ให้ที่ำหน้าที่ี�บรรณาธิการบริหาร

นิตั้ยู่สารโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่	 ซึ่่�งมีวาระในการที่ำหน้าที่ี�	 2	 ปิี	 จากนั�นเราไดื้เชื่ิญ่

บุคลากรจากที่ั�ง	 4	 ภาคเข้้ามาร่วมเปิ็นที่ีมงาน	 โดืยู่มีผั่้นำในแตั้่ละภาคที่ี�มีความร่้ 

และปิระสบการณ์ร่วมเปิ็นที่ี�ปิร่กษา	 ซึ่่�งข้ณะนี�พวกเราพร้อมที่ี�จะที่ำหน้าที่ี� 

อันสำคัญ่นี�แล้ว

	 จากการหารือกับที่ีมงานเรามีความเห็นไปิในที่ิศูที่างเดืียู่วกันว่า	เราจะผัสม

ผัสานการนำเนื�อหาที่ี�น่าสนใจจากที่ั�งระดัืบสากลและระดัืบที่้องถ่ิ�นในแตั้่ละเล่ม	

เพื�อรับและส่งข้่าวสาร	ส่งจินตั้นาการและส่งแรงบันดืาลใจให้กันและกัน	เรายู่ังคง

สื�อสารด้ืวยู่เนื�อหาและร่ปิภาพทีี่�สามารถ่ถ่่ายู่ที่อดืความร้่	ปิระสบการณ์และผัลงาน

แก่กันเชื่่นที่ี�ผั่านมา

	 เมื�อวันที่ี�	 4-8	 มิถุ่นายู่น	 2565	 ผัมได้ืเดืินที่างไปิร่วมปิระชืุ่ม	 Rotary	

International	 Convention	 ที่ี�เมืองฮิิวสตัั้น	 รัฐเท็ี่กซัึ่ส	 ปิระเที่ศูสหรัฐอเมริกา	 

ไดื้มีโอกาสเข้้าไปิแสดืงตั้นและรับเอกสารกับที่ีมงานข้องนิตั้ยู่สารโรตั้ารีข้องโรตั้ารี

สากล	ในโซึ่น	Media	Advisory	ที่ำให้ไดื้พบกับที่ีมงานนิตั้ยู่สารโรตั้ารีข้องโรตั้ารี

สากลและไดื้รับคำแนะนำเบื�องตั้้นที่ี�เปิ็นปิระโยู่ชื่น์

	 ตั้้องข้อข้อบคุณ	อน.วาณิชื่	โยู่ธาวุธ	สโมสรโรตั้ารีแม่สายู่	ภาค	3360	และ

ที่ีมงานทีี่�ที่ำหน้าทีี่�บรรณาธิการบริหารนิตั้ยู่สารโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่มาก่อนหน้านี� 

นานหลายู่ปิีท่ี่านและที่ีมงานที่ำหน้าทีี่�ได้ืยู่อดืเยู่ี�ยู่ม	 มีผัลงานเปิ็นทีี่�ชื่ื�นชื่มจาก 

ทีุ่กฝ่่ายู่	 จ่งข้อเปิ็นตั้ัวแที่นผั่้อ่านนิตั้ยู่สารโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่	 อวยู่พรให้ที่่านและ 

ที่ีมงานมีความสุข้และปิระสบความสำเร็จในการที่ำหน้าที่ี�อื�นๆ	ตั้่อไปิ

 

ดื้วยู่ไมตั้รีจิตั้แห่งโรตั้ารี

															อผัภ.เฉัลิมฉััตั้ร	จันที่ร์อินที่ร์

บรรณาธิการบริหาร
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ส์นเทุศูโร์ตาร์ี
PRID ศู.ดืร์.เส์าวล่ักษณ์ ร์ัตนวิชิชิ์

DEI: แนวคิดื
ในการ์พัฒนาองค์กร์ (ตอนทุี� 1)

 เราเข้าใจว่า การป็ล้กฝังเกี�ยวกับวัฒนธรรมีแห่งความีหลาก
หลาย (Diversity) ความีเสมีอภาค (Equity) และการอย้่ร่วมีกัน 
(Inclusion) เป็็นเรื�องสำาคัญยิ�งทำี�จะตระหนักในวิสัยทำัศน์เกี�ยวกับโลก
ทำี�ผู้้ค้นมีารว่มีกนัลงมีอืป็ฏบิตั ิเพื�อสรา้งสรรคก์ารเป็ลี�ยนแป็ลงทำี�ยั�งยนื
 เราให้คุณค่ากับความีแตกต่างและยกย่องคุณ้ป็การของ
ผู้้้คนจากทำุกกลุ่มี ไมี่ว่าจะเป็็น ภ้มีิหลัง อายุ ชิาติพันธุ์ เชิื�อชิาติ สีผู้ิว 
ความีทำุพพลภาพ ลีลาการเรียนร้้ ศาสนา ความีศรัทำธา สถานะ
ทำางเศรษฐกิจและสังคมี วัฒนธรรมี สภานภาพสมีรส ภาษาพ้ด เพศ 
เพศวิถี และอัตลักษณ์ทำางเพศ เชิ่นเดียวกับความีแตกต่างในแนวคิด 
ความีคิด ค่านิยมี และความีเชิื�อต่างๆ
 การตระหนักว่า ป็ัจเจกบุคคลจากกลุ่มีต่างๆ มีีป็ระสบการณ์
ในอดีตเกี�ยวกับอุป็สรรคต่างๆ ในการเป็็นสมีาชิิก การมีีส่วนร่วมี 
และความีเป็็นผู้้้นำา เราจึงมุ่ีงมัี�นทีำ�จะส่งเสริมีความีเสมีอภาคใน
ทำุกๆ ด้านของโรตารี รวมีทำั�งผู้้้ร่วมีบำาเพ็ญป็ระโยชิน์ในชิุมีชิน เพื�อ
ให้ป็ัจเจกบุคคลนั�น มีีหนทำางสำาคัญในการเข้าถึง ทำรัพยากร โอกาส 
เครือข่าย และการสนับสนุนต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าได้
 เราเชิื�อมีั�นวา่ ทำกุคนมีคีณุสมีบตัทิำี�อาจมีองเหน็และมีองไมีเ่หน็
กันทำั�งนั�น ซี้ึ�งเป็็นความีพิเศษเฉพาะตน เราจึงพยายามีอย่างยิ�งทำี�จะ
สรา้งสรรคว์ฒันธรรมีการอย้ร่ว่มีกนั ซี้ึ�งแตล่ะคนรบัร้ไ้ดว่้าเขามีคุีณค่า
และเป็็นเจ้าของ
 เพื�อใหส้อดคลอ้งกับคณุคา่ของเราในดา้นคณุธรรมี เราจงึมีุง่มัี�น
ในการเป็็นคนซี้ื�อสัตย์สุจริต โป็ร่งใส ณ ทำี�เราอย้่ร่วมีกันตามีแนวทำาง 
DEI ในฐานะเป็น็องคก์ร และเพื�อความีตอ่เนื�องในการเรยีนร้ ้และการ
พัฒนาให้เจริญยิ�งขึ�นสืบไป็

	 ถ่้อยู่แถ่ลงดืังกล่าว	จะเปิ็นพันธกิจอันสำคัญ่ข้องมวลมิตั้ร
โรแที่เรียู่นในการนำไปิปิฏิบัตั้ิเพื�อพัฒินากิจกรรมตั้ามอุดืมการณ์
ข้องโรตั้าร	ีใหส้ามารถ่ตั้อบสนองความตั้อ้งการข้องชื่มุชื่นโลกและ
ตั้ัวเราเองไดื้อยู่่างมีปิระสิที่ธิภาพ	 เริ�มจาก โร์ตาร์ีเปีล่ี�ยนชิีวิต
ดื้วยจิตบร์ิการ์ ตั้่อเนื�องไปิ	จินตนาการ์ ส์านส์ร์้างงาน
โร์ตาร์ี ให้เจริญ่ก้าวหน้า	 ดืังจะกล่าวในรายู่ละเอียู่ดืถ่่งแนวการ
ปิฏิบัตั้ิ	DEI	ตั้อนที่ี�	2	ในฉับับตั้่อไปิ

คณะกรรมีการบรหิารโรตารสีากลได้�ออกแถึลงการณ์ 
ยํ�าความีสำค้ญเร่� องแนวคิด้ DEI ทุี� โรตารีสากล
เริ�มีนำเสนอแก่องค์กรในการปฏิบ้ติมีาต้�งแต่ พ็.ศั.2562 
เพ็่�อเป็นแนวปฏิบ้ติในการพ็้ฒนาองค์กรโรตารีให�เจริญ
ก�าวหน�าได้�อย่างจริงจ้งโด้ยกล่าวว่า
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Article : บทุความ
อผภ.ส์มภพ ธิีร์ะส์านต์

ปีร์ะธิาน DEI ภาค 3330

“เก่ง ดืี มีความส์ุข”
 ในิการฝึึกอบรม DTA (District Training Assembly) ผัมไดื้ยู่ินผั่้นำในการฝึ่กอบรมบอกให้

นายู่กรับเลือกและคณะกรรมการข้องสโมสรโรตั้ารีตั้่างๆ	ในภาค	3330	ชื่่วยู่กันตั้ั�งเปิ้าหมายู่ว่า	สโมสรเรา

จะเดืินไปิในที่ิศูที่างใดืในอีก	3	ปิี	5	ปิีข้้างหน้า	เพื�อนำไปิที่ำ	Action	Plan	ตั้่อไปิ	นายู่กรับเลือกและคณะ

กรรมการตั้่างๆ	ก็นำเสนอภาพที่ี�อยู่ากเห็นสโมสรข้องตั้นเองเตั้ิบโตั้อยู่่างเข้้มแข้็งกันหลากหลายู่	หลังจาก

ข้นมหม้อแกงเมืองเพชื่รคำแรกถ่่กกลืนลง	 ผัมก็คิดืข้่�นว่า	 เราคงอยู่ากเห็น	 สมาชื่ิกในสโมสรโรตั้ารีข้องเรา	

“เก่ง ดืี แล่ะมีความส์ุข”
	 สมาชิื่กทีี่�มาเข้า้รับการฝึ่กอบรม	และกลับไปิเรยีู่นร่อ้ยู่่างต่ั้อเนื�อง	ยู่่อมจะเป็ินผั่ที้ี่�มคีวามร่เ้ป็ินพื�นฐาน

ในการดืำเนนิการใดืตั้อ่ไปิไดือ้ยู่า่งดื	ีเพราะมคีวามเข้า้ใจที่ี�จะที่ำงานหรอืกจิกรรมตั้า่งๆ	ออกมาจากศูรทัี่ธา	

การจะรอบร่้ในทีุ่กๆ	 เรื�องทีุ่กๆ	ดื้าน	นอกจากตั้ัวเราหมั�นศู่กษาแล้ว	การมีีความีหลากหลาย (Diversity)

ของสมีาชิิกในด้านอายุ เพศ การศึกษา อาชิีพ วัฒนธรรมี	 ฯลฯ	 จะชื่่วยู่ให้เราไดื้รับที่ราบแนวความคิดื	

ปิระสบการณ์ที่ี�หลากหลายู่	ที่ำให้เรารอบคอบ	มองเห็นปิระเดื็นตั้่างๆ	 ไดื้	 360	 องศูา	 ก็น่าจะนับว่าเปิ็น	

“คนเก่ง”	อยู่่างแที่้จริง	และถ่้าเข้าเพิ�มเตั้ิมหลักการในสังคหวัตั้ถุ่	4	คือ	ที่านการเสียู่สละ	ที่ี�โรตั้ารีเรามัก

พ่ดืกันอยู่่่เสมอว่าให้โดืยู่ไม่หวังสิ�งตั้อบแที่น	 ปิิยู่วาจาการพ่ดืในสิ�งที่ี�เปิ็นปิระโยู่ชื่น์	 ที่่านที่ี�ไดื้รับตั้ำแหน่ง

นายู่กสโมสรโรตั้ารีจะโชื่คดีื	เพราะได้ืมโีอกาสฝึ่กการพด่ืตั้ลอดืที่ั�งปีิ	อตัั้ถ่จริยู่าการบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์แกผ่ั่อ้ื�น	 

โรตั้ารีเราเน้นที่ี�การที่ำโครงการบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ทีี่�สนองตั้อบตั้่อความตั้้องการข้องชืุ่มชื่นและควรเปิ็น

โครงการที่ี�ยู่ั�งยู่ืน	สุดืที่้ายู่คือสมานัตั้ตั้าการปิฏิบัตั้ิตั้นเสมอตั้้นเสมอปิลายู่เข้้าไปิดื้วยู่	เข้าก็จะเปิ็น	“คนดืี” 
ที่ี�สามารถ่มองเหน็ถ่ง่ปัิญ่หาต่ั้างๆ	ว่าควรแก้ไข้อยู่่างไรเพื�อให้เกิดความีเสมีอภาค (Equity) กนัในสโมีสร ในชิมุีชิน 

ในสงัคมี	สง่ผัลใหเ้ราเปิน็คนยู่อมรบัความหลากหลายู่	ความแตั้กตั้า่ง	ที่ี�ตั้อ้งสรา้งโอกาสและสภาพแวดืลอ้ม

ที่ี�ที่กุคนมคีวามร่ส้ก่วา่เที่า่เที่ยีู่มกนั	ตั้ลอดืที่ั�งการใหเ้กยีู่รตั้ซิึ่่�งกนัและกนั	อนัจะที่ำใหท้ี่กุคนอยู่่ร่ว่มกนัอยู่า่ง	

“มีความส์ุข” (Inclusion) 

 การ์จะเป็ีนส์โมส์ร์โร์ตารี์ทุี�มสี์มาชิกิ เก่ง ดื ีมคีวามสุ์ข ในปีนีี� ควร์เร์ิ�มตน้จากการ์ปีฏิบัิตติาม
หล่กั DEI (Diversity, Equity, Inclusion) ความหลากหลายู่	ความเสมอภาค	และการอยู่่ร่่วมกนั	 
ไดืแ้ลว้นะครบั	เราสามารถ่เพิ�มพน่ผัลกระที่บดืว้ยู่		DEI		โดืยู่พฒัินากลยู่ทุี่ธ	์DEI	ข้องสโมสร	และเนน้ความสำคญั่

ข้องโครงการบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ที่ี�มีความหมายู่ในกลยุู่ที่ธ์นั�นๆ	 และที่ำการปิระเมินชืุ่มชื่นเพื�อพิจารณาว่า 

มปีิระเดืน็	DEI	ใดืทีี่�เปิน็เรื�องควรใสใ่จทีี่�สดุืในพื�นที่ี�	เราข้ยู่ายู่การเข้า้ถ่ง่โดืยู่การมสีว่นรว่ม	และบ่งชื่ี�อปุิสรรค

เพื�อค้นหาแนวที่างทีี่�จะข้จัดือุปิสรรคเหล่านั�น	 สร้างความสัมพันธ์กับผั่้มีส่วนร่วมในโรตั้ารี	 จัดืเวทีี่เพื�อ

ระดืมสมองรวบรวมความคิดืเห็นเกี�ยู่วกับ	DEI	ในชืุ่มชื่น	ตั้ลอดืที่ั�งที่บที่วนบที่บาที่และแนวที่างปิฏิบัตั้ิข้อง

สโมสรเพื�อที่ำให้เกิดืความเสมอภาคและการอยู่่่ร่วมกัน	เพื�อเพิ�มพ่นศูักยู่ภาพในการปิรับตั้ัว	Action	Plan	 

ข้องสโมสรเราในปิีนี�จะน่าสนใจอยู่่างแน่นอน

9



Rotary Centre in Thailand
ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย แผนปฏิบ้ติการโรตารี

บทุส์นทุนากับ เคธิี� ฮาล่ล่ีเดืย์
(KATEY HALLIDAY)

“เร์าทุุกคนมีความส์ามาร์ถุ
แล่ะส์มควร์ทุำเร์่�องนี�
มันไม่ใชิ่เร์่�องทุี�ผู้นำ
จะทุำไดื้เพียงล่ำพัง”

ขยายขอบเขต
การ์เข้าถุึงของเร์า
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เร์ียนร์ู้ว่าส์โมส์ร์ของทุ่านส์ามาร์ถุทุำอะไร์ไดื้บ้างทุี� 
rotary.org/actionplan

คำถุาม: แผนปีฏิิบัติของเร์าเร์ียกร์้องให้โร์ตาร์ีขยายขอบเขตการ์
เขา้ถุงึของเร์า ทุำอยา่งไร์ทุี�จะคดิืเร์่�องส์มาชิกิภาพไปีใหไ้กล่มากกวา่
มองแค่ตัวเล่ข?

เคธิี� : ในอด้ีต มีีการมีุ่งเน�นอย่างมีากเร่�องการบรรลุเปาหมีาย
โด้ยนบ้จำนวนหว้ทุี�แนน่อน: “คณุพ็าคนเข�ามีาได้�กี�คน” แตถ่ึ�าเราต�องการ
ให�โรตารีมีีความีเข�มีแข็ง มีีประสิทุธิภาพ็ และสามีารถึเตรียมีคนรุ่นใหมี่
ให�เปน็ผ้�นำ เราจำเปน็ต�องทุำให�เกดิ้ความีมี้�นใจวา่ บรรด้าคนใหมีทีุ่�เข�ามีา
ร้�สึกว่าได้�ร้บการต�อนร้บและร้�สึกเหมี่อนโรตารีเป็นบ�านตลอด้เวลา 
และน้�นหมีายความีวา่เราต�องมีีความีหลากหลายมีากขึ�น อย้ด่้�วยกน้ได้� 
และให�โอกาสทุี�เทุ่าเทุียมีก้นแก่ทุุกคน

คำถุาม : เหตุใดืความหล่ากหล่าย ความเส์มอภาค แล่ะการ์อยู่
ร์่วมกัน (DEI) จึงมีความส์ำคัญอย่างยิ�งต่อโร์ตารี์ในการ์
ขยายการ์เข้าถุึง?

เคธิี� : ทุี�สำคญ้ทุี�สดุ้ เพ็ราะมีน้เปน็สิ�งทุี�ถึก้ต�องทุี�ต�องทุำ ความีหลากหลาย
ความีเสมีอภาค และการอย้่ร่วมีก้นไมี่ใช่ประเด้็นทุางการเมี่อง 
มี้นเป็นความีร้บผิด้ชอบทุี�เรามีีต่อก้นและต่อชุมีชนของเรา เราทุุกคน
มีีสิทุธิทีุ�จะได้�ร้บการปฏิบ้ติอย่างมีีศั้กด้ิ์ศัรีและความีเคารพ็ มีีโอกาส
ทุี�เทุ่าเทีุยมีก้นในการคบหาและการบริการ และได้�ร้บพ็่�นฐานโอกาส
เด้ยีวก้นเพ็่�อให�เสยีงของเราได้�รบ้การรบ้ฟงั ในฐานะองคก์รทุี�เปน็สากล
และระด้้บรากหญ�า เราต�องเป็นผ้�นำ

นอกจากนี�มี้นย้งเป็นสิ�งทุี�ชาญฉลาด้ทุี�ควรทุำด้�วย สมีาชิกมีุ่งหว้ง
โด้ยเฉพ็าะอย่างยิ�งผ้�ทุี�มีีประสบการณ์ก้บแนวคิด้ริเริ�มีของ DEI 
ในทุี�ทุำงานของตนเอง อาจถึ้กปฏิเสธจากสโมีสรทีุ�มีีอคติเร่�อง DEI 
แต่เมี่�อคนเหล่าน้�นได้�มีีโอกาสมีาอย้่ก้บสโมีสรทีุ�ยินด้ีต�อนร้บผ้�คน
หลากหลาย — ผ้�นำทุุกประเภทุ — คุณจะเปลี�ยนพ็วกเขาให�เป็นต้วแทุน
ของเราทุี�มีีประสิทุธิภาพ็มีาก พ็วกเขาจะบอกเพ็่�อนๆ และเคร่อข่าย
ของตนเกี�ยวก้บโรตารี

สโมีสรย้งแจ�งด้�วยว่าเมี่�อผ้�เข�าร่วมีมีีหลายมีุมีมีอง พ็วกเขาจะเกิด้
ความีคดิ้และโครงการตา่งๆ ทีุ�สร�างผลกระทุบทีุ�ยิ�งใหญ่มีากขึ�น ซึ่ึ�งน้�น
ไมี่ได้�ทุำให�ฉ้นประหลาด้ใจหรอก การศัึกษาในทุี�ทุำงานเกี�ยวก้บ
ความีหลากหลาย ความีเสมีอภาค และการอย้่ร่วมีก้น แสด้งให�เห็นว่า
ความีหลากหลายของภ้มีิหล้ง ประสบการณ์ และมีุมีมีองต่างๆ 
กล้บเป็นจุด้แข็ง

แน่นอนว่ามี้นต�องใช�ความีพ็ยายามีต่อไป และโอกาสในการเติบโต
อ ย่ า งต่ อ เ น่� อ ง  ฉ้ นคิ ด้ ว่ า สมี าชิ ก ส่ วน ใหญ่ กำ ล้ ง ร้� สึ กมีี พ็ล้ ง
และกระปรี�กระเปร่าจากการเปลี�ยนแปลงเชิงบวกทุี�เรากำล้งทุำ

คำถุาม : ส์โมส์ร์จะขยายการ์เข้าถึุงแล่ะบร์ร์ลุ่ภาร์กิจเร์่�อง DEI 
ไดื้อย่างไร์?

เคธิี� : มีีสามีสิ�งสำค้ญ สิ�งแรก ทุำให�สโมีสรของคุณเข�าถึึงได้�มีากขึ�น
โด้ยให�มีีการย่ด้หยุ่นในร้ปแบบสมีาชิกภาพ็และร้ปแบบการประชุมี 
สอง ให�สมีาชกิทุำในสิ�งทุี�มีคีวามีหมีาย การเชญิคนทุี�มีภีม้ีหิลง้หลากหลาย
มีาประชมุีและรว่มีกจิกรรมีของเราน้�นไมีเ่พ็ยีงพ็อ เราจำเปน็ต�องให�พ็วกเขา
เข�ามีามีีส่วนในการวางแผนและการต้ด้สินใจ และเราต�องให�คุณค่าต่อการ
มีีส่วนร่วมีของพ็วกเขา สุด้ทุ�าย ขอความีช่วยเหล่อจากภายนอก ร่วมีมี่อ
ก้บผ้�เชี�ยวชาญในพ็่�นทุี�เกี�ยวก้บการฝักอบรมีเร่�องความีหลากหลาย 
ความีเสมีอภาค และการอย้ร่ว่มีก้น มีน้เปน็วธิทีุี�ดี้มีากในการสร�างพ็น้ธมีติร
ร้ปแบบใหมี่

ยิ�งกว่าน้�นโรตารีมีีทุร้พ็ยากรมีากมีาย ! ด้้โพ็สต์เกี�ยวก้บธีมี DEI 
ในบลอ็ก Rotary Voices เพ็่�อหาเร่�องราวทุี�มีแีนวคดิ้สร�างแรงบน้ด้าลใจ 
จงวางแผนใช�ความีหลากหลายในการประเมีินสถึานภาพ็ของสโมีสร
ของคุณ (Diversifying Your Club Assessment) ซึ่ึ�งด้้ได้�ทุี� 
my.rotary.org/membership หรอ่ศักึษาเร่�อง DEI ในศัน้ยก์ารเรยีนร้�
ของเรา (Learning Center)

คำถุาม : ส์มาชิิกโร์ตาร์ีทุุกคนควร์ร์ู้อะไร์เกี�ยวกับ DEI?

