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President's Message 
สารจากประธานโรตารสีากล

มวลมิตรสมาชกิโรตารทีี�รกั

     ทกุๆเดือนนบัตั�งแต่ดิฉนัเขา้มาอยูใ่นโรตาร ี ดิฉนัจะตั�งตารอที�จะได้อ่านนติยสารนี�โดย
เฉพาะบทความเป�ดตัวจากประธานโรตารขีองเรา แมจ้ะยอมรบัว่าชื�นชอบกับฉบบัดิจิทัลมาก
แต่ดิฉันก็ยงัสนุกที�จะได้สมัผสัความตื�นเต้นกับการนั�งลงและพลิกดหูนา้กระดาษมนัวาวมนัเป�น
สิ�งที�มค่ีาที�รวบรวมภาพถ่ายและเรื�องราวที�นา่จดจําเกี�ยวกับองค์กรที�ยิ�งใหญข่องเราซึ�งเป�น
องค์กรที�เราทกุคนรูจั้กและรกัหลายป�ที�ผา่นมาดิฉนัได้เรยีนรูม้ากมายเกี�ยวกัโครงการบําเพญ็
ประโยชนแ์ละชีวิตที�พวกท่านแต่ละคนได้เปลี�ยนแปลงไป

             ในฐานะผูม้อีาชพีทางด้านสื�อ ดิฉนัอยากใหม้วัีนที�เรื�องราวของเราเป�นสว่นหนึ�งประจํา
ในสื�อขา่วหลัก และนติยสารนาํธงของเราอาจได้ไปวางอยูใ่นสถานที�คลีนคิของหมอ รา้นกาแฟ
หรอืที�อื�นๆ ที�ผูค้นนั�งรอและเรยีกดไูด้ เป�นเรื�องดีที�สมาชกิโรตารจีะได้รบัขอ้มลูที�ดีขึ�นเกี�ยวกับ
สิ�งที�เราทําทั�งหมด และจะไมดี่กว่าหรอืถ้ามผีูค้นรูเ้รื�องราวของเรามากยิ�งขึ�น

           ทั�งหมดนี�ล้วนอยูใ่นใจลําดับแรก เมื�อดิฉนัคิดวางแผนงานของเราในการสง่เสรมิโรตารี
ทั�วโลกในป�ที�กําลังจะมาถึง ในอีก 12 เดือนขา้งหน้า เราจะจุดประกายโครงการต่างๆ ที�นาํ
เสนอการบาํเพญ็ประโยชนข์องโรตารใีหป้รากฏไปทั�วโลก และเราจะดําเนนิการอยา่งมกีลยุทธ์
นคิและดิฉนัจะมุง่เน้นไปที�โครงการโรตารทีี�สรา้งผลกระทบสงูสดุ ยั�งยนืและมขีนาดใหญบ่าง
โครงการจากเรื�องที�เรามุง่เนน้ในกิจกรรมที�เราเรยีกว่า Imagine Impact Tour

          เราจะเชื�อเชญินกัขา่วชั�นนาํ ผูน้าํทางความคิด และผูม้อิีทธพิลใหใ้ชช้อ่งทางของพวก
เขาเพื�อชว่ยเราสรา้งความตระหนกัโดยการเขา้ถึงผูค้นที�ต้องการใหบ้รกิารแต่ยงัไมท่ราบว่าตัว
เองจะสามารถทําได้โดยผา่นโรตารี

      แต่มีประเด็นสําคัญ อีกอันหนึ�งที�ต้องคํานึงถึง นั�นคือ  รอยเท้าคารบ์อน(carbon-
footprint) หมายถึง การวัดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยที์�มต่ีอระบบสิ�งแวดล้อมในแง่
ของปรมิาณแก็สเรอืนกระจกที�สรา้งขึ�นมาจากกิจกรรมนั�นๆ ดิฉนัจะใชตํ้าแหนง่ผูน้าํคนใหม่
ของโรตารใีนเรื�องสิ�งแวดล้อมอยา่งจรงิจัง เอาตัวอยา่งที�ทําโดยสมาชกิของเราในชว่งที�มกีาร
แพรร่ะบาดของโรคนั�นเป�นพื�นฐานในการกําหนดอนาคตของเรา