เคธิี� : เราทุุกคนมีีความีสามีารถึและสมีควรทุำเร่�องนี� มี้นไมี่ใช่เร่�องทุี�ผ้�นำ
จะทุำได้�เพ็ียงลำพ็้ง เมี่�อเรามีีว้ฒนธรรมีทุี�หลากหลาย มีีความีเทุ่าเทุียมีก้น
และอย่้ร่วมีก้นได้�อย่างแทุ�จริง เราจะขยายศั้กยภาพ็ของเราเพ่็�อสร�าง
การเปลี�ยนแปลงทุี�ถึาวรและตระหน้กถึึงการมีองอนาคตของโลกทีุ�ผ้�คน
มีารวมีต้วก้นและลงมี่อทุำ

พบกับเคธิี� ฮาล่ล่ีเดืย์ ฮาลลีเด้ย์เป็นสมีาชิกของ
สโมีสรโรตารีแอด้ิเลด้ไลทุ์ ประเทุศัออสเตรเลีย

และสมีาชิกก่อต้�งของสโมีสรโรทุาแรคทุ์
แอด้ิเลด้ซึ่ิตี� ฮาลลีเด้ย์ทุำหน�าทุี�ในคณะทุำงาน

เฉพ็าะกิจด้�านความีหลากหลาย
ความีเสมีอภาค และการอย้่ร่วมีก้น

ของโรตารี
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โดืยู่	ไดือาน่า	โชื่เบอร์ก	(Diana	Schoberg) ภาพถ่่ายู่โดืยู่	โมนิก้า	โลซึ่ินสก้า	(Monika	Lozinska)

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

ผู้แปีล่ อน.ศูร์ีฟา ศูิร์ิอุดืมเศูร์ษฐ ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทุพร์ัชิดืาภิเษก
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เจนินิิเฟอร์ โจนิส์ กับ นิิค เครยาซิิช่ 
สามีของเธิอ ระหว่างการเยือนิ

แคลิฟอร์เนิียตอนิเหนิือ
เมื�อเดือนิกุมภาพัันิธิ์
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การสัมมนาอบรมนายู่กรับเลือกสโมสรโรตั้ารี	

ที่ี�โรงแรมในพื�นที่ี�ดัืลลัสในเดืือนกุมภาพันธ์	 ปิฎิิคม

ซ่ึ่�งสวมเสื�อก๊ักสีเหลืองและชุื่ดืสเตั้็ตั้สัน	 ไดื้นำผั่้เข้้า

อบรมซ่ึ่�งจัดืกลุ่มตั้ามภาคโรตั้ารีเข้้าไปิในห้องเล็กๆ	

เพื�อถ่่ายู่ร่ปิกับปิระธานโรตั้ารีสากลปิี	 2565-66

เจนนิเฟอร์	โจนส์	เมื�อกลุ่มคนเดืินเข้้ามาผั่้นำสโมสร

ก็พากันหอ้มล้อมโจนส์	—	ในหอ้งมทีี่ั�งจบัมอื	ชื่นกำปิัน

สวมกอดื	 และส่งเสียู่งหวีดืร้องเปิ็นครั� งคราว	

ในการถ่่ายู่ภาพแตั้่ละครั�ง	 โรแที่เรียู่นที่ี�สวมชืุ่ดื

สเตั้ต็ั้สนั	(สมีญานามีวา่ “เรนเจอร”์) จะใหค้ำแนะนำ

ว่าใครควรยู่ืนตั้รงไหน	 จากนั�นโจนส์ซึ่่� งนั� งอยู่่่

ตั้รงกลางแถ่วหน้าก็ยู่ืนข้่�น	 หันหลังกลับ	 และ

ใน อุน่เครื�องกบัฝ่ง่ชื่นวา่	“นี�เป็น็ภาคทำี�ดทีำี�สดุใช่ิไหมี ?”	เธอถ่ามใครคนหน่�ง	

เธอเชื่ิญ่ชื่วนให้ที่ั�งภาคเตั้้นรำ	 วาดืลวดืลายู่จังหวะชื่้าเร็วบนพรมที่อ

ลายู่สีเที่าและน�ำตั้าลข้องโรงแรม	 และแซึ่วคนหน่�งที่ี�ด่ืดืีที่ี�สุดื	 แล้วงาน	

“ป็าร์ตี�” ที่ั�งภาคก็เกิดืข้่�น	ซึ่่�งสมาชื่ิกก็ร้องเชื่ียู่ร์กรี๊ดืๆ

 กริ�ก กริ�ก. กริ�ก. 
	 กลุม่คนเริ�มเดืนิออกไปิ	จำนวนคนไมน่อ้ยู่ที่ี�ยู่งัรอเซึ่ลฟี�กบัโจนส์

และสาม,ี	นคิ	เครยู่าซึ่ชิื่.	หญ่งิสาวคนหน่�งในชื่ดุืสนี�ำเงนิอมเข้ยีู่วตั้ะโกนวา่	

“ยินดีด้วยค่ะและขอบคุณทำี�เป็็นผู้้้นำาหญิงในโรตารี !” เสียู่งเชื่ียู่ร์

มากข้่�น	เธอกับโจนส์กำหมัดืชื่นกันข้ณะที่ี�เธอเดืินจากไปิ

“เธอน่าทำึ�งมีาก เธอคือดาราร็อค” รอนด้า วอลส์ เคอร์บี� 

(Rhonda Walls Kerby) อดีตผู้้้ว่าการภาค 5890 ซี้ึ�งสังเกตอย้่ในงาน

กล่าว
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	 เมื�อการถ่่ายู่ภาพเสร็จสิ�น	 โจนส์ 

เซึ่็นชื่ื�อบนหมวกเกราะข้องนักสะสม 

สตั้ารว์อรส์หลายู่ใบ	ซึ่่�งจะถ่ก่นำไปิปิระมล่

ในการปิระชืุ่มใหญ่่ภาคที่ี�กำลังจะมีข้่�น 

ในฮิิวสตั้นั	เธอสวมหมวกสตั้อรม์ที่รป่ิเปิอร์ 

โรแที่เรียู่นที่ี�ยู่ังคงอยู่่่ ในห้องตั้่างก็ยู่ิง

ถ่่ายู่ร่ปิดื้วยู่โที่รศูัพที่์มือถ่ือเพื�อจับภาพ 

ชื่่วงเวลานั�น

 กริ�ก. กริ�ก. กริ�ก.
 “เธอทำำาใหท้ำกุคนร้ส้กึพเิศษ ทำกุคน 

ร้้สึกเหมีือนเป็็นเพื�อนซี้ี�ของเธอ”	 อีริค	

หลิว	 (Eric	 Liu)	 กล่าว	 หลิวพบกับโจนส์

“เธอทำำาให้ทำุกคนร้้สึกพิเศษ” 
เป็็นวลีทำี�พ้ดกัน ในชิ่วง
สุดสัป็ดาห์ระหว่างทำี�โจนส์
และนิค เครยาซี้ิชิ สามีีของเธอ
ใชิ้เวลาไป็เยี�ยมีเยียน
สมีาชิิกโรตารีในสามีเมีือง 

ภาพตามีเข็มีนาฬิิกา 
จากซี้้าย: โจนส์กล่าวในงาน
สัมีมีนาอบรมีนายกสโมีสร
รับเลือกของ
โรตารีในดัลลัส ; 
โพสทำ่าเซี้ลฟ์่�ในลอสแองเจลิส ; 
ร่วมีเฉลิมีฉลองกับสมีาชิิก
โรตารีในดัลลัส ; 
ด้ภาพเป็รียบเทำียบของสุนัข ; 
กล่าวสุนทำรพจน์ในเมีือง
แดนวิลล์ รัฐแคลิฟ์อร์เนีย ; 
และนำาผู้้้เข้าร่วมีป็ระชิุมีทำี�นั�น
ป็ระสานเสียงร้องบทำเพลง 
“Imagine” ของ จอห์น เลนนอน 
เพื�อเป็็นเกียรติแก่ย้เครน
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ในการปิระชืุ่มอบรมผั่้ว่าการภาครับเลือก
ในปิี	 พ.ศู.2559	 เมื�อเข้าเปิ็นผั่้ว่าการภาค
ที่ี�กำลังจะเข้้ารับตั้ำแหน่งและเธอก็เปิ็น
รองปิระธานโรตั้ารีสากล	 ที่ี�กำลังจะรับ
ตั้ำแหน่งเชื่่นกัน	 และพวกเข้าเข้้ากันไดื้
ดืีความคิดืเห็นข้องหลิวไม่ตั้่างจากคน
ที่ั�วไปิที่ี�ไดื้ยู่ิน	 ในชื่่วงสุดืสัปิดืาห์ระหว่าง
เดืินที่างไปิกับโจนส์	 หลายู่ครั�งหลายู่หน
ที่ี�ผั่้คนพ่ดืถ่่งเธอว่าเธอเข้้ากับคนไดื้ง่ายู่	
ทีุ่กคน	 “ร้้”	 มาหลายู่ปิีแล้วว่าเธอจะเปิ็น
ปิระธานโรตั้ารีหญ่ิงคนแรก	และว่าเธอคือ
ผั่้นำร่ปิแบบใหม่
	 และว่ า เ ธอคื อผั่้ น ำที่ี� โร ตั้ า รี
ตั้้องการในตั้อนนี�
	 เสียู่งหัวเราะในห้องดืังข้่�นอยู่่าง
อบอุน่เมื�อโจนส์พด่ืเล่นกบัเพื�อนๆ	แต่ั้วนันี�
ช่ื่างเป็ินวนัที่ี�ยู่าวนานมากหลงัจากการเดืนิ
ที่างอนัเหน็ดืเหนื�อยู่	โจนส์และเครยู่าซึ่ชิื่ใช้ื่
เวลาเก้าชัื่�วโมงในสนามบนิในวนัก่อนหน้านี�
เนื� อ งจากสภาพอากาศูที่ำให้ล่ าชื่้ า	
หลังจากแก้ปัิญ่หาโลจสิตั้กิส์ในการเดืนิที่าง
ไปิดืัลลาสเปิ็นอันดืับแรกแล้ว	 พวกเข้า
กเ็ข้า้นอนในเวลา	5	ทีุ่ม่	พกัผัอ่นได้ืชื่ว่งสั�นๆ	
ก่อนหน้าที่ี�ข้องปิระธานโรตั้ารีจะเริ�มใหม่
อีกครั�งในวันรุ่งข้่�น

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

จนส	์วยัู่	55	ปิ	ีเกดิืที่ี�เมอืงวนิดืเ์ซึ่อร์	
รฐัออนแที่รโีอ	เกบ็ออมเงนิจากการ
ที่ำงานที่ี�หม่เ่กาะเตั้ริก์สแ์ละเคคอส

และแมนฮิตัั้ตั้นัหลงัจบวทิี่ยู่าลยัู่สองสามปิี	
และอาศูยัู่อยู่่ท่ี่ี�นั�นที่ั�งชื่วีติั้	เธอเปิน็ลก่คนโตั้
ในจำนวนที่ั�งหมดื	 3	 คน	 ที่ำงานทีี่�ร้าน
ข้ายู่น�ำมะนาวเพื�อหารายู่ไดืใ้หก้บัการกศุูล	
เธอจำไดื้ถ่่งการจัดืงานเที่ศูกาลคาร์นิวัล
ในสวนหลงับ้านข้องครอบครัวเพื�อช่ื่วยู่เหลอื
เดื็กที่ี�มีปิัญ่หากล้ามเนื�อเสื�อม	 “เมีื�อโตขึ�น
พ่อแมี่ของฉันก็เร่งให้เราออกไป็รับใช้ิ

โ

วั

ชิุมีชินของเรา”	 เธอกล่าว	 วันนี�พ่อแม่
ข้องเธอ	 พี�ชื่ายู่คนหน่�งและภรรยู่าข้อง
เข้าเปิ็นโรแที่เรียู่น	 พี�ชื่ายู่อีกคนข้องเธอ
ได้ืออกแบบภาพวาดืที่ี�ดืลใจให้เธอนำไปิ
พมิพเ์ปิน็คตั้พิจนป์ิระธานโรตั้ารบีนเนคไที่
และผั้าพันคอ
	 ที่ั�งโจนส์และเครยู่าซึ่ิชื่	 มีพื�นเพ
มาจากวินดื์เซึ่อร์	 แตั้่ที่ั�งสองได้ืพบกัน
ในแคริบเบียู่น	 เมื�อหมดืไฟหลังจากเรยีู่น
จบมหาวิที่ยู่าลัยู่และที่ำงานในห้องข่้าว
ที่ี�สถ่านีวิที่ยูุ่	 โจนส์ก็ลาออกจากงานและ
ไปิที่ำงานที่ี�รสีอรท์ี่แหง่หน่�งในแครบิเบยีู่น	
ข้ณะที่ี�เครยู่าซิึ่ชื่	 ซ่ึ่�งเปิ็นนายู่แพที่ยู่์เพิ�ง
เสร็จสิ�นการฝ่ึกงานที่ี�โตั้รอนโตั้และไปิดืำ
น�ำที่ี�เกาะตั้า่งๆ	ที่ั�งค่เ่ริ�มสนทิี่สนมกนั	และ
ในที่ี�สดุืเมื�อที่ั�งสองยู่า้ยู่กลบัมายู่งัวนิดืเ์ซึ่อร์	
พวกเข้ากเ็ริ�มออกเดืที่และแตั้ง่งานกนัหลงั
จากนั�นไม่นาน
	 เครยู่าซึ่ิชื่	 ตั้ัวเข้าเองเปิ็นผั่้ว่าการ
ภาค	 6400	 มีอะไรหลายู่ๆ	 ด้ืานที่ี�ตั้รง
ข้้ามกับโจนส์	 เข้าเป็ินคนเงียู่บและจริงจัง
มากกว่า	 ชื่อบพ่ดืคุยู่แบบเป็ินส่วนตั้ัว	
เป็ินลักษณะเฉัพาะที่ี�สมกับอาชื่ีพข้องเข้า	
“เจนนิเฟ์อร์เหน็ได้ชิดัว่าเป็็นกระต่ายน้อย
ทำรงพลงั เป็็นพวกชิอบเข้าสงัคมีและเชิื�อมีโยง

กบัผู้้ค้นได้ดมีีาก”	 เข้ากล่าว	“เราเตมิีเตม็ี
ซี้ึ�งกนัและกันได้เป็็นอย่างด”ี
	 โจนส์เริ�มที่ำบริษัที่ผัลิตั้รายู่การ
โที่รที่ศัูน์ข้องเธอเองเมื�อเธออายู่	ุ20	ปีิปิลายู่ๆ
ซึ่่�งสร้างความปิระที่ับใจแก่เจ้าหน้าที่ี�
ธนาคารเพราะแผันธุรกิจข้องเธอ	 เจรจา
สัญ่ญ่า เช่ื่ า 	 และล งทีุ่ น ในอุ ปิก รณ์
ม่ลค่าหลายู่แสนดือลลาร์	 “ฉันอยาก
จะกำาหนดเส้นทำางเดนิของตวัเองมีาตลอด 
บางครั�งนั�นหมีายถึงการมีีความีเสี�ยง และการ
เป็ดโอกาสตัวเองให้ได้รับป็ระสบการณ์ใหม่ๆี ”

	 หน่�งในปิระสบการณน์ั�นคอืโรตั้ารี
ในฐานะนักข่้าววิที่ยูุ่มือใหม่ในช่ื่วงปิลายู่
พทุี่ธที่ศูวรรษ	 2523	 เธอดืแ่ลองค์กรและ
จำได้ืว่าได้ืเข้้าร่วมปิระชื่มุกบัสโมสรซึ่่�งสมาชื่กิ
ส่วนใหญ่่เป็ินผั่้ชื่ายู่เกือบทัี่�งหมดื	 “ฉันจำา
ได้ว่าร้้สึกกลัวมีากกับป็ระสบการณ์นี�”
เธอกล่าว	 “ฉันอายุ 20 ต้นๆ มีันเป็็น
เรื�องของบุคคลทำี�มีีอิทำธิพลของชิุมีชิน” 
เวลาผั่านไปิอยู่่างรวดืเร็วถ่่งปิี	 พ.ศู.2539	
หลายู่เดือืนหลงัจากที่ี�เธอเริ�มธรุกจิผัลติั้สื�อ
ที่ี�ด่ืแลห่วงใยู่ปิระชื่าชื่น	 ผั่้จัดืการสถ่านี
เคเบิ�ลที่้องถ่ิ�นก็เชิื่ญ่โจนส์มาร่วมปิระชุื่ม	
เธอร่้ไดื้ที่ันที่ีว่าเธอไดื้พบบ้านข้องเธอแล้ว
“มัีนเป็็นหนึ�งในของขวัญชิิ�นยิ�งใหญ่ทีำ�สุด
ทำี�ฉันเคยได้รับ”	 เธอกล่าว	 “ฉันไมี่คิด
เลยว่าการเดินผู้่านป็ระต้ในวันนั�นมัีนจะ
เป็ลี�ยนเส้นทำางชิีวิตของฉัน”

นรุ่ งข้่�นที่ี� งานสัมมนาที่ี�ดืัลลัส	
ระหว่างรับปิระที่านอาหารกลาง
วันที่ี�มีซึุ่ปิและสลัดื	 เสียู่งเพลง	

“Celebration”	ข้อง	Kool	&	the	Gang	
ปีิ	2523		ดืงัข้่�นผ่ัานลำโพง	ผั่ค้นในห้องบอลร่ม
ข้องโรงแรมเริ�มเตั้้นรำ	 ปิรบมือ	 และ
โยู่กตั้ัวไปิกับเสียู่งเพลง	 ที่่ามกลางหม่่คน

เหล่านั�น	 โจนส์โบกแที่่งไฟหลากสีเหนือ

ศูีรษะข้องเธอ	 เตั้้นไปิมาระหว่างโต๊ั้ะ	
หยู่ดุืเซึ่ลฟี�ที่ี�นี�บา้ง	กอดืที่ี�นั�นบา้ง	เตั้น้ไปิกบั
ฝ่่งชื่น	 โจนส์อยู่่่กลางกลุ่มคนทีี่�มาออ
รวมตั้ัวกันที่ี�หน้าเวที่ี	 เมื�อเพลงจบลง	
อดีืตั้กรรมการบริหารโรตั้ารีสากล	 ดือน	
มบีสั	ได้ืแนะนำโจนส์	ผั่ซ้ึ่่�งที่ำมอืเป็ินรป่ิหวัใจ
เมื�อข้่�นบนเวที่ี
	 สุนที่รพจน์ข้องเธอจับใจอารมณ์
ความร่ส้ก่ข้องผั่ฟั้งเป็ินอยู่่างมาก	ข้ณะที่ี�เธอ
พ่ดืถ่่งการได้ืไปิเห็นการผ่ัาตัั้ดืหัวใจเดื็ก
ในจอร์แดืน	 ที่ั�งห้องเงียู่บกริบจนคุณ

16 กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565



โจนส์ที่ี�งานสัมมนาอบรมนายู่ก
รับเลือกภาคตั้ะวันตั้กเฉัียู่งใตั้้

ในลอสแองเจลิส	“เทำ่าทำี�ผู้มีนึกออกนั�น
เป็็นพลังทำี�เธอมีี”	ผั่้สังเกตั้คนหน่�ง

ในงานนี�ออกความเห็น
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“เธอเช่�อมี้�นว่ามี้นเป็นสิ�งจำเป็นอย่างมีาก ถึึงเวลาแล�วทุี�ต�องเรียกร�องให�มีีส้นติภาพ็และความีสามี้คคี ให�มีีการยอมีร้บแมี�
ในความีแตกต่างของเรา”

18 กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565



ตามีเข็มีนาฬิิกา 
จากซี้้ายบน: โจนส์อย้่กับ
แบรด ฮาวเวิร์ด ผู้้้ชิ่วยของเธอ 
และมีาร์เซี้ีย ภรรยาของเขา
ในแคลิฟ์อร์เนียตอนเหนือ ; 
เตรียมีพร้อมีสำาหรับกิจกรรมีของ
วันนี�ในห้องชิุดโรงแรมีในดัลลัส; 
ยิ�มีจากแถวหน้า; พร้อมีถ่ายภาพ; 
และกล่าวกับผู้้้ชิมีในลอสแองเจลิส
“เธออบอุ่นและจริงใจมีาก” 
เลคเซี้ีย คิง หนึ�งในผู้้้แสดง
ความียินดีของโจนส์ ในแอล.เอ. 
และนายกสโมีสรโรตารีอีสต์โฮโนล้ล้
ในป็่ 2565-66 กล่าว

สามารถ่ได้ืยู่ินเสียู่งเข้็มพอล	 แฮิริส	 เฟลโล	 หล่น 
เมื�อเธอพ่ดืจบ	 ฝ่่งชื่นก็ยู่ืนข้่�นพร้อมเสียู่งปิรบมือ	
แต่ั้ไม่มีเวลาทีี่�จะชืื่�นชื่มกับมัน	 โจนส์ต้ั้องไปิข้่�น
เครื�องบิน	 พิธีกรข้อร้องให้กลุ่มฝ่่งชื่นโปิรดืเปิิดื
ที่างให้เธอผ่ัานไปิ	 ดืังนั�นเธอจ่งออกเดืินที่างไปิ
สนามบิน	 วิ�งเต็ั้มฝี่เท้ี่าด้ืวยู่รองเท้ี่าผ้ัาใบสีม่วงค่่
หน่�งที่ี�เธอสวมใส่ตั้ลอดืการเดืินที่าง (“ฉันเก็บ
รองเท้ำาส้นส้งไว้สำาหรับเวลาออกงาน”	 เธอกล่าว) 
เธอไม่ชื่อบกินอะไรก่อนจะกล่าวสุนที่รพจน์	
ดืังนั�นตั้อนนี�เธอจ่งหยู่ิบถุ่งมันฝ่รั�งที่อดืออกมา 
แล้วนั�งปิระจำที่ี�เพื�อพักผั่อน
	 สี�ชัื่�วโมงตั้่อมา	 เธอก็มาถ่่งลอสแองเจลิส
เพื�อรว่มงานสมัมนาอบรมนายู่กรบัเลอืกอกีงานหน่�ง 
หน้าทีี่�คืนนี�เพื�อมาทีี่�ห้องรับรองพบกับโรแที่เรียู่น
จากภาคต่ั้างๆ	 ที่ี�เข้้าร่วมสัมมนา	 ในห้องหน่�ง 
โรแที่เรียู่นที่ี�กำลังดืื�มเครื�องดืื�มไหมไที่ยู่ที่ี�แต่ั้งด้ืวยู่
ร่มจับกลุ่มคุยู่กันข้ณะเสียู่งดืนตั้รีฮิาวายู่เล็ดืลอดื
ออกมาจากลำโพงที่ี�ปิระดืับปิระดืาดื้วยู่กระโปิรง
ฟาง	 โจนส์แที่บจะเข้้าปิระตั้่ไม่ไดื้ก่อนที่ีเธอจะถ่่ก
โรแที่เรียู่นที่ี�อยู่ากพบเธอรุมล้อมอีกครั�ง	 แรนดีื�	 
ฮิารท์ี่	ผั่ว่้าการภาค	5000	(ฮิาวายู่)	ปิ	ีพ.ศู.2565-66 
ไดื้มอบพวงมาลัยู่ให้เธอ	“เทำ่าทำี�ผู้มีนึกออกนั�นเป็็น
เพราะพลังทำี�เธอมีี”	ผั่้สังเกตั้คนหน่�งในงานนี�แสดืง
ความเห็น	 “ลองคิดด้ นี�เป็็นห้องทำี�สามีแล้วทำี�เธอ
มีาเยี�ยมี!”
	 เลคเซึ่ียู่	 คิง	 เปิ็นหน่�งในผั่้ที่ี�มาร่วมแสดืง 
ความ ยิู่น ดีื 	 กอดืโจน ส์ เ มื� อพวก เข้าพบกัน	 
“เธอเป็น็คนอบอุ่นและจริงใจมีาก”	คิงซึ่่�งเป็ินนายู่ก
รบัเลอืกข้องสโมสรโรตั้ารอีสีตั้โ์ฮิโนล่ล	่และปิระธาน
โครงการความหลากหลายู่	ความเท่ี่าเที่ยีู่มกนั	และ
การอยู่่ร่่วมกันข้องภาค	 5000	 กล่าว	 แปิดืสัปิดืาห์
หลังการผ่ัาตัั้ดืหมอนรองกระดื่กฉีักข้าดื	 คิงได้ืบิน
จากฮิาวายู่มาเพื�อโอกาสนี�เพราะปิระที่ับใจการ
รณรงค์ข้องโจนส์ในเรื�องความหลากหลายู่ในโรตั้ารี 
“ผู้มีจะไม่ียอมีพลาดงานนี�เด็ดขาด”	 คิงกล่าว	 
“เธอเชิื�อมีันว่ามีันเป็็นสิ�งจำาเป็็นอย่างมีาก ถึงเวลา
แลว้ทำี�ตอ้งเรยีกรอ้งใหม้ีสีนัตภิาพและความีสามัีคคี 
ให้มีีการยอมีรับแม้ีในความีแตกต่างของเราและ 
อย้่บนฐานทำี�เรามีีเหมีือนกัน”
	 ในที่ี�สุดืโจนส์ก็ไปิถ่่งหลังห้อง	 เตั้้นระบำ
ฮิล่ากับผั่ห้ญิ่งอีกเจด็ืคนด้ืานหน้าฉัากหลังทีี่�เข้ยีู่นว่า	 
“อโลฮ่า”	เธอแวะไปิเยู่ี�ยู่มห้องอื�นอีกสองสามห้อง
และสิ�นสุดืที่ี�ภาค	5500	(แอริโซึ่นา)	ซึ่่�งเธอสนที่นา

กบักลุม่โรแที่เรยีู่น	ข้ณะที่ี�เธอยู่กแกว้ข้่�นจะออกจาก
ห้องไปิ	–	“เอาล่ะ เชิียร์ ทำุกคน !” —	หญ่ิงชื่ราผัม
ข้าวโพลนตั้ัดืสั�นคนหน่�งออกมากล่าวว่า	“ขอบคุณ
ทำี�เป็็นคนแรก!”	 โจนส์ตั้อบเธออยู่่างไม่ตั้้องคิดื	 
“แต่ไมี่ใชิ่คนสุดทำ้ายนะ”

จนสแ์ละเครยู่าซึ่ชิื่เดืนิที่างไปิที่ำงานบรกิาร
ระหว่างปิระเที่ศูครั�งแรกในปีิ	 พ.ศู.2543	 
ไ ม่นานหลังจากโจนส์ เข้้ า ร่ วมโรตั้า รี	

(เนื�องจากตั้ารางงานไม่แน่นอน	 เครยู่าซิึ่ชื่จ่งไม่ไดื้
เข้้าร่วมโรตั้ารีจนกระที่ั�งปิี	พ.ศู.2553	เมื�อมีสโมสร
ที่ี�ปิระชุื่มระหว่างอาหารเชื่า้ก่อตัั้�งข้่�น	ห่างจากบ้าน
เพยีู่งสองนาที่	ี“เธอไม่ีไดเ้ป็น็คนทำี�ขอใหผู้้มีเขา้รว่มี
โรตารีด้วยซี้ำ�า”	 เข้าหัวเราะเบาๆ)	 พวกเข้าใชื่้เวลา	
5	 สัปิดืาห์ที่ี�ร้านบราซึ่ิเลียู่นอะเมซึ่อน	ที่ี�เครยู่าซึ่ิชื่ 
ดืำเนินกิจการคลินิกอยู่่่	 และโจนส์ไดื้ผัลิตั้วิดืีโอหา
ทีุ่นให้กับคลินิก	 และสร้างโปิรแกรมการฝ่ึกอบรม
สำหรับนักข้่าวท้ี่องถ่ิ�น	 “ทำันทำีทีำ�เราได้เดินทำางไป็
ทำำาบริการระหว่างป็ระเทำศ มีันก็ก้องสะทำ้อนอย้่ใน
ใจส่วนลึกของฉัน”	เธอกล่าว	“ฉันร้้แล้วว่านี�คือสิ�ง
ทำี�ฉันอยากทำำาให้มีากกว่านี� — ชิ่วยให้ผู้้้คนพ้ดถึง
เรื�องราวของพวกเขา ค้นหาเรื�องราวทำี�เรากำาลังทำำา 
และกลับมีาแบ่งป็ัน”
	 ในปีิ	พ.ศู.2544-45	เธอได้ืเป็ินนายู่กสโมสร
โรตั้ารีวินดื์เซึ่อร์-โรสแลนดื์	ทีุ่กครั�งข้องการปิระชืุ่ม	
เธอจะสุ่มเลือกสมาชิื่กคนหน่�ง	 ให้พวกเข้ายู่ืนข้่�น
และเล่าว่าที่ำไมเข้าถ่่งมีความสำคัญ่ตั้่อสโมสร	
“ทำุกๆ สัป็ดาห์ จะมีีผู้้้คนมีาป็ระชิุมีกันเพื�อด้ว่า
ใครจะเป็็นคนต่อไป็”	 เธอกล่าว	 มันสอนบที่เรียู่น
แก่เธอเกี�ยู่วกับความสำคัญ่ข้องการด่ืแลสมาชิื่ก	 
ซึ่่�งถ่ือเปิ็นอยู่่างแรกที่ี�ตั้้องที่ำในตั้อนนี�เมื�อเธอ 
ได้ืเป็ินปิระธานโรตั้ารีสากล	“พวกเราสนุก ทำำางานได้ดี 
และพวกเราก็รักกัน”	 เธอกล่าว	 “บางครั�งเรา 
กพ็ยายามีถามีเหตุผู้ลมีากเกินไป็ว่าทำำาไมีคนจึงมีา 
เข้าร่วมีและยังอย้่ต่อ”
	 ในตั้อนนั�น	 ภาคข้องเธอไม่เคยู่มีผั่้ ว่า 
การภาคหญิ่งมาก่อน	 เธออายุู่ไม่ถ่่ง	 40	 และเธอ  
“อยากจะลองสมัีครด”้	 เธอกล่าว	“ฉนัร้้ว่าฉันต้อง
ทำุม่ีเทำพลงัของฉนัอย่างเต็มีทำี�ให้กบัโรตารี ฉนัชิอบค่ะ” 
	 หลงัจากดืำรงตั้ำแหนง่ผั่ว้า่การในปิ	ี2550-
2551	 เธอก็ไปิเปิ็นปิระธานหอการค้าที่้องถ่ิ�น 
และสภาผั่ว่้าการข้องมหาวทิี่ยู่าลยัู่วนิด์ืเซึ่อร์	“นบัเป็็น 
การเริ�มีตน้ทำี�เยี�ยมีทำี�สดุกอ่นทำี�จะไดน้ั�งเป็น็กรรมีการ

โ
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บริหารของโรตารี”	เธอกล่าว	“แต่ละครั�งเป็็นการ
ต่อยอดทำี�สำาคัญ”
	 ในปิ	ีพ.ศู.2552	เมื�อโจนสไ์ดืร้บัการวนิจิฉััยู่
ว่าเปิ็นมะเร็งเตั้้านมเมื�ออายูุ่	42	ปิี	วันเวลาข้องเธอ
กใ็ชื่ไ้ปิกบัเคมบีำบดัืและการฉัายู่รงัส	ีเธอไดืร้บัการ
วนิจิฉัยัู่ในฤดืใ่บไมร้ว่ง	และเธอก็ไดืร้บัการรอ้งข้อให้
ไปิพด่ืในการปิระชุื่มอบรมผั่ว้า่ภาครบัเลอืกในเดือืน
มกราคม	2553	ซึ่่�งเรยู่	์คลงิเกนสมธิ	ปิระธานโรตั้ารี
สากลรับเลือก	 ไดื้สนับสนุนให้เธอมาถ่้าเธอที่ำไดื้	
หลงัจากไดืป้ิรก่ษาหารอืกบัผั่เ้ชื่ี�ยู่วชื่าญ่ดืา้นเนื�องอก
วิที่ยู่า	เธอจ่งตั้ัดืสินใจไปิเข้้าร่วม	“เมีื�ออาทำิตย์ก่อน 
ผู้มีฉันร่วงหมีด”	 เธอกล่าว	 “ฉันจึงไป็ป็รากฏตัว
ทำี�งานโดยสวมีวิก”
	 แม้ เกิดืปิัญ่หาที่างเที่คนิคบางอยู่่ าง
ข้ัดืจังหวะการกล่าวสุนที่รพจน์ข้องเธอ	แตั้่มันก็ยู่ัง
สร้างความสะเที่ือนใจเหนือสิ�งอื�นใดืนั�นคือตั้ัวเธอ
“ทีำ�จุดตำ�าสุดในชีิวิตของฉัน ใครบางคนก็ไมี่ตัด
ฉันออกไป็”	 เธอกล่าวที่ั�งน�ำตั้า “ทำี�ฉันต้องการ
ในเวลานั�นเป็็นเพียงแค่ข้อความีทำี�บอกว่า ฉันมีีค่า 
ฉันสามีารถมีีส่วนร่วมีและร่วมีได้ เขาให้ความีหวัง
แก่ฉันในเวลาทำี�คุณก็คิดว่าบางทำีความีหวังนั�นอาจ
ไมี่ใชิ่สิ�งทำี�คุณจะได้รับ”
	 โจนส์ที่ำคโีมแปิดืรอบและฉัายู่รงัส	ี21	รอบ
พนกังานข้องเธอกา้วเข้า้มาชื่ว่ยู่รกัษาธรุกจิข้องเธอ
ให้ดืำเนินตั้่อไปิในข้ณะที่ี�เธอตั้้องถ่อยู่ไปิ	นั�นกลายู่
เปิน็ข้้อพสิจ่นท์ี่ี�สำคญั่	เมื�อสขุ้ภาพข้องเธอดีืข้่�นและ
เธอพรอ้มที่ี�จะกลบัมาที่ำงานอกีครั�ง	เธอมองดืส่ิ�งที่ี�
ที่มีงานข้องเธอที่ำสำเรจ็	“ฉนันั�งลงและคดิทำบทำวน
เกี�ยวกับเรื�องนี�”	 เธอกล่าว	“ถ้าฉันยังกลับไป็เป็็น
เหมืีอนเดิมีอย่างทำี�ฉันเป็็น ฉันก็จะป็ดกั�นโอกาส
ความีเป็็นผู้้้นำาทีำ�พวกเขาควรจะมีี”	 เธอตั้ัดืสินใจ
สง่ตั้อ่การดืำเนนิงานปิระจำวนัข้องบรษิทัี่ใหก้บัที่มี
ข้องเธอ	เพื�อที่ี�เธอจะไดืท้ี่ำงานใหโ้รตั้ารไีดืเ้ตั้ม็เวลา

“ฉันไมี่อาจควบคุมีการเกิดมีะเร็งได้” 
เธอกล่าว “แต่ฉันสามีารถพ้ดได้อย่างเต็มีป็าก
ว่าฉันคงจะไมี่ได้นั�งอย้่ตรงนี�ในทำี�ทำี�ฉันอย้่ทำุกวันนี� 
ถ้าสิ�งเหล่านี�ไมี่เกิดขึ�น”

มื�อการระบาดืใหญ่่ข้องโควิดื-19	 ที่ำให้โลก
ตั้้องปิิดืตั้ัวลงในเดืือนมีนาคม	 พ.ศู.2563	

โจนส์ เพิ� งจะออกเดืินที่างที่ำงานโรตั้ารี ไดื้
หน่�งเดืือน	 ซึ่่�งเริ�มตั้้นทีี่�อินเดีืยู่ในโอกาสโรตั้ารี
ครบรอบหน่�งร้อยู่ปีิ	 ตั้่อดื้วยู่เนปิาลเพื�อเยู่ี�ยู่มชื่ม

โครงการที่ี�เริ�มตั้้นโดืยู่นักศู่กษาทีุ่นสันตั้ิภาพโรตั้ารี
และปิิดืที่้ายู่ด้ืวยู่นิวซีึ่แลนด์ืเพื�อร่วมงานสัมมนา
อบรมนายู่กรับเลือกในแปิซิึ่ฟิกใต้ั้	 ในสนามบิน
ข้ณะกำลังเดืินที่างกลับบ้าน	 เธอเริ�มเห็นผั่้คนสวม
หน้ากาก	 แตั้่เธอยู่ังคงคิดืว่าอาจจะไดื้กลับออกไปิ
บนที่อ้งถ่นนภายู่ในอกีไมก่ี�สปัิดืาหเ์พื�อไปิปิรากฏตั้วั
ตั้ามกำหนดืการในการปิระชืุ่มใหญ่่ข้องภาค
ในเมืองไนโรบี	ปิระเที่ศูเคนยู่า
	 แล้วจ่่ๆ	 โลกก็ เปิลี�ยู่นไปิ	 “ฉันจำาได้
ตอนทำี�ได้ยินว่าพรมีแดนระหว่างแคนาดาและ
สหรฐัอเมีรกิาป็ดตวัลง”	เธอกลา่ว	“ในชิวีติของฉนั 
ฉันไมี่เคยนึกฝันว่าจะได้ยินคำาเหล่านั�นเลย”
	 โจนสแ์ละเครยู่าซึ่ชิื่	แยู่กตั้วัไปิอยู่่ที่ี่�บา้นพกั
ตั้ากอากาศูที่ี�ริมที่ะเลสาบอีรี	 ห่างจากบ้านข้อง
พวกเข้าปิระมาณคร่�งชื่ั�วโมง	 “ฉันยังจำาได้ว่าตื�น
นอนตอนตีสามีและเป็ดโทำรศัพทำ์เพื�อค้นหาข่าว 
ดว้า่มีอีะไรเกดิขึ�น ความีร้ส้กึทำี�ไมีร่้ว้า่จะเกดิอะไรขึ�น
กับเราทำุกคนในเวลานั�นชิ่างน่ากลัวเหลือเกิน”
	 โจนสเ์ปิน็กรรมการมล่นธิโิรตั้ารีในเวลานั�น	
เธอเฝ่า้ดืท่ี่ั�งภาคภมิ่ใจและปิระหลาดืใจเมื�อสมาชื่กิ
โรตั้ารีตั้่างยู่ื�นข้อรับเงินจากกองทีุ่นชื่่วยู่เหลือภัยู่
พบิตัั้จิากมล่นธิโิรตั้ารอียู่า่งรวดืเรว็	เพื�อที่ำโครงการ
บำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์	 แตั้่เธออยู่ากจะที่ำให้มากกว่า
นั�น	ก่อนหน้านี�เธอใชื่้อาชื่ีพข้องเธอในการวางแผัน
การหาทีุ่นใหญ่่ให้กับม่ลนิธิ	เชื่่น	การเล่นกอล์ฟกับ
แจค็	นคิลอสในปิ	ีพ.ศู.2553	เธอโที่รหามารค์	มาโลนี
ปิระธานโรตั้ารีสากลในสมัยู่นั�นและเสนอแนวคิดื
การถ่่ายู่ที่อดืสดืนั�งโตั้๊ะข้อรับบริจาค	
	 แนวคดิืนี�เกดิืข้่�นในเวลาไมก่ี�สปัิดืาห	์โจนส์
ตั้ิดืตั้่อไปิยู่ังเครือข้่ายู่มากมายู่ในโลกโรตั้ารีและ
ข้อใหพ้วกเข้าสง่วิดืโีอ “เราตอ้งการใชิป้็ระโยชิน์จาก
สิ�งทำี�เราสามีารถทำำาได้แบบเรียลไทำม์ีเพื�อให้คนด้”
เธอกลา่ว	“ใช่ิคะ่ การระดมีทำนุยามีวกิฤตสำาคญัมีาก
แต่เหนือสิ�งอื�นใด มีันเป็็นโอกาสทำี�จะรวมีผู้้้คน
จากทัำ�วโลกและเพื�อแสดงว่าเราเป็็นคนทำำาจริง
แมี้ว่าเราทำุกคนจะต้องกักตัวในบ้านของเรา
เราก็สามีารถทำำาบางสิ�งได้”	 (มีผ้่ัสนใจตั้ิดืตั้่อเข้้ามา
ในงานมากกว่า	 65,000	 คน	 ซึ่่�งเจ้าภาพคืออดืีตั้
ปิระธานโรตั้ารสีากล	แบร	ีแรซึ่ซึ่นิ	และ	จอหน์	สมารจ์
อดืตีั้กรรมการบรหิารโรตั้าร	ีซึ่่�งระดืมที่นุไดืม้ากกวา่	
525,000	ดือลลาร์สำหรับม่ลนิธิ)
	 หน่�งในผั่้ที่ี�มีส่วนร่วมในวิดืีโอคือ	แอนนีลา
คาร์ราเซึ่โดื	 นักเรียู่นแลกเปิลี�ยู่นเยู่าวชื่นโรตั้ารี

เ
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โจนส์และเครยู่าซึ่ิชื่

ยู่ืนข้้างตั้้นเรดืว่ดืส่งตั้ระหง่าน

ระหว่างแวะพักในแคลิฟอร์เนียู่

ตั้อนเหนือ

21



ในมสิซึ่สิซึ่ปิิปิีในปิ	ีพ.ศู.2562-63	คารร์าเซึ่โดืไมส่ามารถ่กลบับา้น
ที่ี�เวเนซึุ่เอลาไดื้เมื�อเกิดืโรคระบาดื	 เมื�อตั้ิดือยู่่่ในสหรัฐอเมริกา	
เธอเริ�มก่อตั้ั�งศู่นยู่์กักกันเพื�อปิระสานงานในโรตั้ารี	 (Rotary	
Interactive	 Quarantine)	 ซึ่่�งเป็ินเครือข้่ายู่เยู่าวชื่นที่ั�วโลก
สำหรับอินเที่อร์แรคที่์และนักเรียู่นแลกเปิลี�ยู่น	โจนส์ส่งข้้อความ
หาเธอในแชื่ที่ระหว่างการปิระชืุ่มโซึ่นออนไลน์และข้อให้เธอ
ผัลิตั้วิดืีโอเกี�ยู่วกับเครือข้่ายู่เยู่าวชื่นเพื�อถ่่ายู่ที่อดืสดืรับบริจาค

“หลังจากนั�น ฉนัคน้หาเรื�องของเธอในกเ้กลิ”	คารร์าเซึ่โดื
เล่า	 “คนนี�คือใคร และทำำาไมีเธอถึงจัดการเรื�องนี�? ฉันบอกแมี่
อุป็ถัมีภ์ของฉันเกี�ยวกับเรื�องนี� แมี่อุป็ถัมีภ์พ้ดว่า 'มีีคนบอกว่า
เจนนิเฟ์อร์จะเป็็นป็ระธานโรตารีหญิงคนแรก'”
	 ทัี่�งสองคนไดืต้ั้ดิืตั้อ่กนั	ไมเ่คยู่เจอหนา้กนั	แตั้ส่ายู่สมัพนัธ์
แน่นแฟ้น	 โจนส์ไดื้ไปิพ่ดืในที่ี�ปิระชืุ่มข้องคาร์ราเซึ่โดืและได้ืเชื่ิญ่
เธอไปิพ่ดืในที่ี�ปิระชุื่มอบรมผั่้ว่าการภาครับเลือก	 คาร์ราเซึ่โดื
ไดื้สร้าง	TikToks	เกี�ยู่วกับโจนส์	ในการให้สัมภาษณ์ผั่านที่างซึ่่ม
เธอยู่กโที่รศูัพที่์ข้่�นเพื�อแสดืงร่ปิสตั้ิกเกอร์คตั้ิพจน์ข้องโจนส์
บน	WhatsApp	ใหด้ื	่“ฉนัเป็น็แฟ์นตวัยงของเธอเลยละ่” เธอกลา่ว
“เธอเป็็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำำาในสิ�งทำี�ฉันกำาลังทำำา มีันไมี่เห็น
เป็็นไรทำี�ฉันจะเป็็นผู้้้นำาและก็เป็็นผู้้้หญิง ถ้าเธอทำำาได้ แสดงว่า
ฉันก็ทำำาได้เหมีือนกัน”
	 และคารร์าเซึ่โดืไมใ่ชื่ค่นเดืยีู่วที่ี�ร่ส้ก่แบบนั�น	TikTok	ข้อง
อกีคนโพสตั้ใ์นบญั่ชื่	ี@interactivequarantine	ข้่�นวดิืโีอข้องโจนส์
พร้อมคลิปิเสียู่งที่ี�ปิระกาศูว่า	'เธอคือไอคอน เธอคือตำานาน และ
เธอคือโอกาส'

วามสามารถ่ในการสร้างแรงบนัดืาลใจข้องโจนส์มเีหนือกว่า
สาวรุ่นที่ั� ว ไปิ	 หลังจากการเ ยืู่อนแอลเอข้องเธอ

โจนส์ไดื้เข้้าร่วมงานเลี�ยู่งอาหารค�ำข้องภาค	 5170	 ที่ี�พิพิธภัณฑ์
แบล็คฮิอว์คในแดืนวิลล์	 รัฐแคลิฟอร์เนียู่	 ในงานเลี�ยู่งต้ั้อนรับ
ก่อนอาหารค�ำข้องเมเจอร์โดืเนอร์	 เธอกล่าวสุนที่รพจน์ในงาน
นทิี่รรศูการเกี�ยู่วกบัอเมรกิาตั้ะวนัตั้ก	บรรยู่ากาศูนั�นอบอุน่ยู่ิ�งกวา่

งานโรตั้ารี	(Imagine	Rotary)	ซึ่่�งฉัายู่อยู่่่
ดื้านหลังเธอ	 ก็เปิล่งแสงปิระกายู่เจิดืจรัส
ข้ณะที่ี�เธอกล่าวซึ่�ำอีก	 สงครามในยู่่เครน
ที่วคีวามรนุแรงมากข้่�นในชื่ว่งสดุืสปัิดืาหน์ี�	
และคำปิราศูรยัู่นี�ผัก่พนัเหตั้กุารณป์ิจัจบุนั
ที่ี�กำลังเปิ็นปิัญ่หากับพลังข้องโรตั้ารี
ที่ี�กำลังสร้างสันตั้ิภาพ	 เธอกล่าวว่า	
“คุณไม่ีอาจด้แคลนความีสำาคัญของสิ�งทีำ�
คุณกำาลังทำำาในวันนี�ได้”

“เธอเป็นแรงบ้นด้าลใจให�ฉ้นทุำในสิ�งทุี�ฉ้นกำล้งทุำ มี้นไมี่เห็นเป็นไรทุี�ฉ้น
จะเป็นผ้�นำ และก็เป็นผ้�หญิง”

การสัมมนาอบรมนายู่กรับเลือกที่ี�เธอเคยู่
เข้้าร่วมเมื�อตั้้นสัปิดืาห์	 คนที่ี�ไปิงานปิาร์ตั้ี�
สวมใส่ชืุ่ดืปิักเลื�อม	 เข้้าแถ่วเพื�อถ่่ายู่ร่ปิ
กบัโจนส	์ซึ่่�งสวมเสื�อสคีรมีพลิ�วและกางเกง
ข้าบานที่ี�ออกแบบลวดืลายู่สีที่องซึ่่�งเธอ
ซึ่ื�อระหว่างการเดืินที่างไปิอินเดืียู่ก่อน
เกิดืโรคระบาดื	 “ย้อนกลับไป็ในป็่ 2556 
ฉันร้้ว่าสักวันหนึ�งเธอจะได้เป็็นป็ระธาน
โรตารีสากล เธอมีีออร่าในตัวเธอ”

โจ	 แฮิมิลตั้ันจากสโมสรโรตั้ารีค่เปิอร์ตั้ิโน	
ที่ี�อยู่่่ที่่ามกลางฝ่่งชื่นกล่าว
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	 ตั้อนนี�ไดื้เวลาอาหารเยู่็นแล้ว	
และผั่้บริจาคก็ออกจากห้องนิที่รรศูการ
อเมริกาตั้ะวันตั้กเพื�อไปิห้องแสดืงรถ่
โบราณที่ี�ชื่ั�น	 1	 ซึ่่�งมีโตั้๊ะจัดืวางที่่ามกลาง
หม่่รถ่สปิอร์ตั้ที่ี�ส่องปิระกายู่แวววาว
ลานตั้า	 วันหยูุ่ดืสุดืสัปิดืาห์นี�ที่ำให้ร้่ส่ก
เหมือนอยู่่่ในละครตั้อนหน่�งข้องเรื�อง	
The	Amazing	Race	ในชื่่วง	48	ชื่ั�วโมง
ที่ี�ผัา่นมา	โจนสข์้่�นเครื�องบนิ	2	เที่ี�ยู่ว	ไดืพ่้ดื
ในงานสำคัญ่สามงานในสามเมือง	 และ
ถ่่ายู่เซึ่ลฟี�หลายู่ร้อยู่ภาพ (“มีีป็าป็ารัสซี้ี�
— :ซี้ึ� งก็คือโรทำาราซี้ซี้ี” เครยู่าซึ่ิชื่
พ่ดืตั้ิดืตั้ลก)	 ถ่่งกระนั�น	 โจนส์ที่ี�ยู่ืนอยู่่่
หน้าจอดืำพร้อมกับคำคติั้พจน์ปิระธาน
โรตั้ารีข้องเธอที่ี�ว่า	จินตั้นาการ	สานสร้าง

	 โจนส์ เชื่ิ ญ่ ผั่้ ว่ า ก า รภ าคและ
ผั่้ว่าการภาครับเลือกข้่�นบนเวทีี่และนำ
ทีุ่กคนร่วมร้องปิระสานเสียู่งบที่เพลง	
“ Imag ine”  ข้องจอห์น 	 เลนนอน	
คลอด้ืวยู่น�ำตั้า	 เพื�อเป็ินเกียู่รตั้ิแก่ยู่่เครน	
ผ้่ัคนในฝ่่งชื่นต่ั้างจับมือกันและโยู่กไปิมา
จินตั้นาการถ่่ งพ ลั งข้อง โรตั้ารี โดืยู่มี
โจนส์เปิ็นผั่้นำ
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ค