           นั�นหมายความว่า เราจะใชเ้ทคโนโลยดิีจิทัลบอกเล่าเรื�องราวเหล่านี�  เราจะทวีต สง่-
โพสต์ และ "ไลฟ�สด" ใหกั้บทกุคนที�พรอ้มจะรบัฟ�ง เราจะต้องคํานึงถึงสิ�งแวดล้อมของเรา และ
วิธกีารที�ไมต้่องเดินทางเสมอไป แต่ยงัคงสามารถติดต่อกันได้ด้วยวิธทีี�ใหผ้ลดีดังที�เราทํามา
ตลอดสองป�ที�ผา่นมา

              แนน่อน เราเป�นคนที�ชอบเขา้สงัคม และ เรายงัต้องการที�จะอยูด้่วยกัน เราเพยีงแค่
ต้องมสีติมากขึ�นในการตัดสินใจของเรา และคิดเกี�ยวกับวิธทีี�เราจะไปรวมตัวกันโดยใหแ้ตกต่าง
จากเดิมเล็กนอ้ย ตัวอยา่งเชน่ หากเราเดินทางไปเยี�ยมชมโครงการใดโครงการหนึ�ง เราก็จะ
วางแผนการเยี�ยมชมพื�นที�ใกล้เคียงต่อด้วย

          แล้วเรื�องราวของท่านล่ะ มใีครจะชว่ยเล่าใหฟ้�งได้ไหม? ดิฉนัหวังว่าท่านจะใชก้าร
จินตนาการเกี�ยวกับความพยายามในการสรา้งผลกระทบของท่านเอง และวิธทีี�ความพยายาม
นั�นจะสามารถสรา้งความตระหนกัได้ เรื�องราวของท่านอาจเป�นเรื�องที�ท่านสามารถโปรโมตได้
เพยีงง่ายๆ บนโซเชยีลมเีดียหรอืระหว่างการเขา้ Zoom ใหคิ้ดหาวิธนีาํเสนอโครงการเด่น ๆ ใน
สโมสรและภาคของท่าน เราทกุคนรูส้กึได้ถึงผลกระทบที�การบาํเพญ็ประโยชนแ์ละคณุค่าของ
โรตารมีผีลต่อเราตอนนี�เป�นโอกาสของเราแล้วที�จะแบง่ป�นความรูส้กึนั�นกับผูอื้�น

 
เจนนิเฟอร ์อี. โจนส์
ประธานโรตารสีากล

“เราทกุคนรูส้กึถึงผลกระทบที�การบาํเพญ็ประโยชน์และคุณค่าของโรตารมีผีล 
ต่อเรา ตอนนี�เป�นโอกาสของเราแล้วที�จะได้แบง่ป�นความรูสึ้กนั�นกับผูอื้�น”

 
JENNIFER E. JONES

President, Rotary International
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Foundation 
Trustee Chair 's Message 
สารจากประธานกรรมการมูลนธิิ

       ในฐานะนกับญัช ี ผมมองโลกผา่นการดขูอ้มลูเขา้และออก  เราจึงสามารถ
วางแผนได้อยา่งแมน่ยาํในทกุวันนี�เพื�อความสาํเรจ็ในวันหนา้ อาชพีของผมสอนผม
ว่าตัวเลขป�จจัยเขา้และผลลัพธเ์หล่านั�นบางครั�งสามารถบอกเล่าเรื�องราวดีๆ ได้
           หนึ�งในเรื�องราวนั�นคือ มลูนธิโิรตาร ีสิ�งที�มลูนธิไิด้มอบใหแ้ก่โลกโดยเริ�มต้นจาก
เงินเล็กนอ้ยที� 26.50 ดอลลารส์หรฐัฯ ถือว่านา่ทึ�งมาก
         
              ในป� พ.ศ. 2461 เงินจํานวนนั�น  ซึ�งเป�นเงินที�เหลือจากการประชุมใหญข่องโรตารี
ในป�นั�นในเมอืงแคนซสัซตีิ� รฐัมสิซูร ี— ได้ถกูนาํไปใชต้ามขอ้เสนอแนะของประธานโรตารี
ป� 2459-60 อารช์ คลัมภ์ ตั�งเป�นกองทุนด้วยวัตถุประสงค์ของการทําดีในโลก กองทนุ
เติบโตอยา่งพอประมาณ จนถึงป� 2460 เมื�อพอล แฮรสิ ผูก่้อตั�งโรตารเีสยีชีวิต มเีงิน
บรจิาคหลั�งไหลเขา้มามากมายเพื�ออุทิศแด่เขา ในป�นั�นมลูนธิสิามารถสนบัสนนุทนุการ
ศกึษาใหกั้บนกัเรยีน 18 คน ซึ�งเป�นสิ�งบง่ชี�ถึงความยิ�งใหญที่�จะเกิดตามมาเป�นครั�งแรก
           
          ต่อมามลูนธิไิด้ขยายตัวมากขึ�น  โดยจัดใหม้โีครงการต่างๆ  เชน่ กลุ่มศกึษาแลก
เปลี�ยน (Group Study Exchange)  และ ทนุสนบัสนนุ เพื�อเพื�อนมนษุย์
(Humanitarian Grants) ซึ�งสง่ผลต่อชวิีตของสมาชกิและชุมชนทั�วโลก ในป�พ.ศ.
2522 เงินทนุก้อนใหญไ่ด้ชว่ยสรา้งภมูคิุ้มกันต่อต้านโปลิโอใหกั้บเด็ก 6.3 ล้านคนใน
ฟ�ลิปป�นส ์ซึ�งนาํไปสูก่ารก่อตั�งโปลิโอพลัสในป� 2528
        
             งานของโรตารใีนการขจัดโรคโปลิโอ  ที�ชว่ยลดโปลิโอป�า  จาก  1,000   ราย
ต่อวันในป� 2531 เหลือเพยีง 6 รายในป� 2564 เป�นหนึ�งในโครงการเพื�อเพื�อนมนษุยที์�
ยิ�งใหญแ่ละมุง่มั�นที�สดุเท่าที�เคยทํามาโดยองค์กรพฒันาเอกชน เรื�องราวความสาํเร็จ
นั�นลําพงัเรื�องเดียวแสดงใหเ้หน็ถึงความสาํคัญและผลกระทบอยา่งกว้างขวางของ
โรตารแีละมลูนธิ ิ บางทีสิ�งที�นา่ทึ�งยิ�งกว่าคือการขจัดโปลิโออาจเป�นแค่สว่นหนึ�งของ
ความพยายามของมลูนธิเิท่านั�น

              วันนี� มลูนธิไิด้เติบโตขึ�นเป�นองค์กรการกศุลมลูค่าหลายล้านดอลลาร์ 
รูปแบบการระดมทนุที�เขม้แขง็ของเรายนิยอมยดืหยุน่ใหภ้าคต่าง ๆ สามารถเลือกทํา
เรื�องใดก็ได้ของโรตารทีี�พวกเขาอยากสนบัสนนุ เชน่ การกําจัดโปลิโอ ทนุการศกึษา
ทนุสนบัสนนุระดับภาค ทนุสนบัสนนุระดับโลก และอื�นๆ อีกมาก มลูนธิใินวันนี�สรา้ง
ผลกระทบต่อโลกโดยผา่นการบรรเทาภัยพบิติั การป�องกันโรค 
การศกึษาสนัติภาพ และด้านอื�นๆ

           ทกุคนในโรตารเีป�นสว่นหนึ�งของมรดกอันยิ�งใหญน่ี� มนัเป�นความรบัผดิชอบ
ของเราที�จะต้องทําใหม้นัดําเนนิต่อไป ในป�นี� คณะกรรมการมลูนธิไิด้ตั�งเป�าหมายใน
การระดมทนุ 430 ล้านดอลลาร ์ ผมรูว่้าเป�นความคาดหวังที�สงู แต่ผมก็รูว่้าสมาชกิ
ของเราสามารถบรรลผุลสาํเรจ็ได้มากเพยีงไร