โจนส์ใชิ้ชิ่วงเวลาเงียบๆ กับเครยาซี้ิชิ 
ระหว่างการไป็เยือนแคลิฟ์อร์เนีย
ตอนเหนือ (บนสุด) และถือการ์ด
ขอบคุณกองโต (ล่าง) ได้รับเชิิญ
ให้เข้าร่วมีการป็ระชิุมีในป็่ 2539 
โจนส์เห็นโรตารีเป็็นบ้าน “มีันเป็็นหนึ�ง
ในของขวัญชิิ�นยิ�งใหญ่ทำี�สุดทำี�ฉัน
เคยได้รับ” เธอกล่าว “ฉันไมี่คิดเลย
ว่าการเดินผู้่านป็ระต้ในวันนั�น
มีันจะเป็ลี�ยนเส้นทำางชิีวิตของฉัน”
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แนะนำปีร์ะธิานศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย
ปีี 2565-67

 นำ�ยสมภพ	ธีรีื่ะส�นำต์	์เปิน็บุตั้ร 
คนที่ี�สามในบรรดืาพี�น้องสี�คนข้อง 
คณุพ่อธรีะและคณุแม่สคุนธ์	ธีระสานต์ั้	
 สำ� เรื่็ จ มั ธี ยมศึึ กษ �จ าก 
โรงเรยีู่นอัสสัมชัื่ญ่ศูรีราชื่า	ศิูลปิศูาสตั้ร์
บณัฑิตั้รัฐศูาสตั้ร์	เกยีู่รติั้นยิู่มอันดัืบ	1 
มหา วิที่ยู่า ลัยู่รามคำแหง 	 และ	
Master	of	Public	Administration	
จาก	 University	 of	 Pittsburgh	
สหรัฐอเมริกา	

อผู้ภ.สมภพ	ธีีรื่ะส�นำต์์
สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีก�ญจนำบุุรื่ี	ภ�ค	3330

1.	 อผัภ.สมภพ	ธีระสานตั้์	 ปิระธาน

2.	 อผัภ.ศูิริ	เอี�ยู่มจำร่ญ่ลาภ	 รองปิระธานคนที่ี�	1

3.	 อผัภ.นครินที่ร์	รัตั้นกิจสุนที่ร	 รองปิระธานคนที่ี�	2	

	 	 และกรรมการแปิล

4.	 อผัภ.นพ.วีระชื่ัยู่	จำเริญ่ดืารารัศูมี	 รองปิระธานคนที่ี�	3

5.	 อผัภ.เฉัลิมฉััตั้ร	จันที่ร์อินที่ร์	 บรรณาธิการบริหาร

	 	 นิตั้ยู่สารโรตั้ารี	

6.	 อผัภ.อนุรักษ์	นภาวรรณ	 กรรมการห้องสมุดื

7.	 อผัภ.ที่นงศูักดืิ�	พงษ์ศูรี	 กรรมการปิระชื่าสัมพันธ์

8.	 อผัภ.วิชื่ัยู่	มณีวัชื่รเกียู่รตั้ิ	 กรรมการการเงินและ

	 	 เลข้านุการ

9.	 ผัวภ.ละออ	จินดืา	 กรรมการ	

10.	อผัภ.ไพกิจ	ฮิุนพงษ์สิมานนที่์	 กรรมการ

11.	ผัวล.ชื่ัชื่วาล	เตั้ละวาณิชื่ยู่์	 กรรมการ

12.	ผัวภ.พรรณธิดืา	โรจน์วรรณสินธุ์	 กรรมการ

 	เปิ็นนายู่กสโมสรโรตั้ารีกาญ่จนบุรี	
 	เปิ็นผั่้ชื่่วยู่ผั่้ว่าการภาค	ภาค	3330	
	 	เปิ็นเลข้านุการภาค	 (ผัวภ.วรวุธ	 พงษ์วิที่ยู่ภานุ)	 
ในปิีโรตั้ารีครบ	100	ปิี	
	 	เปิน็ปิระธานคณะกรรมการปิระชื่าสัมพันธ์และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ภาค	
	 	เปิ็นปิระธานคณะกรรมการการฝ่ึกอบรมภาค	
	 	เปิ็นปิระธานคณะกรรมการพัฒินาสมาชื่ิกภาพภาค	
	 	เปิ็นผั่้ว่าการภาค	ภาค	3330	ปิี	2555-2556	
	 	เปิ็นผั่้นำการฝึ่กอบรม	 (RI	 Training	 Leader)
International	Assembly	โรตั้ารีสากล	ปิี	2558	และปิี	2559	
	 	ไดืร้บัการแต่ั้งตัั้�งจากปิระธานโรตั้ารีสากลให้เป็ินผั่แ้ที่น
พิเศูษปิระธานโรตั้ารีสากล	 ไปิงาน	 District	 Conference	 ข้อง 
ภาค	3201	ปิระเที่ศูอนิเดืยีู่ในปิ	ี2561	ภาค	3011	ปิระเที่ศูอนิเดืยีู่
ในปิี	2562	และภาค	3360	ปิระเที่ศูไที่ยู่	ในปิี	2563	
	 	ปิัจจุบันดืำรงตั้ำแหน่งปิระธานคณะกรรมการบริหาร
ศู่นย์ู่โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่	 ปิี	 2565-2567	 และปิระธาน	 DEI	
(Diversity,	Equity,	Inclusion)	ภาค	3330

	 เรื่่�มทำำ�ง�นำ	 ในตั้ำแหน่งปิลัดือำเภอ	 ข้้าราชื่การกองการเลือกตัั้�ง	 
กองบริหาราชื่การส่วนจังหวัดืและตั้ำบล	กองปิกครองที่้องที่ี�	 เลข้านุการ
รองนายู่กรัฐมนตั้รี	 (นายู่ที่องหยู่ดื	 จิตั้ตั้วีระ)	 ก่อนออกไปิที่ำงาน 
ภาคเอกชื่นกับบริษัที่รถ่ยู่นตั้์	 ธุรกิจสิ�งที่อ	 และอุตั้สาหกรรมอาหาร	 
รวมที่ั�งเปิ็นอาจารยู่์พิเศูษมหาวิที่ยู่าลัยู่ตั้่างๆ	
	 สมรื่สกับุ	อน.สุธีรา	ธีระสานตั้์	สโมสรโรตั้ารีบ่งกุ่ม	ภาค	3350	
	 	เ ริ� ม เข้้ ามา เปิ็นสมาชื่ิกสโมสรโรตั้ารีกาญ่จนบุ รี เมื� อ 
ปิี	พ.ศู.2539		
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ร์ายชิ่�อคณะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์
ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย ปีี 2565-67
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ร์ายชิ่�อคณะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์
ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย ปีี 2565-67

คณะทุี�ปีร์ึกษา
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13.	อผัภ.มารวยู่	จินตั้บัณฑิตั้วงศู์	 กรรมการ

14.	อผัภ.วิมล	คชื่ินที่ักษ	 กรรมการ

15.	อผัภ.ผัศู.ดืร.จารีศูรี	กุลศูิริปิัญ่โญ่	 กรรมการ

16.	ผัวล.วิโรจน์	พิพัฒิน์ไชื่ยู่ศูิริ	 กรรมการ

17.	DG	Mitsutaka	Iida	 กรรมการ

18.	อผัภ.สมศูรี	เมฆ่ธน	 กรรมการ

19.	อผัภ.ศู.คลินิก	นพ.วิรุณ	บุญ่นุชื่	 กรรมการ

20.	ผัวล.วิชื่ัยู่	ชื่ีวกนิษฐ์	 กรรมการ

21.	ผัวภ.ศูุภลักษณ์	โลหะโชื่ตั้ิ	 กรรมการ

22.	อผัภ.ชื่ำนาญ่	จันที่ร์เรือง	 กรรมการ

23.	อผัภ.สมชื่ายู่	เกิดืเดืโชื่	 กรรมการ

24.	อผัภ.จิระยูุ่ที่ธ	หิรัณยู่วัฒิน์	 กรรมการ

25.	ผัวล.ดืร.วาที่ิตั้ยู่์	ตั้ั�งรพีเลิศู	 กรรมการ

26.	อผัภ.รัฐปิระที่ีปิ	กีรตั้ิอุไร	 กรรมการ

27.	อผัภ.สุชื่าดืา	อิที่ธิจารุกุล	 กรรมการ

1.	 อดืีตั้กรรมการบริหารโรตั้ารีสากล	นรเศูรษฐ	ปิัที่มานันที่์	 	

	 ปิระธานคณะที่ี�ปิร่กษา

2.	 อดืีตั้กรรมการบริหารโรตั้ารีสากล	ศู.ดืร.เสาวลักษณ์	รัตั้นวิชื่ชื่์

3.	 อผัภ.สมภพ	สุข้สิงห์

4.	 อผัภ.ชื่ัยู่สิน	มณีนันที่น์

5.	 อผัภ.มานิตั้	วงษ์สุรียู่์รัตั้น์

6.	 อผัภ.ไพโรจน์	เอื�อปิระเสริฐ

7.	 อผัภ.วิวัฒิน์	ศูิริจางคพัฒินา
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คณะกร์ร์มการ์แปีล่
นิตยส์าร์โร์ตาร์ีปีร์ะเทุศูไทุย ปีี 2565-67

แนะนำบร์ร์ณาธิิการ์ร์่วม 4 ภาค

ภาค 3330
อผู้ภ.ไพักิจ ฮุุนิพังษ์สิมานินิท์

สโมสรโรตั้ารีที่ับเที่ี�ยู่ง

ภาค 3340
อนิ.พัุฒิิธิร พััฒินิสินิทร

สโมสรโรตั้ารีอีคลับ	ภาค	3340

ภาค 3350
อนิ.ตรอง แสงสว่างวัฒินิะ

สโมสรโรตั้ารีกรุงเที่พสุวรรณภ่มิ

ภาค 3360
อนิ.นิพั.ณัฏฐธินิินิ เศรษฐวนิิช่ย์

สโมสรโรตั้ารีแพร่
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1.	 อผู้ภ.นำพ.วีรื่ะชัย	จำ�เรื่่ญด�รื่�รื่ัศึมี		
	 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งใหม่	/	3360
2.	 อผู้ภ.ชำ�นำ�ญ	จันำทำรื่์เรื่่อง 
	 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งใหม่เหนือ	/	3360	
3.	 อนำ.ดรื่.ศึรื่ัณย์	จันำทำรื่์ทำะเล่	 
	 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งใหม่เหนือ	/	3360		
4.	 อนำ.ศึรื่ีฟ้�	ศึ่รื่่อุดมเศึรื่ษฐ 
	 สโมสรโรตั้ารีกรุงเที่พรัชื่ดืาภิเษก	/	3350	
5.	 PP.	Margaret	Mcmillion		
	 สโมสรโรตั้ารีสระปิทีุ่ม	/	3350	
6.	 อผู้ภ.อรื่อนำงค์	ศึ่รื่่พรื่มนำัส	 
	 สโมสรโรตั้ารีพล่ตั้าหลวง	/	3340
7.	 อนำ.ดรื่.ก่ต์ต์่	วงษ์ชวล่่ต์กุล่ 
	 สโมสรโรตั้ารีนครราชื่สีมา	/	3340	
8.	 อนำ.พัชรื่�	พ้ล่โภคผู้ล่ 
	 สโมสรโรตั้ารีเหลืองกระบี�	/	3330
9.	 อนำ.รื่ัชด�	เทำพนำ�ว� 
	 สโมสรโรตั้ารีควนลัง-หาดืใหญ่่	/	3330	
10.	 อนำ.พนำ่ต์�	เต์ล่ะว�ณ่ชย์
	 สโมสรโรตั้ารีสมุที่รสาคร	/	3330
11.	 อนำ.สุม�ล่ี	ธีนำวัฒนำ์
	 สโมสรโรตั้ารีพลอยู่ราชื่บุรี	/	3330	
12.	 อนำ.ว่ศึว�ณี	ไชยวัฒนำสกุล่			     
	 สโมสรโรตั้ารีส�าโรง	/	3330										
13.	 อนำ.กมล่นำ�ว่นำ	อ่นำทำนำ้จ่ต์รื่								  
	 สโมสรโรตั้ารีสงข้ลา	/	3330									
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D.3330
บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3330 โร์ตาร์ีส์ากล่

อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์ส์ิมานนทุ์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีทุับเทุี�ยง

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

สวัสดืีครับ	มิตั้รโรแที่เรียู่นและผั่้อ่านทีุ่กที่่าน

	 ก่ อนอื� นผัมข้ออนุญ่าตั้แนะนำตั้ั ว เองก่ อนครับ	
อผัภ.ไพกิจ	ฮิุนพงษ์สิมานนที่์	ผั่้ว่าการภาค	3330	ปิี	2564-2565
จากสโมสรโรตั้ารทีี่บัเที่ี�ยู่ง	จงัหวดัืตั้รงั	นี�เปิน็การที่ำงานในหนา้ที่ี�
บรรณาธิการร่วมในส่วนข้องภาค	 3330	 เปิ็นครั�งแรกหลังจาก
ลงจากตั้ำแหน่งผั่้ว่าการภาคในปิีโรตั้ารีที่ี�ผั่านมา	 โดืยู่ปิกตั้ิแล้ว
นิตั้ยู่สารโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่จะมีกำหนดืออกในทีุ่กๆ	 2	 เดืือน
และกองบรรณาธิการนิตั้ยู่สารจะมีวาระ	 2	 ปิี	 นั�นคือผัมจะที่ำ
หน้าที่ี�บรรณาธิการร่วมในส่วนข้องภาค	3330	ไปิจนถ่่งปิี	2567
	 ตั้อนที่ี�ผัมไดื้รับการที่าบที่ามให้มาที่ำหน้าที่ี�ในกอง
บรรณาธกิารเปิน็ครั�งแรกนั�น	ยู่อมรบัวา่ตั้นเองยู่งัไมค่อ่ยู่มั�นใจวา่
จะสามารถ่ที่ำหน้าที่ี�ตั้รงนี�ไดื้เนื�องจากยู่ังไม่เคยู่มีปิระสบการณ์
ในส่วนนี�มาก่อน	 แตั้่หลังจากได้ืปิร่กษาและได้ืรับคำชื่ี�แนะจาก
ผั่้ใหญ่่ในภาค	 โดืยู่เฉัพาะ	 อผัภ.จุฑาที่ิพยู่์	 ธรรมศูิริพงษ์	 ผั่้ซึ่่�ง
ที่ำหนา้ทีี่�บรรณาธิการรว่มในสว่นข้องภาค	3330	มาเปิน็เวลานาน	
ที่ำใหผ้ัมตั้ดัืสนิใจที่า้ที่ายู่ความสามารถ่ตั้นเองดืว้ยู่การรบัหนา้ที่ี�นี�	
ในชื่่วงแรกการที่ำงานอาจจะยู่ังไม่ราบรื�นซ่ึ่�งเปิ็นเรื�องปิกติั้ข้อง
ผั่้ที่ี�มารับตั้ำแหน่งใหม่	 แตั้่ผัมตั้ั�งใจที่ี�จะพัฒินาตั้นเองและเรียู่นร่้
ให้มากข้่�นเพื�อให้งานที่ี�รับผัิดืชื่อบออกมาให้ดืีที่ี�สุดื
	 สำหรับเนื�อหาในส่วนข้องภาค	 3330	 ในฉับับนี�จะมี
บที่ความจากโรแที่เรียู่นข้องภาค	3330	ที่ี�ไดื้มีโอกาสไปิร่วมงาน	
Rotary	International	Convention	ที่ี�นคร	Houston	มลรัฐ	Texas
ปิระเที่ศูสหรฐัอเมรกิา	ซึ่่�งนบัเปิน็งาน	Convention	เตั้ม็รป่ิแบบ
ครั�งแรกในรอบ	3	ปิ	ีหลงัจากการระบาดืข้องโรค	COVID-19	และ
ยู่ังมีส่วนข้องกิจกรรมบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์ตั้่างๆ	ข้องสโมสรในภาค
ที่ี�แสดืงให้เห็นถ่่ง	People	of	Action	อีกดื้วยู่
	 ที่างกองบรรณาธกิารตั้ั�งใจจะนำเสนอเรื�องราวดืีๆ 	ใหแ้ก่
ผั่้อ่านทีุ่กที่่านในทีุ่กๆ	2	 เดืือนที่ี�เราไดื้เจอกัน	แล้วพบกันใหม่ใน
ฉับับหน้าครับ

ดื้วยู่ไมตั้รีจิตั้แห่งโรตั้ารี
อผัภ.ไพกิจ	ฮิุนพงษ์สิมานนที่์

สโมสรโรตั้ารีที่ับเที่ี�ยู่ง

	 ในการเดืินที่างไปิร่วมงาน	 RI	 Convention	 สหรัฐอเมริกาครั�งนี�	 มีแรงจ่งใจ
หลายู่อยู่่าง	 เชื่่น	 การรณรงค์ปิระชื่าสัมพันธ์อยู่่างมุ่งมั�นทีุ่่มเที่และเสียู่สละข้อง
ที่่านอดืีตั้ผั่้ว่าการภาคเฉัลิมฉััตั้รและแอนน์นิตั้ยู่า	 จันที่ร์อินที่ร์	 รวมถ่่งอิที่ธิพลข้อง
กลุ่มเพื�อนๆ	 ร่วมรุ่นนายู่กฯ	 117	 จ่งไม่ลังเลใจที่ี�จะสมัครไปิร่วมงานในครั�งนี�พร้อม
แอนน์	 แม้ว่าล่กๆ	 แล้วยู่ังมีความห่วงกังวลใจอยู่่่บ้างเกี�ยู่วกับสถ่านการณ์การระบาดื
โควิดื-19	 ที่ี�ยู่ังมีอยู่่่ที่ั�วโลก	 เพราะเปิ็นการรวมข้องคนหม่่มากทัี่�งการเดืินที่าง	 และ
ผั่้เข้้าร่วมปิระชืุ่มที่ั�วโลกปิระมาณ	 19,000	 คน	 ผั่้เขี้ยู่นในฐานะแพที่ยู่์จ่งไดื้วางแผัน
การเดืินที่างพร้อมเวชื่ภัณฑ์ยู่าสารพัดืชื่นิดืเผัื�อสมาชื่ิกที่ี�ร่วมเดืินที่างที่ี�อาจมีการเจ็บ
ปิ่วยู่	 ส่งผัลให้การเดืินที่างไม่ราบรื�น	 (เที่ี�ยู่วไม่สนุก)	 โดืยู่เฉัพาะอยู่่างยู่ิ�งหากมีการติั้ดื
โควิดื-19	 ในระหว่างที่ี�อยู่่่ตั้่างปิระเที่ศูเปิ็นอะไรที่ี�ยูุ่่งยู่ากมาก	 อาจถ่่งข้ั�นตั้้องกักตั้ัว
ที่ั�งกลุ่ม
	 นอกจากนี�ก็มีเรื�องราว	 และเหตัุ้การณ์มากมายู่ที่ี�เกิดืข้่�นตั้ั�งแตั้่ก่อนเดิืนที่าง
ระหว่างเดิืนที่าง	 บรรยู่ากาศู	 การร่วมงานใน	 Convention	 Center	 และการเดืินที่าง
ที่่องเที่ี�ยู่วหลังเสร็จภารกิจ	 วันที่ี� 	 4-5	 มิถุ่นายู่น	 2565	 จนถ่่งวันเดืินที่างกลับ	
ที่ี�จะพ่ดืถ่่งมีดืังนี�
	 1.	 ก่อนเดืินที่าง	 ทีุ่กที่่านตั้้องเตั้รียู่มเอกสารรับรองการฉัีดืวัคซึ่ีน	 และ
การตั้รวจคัดืกรองโควิดื-19	 เพื�อส่งใบให้หน่วยู่งานทีี่�จัดืงาน	 คือ	 U.S	 Department	
of	 Health	 and	 Human	 Service	 (CDC:	 Centers	 of	 diseases	 Control	 and	
Prevention)	 อีกที่ั�งตั้้องเตั้รียู่มข้อวีซึ่่าให้ที่ันเวลา	 แม้จะมีหนังสือเชื่ิญ่ปิระชืุ่มจาก
หน่วยู่งานที่ี�จัดืปิระชืุ่มส่งมาให้เปิ็นเครดืิตั้แล้ว	 ก็ยู่ังตั้้องลุ้นเรื�อง	 วันเวลาที่ี�ที่าง
สถ่านที่่ตั้นัดืดื้วยู่ว่าจะที่ันหรือไม่ที่ัน	 เรียู่กว่าตั้้องลุ้นกันจนวินาที่ีสุดืที่้ายู่ก่อนเดิืนที่าง
ซึ่่�งพบว่ามีที่่านที่ี�สมัครไปิร่วมงานครั�งนี�ไม่สามารถ่นัดืสัมภาษณ์วีซึ่่าที่ันเวลาที่ี�กำหนดืไว้
รวมที่ั�งสิ�น	12	รายู่
	 2.	 การตั้รวจคัดืกรองเชื่ื�อโควิดื-19	 ก่อนเดืินที่าง	 24	 ชื่ั�วโมงดื้วยู่วิธี	 RT-PCR	
ที่ี�ตั้้องนำใบรับรองไปิแสดืงตั้อน	Check	 in	หรือก่อนบิน	24	ชื่ั�วโมง	ผั่้เข้ียู่นและเพื�อนๆ
นายู่กร่วมรุ่นพร้อมผั่้ตั้ิดืตั้ามสิบกว่าคนเลือกวิธีที่ี�จะไปิตั้รวจในหน่วยู่บริการที่ี�สนามบิน
สุวรรณภ่มิใชื่้เวลารอชื่ั�วโมงเศูษๆก็ไดื้รับใบรับรองผัลและพวกเรามีการตั้รวจ	 Negative	
ทีุ่กคน	 อีกราวๆ	 ชื่ั�วโมงหน่�งตั้่อมาก็ไดื้ที่ราบข้่าวจากเพื�อนร่วมรุ่นว่ามีสมาชิื่กข้องสโมสร
ทีี่�มาตั้รวจ	 RT-PCR	 ทีี่�สนามบินเชื่่นเดืียู่วกันมีผัล	 Positive	 คือติั้ดืเชื่ื�อโควิดื-19	 ที่ำให้
ฝ่ันครั�งนี�สลายู่ไปิที่ันที่ี	 เพราะที่่านถ่่กกักตั้ัว	 และส่งเข้้ารับการดื่แลตั้ามระบบไม่สามารถ่
ร่วมเดืินที่างไปิครั�งนี�ไดื้
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	 3.	เมื�อถ่่งเวลาที่ี�ทีุ่กที่่านตั้้องเข้้าร่วมงาน	RI	Convention	ที่ี�	George	 
R.	 Brown	Convention	Center	 ที่่านเฉัลิมฉััตั้ร	 และแอนน์นิตั้ยู่าก็นัดืพร้อม
หนา้โรงแรม	เพื�อออกเดิืนที่างไปิถ่ง่สถ่านทีี่�จดัืงานพร้อมกัน	เพื�อนัดืถ่า่ยู่ภาพ	และ
แสดืงพลังสามัคคีข้องโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่ให้ตั้่างชื่าตั้ิไดื้ปิระจักษ์แตั้่กว่าจะผั่าน
จุดืลงที่ะเบียู่น	รับสายู่รัดืข้้อมือ	 (Wrist	band)	 เพื�อเข้้างานไดื้ก็ใชื่้เวลานานพอ
สมควร	ทุี่กที่า่นมีอปุิกรณ์เสริมทีี่�เตั้รยีู่มไปิสามารถ่นำออกมาใชื่ไ้ดืเ้ตั้ม็ทีี่�	เชื่น่	ปิา้ยู่ 
ธงชื่าตั้ิไที่ยู่	 ธงสโมสรที่ี�ใชื่้สำหรับแลกกับตั้่างชื่าตั้ิ	 รวมที่ั�งข้องที่ี�ระล่กตั้่างๆ	
บรรยู่ากาศูภายู่ในอาคารจัดืงานมี	2	ส่วน	คือ	ห้องปิระชืุ่มใหญ่่	และห้อง	House	
of	Friendship	ก่อนเข้า้ภายู่ในงานมีการรวมกลุ่มถ่า่ยู่รป่ิ	ณ	จุดืทีี่�ที่างผ้่ัจัดืเตั้รียู่ม
ไว้หน้าที่างเข้้า	House	of	Friendship	พวกเราอยู่่่เปิ็นกลุ่มใหญ่่แสดืงพลังดื้วยู่
การส่งเสียู่ง	“Rotary Thailand yes! yes! yes!”	หลายู่รอบจนเปิ็นที่ี�สนใจข้อง 
ผั่้ที่ี�เดืินผั่านไปิมา	และหยูุ่ดืถ่่ายู่เซึ่ลฟี�	ถ่่ายู่ภาพร่วมกับพวกเราเปิ็นระยู่ะๆ	ครั�น
พอไดื้เวลาที่ี�ตั้้องเคลื�อนยู่้ายู่กลุ่มเข้้าห้องปิระชืุ่มใหญ่่	 จุดืที่ี�เปิ็นไฮิไลที่์ทีี่�สุดืน่า
จะเป็ินตั้อนทีี่�พิธีกรปิระกาศูชืื่�อปิระเที่ศูต่ั้างๆทีี่�เข้้าร่วมปิระชุื่ม	 พวกเราใจจดืใจ
จ่อฟังชื่ื�อปิระเที่ศูไที่ยู่ทีี่�ตั้่อจากปิระเที่ศูไต้ั้หวันที่ี�ไดื้ชื่ื�อว่าเปิ็นปิระเที่ศูทีี่�มีสมาชื่ิก 
เข้้าร่วมงาน	RI	 Convention	มากทีุ่กปิี	 เมื�อถ่่งเวลาพวกเราก็ลุกข้่�นยู่ืนส่งเสียู่ง
ก่กก้อง	 (บ้างก็ยู่ืนบนเก้าอี�โบกมือที่ักที่ายู่ไปิรอบห้องปิระชุื่ม)	 ร่้ส่กปิระทัี่บใจ
กับภาพนี�มากๆ	ส่วนการจัดืแสดืงกิจกรรมตั้่างๆภายู่ใน	House	of	Friendship	
ก็ไดื้พบกับแนวคิดืที่ี�แปิลกใหม่ข้องกิจกรรมตั้่างๆ	ที่ี�แตั้่ละปิระเที่ศูไดื้ดืำเนินการ
มาอยู่่างต่ั้อเนื�องแล้วนำมาจัดืแสดืงตั้ามบ่ธต่ั้าง	 ไม่ว่าจะเป็ินการรวมกลุ่มจัดื	 
ที่ำกจิกรรมที่ี�ตั้นสนใจ	การบำเพญ็่ปิระโยู่ชื่น์กบัองค์กรต่ั้างๆที่ี�เป็ินสาธารณปิระโยู่ชื่น์	
ฯลฯ	หากจะเดืินชื่มให้ที่ั�วก็ใชื่้เวลาอยู่่างน้อยู่คร่�งวัน	แตั้่ผั่้เข้ียู่นก็เดืินชื่มเฉัพาะที่ี�
สนใจ	 และน่าจะนำมาปิระยูุ่กตั้์ใชื่้ไดื้ทีี่�สโมสรฯ	 นับเปิ็นอีกปิระสบการณ์หน่�ง 
ที่ี�ยู่อดืเยู่ี�ยู่มมาก
	 เสร็จจากงาน	 RI	 Convention	 แล้วคณะพวกเราก็ เดืินที่าง 
ที่่องเที่ี�ยู่วตั้่อ	โดืยู่ออกเดืินที่างจาก	Convention	Center	เพื�อจะไปิถ่่งสนามบนิ 
ปิลายู่ที่าง	New	York	ที่ี�มีเวลาไม่มากในการที่ี�ตั้้องไปิถ่่งสนามบิน	ข้ณะที่ี�รถ่บัส
เคลื�อนออกจาก	Convention	Center	ไดื้ไม่ถ่่ง	2	กิโลเมตั้ร	ก็มีสมาชื่ิกในกลุ่ม
ที่่านหน่�งน่กไดื้ว่าลืมกระเป๋ิาสะพายู่ไว้ใน	 Convention	 Center	 ความเครียู่ดื 
เกิดืข้่�นที่ั�งกลุ่ม	 เพราะภายู่ในกระเป๋ิามีพาสปิอร์ตั้	 และที่รัพยู่์สินมีค่าทีุ่กอยู่่าง
อยู่่่ในนั�น	 ที่ำให้ไม่สามารถ่เดืินที่างตั้่อไปิไดื้	 แต่ั้สุดืที่้ายู่ความเปิ็นโรตั้ารีที่ำให้