               เพื�อไปใหถึ้งที�หมาย เราจะทํางานรว่มกันอยา่งที�เราทําเสมอมา โดยแต่ละ
สโมสรและแต่ละคนใหส้ิ�งที�พวกเขาทําได้ ด้วยวิธนีี� เราแนใ่จได้เลยว่าเราจะบรรลเุป�า
หมายที�แมจ้ะยิ�งใหญแ่ต่ก็สาํเรจ็ได้ และสามารถขบัเคลื�อนมลูนธิขิองเราใหไ้ปขา้ง
หนา้

เอียน เอช. เอส. ไรซลี์ย์
ประธานกรรมการมูลนธิิ
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สวัสดีมวลมติรโรแทเรยีน ภาค3340ทกุท่าน

                                ขอต้อนรบัสูป่�โรตาร ี2565-2566 ด้วยคติพจน์
                                                 “ IMAGIN ROTARY”
                                        “ จินตนาการ สานสรา้งานโรตาร”ี

    ป�นี�เรามปีระธานโรตารสีากล เป�นผูห้ญงิคนแรกขององค์กรเรา ซึ�งเป�นประวัติศาสตร์
ของโรตารสีากล ท่านเนน้ย�าในเรื�อง DEI ในการทํางานโรตารเีป�นอยา่งมาก องกรณ์โรตารี
ของเราเป�นองกรณที์�มคีนรวมตัวกันอยา่งหลากหลาย ทุกสงัคมและอาชพี เราทํางานรว่ม
กันเพื�อต้องการทําให้โลกนี�ดีขึ�นกว่าเดิม 

       หลังจากพวกเราต้องเก็บตัวด้วยป�ญหาการระบาดของไวรสัโควิท19 เป�นเวลานาน
ขณะนี�การผอ่นคลายในเรื�องดังกล่าวดีขึ�น ทําใหพ้วกเราได้กลับมาทํางานบรกิารสงัคมได้
อีกครั�ง ถือเป�นโอกาสอันดีที�พวกเราจะได้รว่มกันทําสิ�งดีๆกันอีกครั�ง แต่อยา่งไรก็ตามยงั
ต้องระมดัระวังตัว อยา่ประมาทเพราะการระบาดของไวรสัโควิท19ยงัมกีารกลายพนัธ์
หลบภมูคุ้ิมกันของพวกเรา สาํหรบัสารผูว่้าการภาคฉบบันี�เป�นฉบบัแรก ทางทีมงาน
พยายามจะนาํขา่วสารและกิจกรรมต่างๆในเรื�องการบรกิารบาํเพญ็ประโยชน์ของทุก
สโมสรนําเสนอพรอ้มกับขา่วประชาสมัพนัธต่์างๆที�แต่ละสโมสรต้องการประชาสมัพนัธ์
นาํลงใหเ้พื�อเป�นสื�อกลางของภาค3340

             ที�ขาดไมไ่ด้คือสาระสาํคัญความรูต่้างๆจากอดีตผู้ว่าการภาคฯ มานําเสนอในรูป
แบบ “เล่าสูกั่นฟ�ง โดยอผภ.” และเรื�องนา่รูต่้างๆที�มปีระโยชน์ หวังว่าสารผูว่้าการภาค จะ
เป�นชอ่งทางหนึ�งที�ทุกท่านได้รูจั้กภาค3340มากขึ�น และรว่มสูมิ่ตรภาพของภาคของเราให้
แนน่แฟ�นยั�งยนืตลอดไป

                                            
 
              