ที่่านสามารถ่ติั้ดืตั้ามข้องที่ี�ลืมไว้ไดื้	 และเดืินที่างที่ันเทีี่�ยู่วบินแบบลุ้นระที่่กจน
วินาที่ีสุดืที่้ายู่
	 4.	ก่อนเดิืนที่างกลับ	5	วัน	มสีมาชิื่กในกลุม่ไม่สบายู่มีอาการคล้ายู่ไข้ห้วัดื 
ดื้วยู่สัญ่ชื่าตั้ญ่าณข้องความเป็ินแพที่ย์ู่ก็เข้้าไปิดื่แล	 และปิระเมินเบื�องตั้้นว่า 
นา่จะตั้ดิืโควดิื-19	จากการโดืยู่สารเครื�องบนิ	และไดืก้ำชื่บัวา่จะดืแ่ลกันเองไมต้่ั้อง 
ไปิตั้รวจทีี่�สถ่านพยู่าบาลจนอาการดีืข้่�นตั้ามลำดัืบ	 สภาพเกือบปิกติั้เมื�อถ่่งวัน 
เดืินที่างกลับ	 แตั้่ก็มีเหตัุ้พีคสุดืๆ	 เมื�อแพที่ยู่์ที่ี�ดื่แลเริ�มมีอาการไข้้	 เจ็บคอ	 
เข้้าข่้ายู่อาการข้องโควิดื-19	2	วันสุดืท้ี่ายู่ก่อนเดิืนที่างกลับจง่ใช้ื่วธิดีืแ่ลเยีู่ยู่วยู่าตัั้วเอง 
ตั้ลอดืการเดืินที่าง	ที่ี�ที่รมานสุดืๆ	ก็คือตั้อนอยู่่่บนเครื�องบิน	แตั้่สุดืที่้ายู่กก็ลบัถ่ง่
มาตั้ภุ่มโิดืยู่สวสัดืภิาพ	 เมื�อวนัที่ี�	12	 มิถุ่นายู่น	2565	 เวลาปิระมาณ	22.00	น.เศูษ 
สิ�งแรกที่ี�ที่ำคือตั้รวจ	ATK	ผัล	Positive	ตั้ามคาดื	(ข้่�น	2	ข้ีดื)	ส่วนแอนน์ตั้รวจ 
ไมพ่บในวนัแรก	(ข่้�นข้ดีืเดืยีู่ว)	แตั้ก่ก็กัตั้วัเองอยู่่ที่ี่�บา้นตั้อ่จนครบ	10	วนั	หลงักกัตั้วั 
ไดื้	 2	 วัน	 แอนน์ก็เริ�มมีอาการปิวดืเมื�อยู่ตั้ัว	 เจ็บคอ	 ไข้้ตั้�ำๆ	 จ่งตั้รวจ	 ATK	 ซึ่�ำ 
พบผัลบวก	 (2	ข้ีดื)	ดื้วยู่เรียู่กว่างานนี�	พระเอกตั้ายู่ตั้อนจบที่ั�งๆ	ที่ี�อยู่่่เมืองไที่ยู่
ปิระคองตั้วัเองใหป้ิลอดืภยัู่จากโควดิื-19	ตั้ลอดืเวลา	2-3	ปิทีี่ี�ผัา่นมา	แมจ้ะลยุู่งาน	
กิจกรรม	ที่ี�เกี�ยู่วข้้องกับการรณรงค์ปิ้องกัน	ดื่แลผั่้ปิ่วยู่โควิดือยู่่างตั้่อเนื�องก็ตั้าม
	 ยู่ังมีเรื�องราวอะไรอีกมากมายู่ที่ี�เกิดืข่้�นในการเดืินที่างไปิร่วมงาน	 
RI	Convention	ครั�งนี�ที่ี�ผั่เ้ข้ยีู่น	จะจดืจำไว้ตั้ลอดืไปิอีกนานแสนนาน	ต้ั้องข้อข้อบคุณ
ท่ี่านอดืตีั้ผั่ว่้าการภาคเฉัลมิฉัตัั้ร	และแอนน์นติั้ยู่า	จนัที่ร์อินที่ร์	ที่ี�เป็ินผั่จุ้ดืปิระกายู่ 
ดื่แลทีุ่กๆอยู่่างที่ั�งก่อนเดืินที่าง	ระหว่างเดืินที่าง	ระหว่างการเข้้าร่วมงานที่ี�ที่ำให้
ชื่าวโรตั้ารีโลกร้่จักและจดืจำพวกเราชื่าว	 “Rotary Thailand”	 ในครั�งนี�และ
ตั้่อๆ	ไปิ	ข้อบคุณเพื�อนร่วมที่างทีุ่กๆ	ที่่านที่ี�มีมิตั้รไมตั้รีตั้่อกันเสมอๆ	ชื่่วยู่เหลือ
เกื�อก่ลกันตั้ลอดื	 อยู่ากเชื่ิญ่ชื่วนท่ี่านทีี่�ยู่ังไม่เคยู่ไปิร่วมงาน	 RI	 Convention	 
ที่ี�ใดืมาก่อน	 หรือเคยู่ไปิมาแล้วให้เตั้รียู่มตั้ัวให้พร้อมพบกันคราวหน้าที่ี�เมือง 
เมลเบิร์น	ปิระเที่ศูออสเตั้รเลียู่	ปิระมาณปิลายู่เดืือนพฤษภาคม	2566	รับรองว่า
ที่่านตั้้องร่้ส่กเหมือนเราว่า	“ไป็ร่วมีงาน RI Convention ได้อะไรมีากกว่าทำี�คิด” 
และข้อข้อบคุณที่่านอดืีตั้ผั่้ว่าการภาคไพกิจ	ฮิุนพงษ์สิมานนที่์	ที่ี�ที่่านเปิิดืโอกาส
ใหผ้ั่เ้ข้ยีู่นไดืม้าบอกเลา่ความปิระที่บัใจในการไปิงาน	RI	Convention	ครั�งนี�	และ
ในปิีโรตั้ารี	 2565-2566	 ท่ี่านเปิ็นปิระธานส่งเสริมการปิระชุื่มใหญ่่โรตั้ารีสากล	 
ที่ี�เมอืงเมลเบร์ิน	ปิระเที่ศูออสเตั้รเลยีู่	หวงัวา่	ณ	ที่ี�แหง่นั�น	จะไดืยู้่นิคำวา่	“Rotary 
Thailand yes! yes! yes! ”	ดืังก่กก้องห้องปิระชืุ่มอีกครั�ง	ข้อบคุณครับ
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D.3330
ผล่งานเดื่น

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

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ียะล่�	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีเบุต์ง	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีปต์ต์�นำี	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีนำรื่�ธี่ว�ส	•

Activities กิจกร์ร์ม
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•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีโคกเสม็ดชุนำ	••	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีห�ดใหญ่อีสต์์	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีสงขล่�	••	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีนำครื่ห�ดใหญ่	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีควนำล่ัง-ห�ดใหญ่	••	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีสต์้ล่	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีช่อศึรื่ีต์รื่ัง	••	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีต์รื่ัง	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีไม�เรื่ียง-นำครื่ศึรื่ี	••	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีศึรื่ีธีรื่รื่ม�โศึกรื่�ช	•

•	สโมสรื่โรื่ต์�รื่ีทำุ่งสง	•
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D.3340
บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3340 โร์ตาร์ีส์ากล่

อน.พุฒิธิร์ พัฒนส์ินทุร์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีอีคล่ับ ภาค 3340

“คุณค่าของชิีวิต”	 เป็ินสิ�งหน่�งทีี่�ผัมยู่่ดืมั�นในการ

ดืำเนินชื่ีวิตั้	 พยู่ายู่ามที่ำสิ�งที่ี�ดืีที่ี�มีปิระโยู่ชื่น์ตั้่อตั้นเองและ

สังคมรอบข้้าง	 เพื�อเตั้ิมเตั้็มและให้ชื่ีวิตั้มีคุณค่าอยู่่่เสมอ	

เมื�อจากโลกนี�ไปิแล้วจะไม่เสียู่ดืายู่เวลา	 การไดื้มาเป็ิน

โรแที่เรียู่นคือการเตั้ิมคุณค่าให้ชื่ีวิตั้ผัมอยู่่างมากมายู่	

ตั้ลอดืเวลา	 8	 ปีิที่ี�ได้ืเป็ินโรแที่เรยีู่น	 ที่กุครั�งที่ี�ได้ืที่ำกจิกรรม

บำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์	ได้ืช่ื่วยู่เหลอืผั่ค้นที่ี�มโีอกาสน้อยู่กว่า	ที่ำให้

จิตั้ใจข้องผัมพองโตั้และปิริ�มล้นได้ืด้ืวยู่ความสุข้	 และที่ำให้

อยู่ากเชื่ิญ่ชื่วนเพื�อนกัลยู่ณมิตั้รทีี่�มีจิตั้เจตั้น์จำนงเดืียู่วกัน

มาร่วมเปิ็นโรแที่เรียู่นดื้วยู่กัน	 ที่ั�งนี�ตั้้องข้อบพระคุณ

ที่่านผั่้ว่าการภาคพรรณธิดืา	 โรจน์วรรณสินธ์ุ	 ภาค	 3340	

ผั่้ชื่ักนำและเปิ็นพี�เลี�ยู่งให้ผัมเปิ็นโรแที่เรียู่นไดื้อยู่่างสมบ่รณ์	

	 ในปิีโรตั้ารีสากล	 2565-2566	 คตั้ิพจน์	 “Imagine 

Rotary”	 จินตั้นาการ	สานสร้างงานโรตั้ารี	 เปิ็นอีกปิีที่ี�ร่้ส่ก

ที่้าที่ายู่ที่ี�จะไดื้	“คิด (Imagine)”	กิจกรรมที่ี�เปิ็นปิระโยู่ชื่น์	

เพื�อ	 “สร้างงาน (Rotary)”	 ที่ำความคิดืนั�นให้เกิดืข่้�นจริง

อีกที่ั�งปิี นี� ไดื้รับเกียู่รตั้ิจากคณะกรรมการศู่นยู่์โรตั้ารี

ในปิระเที่ศูไที่ยู่	 ให้ที่ำหน้าทีี่�บรรณาธิการร่วมข้องนิตั้ยู่สาร

โรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่	ซึ่่�งเปิ็นอีกหน่�งชื่่องที่างข้องการนำเสนอ

กิจกรรมที่ี�สร้างสรรค์และหลากหลายู่ข้องสโมสรโรตั้ารีใน

ภาค	3340	เพื�อแบ่งปิันปิระสบการณ์	และแนวความคิดืใน

การบำเพญ็่ปิระโยู่ชื่นต์ั้อ่กนั	ผัมร่ส้ก่ยู่นิดืแีละข้อบพระคณุที่ี�

ให้ผัมไดื้มีโอกาสเตั้ิมคุณค่าข้องชื่ีวิตั้ให้เตั้็มเพิ�มข้่�น

ดื้วยู่ไมตั้รีจิตั้แห่งโรตั้ารี

อน.พุฒิิธร	พัฒินสินที่ร

สโมสรโรตั้ารีอีคลับ	ภาค	3340

“สรื่��งคนำ	สรื่��งชวีต่์	ด�วยจต่์บุรื่ก่�รื่”	เปิน็ทีี่�มาข้องการคดิืและมุง่มั�น
ที่ี�จะชื่่วยู่เหลือเพื�อนมนุษยู่์	 ในปิี	 2532	 มิสเตั้อร์โจ	 โฮิแมน	 สมาชื่ิกโรตั้ารี
ชื่าวองักฤษ	ปิระสงคจ์ดัืตั้ั�ง	Boys’Town	Thailand	หลังจากที่ี�ไดืท้ี่ำสำเรจ็แลว้
ในปิระเที่ศูอนิเดืยีู่และศูรลัีงกา	ซึ่่�งโครงการนี�มวีตัั้ถ่ปุิระสงค์เพื�อสรา้งที่ี�พกัพงิ
ให้กับเยู่าวชื่นผ้่ัยู่ากไร้	 ไดื้รับความร่วมมือกับมวลมิตั้รโรแที่เรียู่นในจังหวัดื
ข้อนแก่น	 ไดื้แก่	 สโมสรโรตั้ารีข้อนแก่นและสโมสรโรตั้ารีน�ำพอง	 สามารถ่
เปิดิืบา้นบอยู่ส์ที่าวนไ์ดืส้ำเรจ็	ในวนัที่ี�	9	ธนัวาคม	2532	และไดืร้บัเงนิบรจิาค
จำนวน	100,000	ปิอนดื์	(ราว	4.5	ล้านบาที่)	โดืยู่	Mr.&Mrs.	Terry	Duffy	
ซึ่ื�อที่ี�ดืิน	30	ไร่	สร้างอาคารเรือนนอน	ห้องปิระชืุ่ม	ห้องสมุดื	
	 กวา่	30	ปิ	ีบา้นบอยู่สท์ี่าวนไ์ดืช้ื่ว่ยู่ใหเ้ยู่าวชื่นไที่ยู่ไดืม้โีอกาสที่างการ
ศู่กษา	กวา่	500	คน	ไดืยู้่กระดืบัดืา้นอาชีื่พการงานและคุณภาพชีื่วติั้ที่ี�ดื	ีสรา้ง
“วิถบีอยสท์ำาวน”์ อยู่า่งเปิน็ระบบใหเ้ยู่าวชื่นไดืใ้ชื่เ้วลาไดือ้ยู่า่งมปีิระสทิี่ธภิาพ	
และพฒัินาตั้นเองจนเปิน็บคุลากรที่ี�ดืแีละสรา้งคณุปิระโยู่ชื่นใ์หก้บัสังคมและ
ปิระเที่ศูชื่าตั้ิอยู่่างมากมายู่	 ปิัจจุบันบ้านบอยู่ส์ที่าวน์ไดื้ดืำเนินการภายู่ใตั้้
ม่ลนิธิบอยู่ส์ที่าวน์	ปิระเที่ศูไที่ยู่	มีคณะกรรมการบริหารที่ี�มากความสามารถ่	
อาที่ิ	อดืีตั้ผั่้ว่าการภาค	และอดืีตั้นายู่กสโมสรโรตั้ารีในจังหวัดืข้อนแก่น

โดืย อน.วิภาพร์ร์ณ นิจพาณิชิย์
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีนํ�าพอง
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กิจกร์ร์มภาค 3340
สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340

	 นำโดืยู่	 นยู่.สมชื่ายู่	 เศูรษฐ์เวคิน	 พร้อมคณะกรรมการบริหาร

สโมสร	 มอบน�ำดืื�มให้กับผั่้ปิฎิิบั ติั้งานและปิระชื่าชื่นที่ี� รับบริการ	 

ในโครงการ	 “ป็ศุสัตว์ร่วมีใจ กำาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า”	 ภายู่ใตั้้โครงการ	

สัตั้ว์ปิลอดืโรค	คนปิลอดืภัยู่	ณ	 เที่ศูบาลที่่าชื่้าง	อ.เมือง	จ.จันที่บุรี	 โดืยู่มี 

ปิระชื่าชื่นจำนวนมากเข้้ามารับบริการที่ำหมันสุนัข้และแมวพร้อมที่ั�ง 

ฉัีดืวัคซึ่ีนปิ้องกันโรคพิษสุนัข้บ้า	เมื�อวันที่ี�	1	กรกฎิาคม	2565

โครงการร่วมสโมสรโรตารีในิจังหวัดขอนิแก่นิ

	 โครงการ	 “ซี้่อมีโต๊ะเก้าอี� เครื�องดนตรีให้น้องบอยส์ทำาวน์”  

โดืยู่ความร่วมมือจากสโมสรโรตั้ารี	 4	 สโมสร	 ในจังหวัดืข้อนแก่น	 ไดื้แก่	

สโมสรโรตั้ารีน�ำพอง	 สโมสรโรตั้ารีมิตั้รภาพข้อนแก่น	 สโมสรโรตั้ารี

ข้อนแก่น	และสโมสรโรตั้ารีแก่นค่น	นับเปิ็นโครงการดืีๆ	อีกหน่�งโครงการ	

ที่ี�เกิดืข้่�นจากความร่วมมือร่วมใจ	 ทีุ่่มเที่เพื�อน้องๆ	 ใน	 ม่ลนิธิบอยู่ส์ที่าว์น	 

แหง่ปิระเที่ศูไที่ยู่	มวลมติั้รสมาชื่กิรว่มแรงแข้ง็ข้นัไมเ่หนด็ืเหนื�อยู่	เห็นไดืช้ื่ดัื

จากรอยู่ยู่ิ�มที่ี�ที่ำไปิมีความสุข้ใจไปิดื้วยู่	อิ�มเอมที่ั�งผั่้มอบและผั่้รับ

สโมสรโรตารีโคราช่

	 มอบรถ่แอมบแ่ลนซ์ึ่ให้กบัโรงพยู่าบาลเสิงสาง	จ.นครราชื่สีมา	โดืยู่มี 

ผัวภ.พรรณธิดืา	 โรจน์วรรณสินธุ์	 อผัภ.ศูิริ	 เอี�ยู่มจำร่ญ่ลาภ	 (ปิระธาน

ม่ลนิธิ	Foundation)	อผัภ.มารวยู่	จินตั้บัณฑิตั้วงศู์	นยู่.วารุณี	ค่ปิระทีุ่มศูิริ

เปิ็นปิระธานโครงการ	 และมวลมิตั้รสมาชื่ิกร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการ

ครั�งนี�	 สำหรับผั่้จัดืที่ำโครงการทีี่�น่าชืื่�นชื่มให้กับสังคมครั�งนี�ปิระกอบด้ืวยู่ 

สโมสรโรตั้ารีโคราชื่	 ภาค	 3340	 สโมสรโรตั้ารีธนบุรี	 สโมสรโรตั้ารี 

กรุงเที่พ	 สยู่ามมินที่ร์	 ภาค	 3350	 และสโมสรโรตั้ารีโอซึ่าก้าชื่ินไซึ่บาชิื่	 

ภาค	2660	จากปิระเที่ศูญี่�ปิุน่	เข้้าร่วมมอบรถ่พยู่าบาลให้กับโรงพยู่าบาลเสงิสาง 

การที่ำโครงการครั�งนี�	 ใชื่้เงินโครงการทีุ่นสมที่บม่ลนิธิโรตั้ารี	 ม่ลค่า	

2,400,000	บาที่	(US$76,363)	เมื�อวันที่ี�	1	กรกฎิาคม	2565

สโมสรโรตารีสกลนิคร

	 กดืปิุ่มโครงการนำร่องพืชื่เส้นใยู่	 “เฮ้มีเพื�ออุตสาหกรรมีสิ�งทำอ

ระดับครัวเรือน”	ที่ี�ฟาร์มดืงไร่	อ.วาริชื่ภ่มิ	จ.สกลนคร	ผั่้ริเริ�มโครงการโดืยู่	

อน.สรรค์สนธิ	บุญ่โยู่ที่ยู่าน	เมื�อวันที่ี�	30	กรกฎิาคม	2565

สโมสรโรตารีร�อยเอ็ด

	 จัดืเลี�ยู่งอาหารกลางวันเดื็กนักเรียู่น	ณ	 โรงเรียู่นโสตั้ศู่กษาจังหวัดื

รอ้ยู่เอด็ื	นำโดืยู่	นยู่.ศูลุมีาศู	ที่องสกลุ	และมวลมติั้รโรแที่เรยีู่น	รว่มโครงการ

น�ำพระที่ัยู่พระราชื่ที่านส่วนภ่มิภาค	สมาคมสังคมสงเคราะห์ฯ	76	จังหวัดื	

เพื�อเฉัลมิพระเกยีู่รตั้พิระบาที่สมเดืจ็พระวชื่ริเกลา้เจา้อยู่่ห่วั	นำไกท่ี่อดื	KFC 