Governor's Message 
สารจากผูว้า่การภาค

***DEI  (Diversity, Equity,Inclusion)  คือความหลากหลาย,
ความเสมอภาค,การอยูร่ว่มกัน       
              

 ด้วยไมตรจิีตแหง่โรตารี
   ผวภ.พรรณธดิา  โรจนว์รรณสนิธุ์
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ป� ค.ศ.1927 (พ.ศ.2470) ก่อตั�ง สโมสรโรตาร ีแหง่แรกในเอเชยีตะวัน
ออกเฉยีงใต้  
     เจมส ์ดับบลิว เดวิดสนั โรแทเรยีนจาก สโมสรโรตาร ีแคลการ ีประเทศ
แคนาดาได้รบัมอบหมายจากโรตารสีากลใหทํ้าหนา้ที�ขยาสโมสรโรตารใีน
ทวีปเอเชยี และ ตะวันออกกลาง ได้ก่อตั�งสโมสรโรตาร ี กัวลาลัมเปอร ์        
ที�เมอืงกัวลาลัมเปอร ์ ประเทศมลายู (มาเลยเ์ซยี) ซึ�งนบัเป�นสโมสรโรตารี
แหง่แรกใน  เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้  เจมส ์ ดับบลิว เดวิดสนั สามารถก่อ
ตั�งสโมสรโรตารไีด้ 23 สโมสร ใน 12 ประเทศ ตลอดเวลาสามป�ที�เขาถกู
แต่งตั�งใหร้บัผดิชอบในการก่อตั�งสโมสรโรตารใีนแถบเอเชยีและ
ตะวันออกกลาง พอล แฮรร์สิ ยกยอ่งให ้  เขาเป�น  “the Marco Polo of
Rotary”

ป� ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473) การก่อตั�งสโมสรโรตารใีนประเทศไทย 
            เจมส ์ดับบลิว เดวิดสนั ได้เดินทางเขา้มายงัประเทศไทย  และได้
ขอพระราชทานวโรกาสเขา้เฝ�า พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมพระกําแพงเพชร
อัครโยธนิ เพื�อกราบทลูถวาย เรื�องราวความเป�นมา และกิจกรรม ของ
องค์กรโรตารใีหท้รงทราบโดยละเอียด อีกทั�งยงัได้ขอใหพ้ระองค์ประทาน
พระดํารใินอันที�จะก่อตั�ง สโมสรโรตารแีหง่แรกขึ�นในประเทศไทย 
            เสด็จในกรมฯ ซึ�งสาํเรจ็การศกึษาจาก เคมบรดิจ์ ประเทศอังกฤษ
ทรงมพีระเมตตา โดยประทานความสนทิสนมเป�นการสว่นพระองค์และ
เหน็ใจในความเพยีรพยายามของ เจมส ์ ดับบลิว เดวิดสนั และทรงมพีระ
ราชดํารเิหน็ชอบในอุดมการณข์อง โรตาร ี ดังนั�นส โมสรโรตารแีหง่แรกใน
ประเทศไทย จึงได้รบัการก่อตั�งเมื�อ  17 กันยายน 1930 (พ.ศ.2473) เรยีก
ชื�อว่า “สโมสรโรตาร ีกรุงเทพ” มสีมาชกิก่อตั�งรวม 69 ท่าน  ซึ�งมสีญัชาติ
ต่างๆ อยูถึ่ง 15 ชาติด้วยกัน การประชุมก่อตั�งได้จัดทําขึ�น    ณ พระราชวัง
พญาไท (ป�จจุบนัคือโรงพยาบาลพระมงกฎุฯ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ)   
 โดยเสด็จในกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธนิ ได้ทรงรบัเป�น นายกก่อตั�ง
ของสโมสร โดยมพีระยามโนปกรณน์ติิธาดา นายกรฐัมนตรคีนแรกของ
ประเทศไทยรว่มเป�นหนี�งใน สมาชกิก่อตั�ง ใชภ้าษาอังกฤษในการประชุม
จนถึงป�จจุบนั

เรือ่งเล�าจากอดตีผู�ว�าการภาค

“โรตาร ีคือองค์กรที�
ผูนํ้าทางธุรกิจ และวิชาชพี

มารวมตัวกัน 
เพื�อทําประโยชน์ใหแ้ก่ผูอื้�น”

เล่าเรื�องโรตารี
โดย อผภ.สมชาย เจยีรนัยพานิชย ์ สโมสรโรตารแีก่นคูณ

ป� 1905  กําเนิดโรตาร ี 
       โรตาร ี ก่อกําเนดิที� เมอืง ชคิาโก มลรฐัอิลลินอยส ์สหรฐัอเมรกิา 
 เมืองนี�เป�น City of Wind คือเป�นเมอืงที�มลีมแรงและอากาศหนาว
มากผูค้นสว่นใหญ ่ หลังจากทํางานในแต่ละวันแล้ว ผูค้นจะไมอ่ยาก
ออกนอกบา้นเพราะอากาศที�หนาวชวิีตของพวกเขาจึงค่อนข้างจะอยู่
อยา่งเงียบเหงามาก  
     
     
          ป� ค.ศ. 1905   Paul P Harris  อายุ 37 ป�  เป�นทนายความ ใน
เมอืงชคิาโกเขามคีวามคิดเกี�ยวกับการตั�งสโมสรที�ผูน้าํทางธุรกิจและ
วิชาชพี สามารถที�จะมาพบปะกัน แบง่ป�นความรว่มมอืซึ�งกันและกัน 
 มมีติรภาพที�เป�นกันเอง เหมอืนเป�นครอบครวัเดียวกัน เขาได้เสนอ
ความคิดนี� กับเพื�อนต่างอาชพีอีก 3 คน ซึ�งต่างก็เหน็พอ้งด้วย และ ใน
ตอนเยน็ของวันพฤหสับดีที� 23 กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1905 ทั�ง 4 ท่านก็ได้
ก่อตั�ง สโมสรโรตารแีหง่ชคิาโก  ซี�งเป�นองค์กร แหง่การบรกิาร-
Service Club แหง่แรกของโลก  และต่อมากลายเป�นโรตารสีากล ที�มี
สมาชกิ 1.2 ล้านทั�วโลก ภายใต้คําขวัญ Service Above Self – บรกิาร
ผูอื้�นเหนอืตน
ป� ค.ศ. 1907  โครงการบรกิารชุมชนแรกของโรตาร ี
         สองป�หลังจากก่อตั�ง สโมสรโรตาร ีชคิาโก สมาชกิมคีวามเห็นว่า
แทนที�จะเพียงแค่ประชุมพบปะ ทานอาหารกัน นา่จะทําโครงการเพื�อ
บรกิารแก่ชุมชนบา้ง  หลังการปรกึษาหารอืกันในสโมสร จึง ได้รเิริ�มทํา
โครงการ เพื�อสาธารณชน โครงการแรกของโรตาร ี คือ การสรา้ง
หอ้งน�าสาธารณะ เนื�องจาก ชคิาโก เป�นเมอืงหนาวมาก ผูค้นที�สญัจร
อยูใ่นเมอืงเวลาปวดป�สสาวะ ไมส่ามารถหาหอ้งน�าสาธารณะได้ ซี�ง
เป�นความยุง่ยากของผูค้นที�อาศยัอยูม่ากโดยเฉพาะอยา่งยิ�งสภุาพสตรี
โครงการนี�จึงได้รบัความชื�นชมจากผูค้นในท้องถิ�น เป�นอยา่งมาก
ป� ค.ศ.1917(พ.ศ.2460) กําเนิดของมลูนิธิโรตาร ี 
          Arch C. Klump ซี�งเป�นประธานโรตารสีากลป� 1916-17 ได้
เสนอใหก่้อตั�งมลูนธิิโรตาร ี ของโรตารสีากล เพื�อเป�นองค์กรคู่ขนาน
กับโรตารสีากล มหีนา้ที�ดูแล และ สนบัสนนุการทําโครงการบรกิาร
ของ องค์กรโรตารโีดยเฉพาะ   ท่านได้บรจิาคเงินเพื�อเป�นทนุในการก่อ
ตั�งครั�งแรก  จํานวน $26.50 และ ณ ป�จจุบนั   ได้กลายเป�นองค์กรที�ยิ�ง
ใหญทํ่าโครงการชว่ยเหลือผูค้นทั�วโลกนบัหลายหมื�นล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ  และยงัได้รบัการยอมรบัในความเป�นองค์กรที�โปรง่ใสที�สดุแหง่
หนี�งของโลกอีกด้วย
ป� ค.ศ.1919 (พ.ศ.2460)  ก่อตั�งสโมสรโรตารแีหง่แรกในเอเชยี
          โรตาร ีได้เป�นที�ยอมรบั และ มกีารขยายไปในหลายประเทศทั�ว
โลก มีการก่อตั�งสโมสรแหง่แรกในเอเชยี คือ สโมสรโรตาร ี มะนลิา ที�
กรุงมะนลิา ประเทศฟ�ลิปป�นส ์ เมื�อวันที� 17 กรกฎาคม 1919  รวมทั�ง
ก่อตั�งสโมสรโรตาร ีเซี�ยงไฮ เป�นสโมสรแรกในประเทศจีน
ป� ค.ศ.1922 (พ.ศ.2465) กําหนดเครื�องหมายโรตารแีบบมาตรฐาน  
         เมื�อองค์กรโรตารไีด้ขยายตัวมากขึ�น การใชส้ญัลักษณฟ์�นเฟ�อง
จึงมคีวามแตกต่างกัน ดังนั�นสญัลักษณ ์ 24 ฟ�นเฟ�อง  แบบมาตรฐาน  
 จึงถูกกําหนด ใหน้าํมาใชแ้บบเดียวกัน ทุกสโมสรทั�วโลก  ซี�งประกอบ
ด้วยฟ�นเฟ�อง 24 ฟ�นเฟ�อง เปรยีบดัง โรตาร ี ที�มอียูทั่�วโลก ทํางานกัน
24 ชั�วโมง และม ีซี�ล้ออยู ่6 ซี� เปรยีบกับ 6 ทวีปในโลก 
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ในวันที� 23 ธันวาคม พ.ศ.2473  นบัเป�นประวัติการณข์องโลกโรตารี
ในยุคนั�นที� องค์พระประมขุแหง่ชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรม
หาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที� 7 ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม เสด็จไปประทับรว่ม อยูใ่นการประชุม    
 ของ สโมสรโรตารกีรุงเทพ ด้วยพระองค์เอง ยงัความปลาบปลื�ม และ     
ภาคภมูใิจ ใหแ้ก่  ชาวโรแทเรยีน ประเทศไทย   ต้องนอ้มรบัใสเ่กล้าถึง
พระมหากรุณาธิคณุ เป�นล้นพน้ 