และสิ�งข้องมอบให้เด็ืกนักเรียู่น	 ณ	 โรงเรียู่นโสตั้ศู่กษาจังหวัดืร้อยู่เอ็ดื	

อ.ธวัชื่บุรี	จ.ร้อยู่เอ็ดื	เมื�อวันที่ี�	26	กรกฎิาคม	2565
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D.3340
ผล่งานเดื่น Activities กิจกร์ร์ม

Rotary E-Club of Dolphin Pattaya 

International 

	 ร่วมกับหน่วยู่งานภาครัฐและเอกชื่น	

ที่ำโครงการบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์	 “รวมีพลังรักษ์

เกาะพระ”	 เนื� อง ในโอกาสวันแม่แห่ งชื่าตั้ิ	

12	 สิงหาคม	 ที่ี�ศู่นยู่์การฝ่ึกสงครามพิเศูษที่างเรือ

(เกาะพระ)	 โดืยู่ปิล่กตั้้นโกงกาง	 1,000	 ต้ั้น	

ปิล่อยู่เตั้่าที่ะเล	และเก็บข้ยู่ะ	

สโมสรโรตารีจันิทนิิมิต
	 ร่วมกับชืุ่มชื่นและวิที่ยู่าลัยู่การอาชื่ีพ
นายู่ายู่อาม	 จัดืที่ำกิจกรรมเพื�อส่งเสริมให้เยู่าวชื่น
เปิ็นตั้้นแบบแก่ชืุ่มชื่น	 และสังคม	 โดืยู่	 นยู่.อำพล	
คณ่ที่ว	ีและสมาชื่กิสโมสรรว่มมอบเกยีู่รตั้บิตัั้รใหก้บั
เยู่าวชื่นตั้น้แบบ	จำนวน	50	ที่า่น	โดืยู่ที่ั�ง	50	ที่า่นนี�
ไดื้มีการคัดืเลือกคัดืสรรจากความปิระพฤตั้ิดืี
กิ จกรรมดืี 	 ปิฏิบั ติั้ ดีื 	 การ เรียู่นพอใชื่้และดืี	
เปิ็นโครงการส่งเสริมให้เยู่าวชื่นเปิ็นตั้้นแบบ	 และ
แบบอยู่่างที่ี�ดืีให้กับชืุ่มชื่น	 สังคม	 ณ	 วิที่ยู่าลัยู่
การอาชื่ีพนายู่ายู่อาม	 อ.นายู่ายู่อาม	 จ.จันที่บุรี	

เมื�อวันที่ี�	10	สิงหาคม	2565	

สโมสรโรตารีหมากแข�ง
	 จัดืกิจกรรม	“โครงการมีอบทำุนการศึกษา 
ครั�งทำี� 9”	 ปิระจำปิี	 2565	 นำโดืยู่นายู่ก	 Joop	
van	 Spaandonk	 และ	 อน.วัชื่ราภรณ์	 พาน้อยู่	
ซึ่่�งเปิ็นปิระธานโครงการทีุ่นการศู่กษา	 พร้อมมวล
มิตั้รสมาชื่ิกสโมสร	 ร่วมมอบทีุ่นการศู่กษาจำนวน	
65	ทีุ่น	 เปิ็นการส่งเสริม	สนับสนุน	และให้โอกาส
ที่างการศูก่ษาแกเ่ดืก็ๆ	ที่ี�ดือ้ยู่โอกาส	เดืก็ปิระพฤติั้ดืี
เดื็กเรียู่นดืีแตั้่ยู่ากจน	 ซึ่่�งเดื็กๆ	 เหล่านี�จะเป็ิน
แบบอยู่่างที่ี�ดืีในดื้านการเรียู่นและเปิ็นอนาคตั้ทีี่�ดืี
ข้องสังคมและครอบครัวตั้่อไปิ	ณ	 ศู่นยู่์วัฒินธรรม
ไที่ยู่จีน	จ.อุดืรธานี	เมื�อวันที่ี�	5	สิงหาคม	2565
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สโมสรโรตารีท่านิท�าวสุรนิารี
	 มวลมิตั้รสมาชื่ิกสโมสรโรตั้ารีที่่านที่้าวสุรนารี	 ออกที่ำกิจกรรม
บำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์มอบสิ�งข้อง	 จำนวน	 600	 ชิื่�นให้กับนายู่กเหล่ากาชื่าดื	
จังหวัดืนครราชื่สีมา	 ที่ี�ห้างเที่อร์มินอล	 21	 ณ	 ห้องรับบริจาคโลหิตั้
สภากาชื่าดืไที่ยู่	เมื�อวันที่ี�	8	สิงหาคม	2565

สโมสรโรตารีตราด
	 ผัวภ.พรรณธิดืา	 โรจน์วรรณสินธ์ุ	 ร่วมปิระชืุ่มและเยู่ี�ยู่มสโมสร 
อยู่่างเปิ็นที่างการ	พร้อมกิจกรรมสำคัญ่	ดืังนี�
	 1.	 มอบเครื�องกรองน�ำสะอาดื	 จำนวน	 3	 เครื�อง	 ให้กับโรงเรียู่น
วัดืวรุณดืิตั้ถ่าราม	ตั้.ที่่ากุ่ม	อ.เมือง	จ.ตั้ราดื	ที่่าน	ผัอ.วันเพ็ญ่	ศูรีปิระเสริฐ	 
มารับมอบที่ี�สโมสรฯ
	 2.	 มอบรถ่จักรยู่านอยู่่างดื	ีจำนวน	1	คนั	“สง่นอ้งไป็เรยีน”	ใหแ้ก่ 
ดื.ชื่.ธนพล	 พ่ลลาภ	 นักเรียู่นโรงเรียู่นตั้ราษตั้ระการคุณ	 อ.เมือง	 จ.ตั้ราดื	 
เมื�อวันที่ี�	4	สิงหาคม	2565	

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร 
	 ร่วมมอบเครื�องอุปิโภค	 บริโภคแก่ผั่้ป่ิวยู่ติั้ดืเตีั้ยู่ง	 จำนวน	 2	 รายู่	 
ที่ี�บ้านนาคำน้อยู่	อ.เมือง	จ.มุกดืาหาร	

สโมสรโรตารีจันิทบุรี

	 มอบเครื�องอุปิโภคบริโภค	 สิ�งข้องใชื่้จำเปิ็นให้แก่กลุ่มคนพิการ

ที่างสายู่ตั้า	 และกลุ่มคนพิการที่างปิัญ่ญ่ามีม่ลค่ารวมกว่า	 30,000	 บาที่	 

โดืยู่มีนายู่กสมาคมคนตั้าบอดื	 และปิระธานชื่มรมผั่้ปิกครองบุคคล

ปิัญ่ญ่าอ่อนเปิ็นปิระธานโครงการ

สโมสรโรตารีมิตรภาพัขอนิแก่นิ 

	 จัดืกิจกรรมออกหน่วยู่เคลื�อนทีี่�รับบริจาคอวัยู่วะและโลหิตั้	 

นำโดืยู่	 นยู่.นันฐิยู่า	 สิริกาญ่ธนานันที่์	 และที่ีมบริหารสโมสรร่วมกับเหล่า

กาชื่าดืจังหวัดืข้อนแก่น	คลังเลือดืกลาง	คณะแพที่ยู่ศูาสตั้ร์	มหาวิที่ยู่าลัยู่

ข้อนแกน่	ออกหน่วยู่เพื�อข้อรบับริจาคโลหติั้เคลื�อนที่ี�	จัดืกจิกรรมออกหนว่ยู่

เคลื�อนทีี่�รับบริจาคอวัยู่วะและโลหิตั้	 โดืยู่มีผั่้มาลงที่ะเบียู่นบริจาค	 ที่ั�งสิ�น	 

126	 คน	 ผั่านกระบวนการทีี่�สามารถ่

บริจาคไดื้จริงจำนวน	93	คน	ไดื้ปิริมาณ

เลือดืครั�งนี�	 จำนวน	 37,200	 ซีึ่ซึ่ี	 ถ่ือว่า

เปิ็นกิจกรรมบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์	 ที่ี�มอบ

ให้แก่สังคมอยู่่างยู่ิ�ง	 ครั�งนี�ข้อข้อบคุณ

ภาคีเครือข้่ายู่หลายู่องค์กรในจังหวัดื

ข้อนแก่นที่ี�มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั�งนี�	

เมื�อวันที่ี�	21	กรกฏาคม	2565
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D.3350
บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3350 โร์ตาร์ีส์ากล่

อน.ตร์อง  แส์งส์ว่างวัฒนะ
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทุพส์ุวร์ร์ณภูมิ

มิตั้รโรแที่เรียู่น	และผั่้อ่านทีุ่กที่่านคะ

	 สวสัดืปีิ ีImagine Rotary – จนิิตนิาการ สานิสร�าง
งานิโรตารี	ค่ะ	ไดื้มาพบกันอีกครั�ง	แม้ว่าในฉับับที่ี�แล้วจะ
ร�ำลาทิี่�งที่้ายู่กันไปิเสียู่ยู่ืดืยู่าว	 แตั้่มาวันนี� เมื�อได้ืรับ
มอบหมายู่ให้มารับหน้าที่ี�	บก.ภาค	3350	ตั้่อไปิอีก	2	ปิี	
ในวาระข้องท่ี่านบรรณาธกิาร	อผู้ภ.เฉลมิีฉัตร จนัทำร์อนิทำร์ 
และที่่านปิระธานศู่นยู่์โรตั้ารี อผู้ภ.สมีภพ ธีระสานต์ 
ก็ตั้้องที่ำตั้่อไปิ	 ดื้วยู่ความข้อบคุณในความไว้วางใจข้อง
ที่่านผั่้ว่าการภาค	มีิตสึทำากะ อิดะ	ที่ี�ยู่ังเสนอชื่ื�อนี�อยู่่่ค่ะ
	 นิตั้ยู่สารฉับับแรก	 ข้อเสนอภาพการสถ่าปินา
ผั่้ว่าการภาคอิดืะ	โดืยู่	อกบร.ศู.ดืร.เสาวลักษณ์	รัตั้นวิชื่ชื่์	
เป็ินผั่ค้ล้องเหรยีู่ญ่ผั่ว่้าฯ	ให้	และงานสถ่าปินาคณะกรรมการ
สโมสรต่ั้างๆ	ข้อง	ภาค	3350	ที่ี�จัดืร่วมกนัค่ะ	ส่วนภาพกจิกรรม
อื�น	 เปิ็นตั้ัวอยู่่างการที่ำปิระโยู่ชื่น์เพื�อชืุ่มชื่น	 ซึ่่�งข้อเรียู่น
ให้ที่่านนายู่กทีุ่กสโมสรไดื้ร่วมส่งภาพผัลงานข้องที่่าน	
(มาที่างรายู่ละเอียู่ดืดื้านล่าง)	 เพื�อนำลงในนิตั้ยู่สาร
ฉับับตั้่อๆ	ไปิค่ะ
	 ดื้วยู่ความปิรารถ่นาที่ี�จะให้ทีุ่กที่่านมีพื�นฐาน
เบื�องต้ั้นในการเลา่เรื�อง	จง่ข้อนำสาระที่ี�ที่างคณะกรรมการ
ภาพลักษณ์ฯ	ภาค	3350	ไดื้จัดืสัมมนา	มารวบรวมไว้ให้
ทีุ่กที่่านได้ือ่านค่ะ	 เมื�อร่้ที่ฤษฎิีแล้ว	 ที่ี�สำคัญ่คือเราต้ั้อง
ฝึ่กการปิฏบิตัั้ค่ิะ	 สมัยู่นี�มีชื่่องที่างให้ไดื้ฝ่ึกการเล่าเรื�องกัน
มากมายู่	ที่ั�งเวที่ีการพ่ดื	 และเวที่ีการเข้ียู่น	 ในปิีนี�	 เราคง
ไดื้นายู่กสโมสรและโรแที่เรียู่น	 ผ้่ัมีความสามารถ่ในการ
เล่าเรื�องเพิ�มข้่�นแน่ๆ	ค่ะ

อนิ.ตรอง แสงสว่างวัฒินิะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพัสุวรรณภ้มิ
Tel./Line ID : 0816122340

Email : trongs3350@gmail.com

คณะกร์ร์มการ์ภาพล่กัษณ ์แล่ะการ์ส์่�อส์าร์ ภาค 3350

คณะกรรมการภาพัลกัษณ ์และการสื�อสาร ภาค 3350 ได�จดังานิ
สมัมนิา “คยุเฟ์�องเรื�องโรตาร”ี	ที่าง	Zoom	เมื�อวนัเสารท์ี่ี�	30	กรกฎิาคม	
2565	โดืยู่แบง่ออกเปิน็	2	ภาค	คอื	ภาคภาษาไที่ยู่	เวลา	13.00	–	16.10	น.
และ	ภาคภาษาอังกฤษ	เวลา	18.00	–	21.00	น.	สำหรับสโมสรที่ี�ไม่ไดื้
ปิระชืุ่มดื้วยู่ภาษาไที่ยู่ในปิระเที่ศูไที่ยู่	กัมพ่ชื่า	เมียู่นมา	และ	เวียู่ดืนาม	
	 หลังการเปิิดืสัมมนาโดืยู่	ผู้วภ.มิตสึทากะ อิดะ เปิ็นการชื่ี�แจง
ถ่่งแผันงานและเปิ้าหมายู่ในดื้านภาพลักษณ์	 ข้องโรตั้ารีโซึ่น	 10B	
และ	10C	 โดืยู่	ARPIC.อผัภ.ที่นงศูักดืิ�	 พงษ์ศูรี	 ในชื่่วงภาษาไที่ยู่	และ	
RPIC.PDG.Dr.Sanguan	 Kunaporn	 ในช่ื่วงภาษาองักฤษ	กบัเรื�องข้อง	
“การใช้ิสื�อดิจิตัลให้ได้ผู้ล” โดืยู่คุณพัชื่รี	เพิ�มวงศู์อัศูวะ	ในที่ั�ง	2	ชื่่วง
	 สว่นที่ี�แตั้กตั้า่งกนัคอื	การบรรยู่ายู่	“เลา่เรื�องให�คนิ (อยาก) ฟง” 
โดย คุณอภิวุฒิิ พัิมลแสงสุริยา	ในชื่่วงภาษาไที่ยู่	และ	Let’s	Unfold	
Untold	Rotary	Stories	โดืยู่	ARPIC.PDG.Shahbaz	Qureshi	ในชื่่วง
ภาษาองักฤษ	ซึ่่�งลว้นแลว้แตั้เ่ป็ินที่ี�น่าสนใจที่ั�ง	2	เรื�อง	ในวันนี�ข้อนำเรื�อง
ข้องอาจารยู่์อภิวุฒิิ	มาแบ่งปิันกันค่ะ
Story Telling เป็ินทัี่กษะอยู่่างหน่�งในหมวดืการสื�อสาร
ดื้วยู่การพ่ดื	คือตั้้องมี	

1. Communication Skill	 เข้้าใจตั้รงกันในสิ�งทีี่�สื�อออกไปิ	
ที่ำเรื�องยู่ากให้เข้้าใจง่ายู่
 2.  Presentation Skill นำเสนอเปิ็น	ผั่้ฟังเข้้าใจ	 โน้มน้าวใจ
ผั่้ฟังไดื้	

3.  Story Telling Skill ผั่้ฟังร่้ส่กฮิ่กเหิม	 คล้อยู่ตั้าม	
เกิดืแรงบันดืาลใจอยู่ากที่ำสิ�งนั�นๆ	ไปิดื้วยู่
 4.  Acting Skill การแสดืงออกดื้วยู่สีหน้า	 ที่่าที่าง	 ให้เกิดื
ความปิระที่ับใจ
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ส์ร์ุปีเปี็นหล่ักการ์ง่ายๆ ค่อ 
 1. K.I.S.S. – Keep It Short & Simple
 2. Make it Conversational เพราะตั้ามปิรกติั้คนที่ั�วไปิ
จะสนใจฟังไม่เกิน	15	นาที่ีแรกเที่่านั�น	ยู่กตั้ัวอยู่่าง	TED	Talks	 
กจ็ะให้พ่ดืราวๆ	 นี�หากจะเกินกว่านี�ต้ั้องมี	 Tactic	 อื�น	 เช่ื่น	 ใช้ื่วธิี 
พด่ืคยุู่กนัหรือ	2-Way	Communications	นั�นเอง
 Professor Robin Dunbar จาก	University	of	Oxford	
กล่าวว่า	65%	ข้องเวลาที่ี�คนส่วนใหญ่่คุยู่กันคือ	Who	did	What	
to	Whom	หรือการนินที่า	ซึ่่�งสรุปิไดื้ว่าที่ักษะข้อง	Gossip	คือ	
Story	Telling	นั�นเอง

 ครค้นิแรกที�สอนิการเล่าเรื�องในิโลก คอื	Aristotle	เข้าบอกว่า
พลอ็ตั้เรื�องทีี่�จะสนุก	น่าติั้ดืตั้าม	ควรเริ�มจาก	1.ระทม	คอื	พอเกิดืมา 
ก็เปิ็นทีุ่กข้์แล้ว	 เชื่่น	พิการ	แม่ตั้ายู่หลังจากคลอดื	2.รันิทด คือ	 
เมื�อโตั้ข้่�นถ่่ก	 Bully	 บ้านถ่่กไฟไหม้	 ธุรกิจล้มละลายู่	 3.ระทึก  
เชื่่น	คนๆ	นั�นฆ่่าตั้ัวตั้ายู่	4.รอดทุกข์ คือจบแบบ	Happy Ending 
ซึ่่�งสัดืส่วนข้องเรื�องเหล่านี�ควรเปิ็น	30	–	30	–	30	-	10

 องคป์ระกอบของเรื�องเลา่ที�ด ี1.เวลา	2.เหตั้กุารณเ์ฉัพาะ
เจาะจง	3.ตั้ัวละคร	4.จุดืหักมุม
	 ดืังนั�น	 เรื�องเล่าทีี่�ดืีจ่งมาจากทัี่กษะในการหา	 Story  
คือ	 โครงเรื�องแบบที่ี�อริสโตั้เตั้ิ�ลสอน	 บวกกับที่ักษะในการเล่า	 
คือ	องค์ปิระกอบข้องเรื�องนั�นเอง

 หลักการในิการเล่า 1.เล่าชิ้าๆ	ให้คนฟังสามารถ่มองเห็น
ภาพตั้ามไปิดืว้ยู่ 2.พรรณนาชิดัๆ	พด่ืถ่่งรายู่ละเอยีู่ดืข้องสิ�งนั�น	เชื่น่	 
เมื�อเลา่ถ่ง่ใคร	หรอืสิ�งข้องใดืๆ	3.จังหวะหยดุพกั	เชื่น่	เวลาดืล่ะคร	 
จะมีการเบรกโฆ่ษณา	 หรือให้ไปิดื่ตั้่อตั้อนหน้า	 เพื�อกระตัุ้้น 
ความอยู่ากร่้	4.หักมีุมีในตอนจบ
	 แม้จะร่้หลักที่ั�งหมดืแล้ว	 แตั้่สิ�งสำคัญ่ที่ี�สุดืคือ	 การฝึ่กฝ่น	
และ	แม้ยู่ังไม่พร้อม	แตั้่ก็ข้อให้เริ�มเลยู่
 อา่นมาถุงึตร์งนี�แล่ว้ ชิวนไปีเริ์�มปีฏิบิติักันเล่ยนะคะ
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D.3350
ผล่งานเดื่น Activities กิจกร์ร์ม

งานิสถาปนิาร่วม 47 สโมสร

ของภาค  3350  จั ดื ข้่� นที่ี�

อิมแพคฟอรั�ม	 เมืองที่องธานี	

เมื�อวนัเสารท์ี่ี�	25	มถิ่นุายู่น	2565

ง า นิ ส ถ า ป นิ า ผู้้� ว่ า ก า ร ภ า ค
ป 2565 - 2566 มิตสึทากะ อิดะ
จัดืข่้�นที่ี�อิมแพคฟอรั�ม	 Impact	
Convention	Center	เมื�อวนัเสารท์ี่ี�
28	พฤษภาคม	2565
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งานิสถาปนิา 4 สโมสร (สขุ้มุวิที่	
พระรามเก้า	 กรุงเที่พคลองเตั้ยู่	
และก รุ ง เที่พก ล้ วยู่น� ำ ไที่ )	 
ที่ี� โรงแรมบางกอกมิดืที่าวน์	 
เมื�อวันเสาร์ที่ี� 	 2	 กรกฎิาคม	
2565

งานิสถาปนิา 4 สโมสรในิ
จังหวัดลพับุรี	 (พระนารายู่ณ์
ลพบุรี	 ลพบุรี	 บ้านหมี�	 และ
พระราเมศูวรลพบุรี)	 ที่ี�ศูาลา
ปิระชื่าคม	เที่ศูบาลเมืองลพบุรี	
เมื�อวันอังคารที่ี�	21	กรกฎิาคม	
2565

โครงการปล้กต�นิไม�ให�แผู่้นิดินิ ข้องสโมสรโรตั้ารีนครนายู่ก	 ที่ำตั้่อเนื�องกันมา	 5	 ปีิ	 ปีินี�ปิล่ก

ตั้้นจามจุรี	 200	 ตั้้น	 ตั้ามแนวถ่นนนวลยู่ง	 และที่างข้่�นเข้าค่ายู่ฝ่ึกอินวะษา	 โรงเรียู่นนายู่ร้อยู่ 

พระจุลจอมเกล้า	 โดืยู่	 ผัวภ.มิตั้ส่ที่ากะ	 อิดืะ	 และมิตั้รโรแที่เรียู่นต่ั้างสโมสรเข้้าร่วมที่ำกิจกรรม	 

เมื�อวันเสาร์ที่ี�	30	กรกฎิาคม	2565

กิจกรรมมอบเครื�องมือแพัทย์	 โดืยู่สโมสร 
โรตั้ารีกรุงเที่พนวมินที่ร์	ม่ลค่า	450,000	บาที่ 
ให้แก่โรงพยู่าบาลพะโตั้๊ะ	 จ.ชืุ่มพร	 เมื�อ 
วันพฤหัสที่ี�	4	สิงหาคม	2565

กิจกรรมมอบถุงยังช่ีพั	 โดืยู่สโมสรโรตั้ารียู่านนาวามอบให้กับชืุ่มชื่นวัดืด่ืาน	 จำนวน	 1,000	 ครัวเรือนใน	 17	 ชุื่มชื่น	 

โดืยู่มีหลวงพ่อวัดืดื่าน	และ	ผัอ.เข้ตั้ยู่านนาวา	เปิ็นผั่้รับมอบ	เมื�อวันศูุกร์ที่ี�	12	สิงหาคม	2565

กิจกร์ร์มภาค 3350
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D.3360
บร์ร์ณาธิิการ์ ภาค 3360 โร์ตาร์ีส์ากล่

อน.นพ.ณัฏิฐธินิน  เศูร์ษฐวนิชิย์ 
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีแพร์่

สวัสดืีครับมิตั้รโรแที่เรียู่นและผั่้อ่านทีุ่กที่่าน

	 ผัม	อน.นพ.ณัฏฐธนิน	เศูรษฐวนิชื่ยู่์	จากสโมสร

โรตั้ารีแพร่	 ภาค	 3360	 เริ�มต้ั้นเข้้ามาเปิ็นโรแที่เรียู่น

ตั้ั�งแตั้่ปิี	 2015	 ดื้วยู่ที่างสมาชื่ิกสโมสรอยู่ากให้เข้้ามา

มีส่วนร่วมในการปิระสานและให้ข้้อม่ลเกี�ยู่วกับสุข้ภาพ

และสาธารณสุข้	 หลังจากนั�นไดื้รับเกียู่รติั้แตั้่งตั้ั�งให้เปิ็น

นายู่กสโมสร	 ปิี	 2017	 จนไดื้รับเกียู่รตั้ิให้เปิ็นปิระธาน

กรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ภาค	3360	ตั้ั�งแตั้่ปิี	2018	

จนถ่่งปิัจจุบัน	 และบที่บาที่ในศู่นยู่์โรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่

ที่ี�ผัมไดื้รับโอกาสให้ที่ำหน้าที่ี�คือผั่้ชื่่วยู่กองบรรณาธิการ

นิตั้ยู่สารโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่ในส่วนข้องภาค	 3360	

ตัั้�งแตั้่ปิี	 2017	 จนถ่่งปิัจจุบัน	 นับเปิ็นเกียู่รติั้อยู่่างยู่ิ�ง

ในที่กุๆ	บที่บาที่หน้าที่ี�ที่ี�ได้ืรบั	ตั้ลอดืชื่วีติั้โรแที่เรยีู่นข้องผัม

ผัมไดื้เรียู่นร่้แนวที่างและอุดืมการณ์ข้องโรตั้ารีสากล	

ที่กุอยู่่างข้ดัืเกลาให้เราได้ืใช้ื่ชื่วีติั้อยู่่างมแีบบแผันและร่จั้ก

ในการเผัื�อแผั่สิ�งดืีๆ	ให้แก่สังคม	

	 นอกจากนี�โรตั้ารียู่ังบ่มเพาะความเปิ็นผั่้นำที่ี�ดืี

ใหแ้กท่ี่กุๆ	คน	ดืงันั�น	การที่ี�เราได้ืชื่ื�อวา่เปิน็โรแที่เรยีู่นนั�น

ผัมเชื่ื�อว่ามันคือคุณค่าทีี่�ดีื	 ที่ั�งแก่ตั้นเองและสังคม	

สดุืที่า้ยู่นี�อยู่ากจะฝ่ากข้้อคิดืไวว้า่	“อยา่พึ�งถามีวา่มีาเป็น็

โรแทำเรียนแล้วจะไดอ้ะไร แตพ่งึถามีตนเองว่าเราใหอ้ะไร

กับสังคมีในฐานะโรแทำเรียนแล้วบ้าง”

อน.นพ.ณัฏฐธนิน		เศูรษฐวนิชื่ยู่์

สโมสรโรตั้ารีแพร่

โดืย อน.ฐนิจพร์ คมส์ัน
ส์โมส์ร์โร์ตาร์ีดือยพร์ะบาทุ

WOMEN IN ACTION
ก�รื่ทำำ�ง�นำในำหล่�ยๆ	อยู่า่งกท็ี่ำใหผ้ั่ห้ญ่งิตั้อ้งใช้ื่ความพยู่ายู่ามในการ

ข้้ามอุปิสรรคตั้่างๆ	ดื้วยู่การสร้างความเปิ็นผั่้หญ่ิงเก่ง	ผั่้หญ่ิงที่ันสมัยู่	ผั่้หญ่ิง
ยูุ่คใหม่	และผั่้หญ่ิงที่ำงาน	 (Working	Women)	 เพื�อให้เกิดืการสร้างเกณฑ์
ใหม่	ในการตั้ัดืสินคุณค่าข้องบุคคลจากความสามารถ่	ซึ่่�งจะเห็นไดื้ว่า	ผั่้หญ่ิง	
สามารถ่กา้วออกมาส่พ่ื�นที่ี�สาธารณะและที่ำปิระโยู่ชื่นต์ั้า่งๆ	ไดือ้ยู่า่งมากมายู่

ด้้งน้�นโด้ยความีหมีายของคำว่า “พ็ล้งเยาวสตรี – Empowering 
Girls” จึงเกิด้ขึ�นในองค์กรโรตารีเมี่�อปีทุี�ผ่านมีา

โครื่งก�รื่ดังกล่่�วมีวัต์ถุปรื่ะสงค์เพ่�อให�ก�รื่เข��ถึงกลุ่่มคนำ	หรือ
ชืุ่มชื่นที่ี�เปิ็นผั่้หญ่ิงมีโอกาสไดื้รับความชื่่วยู่เหลือไดื้มากข้่�น	 จะเห็นไดื้ว่า	
ภาพผั่้หญ่ิงที่ำงานก็มีเพิ�มมากข่้�น	 คล้ายู่กับเปิ็นพลัง	Women	 in	 Action	
ก็ไม่น่าจะผัิดื	 เพราะไม่ว่าจะเป็ินกิจกรรมไหนก็ตั้้องมีผ้่ัหญ่ิงเป็ินผ้่ัมีส่วนร่วม
ดื้วยู่ทีุ่กครั�งไปิ
	 ในปิีที่ี�ผั่านมา	ภาค	3360	ไดื้ที่ำกิจกรรมในโครงการ	Empowering	
Girls	 ไปิที่ั�งหมดื	 20	 โครงการ	 อาที่ิเชื่่น	 โครงการฉีดวัคซี้ีน HPV ป็องกัน
มีะเร็งป็ากมีดล้กในเด็กผู้้้หญิง, โครงการ “ศิลป์็สร้างสรรค์ ปั็นส่้น้อง”, 
Rotary	Training	Project	–	โรตั้ารีร่วมคิดื	พัฒินาที่ักษะชื่ีวิตั้,	โครงการปิัน
น�ำใจส่่สังคม,	 กิจกรรมที่ันตั้สุข้ภาพเคลื�อนที่ี�,	 กิจกรรมเรียู่นร่้การปิล่กข้้าว
ร่วมกับศู่นย์ู่เรียู่นร่้เศูรษฐกิจชืุ่มชื่น,	 มอบเก้าอี�ล้อเข้็นแก่ผั่้พิการหญ่ิงเนื�อง
ในวันโปิลิโอโลก,	 โครงการน�ำดืื�มสะอาดืและมอบข้องในวันเดื็กแห่งชื่าตั้ิ,	
กิจกรรมบริจาคสิ�งข้องเครื�องใชื่้และเครื�องมือแพที่ยู่์,	 ทีุ่นการศู่กษาตั้่อเนื�อง
ในโครงการ	“ต่อฝัน เติมียิ�มีให้เยาวชิน”	เหล่านี�เปิ็นตั้้น
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EMPOWERING GIRLS’ ROTARY PROJECT
กิจกร์ร์มส์่งเส์ร์ิมพล่ังเยาวส์ตร์ีของโร์ตาร์ีส์ากล่ ภาค 3360

	 จะเห็นไดื้ว่าในทีุ่กๆ	 โครงการผั่้หญิ่งได้ืเข้้ามามีบที่บาที่เปิ็น

อยู่า่งมาก	เพราะผั่ห้ญ่งิสามารถ่พัฒินาความสามารถ่ไดืต้ั้ลอดืเวลา	เพื�อ

ให้เรามั�นใจว่าที่ักษะที่ี�เรามีนั�น	 สามารถ่แบ่งปิันส่่คนอื�นผั่านโครงการ

ข้องการเปิน็ผั่ส้อน	ผั่บ้รรยู่ายู่	หรอืการเปิน็ผั่ชี้ื่�แนะใหแ้กน่อ้งๆ	เยู่าวชื่น

ที่ี�เราเข้้าไปิที่ำโครงการดื้วยู่	

	 น้องบางคนมีโอกาสแตั้่ไม่มีเงิน	การมอบทีุ่นการศู่กษาจ่งเปิ็น

สิ�งที่ี�จำเปิ็นมาก	ยู่ิ�งถ่้าเปิ็นทีุ่นการศู่กษาแบบตั้่อเนื�องจะที่ำให้เยู่าวชื่น	

1	คนไดื้รับโอกาสถ่่งข้ั�นเรียู่นจนจบปิริญ่ญ่าตั้รีเลยู่ก็มี	

 โครงการเสริมีพ็ล้งเยาวสตรี – empowering girls 
เปิ็นอีกหน่�งโครงการข้องโรตั้ารีที่ี�มุ่งเน้นไปิที่ี�น้องผั่้หญ่ิงเปิ็นหลัก	

	เพื�อชื่่วยู่ส่งเสริมน้องๆ	 ที่ี�มีความสามารถ่ให้ไดื้แสดืงออก

ที่ั�งที่างดื้านการเรียู่น	กีฬา	และความเปิ็นผั่้นำ	

	เพื�อสนับสนุนน้องที่ี�ดื้อยู่โอกาสให้ไดื้มีโอกาสมากข้่�น

	เพื�อยูุ่ตั้ิความรุนแรงในเดื็กและสตั้รี

	เพื�อใหค้วามร่แ้กน่อ้งผั่ห้ญ่งิในการมสีขุ้อนามยัู่และสุข้ภาพ

ที่ี�ดืี

	เพื�อเตั้ิมรอยู่ยู่ิ�มให้น้องทีี่�ข้าดืแคลน	 และสอนให้น้องๆ	 

ไดื้ร่้ถ่่งการมีจิตั้สาธารณะตั้ั�งแตั้่เปิ็นเยู่าวชื่น

	 ยู่ิ�งตั้อนนี�มีสมาชิื่กที่ี�เปิ็นสตั้รีเพิ�มมากข้่�นก็สามารถ่ที่ำให้ 

โรตั้ารีไดื้เข้้าไปิมีส่วนร่วมในการพัฒินาชืุ่มชื่นเล็กๆ	ให้ดืีข้่�น	พร้อมกับ 

ไดืร้บัการชืื่�นชื่มว่า	“ดจีงัเมีื�อไหร่จะมีอีีก”	เพราะอยู่่างนี�แล้วการทีี่�มสีตั้รี 

อยู่่่เบื�องหลังความสำเร็จก็คงไม่แปิลกอะไร

เมี่�อเรามีีผ้�นำภาคเป็นผ้�หญิงโลกได้�เปลี�ยนไปไกลมีาก ฉะน้�นโอกาสทีุ�ผ้�หญิงจะได้�ก�าวขึ�นมีาเป็นผ้�นำในองค์กรต่างๆ  
ก็มีีมีากขึ�น โรตารีของเราก็เช่นก้น ผ้�หญิงสามีารถึแสด้งศ้ักยภาพ็ได้�อย่างเต็มีทุี� เช่นในปีนี�ภาค 3360 ได้�มีี 
ผ้�นำเป็นผ้�หญิงยุคใหม่ีทีุ�แกร่งและเก่ง ซึึ่�งสามีารถึนำพ็าภาค 3360 ไปได้�ไกลตามีคติพ็จน์ทุี�ว่า “จินตนาการ  
สานสร�างงานโรตารี – Imagine Rotary”
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D.3360
ผล่งานเดื่น Activities กิจกร์ร์ม

	 สโมสรโรตั้ารเีชื่ยีู่งรายู่ไดืร้บัเกยีู่รตั้เิชื่ญิ่รว่มกจิกรรมจากสโมสร
โรตั้ารีไที่ยู่ที่าวน์	 จาก	 LA,	 USA.	 Rotary	 Club	 of	 Thai	 Town	 -
Rotary	 International	 -	 District	 5280	 ส่งมอบ	 Broilers	
จำนวน	3	เครื�องและ	Ukuleles	ให้กับโรงเรียู่นการศู่กษาคนตั้าบอดื
แมส่ายู่	ซึ่่�งเปิน็โปิรเจค็ข้องสโมสรโรตั้ารไีที่ยู่ที่าวน	์ตั้ั�งแตั้ป่ิ	ี2019-2022	
และเจ้าหน้าที่ี�ข้องสถ่านเอกอัครราชื่ฑ่ตั้สหรัฐอเมริกาได้ืมอบอุปิกรณ์
การเรียู่นข้องใช้ื่สำหรับนักเรียู่น	 โดืยู่มีผั่้ว่าการภาคนอมินี	 อภิศัูกดืิ�	
จอมพงษ์	พร้อมสมาชื่กิสโมสรโรตั้ารแีม่จนั	 นยู่.นาฤที่ธิ�	 สโมสรโรตั้ารี
เชื่ยีู่งรายู่พร้อมสมาชื่กิ	และ	นยู่.เกยีู่ว	สโมสรโรตั้ารีนครพาน	นำเครื�อง
อปุิโภคบรโิภคมอบให้กบัที่างโรงเรยีู่นการศูก่ษาคนตั้าบอดืในครั�งนี�ด้ืวยู่

	 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งแสน	 มอบเงินให้กับโรงเรียู่น

ส่งวัยู่วัดืพระธาตัุ้ผัาเงาไว้ใชื่้ในกิจกรรม	 และร่วมกับ

พระสงฆ่์	นักเรียู่นส่งวัยู่ที่ำกิจกรรมปิล่กปิ่าเนื�องในโอกาส

วันเฉัลิมพระชื่นมพรรษาพระเจ้าอยู่่่หัวรัชื่กาลที่ี�	 10	

ณ	ดือยู่วัดืพระธาตัุ้ผัาเงา	อ.เชื่ียู่งแสน	จ.เชื่ียู่งรายู่

	 วันทีี่�	 27	 กรกฎิาคม	 2565	 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งแสน	

นำโดืยู่นายู่กจารุมล	แก้วรากมุข้	ที่ำบุญ่ถ่วายู่ตั้้นไม้	ปิล่กปิ่า

จำนวน	150	ตั้้น	ให้กับวัดืปิ่าหมากหนอ่	อ.แมจ่ัน	อ.เชื่ียู่งแสน	

โดืยู่มีสโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งคำ	 สโมสรโรตั้ารีเที่ิง	 สโมสรโรตั้ารี

เชื่ียู่งรายู่และสโมสรโรตั้ารีแซึ่ที่เที่ิลไลที่์เชื่ียู่งรายู่-แม่สรวยู่	

เข้้าร่วมที่ำกิจกรรมดืังกล่าว

	 10	 กรกฎิาคม	 2565	 ผั่้ว่าการภาค	 ศูุภลักษณ์	 โลหะโชื่ตั้ิ	
ผั่้ว่าการภาค	3360	ให้เกียู่รตั้ิเปิ็นปิระธานที่ำกิจกรรม	“โรตารีร่วมีใจ 
ป็ล้กป็าป็่ทำี� 5”	 นำโดืยู่	 นยู่.นาฤที่ธิ�	 กรรณิการ์	 นายู่กสโมสรโรตั้ารี
เชื่ียู่งรายู่	ร่วมกับสโมสรพันธมิตั้ร	สโมสรโรตั้ารีนครเที่ิง	สโมสรโรตั้ารี
เชื่ียู่งแสน	 สโมสรโรตั้ารีนครพาน	 สโมสรโรตั้ารีเชีื่ยู่งคำ	 สโมสรโรตั้ารี
เชื่ียู่งข้อง	 สโมสรโรตั้ารีพาน	 สโมสรโรตั้ารีแม่จัน	 สโมสรโรตั้ารี
แซึ่ที่เที่ิลไลที่์เชื่ียู่งรายู่-แม่สรวยู่	 และชื่มรมผ้่ัปิระกอบการค้าไม้
จงัหวดัืเชื่ยีู่งรายู่,	อบตั้.ปิา่ตั้ง่,	จติั้อาสาอำเภอแมจ่นั,	กำนนั	ผ้่ัใหญ่บ่า้น

ปิ่าตั้่ง	หม่่	7	และ	หม่่	8	ในบรรยู่ากาศูที่่ามกลางสายู่ฝ่นที่ี�ตั้กลงมาอยู่่างชืุ่่มฉั�ำ	แตั้่ไดื้รับความร่วมมือร่วมใจ	ดื้วยู่หัวใจทีุ่กดืวงสีเข้ียู่ว	ตั้้องการ
ฟนฟ่ผัืนปิ่าดือยู่จระเข้้	ที่ี�เคยู่ถ่่กไฟปิ่าเผัาไหม้เปิ็นวงกว้างเมื�อ	ปิี	2562	ไดื้ปิล่กปิ่าที่ดืแที่นตั้่อเนื�องมา	5	ปิี	และส่งมอบผัืนปิ่าคืนส่่ชืุ่มชื่นให้
ไดื้ดื่แลตั้้นไม้เพื�อความยู่ั�งยู่ืนตั้่อไปิ
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กิจกร์ร์มภาค 3360

	 วันทีี่�	 30	 กรกฎิาคม	 2565	 สโมสรโรตั้ารีนครพิงค์เชื่ียู่งใหม่	
ร่วมกับ	4	สโมสร	สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งใหม่นวรัฐ	สโมสรโรตั้ารีชื่้างเผัือก
เชื่ียู่งใหม่	 สโมสรโรตั้ารีสารภีเชื่ียู่งใหม่และสโมสรโรตั้ารีดือยู่สุเที่พ
เชื่ียู่งใหม่	 ร่วมจัดืที่ำโครงการตั้รวจวัดืสายู่ตั้าและแจกแว่นสายู่ตั้ายู่าว 
ให้แก่ผั่้ส่งอายุู่จำนวน	 120	 อัน	 แจกมุ้งจำนวน	 100	 หลัง	 และ 
เลี�ยู่งอาหารกลางวัน	 จำนวน	 200	 ชุื่ดื	 ให้เดื็กและชื่าวบ้านในชุื่มชื่น 
บ้านแม่ลานคำ	ตั้.สะเมิงใตั้้	อ.สะเมิง	จ.เชื่ียู่งใหม่

	 วันทีี่�	 12	 สิงหาคม	 2565	 สโมสรโรตั้ารีไชื่ยู่ปิราการ	 นำโดืยู่	
นยู่.เกศูรินที่ร์	 ลี�ศูิริพัฒินกุล	 พร้อมสมาชื่ิกเเละผั่้นำภาคีเครือข้่ายู่
ในอำเภอไชื่ยู่ปิราการ	 ร่วมปิล่อยู่ปิลามหากุศูลถ่วายู่พระพันปิีหลวง	 
รายู่ไดื้ครั�งนี�จะนำไปิจัดืซืึ่�ออุปิกรณ์ที่างการเเพที่ยู่์ให้กับโรงพยู่าบาล 
ไชื่ยู่ปิราการเเละโรงพยู่าบาลส่งเสริมสุข้ภาพตั้ำบลในเข้ตั้พื�นทีี่�อำเภอ
ไชื่ยู่ปิราการ	เพื�อเปิน็การสง่เสรมิศูกัยู่ภาพใหก้บับคุลากรที่างการแพที่ย์ู่
ในการตั้รวจรักษา	ให้กับพี�น้องปิระชื่าชื่นในอำเภอไชื่ยู่ปิราการตั้่อไปิ

	 วันที่ี�	12	สิงหาคม	2565	สโมสรโรตั้ารีล้านนาเชื่ียู่งใหม่ 
ร่วมกันที่ำกิจกรรมความดืี	 2	 กิจกรรม	 1.โครงการอนุรักษ์ 
สิ�งแวดืล้อม	 โดืยู่การเพิ�มออกซึ่ิเจนในแหล่งน�ำธรรมชื่าตั้ิ	 
ณ	 สวนสมโภชื่	 700	 ปีิตั้่อเนื�องเป็ินครั�งทีี่�	 2	 2.จัดืกิจกรรม
ตั้ัดืผัมให้กับชืุ่มชื่นที่ี�มาร่วมกันที่ำกิจกรรมบำเพ็ญ่ปิระโยู่ชื่น์
ในครั�งนี�ดื้วยู่

	 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งใหม่อินเตั้อร์เนชื่ั�นแนล	 ที่ำโครงการ	 
“stations for Children's School Vision Screening Project”  
ณ		โรงเรียู่นเที่ศูบาลวัดืเกตั้การาม	จ.เชื่ียู่งใหม่

	 วันที่ี�	 14	 สิงหาคม	 2565	 สโมสรโรตั้ารีเชื่ียู่งรายู่ 
ร่วมกับบริษัที่เวิลดื์จีพีเอส	แที่รกเกอร์	จำกัดื	มอบน�ำดืื�มและ
อาหารแห้งให้กับเที่ศูบาลตั้ำบลแม่สายู่	 ผั่านศู่นยู่์ปิฏิบัตั้ิการ
ฉัุกเฉัินปิ้องกันและแก้ไข้อุที่กภัยู่	น�ำปิ่าไหลหลากและดืินถ่ล่ม	 
เพื�อชื่่วยู่เหลือปิระชื่าชื่นทีี่�ปิระสบอุที่กภัยู่น�ำที่่วมในพื�นที่ี�
อำเภอแม่สายู่	จากพายูุ่โซึ่นร้อนม่่หลาน
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Rotary Centre in Thailand
ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย

อผภ.ทุนงศูักดืิ์ พงษ์ศูร์ี : ปีร์ะธิานอนุกร์ร์มการ์
ฝายปีร์ะชิาส์ัมพันธิ์ ศููนย์โร์ตาร์ีในปีร์ะเทุศูไทุย

มิตั้รโรแที่เรียู่น	ที่ี�เคารพรักทีุ่กที่่าน

	 ผัมในนามคณะอนุกรรมการฝ่่ายู่ปิระชื่าสัมพันธ์	 ศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่	 ทุี่กท่ี่านพร้อมทีี่�จะที่ำงานสนับสนุน

การที่ำงานข้องมิตั้รโรแที่เรียู่น	 สโมสร	 และ	 4	 ภาคในปิระเที่ศูไที่ยู่	 สื�อสารภาพลักษณ์ข้องโรตั้ารีส่่สาธารณชื่น	 ข้อข้อบคุณ

ในการสนับสนุนข้องคณะที่ี�ปิร่กษา	 RPIC	 อผัภ.นพ.สงวน	 คุณาพร,	 อผัภ.อนุรักษ์	 นภาวรรณ	 และอน.ที่นงศูักดืิ�	 วิบ่ลยู่์มา

และข้อข้อบคุณกำลังเสริมจาก	อน.สุพรรณ	วิบ่ลยู่์มา	รองปิระธานอนุกรรมการ	กับความร่วมมือข้องกรรมการผั่้แที่นภาค	 :	

อน.ฐิตั้ินาถ่	 ปิระชื่ากุล,	 นยู่.พรพิมล	 ปิังสุวรรณ,	 อน.กนกวรรณ	ปิัญ่ญ่านนที่์วาที่,	 อน.วิภาพรรณ	 นิจพาณิชื่ยู่์,	 อน.สุวิมล	

พีรพัฒิน์ดืิษฐ์,	อน.สมน่ก	กมลเสวีกุล,	อน.ธัญ่ญ่รัตั้น์	เจริญ่พัที่ธ์ฐาก่ร	และ	อน.ชื่ิงชื่ัยู่	เหมจินดืา	ร่วมกันสร้างสรรค์สื�อออนไลน์	

เพื�อโรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่ให้เปิ็นหน่�งเดืียู่ว

รองประธิานิอนิุกรรมการ :	อน.สุพรรณ	วิบ่ลยู่์มา	ยู่กระดืับศูักยู่ภาพ
สมาชื่ิกดื้านการสื�อสารฯ	 บนวิถ่ีดืิจิที่ัลดื้วยู่วิสัยู่ที่ัศูน์ยู่าวไกลและ
ความร่วมมอืรว่มใจข้องผ้่ันำโรตั้าร	ีงานปิระชื่าสัมพนัธ์ข้องศู่นยู่โ์รตั้ารีฯ	

จ่งก้าวที่ันความเปิลี�ยู่นแปิลงดื้านเที่คโนโลยู่ีการสื�อสารดืังที่ี�ปิรากฏ	 ก้าวถั่ดืไปิ
ข้องเราในยูุ่ค	 Digital	 Transformation	 จะยู่ิ�งน่าตั้ื�นเตั้้น	 ดื้วยู่การรวมสรรพ
กำลังและการยู่กระดืับศูักยู่ภาพข้องโรแที่เรียู่นและครอบครัวโรตั้ารีจากทีุ่กภาค	
มาร่วมกันนำแบรนดื์โรตั้ารี	ส่่การรับร่้และมีส่วนร่วมจากสาธารณชื่น	ผั่านเนื�อหา	
(Contents)	ในร่ปิแบบใหม่ๆ	กับความร่วมมือ	 (Collaboration)	กับหน่วยู่งาน
หรือก่ร่ดื้านการสื�อสารจากภายู่นอกบน	“วิถ่ีดืิจิที่ัล”

กรรมการและเลขานิุการ	 :	 อน.ดืร.พรชื่ัยู่	 สาเมือง	 มิตั้ิใหม่ข้องงาน
ปิระชื่าสัมพันธ์ข้องศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่	 “เปิ็นเรื�องที่ี�น่ายู่ินดืี
อยู่่างยู่ิ� งทีี่�คณะอนุกรรมการฝ่่ายู่ปิระชื่าสัมพันธ์ 	 ศู่นยู่์โรตั้ารี

ในปิระเที่ศูไที่ยู่	ในปิ	ี2565-67	นำโดืยู่	อผัภ.	ที่นงศูกัดืิ�	พงษศ์ูร	ีนี�	ไดืร้บัการสนบัสนนุ
จากคณะที่ำงานดื้านตั้่างข้องโรแที่เรียู่นที่ั�ง	 4	 ภาคอยู่่างดืียู่ิ�ง	 และครอบคลุมสื�อ
ทีุ่กดื้านที่ั�งสิ�งพิมพ์และสื�อสังคมออนไลน์ทีุ่กร่บแบบ	การรวมกันในครั�งนี�จะที่ำให้
โรแที่เรยีู่นที่ั�ง	4	ภาค	ไดืเ้รยีู่นร่	้และมคีวามเข้า้ใจ	กจิกรรมบำเพญ็่ปิระโยู่ชื่น	์ตั้า่งๆ	
ข้องแตั้ล่ะภาคไดืม้ากข่้�น	เปิน็มิตั้ใิหมใ่นการเข้้าถ่่งผั่รั้บสารที่ั�งที่ี�เปิน็โรแที่เรยีู่นและ
ไมใ่ชื่โ่รแที่เรยีู่น	ที่ั�งภาคภาษาไที่ยู่และภาษาองักฤษ	ไดืก้วา้งยู่ิ�งข้่�น	ซึ่่�งอนกุรรมการ
ทุี่กท่ี่านทุี่กฝ่า่ยู่	ลว้นมเีปิา้หมายู่เดืยีู่วกนั	ทีี่�จะนำเสนอสิ�งดืีๆ 	ทีี่�โรแที่เรียู่นที่ำให้แก่
สงัคม	ใหส้าธารณะไดืรั้บที่ราบ	เปิน็การเสริมสร้างภาพลกัษณข์้ององคก์รใหป้ิรากฎิ
ตั้่อสาธารณะ	และยู่ังเปิ็นนการสร้างเสริมมิตั้รภาพในหม่่โรแที่เรียู่น	ที่ั�ง	4	ภาคให้
กระชื่ับแน่นแฟ้นยู่ิ�งข้่�น	 โปิรดืตั้ิดืตั้ามและเปิ็นกำลังใจให้กับคณะอนุกรรมการไดื้
ในทีุ่กสื�อที่ั�ง	Line	Open	Chat,	Facebook,	Rotary	News	Thailand,	TikTok,	

YouTube,	IG,	Website	และ	Rotary	Brand	Center”	
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Fanpage :	รที่ร.ณัฐกานต์ั้	 ธรรมสุนที่ร	 “ดื่แล 
ความเคลื�อนไหวในการลงข่้าวสารกิจกรรมปิระชื่าสมัพันธ์ 
ผั่านที่าง	Facebook	Fanpage	 	Rotary	Thailand	

-โรตั้ารีปิระเที่ศูไที่ยู่	 และเพิ�มยู่อดืผ้่ัตั้ิดืตั้าม	 (Followers)	 ตั้ามเปิ้าหมายู่	 
10,000	ที่่าน	ภายู่ในปิี	2565”	
ทีมงานิประกอบด�วย :	อน.จงกลดืี	พงษ์ศูรี,	อน.ภ่สิรัชื่	สุพางค์	และ	อน.กิตั้ตั้ิกร 
พนังแก้ว

Instagram :	อน.วาเลน	 ชื่ื�นโชื่คสันตั้์	 “บที่บาที่
หนา้ที่ี�	สรา้งภาพลักษณใ์ห	้Rotary	ผ่ัานช่ื่องที่าง	IG,	
เผัยู่แพร่คอนเที่นต์ั้ให้น่าสนใจ,	 เข้ียู่นแคปิชื่ั�น 

ให้น่าดื่งดื่ดื,	เลือกใชื่้	Hashtag	ให้เหมาะสม	ตั้ามกระแส	 และการเล่าเรื�อง 
ผั่านภาพถ่่ายู่	เปิ็นตั้้น”
ทีมงานิประกอบด�วย :	 นยู่.ฐนิตั้า	 ภักดิื�แจ่มใส,	 อน.กุญ่ชื่ญ่า	 วรพิรางก่ร,	 
อน.จิณห์นพัชื่ร์	แผั่นสุวรรณ	และ	อน.ธาริตั้	เศูรษฐพงษ์

Open Chat : อน.สุพรรณ	วิบ่ลยู่์มา	“แลกเปิลี�ยู่นข้้อม่ล
ข้่าวสาร	 ความร่้	 ความคิดืเห็น	 ถ่าม-ตั้อบปิัญ่หาเกี�ยู่วกับ
โรตั้ารี	 ระหว่างสมาชิื่กในกลุ่ม,	 ดื่งความมีส่วนร่วม/สร้าง

แรงบันดืาลใจในกิจกรรม/โครงการข้องสโมสรที่ั�ง	 4	 ภาค	 ซึ่่�งอาจนำไปิข้ยู่ายู่ผัล 
ในอกีพื�นที่ี�หรอืส่ค่วามรว่มมอืใหม่ๆ 	มอบกำลงัใจ	คำยู่กยู่อ่งชื่มเชื่ยู่	หรอืแสดืงความ
ห่วงใยู่ในบที่บาที่หรือภารกิจที่ี�เกี�ยู่วกับโรตั้ารี	และที่ี�สำคัญ่ที่ี�สุดืจะเปิ็นพื�นที่ี�สร้าง
มติั้รภาพและศูรัที่ธา	เพื�อพฒัินาความผัก่พัน	ถ่ง่ข้ั�นบอกตั้อ่หรอืดืง่เพื�อนสมาชื่กิเข้า้
กลุ่มเพิ�ม	หรือชื่วนคนภายู่นอกมาเปิ็นสมาชื่ิกโรตั้ารี”
ทีมที�ปรึกษาประกอบด�วย :	อผัภ.อนุรักษ์	นภาวรรณ,	ผัวน.อภิศูักดืิ�	จอมพงษ์,	
อน.ที่นงศูักดืิ�	วิบ่ลยู่์มา,	อน.สุข้กิจ	ที่วีวิเสสานนที่์,	ผัชื่ภ.ไพโรจน์	หวังเพ็ชื่รงาม,	
อน.ธาริตั้	เศูรษฐพงษ์,	อน.จิณหน์พชัื่ร	์แผ่ันสวุรรณ	และ	อน.กิจจา	เตั้ชื่ะศิูรธินะกุล
ทมีงานิประกอบด�วย : อน.กำชัื่ยู่	เก่งตั้รง,	อน.สวุมิล	พีรพฒัินด์ืษิฐ,์	อน.วภิาพรรณ	
นิจพาณิชื่ยู่์,	อน.มาลัยู่	ง่อนไปิล่	และ	อน.ปิรียู่าที่ัศูน์	ศูรายูุ่ที่ธ	

Rotary Brand Center	 :	ผัชื่ภ.กิตั้ตั้ิ�ธเนศู	 
วสุเกียู่รตั้ิเจริญ่	 “การสร้าง	Logo	ข้องภาคหรือ
สโมสรข้องที่่านไดื้ตั้ามแบบมาตั้รฐานสากล
ดื้วยู่	Brand	 Center	 ในปิัจจุบัน	 มีหลายู่ภาค

และหลายู่สโมสร	ใชื่้งาน	Logo	ข้องโรตั้ารีสากลไม่ค่อยู่ถ่่กต้ั้อง	 เชื่่น	 ร่ปิแบบ 
อักษร	(Font)	สี 	 ข้นาดืตั้ัวอักษร	 ควาหนาข้องตั้ัวอักษร	 และการจัดื
ตั้ำแหน่ง	เราจ่งอยู่ากจะข้อเชื่ิญ่ชื่วนทีุ่กที่่าน	 ให้มาสร้าง	Logo	ข้องสโมสร
ข้องท่ี่าน	 ไดื้มี	Logo	ในแบบเดีืยู่วกันที่ั�วโลก	ตามมาตรฐานิของ Rotary 
International ในิ My Rotary – Brand Center Template ด�วยวิธิกีารงา่ยๆ 
เสร็จในิ 5 นิาที	และสามารถ่เลือกไฟล์ได้ืที่ั�งแบบ	PDF,	 JPG	และ	PNG” 
ทีมงานิประกอบด�วย : นยู่.ฐนิตั้า	ภักดืิ�แจ่มใส,	ผัชื่ภ.ไพโรจน์	หวังเพ็ชื่รงาม	และ	
ผัชื่ภ.ภาณุ	ยู่ศูเมธา

Rotary News Thailand :	อน.สุข้กิจ	ที่วีวเิสสานนท์ี่ 
“มีเปิ้าหมายู่ในการนำเสนอเรื�องทีี่�เปิ็นปิระโยู่ชื่น์ 
ตั้่อโรแที่เรียู่นและสาธารณชื่นที่ั�วไปิ	 โดืยู่เน้นภารกิจ

ร่ปิแบบการจัดืรายู่การสดืและการถ่่ายู่ที่อดืสดืนอกสถ่านที่ี�..ในกิจกรรมข้อง 
ภาคหรือสโมสรที่ี�เห็นสมควร	 โดืยู่มีทีี่มงานทัี่�ง4ภาคพร้อมสนับสนุนและ 
มีพันธมิตั้รในการร่วมเสนอภารกิจผั่านชื่่องที่างสื�อโซึ่เซึ่ียู่ลหลักเชื่่น	 Facebook	
และ	YouTube	ในชื่ื�อเพจ	Rotary	News	Thailand”

ทีมที�ปรึกษาประกอบด�วย : อผัภ.ดืร.แววดืาว	 ลิ�มเล็งเลิศู,	 อผัภ.ปิระวิที่ยู่์	 
โรจน์ข้จรนภาลัยู่	และ	อน.นิตั้ยู่า	จันที่ร์อินที่ร์
ทีมงานิประกอบด�วย	 :	 ผัวน.อภิศูักดืิ�	 จอมพงษ์,	 อน.พงษ์พัฒิน์	 สัตั้ยู่วินิจ,	 
อน.เกศูแก้ว	ฉัายู่พันธ,์	อน.กนกวรรณ	ปัิญ่ญ่านนท์ี่วาที่,	อน.วภิาพรรณ	นิจพาณชิื่ยู่,์	
อน.เหมือนฝั่น	 บำรุงตั้น,	 อน.ปิรียู่ที่ัศูน์	 ศูรายุู่ที่ธ,	 อน.เพ็ญ่นภา	 พุกโฉัมงาม,	 
ผัชื่ภ.จันที่นี	 เที่ียู่นวิจิตั้ร,	 อน.ธัญ่ญ่รัตั้น์	 เจริญ่พัที่ธ์ฐาก่ร,	 อน.พิสิษฐ์	 นิรุตั้ติั้นา
นนท์ี่,	 อน.ชัื่ยู่วัฒิน์	 เจริญ่วัธน์,	 อน.อาภรณ์	 หน่ห้อง,	 อน.กิตั้ติั้พงษ์	 วานิชื่ข้จร,	 
อน.ภญ่.ดืร.เมธว์ดื	ีเรยีู่ววไิลสขุ้,	อน.ดืร.พรชื่ยัู่	สาเมอืง,	อน.ปิญั่ญ่า	จติั้รเพยีู่รธรรม,	
อน.ธัชื่มาศู	จันมาธิกรกุล,	นยู่.ลิขิ้ตั้	ลิ�มรสรวยู่,	อน.สุวมิล	พีรพัฒิน์ดืษิฐ์,	อน.ทิี่วากร	 
สงวนพวก,	นยู่ก.พัที่ยู่า	บุนนาค,	อน.ภนุดืล	บุตั้รสิงห์,	 อน.พุฒิิธร	พัฒินสินที่ร, 
อน.นันที่นา	 พนิตั้ปิระชื่า,	 อน.สร้อยู่สนธิ�	 นามาภินันที่์,	 อน.ศูิริชื่ัยู่	 อัมพร,	 
อน.จันที่นี	ไที่ยู่เจริญ่,	รที่ร.กฤษณะพงศู์	แดืงแสงส่ง,	รที่ร.พรรณวิภา	พัวพงศูกร	
และ	รที่ร.เสกสิที่ธิ�	หลิมเจริญ่

TikTok :  อน.จิณห์นพัชื่ร์ 	 แผั่นสุวรรณ	 
“บที่บาที่หน้าทีี่�	 บรหิารช่ื่องที่างปิระชื่าสัมพันธ์ 
Social	 Network	ผั่าน	 TikTok	เพื�อให้เข้้าถ่่ง 

กลุ่มเปิ้าหมายู่ไดื้ง่ายู่	ที่ันสมัยู่	และเปิ็นที่ี�นิยู่มตั้่อไปิ”
ทีมงานิประกอบด�วย :	 นยู่.ฐนิตั้า	 ภักดืิ�แจ่มใส,	 อน.กุญ่ชื่ญ่า	 วรพิรางก่ร,	 
อน.ธาริตั้	เศูรษฐพงษ์	และ	อน.วาเลน	ชื่ื�นโชื่คสันตั้์

Website	 :	อน.ธาริตั้	 เศูรษฐพงษ์	 “บที่บาที่หน้าที่ี� 
ในการบรหิารจดัืการ	website	ข้องศูน่ยู่โ์รตั้าร	ีไที่ยู่แลนดื์ 
“Rotary	 Centre	 in	 Thailand	 (rotarythailand.org)” 

และพัฒินาร่ปิแบบในดื้านตั้่างๆ	โดืยู่มีองค์ปิระกอบดืังนี� 	 Simplicity	 
ความงา่ยู่ในการใชื่ง้าน	คอื	การทีี่�เวบ็ไซึ่ตั้ข์้องเรามกีารจดัืเรยีู่งข้อ้มล่ที่ี�ดื	ีตั้รงปิระเดืน็ 
และเปิ็นหมวดืหม่่		เข้้าถ่่งง่ายู่	 Consistency	ความสอดืคล้องและสม�ำเสมอ 
ข้องร่ปิแบบ	 และเนื�อหาที่ี�ดื่งดื่ดื		 และ	Useful	 &	 Relevant	 Content	 เนื�อหา 
ที่ี�เปิ็นปิระโยู่ชื่น์ตั้่อผั่้ใชื่้”	
ทีมงานิประกอบด�วย	 :	 นยู่.ฐนิตั้า	 ภักดิื�แจ่มใส,	 อน.กุญ่ชื่ญ่า	 วรพิรางก่ร,	 
อน.จิณห์นพัชื่ร์	แผั่นสุวรรณ	และ	อน.วาเลน	ชื่ื�นโชื่คสันตั้์

YouTube : อน.ที่นงศูักดืิ�	 วิบ่ลยู่์มา	 
“พัฒินาการใช้ื่ปิระโยู่ชื่น์ช่ื่อง	YouTube 
ข้องศู่ นยู่์ โรตั้ารี ให้ ปิ ระจั กษ์ แก่ 

โรแที่เรียู่น	 สโมสร	 และคณะกรรมการภาค	 โดืยู่ให้สอดืคล้องและร่วมมือ 
กบัคณะอนกุรรมการชื่ดุืต่ั้างๆ	ข้องศูน่ยู่โ์รตั้ารฯี	ส่งเสรมิใหโ้รแที่เรยีู่นใชื่	้YouTube	
ข้องศู่นยู่์โรตั้ารีฯ	 ซึ่่�งเปิ็นที่างการและมีการยู่กระดืับจากสโมสรส่่ภาค	 จากภาค
ส่่ศู่นยู่์โรตั้ารีฯ	 และอาจตั้่อไปิถ่่งระดืับโซึ่นและ	 RI	 อาสาเปิ็นศู่นยู่์รวบรวมและ 
ศู่นย์ู่กระจายู่คลิปิ	 YouTube	 โดืยู่ข้อเชื่ิญ่ให้ส่งคลิปิต้ั้นฉับับมาช่ื่องที่างนี� 
เพื�ออัปิโหลดืข่้�นชื่่อง	 RotaryThailand	 YouTube	 แล้วจ่งส่งลิงค์กระจายู่ข้่าว	 
โดืยู่ใชื่้	 URL	 เดืียู่วกันในทีุ่กชื่่องที่างงานกิจวัตั้ร	 (Routine)	 รับคลิปิข้่าว
ปิระชื่าสัมพันธ์จาก	 4	 ภาค	 โดืยู่คณะอนุกรรมการ	 YouTube	 ปิระจำภาค	 
คัดืเลือกมาอัปิโหลดืในชื่่องงานกิจกรรม	 (Event)	 จัดืงานกิจกรรมออนไลน์	 
เปิ็นครั�งคราว	โดืยู่ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการฝ่่ายู่ตั้่างๆ”
ทีมที�ปรึกษาประกอบด�วย :	อน.พิพัฒิน์	วสุภัที่ร
ทีมงานิประกอบด�วย : อน.พงษ์พัฒิน์	 สัตั้ยู่วินิจ,	 อน.เกศูแก้ว	 ฉัายู่พันธ์,	 
อน.กนกวรรณ	 ปิัญ่ญ่านนที่์วาที่,	 อน.วิภาพรรณ	 นิจพาณิชื่ยู่์,	 ผัชื่ภ.ณัฐธีร์	 
อังค์สุวรรณเมธ,	 อน.เหมือนฝ่ัน	 บำรุงตั้น,	 อน.นพ.ณัฏฐธนิน	 เศูรษฐวนิชื่ยู่์,	 
รที่ร.เสกสิที่ธิ�	หลิมเจริญ่	และ	คุณณรงค์	จันที่ร์ผัาตั้ิ
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สารประธานศั้นย์โรตารีในประเทุศัไทุย

อผภ.ส์มภพ ธิีร์ะส์านต์

	 ดืว้ยู่ความพยู่ายู่ามที่ี�จะใหส้โมสรโรตั้ารใีนปิระเที่ศูไที่ยู่มคีวามเข้า้ใจเรื�องราวตั้า่งๆ	ข้อง
โรตั้าร	ีตั้ลอดืจนวธิบีรหิารสโมสรใหถ้่ก่ตั้อ้งตั้ามระเบยีู่บข้องโรตั้ารสีากล	ซึ่่�งแตั้เ่ดืมิเอกสารเปิน็
ภาษาองักฤษ	ฯพณฯ	พชัิื่ยู่	รตัั้ตั้กุล	สมาชิื่กสโมสรโรตั้ารธีนบรุใีนข้ณะนั�น	ไดืก้รณุาแปิลเอกสาร
ตั้า่งๆ	เปิน็ภาษาไที่ยู่	มาตั้ั�งแต่ั้ปิพีทุี่ธศูกัราชื่	2525	และดืำรใิหจ้ดัืตั้ั�ง	สำนกังานกลางผ้่ัวา่การภาค
โรตั้ารีแห่งปิระเที่ศูไที่ยู่ข้่�นในกรุงเที่พฯ	 เพื�อเปิ็นสำนักงานข้องผั่้ว่าการภาค	 แตั้่ในสมัยู่นั�น
ยู่ังไม่เกิดืความสะดืวก	จ่งมาปิรับเปิลี�ยู่นร่ปิแบบและจัดืตั้ั�งเปิ็น	“ศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่”	
โดืยู่ใช้ื่สำนักงานและเจ้าหน้าทีี่�ข้องอผัภ.นรเศูรษฐ	 ปิัที่มานันที่์	 เริ�มปิฏิบัตั้ิงานตั้ั�งแต่ั้วันทีี่�	 1	
กรกฎิาคม	2535	 จนถ่่งวันที่ี�	 1	 มีนาคม	2540	 ไดื้ยู่้ายู่มาอยู่่่	ณ	อาคารโอเชื่ียู่นที่าวเวอร์	 2	
เลข้ทีี่�	 75/82-83	 ซึ่อยู่วัฒินา	 ถ่นนอโศูก	 แข้วงคลองเตั้ยู่เหนือ	 เข้ตั้วัฒินา	 กรุงเที่พ	 10110	
ปิัจจุบันพื�นที่ี�อาคารซึ่่�งเปิ็นสำนักงานไดื้โอนให้ม่ลนิธิภาคโรตั้ารีไที่ยู่เปิ็นเจ้าข้อง
	 อยู่่างไรกต็ั้ามศูน่ย์ู่โรตั้ารฯี	ยู่งัคงมีวตัั้ถ่ปุิระสงค์เพื�อให้บรกิารแก่ภาคและสโมสรโรตั้ารต่ีั้างๆ
ในกจิกรรมข้องโรตั้าร	ีเพื�อใหก้ารบำเพญ็่ปิระโยู่ชื่นข์้องภาคและสโมสรเปิน็ไปิดืว้ยู่ความราบรื�น
และมปีิระสทิี่ธภิาพ	บรหิารงานโดืยู่คณะกรรมบริหารงานศู่นยู่โ์รตั้ารฯี	ปิระกอบดืว้ยู่	กรรมการ
จากภาคตั้า่งๆ	ที่ั�ง	4	ภาค	ภาคละ	4	คน	มผีั่ว้า่การภาคและผั่ว้า่การภาครบัเลอืกเปิน็กรรมการ
โดืยู่ตั้ำแหนง่	นอกจากนี�ยู่งัมกีรรมการจากมล่นธิภิาคโรตั้ารไีที่ยู่อกี	3	คน	ดืำรงตั้ำแหนง่คราวละ	
2	ปิี	ปิระธานคณะกรรมการบริหารศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่จ่งสลับหมุนเวียู่นกันแตั้่ละภาค
ในปิี	 2565-2567	 ผัมไดื้มีโอกาสมาเปิ็นปิระธานฯ	 เพื�อดื่แลการให้บริการข้องศู่นยู่์โรตั้ารีฯ	
ตั้่อภาคและสโมสรตั้่างๆ	 ในปิระเที่ศูไที่ยู่เกิดืปิระโยู่ชื่น์ส่งสุดื	 ข้อข้อบพระคุณและชืื่�นชื่ม	
อผัภ.วิวัฒิน์	ศูิริจางคพัฒินา	ปิระธานคณะกรรมการบริหารศู่นยู่์โรตั้ารีฯ	และคณะกรรมการ
ที่ี�เพิ�งพ้นวาระ	ซึ่่�งไดื้ปิฏิบัตั้ิหน้าที่ี�ไว้เปิ็นอยู่่างดืียู่ิ�ง	ง่ายู่ตั้่อผัมที่ี�จะสานตั้่อ
	 มวลมิตั้รโรแที่เรียู่นและโรที่าแรคเที่อร์ที่ี�รัก	 อยู่่าลืมว่าศู่นยู่์โรตั้ารีในปิระเที่ศูไที่ยู่
เป็ินข้องท่ี่าน	 บริหารงานโดืยู่ที่่าน	 และให้บริการเพื�อที่่าน	 น่กอะไรไม่ออกบอกหรือ
ถ่ามศู่นยู่์โรตั้ารีไดื้ครับ	เราพร้อมดื่แลและให้บริการ

	 	 	 	 (นายู่สมภพ	ธีระสานตั้์)
	 	 	 	 ปิระธานคณะกรรมการบริหารศู่นยู่์โรตั้ารีฯ	ปิี	2565-67

ตัวเล่ขโร์ตาร์ี ข�อมี้ล www.rotary.org
ณ ว้นทุี� 1 สิงหาคมี 2565
(ในวงเล็บข�อมี้ล ณ ว้นทุี� 1 กรกฎาคมี 2565)

 ภาค  โร์แทุเร์ียน  ส์โมส์ร์   โร์ทุาแร์คทุ์  ส์โมส์ร์ 
ทั�วโลก  1,179,963 (1,183,167)  36,930 (36,970) 207,190 (214,556)  11,382 (11,369)

3330 2,278 (2,277)  101 (101)  290 (260)  29 (29)

 3340 1,3419(1,302)  63 (63) 55 (55) 5 (5)

3350 3,091 (3,037) 122 (121)  301 (301) 29 (29)

 3360 1,417 (1,424) 71 (69)  296 (286)  15 (15)

 รวม 8,105 (8,040) 358 (354)  942 (902) 78 (78)

44 กร์กฎาคม-ส์ิงหาคม 2565



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

Empower
มาร์่วมม่อกัน



จินตนาการ์
ส์านส์ร์้างงานโร์ตาร์ี

ความีฝัันของเราจะเป็นจริงขึ�นได้�
ต่อเมี่�อเรามีีส่วนร่วมีและสรรค์สร�าง

ความีส้มีพ็้นธ์ฉ้นพ็้นธมีิตร
ทุี�สามีารถึเปลี�ยนแปลงโลกนี�ได้�

ล่งม่อปีฏิิบัติการ์เพ่�อ:

จินตนาการ์ ส์านส์ร์้าง DEI นั�นค่อ ขยายการ์เข้าถุึงของเร์า
ส์ู่ความหล่ากหล่าย ความเส์มอภาค แล่ะการ์อยู่ร์่วมกัน

จินตนาการ์ ส์านส์ร์้างปีร์ะส์บการ์ณ์ส์โมส์ร์ทุี�ให้การ์ต้อนร์ับ: 
ความส์บายใจแล่ะเอ่�ออาทุร์

จินตนาการ์ ส์านส์ร์้างผล่กร์ะทุบ: ขยายการ์เยี�ยมชิม
ผล่งานโร์ตาร์ีของส์่�อ

เส์ร์ิมส์ร์้างพล่ังเยาวส์ตร์ี
เร์ียนร์ู้เพิ�มเติม:

rotary.org/initiatives22-23