     
ป� ค.ศ. 1932 (พ.ศ.2475) เกิดการเปลี�ยนแปลงการปกครองใน
ประเทศไทย
      เกิดการปฎิวัติสยามเปลี�ยนแปลงการปกครองใน ประเทศไทย 
 กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธนิ ต้องทรงลี�ภัยไปอยูที่� สงิค์โปร ์ และ
สิ�นพระชนมที์�นั�น โรตารใีนประเทศไทย ก็เงียบลง แต่ยงัรกัษาสถานะ
ไว้   
ป� ค.ศ. 1939-1945 (พ.ศ.2482-2488)  สงครามโลกครั�งที�สอง 
         ต่อมา ได้เกิดสงครามโลกครั�งที�สองขึ�น เป�นเวลา 6 ป� หลายๆ
ประเทศ สโมสรโรตาร ี ไมส่ามารถทํากิจกรรมได้  แต่ในหลายประเทศ
ชาวโรแทเรยีนได้ออกชว่ยเหลือผูป้ระสบภัยสงคราม
           เซอรวิ์นสตั์น เชอรช์ลิ อดีตนายกรฐัมนตรขีองอังกฤษ ได้กล่าว
ว่า “.....มนีอ้ยคนนกั ที�ไมรู่จั้กงานดีๆ ที�โรตารทํีาใหกั้บชาวโลก แมใ้น
ภาวะสงคราม เชน่นี�”  
          ในป�  พ.ศ. 2488 สมาชกิสโมสรโรตาร ี49 คน เป�นผูช้ว่ยของ    
 ผูแ้ทน 29 คน ในการประชุม กฎบตัรสหประชาชาติ เพื�อก่อตั�งองค์กร
สหประชาชาติ ซึ�งยงัคงอยูจ่นถึงป�จจุบนันี�

ป� ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) พอล แฮรร์สิ เสยีชวิีต 
       พอล พ ี แฮรสิ  ผูก่้อตั�ง โรตารสีากล ได้เสยีชวิีต ในวันที� 27
มกราคม  ศริริวมอายุ 79 ป� มโีรแทเรยีน มากกว่า 300,000 คน รว่ม
แสดงความอาลัย และอีกสามป�ต่อมา ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) คําขวัญที�
เป�นดังรากฐานของโรตาร ี "Service Above Self"  ได้ถูกประกาศใช้
อยา่งเป�นทางการ
ป� ค.ศ. 1955 (พ.ศ.2498) รชักาลที� 9 กับโรตาร ี
            วันที�  15 กันยายน  2498   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมูิ
พลอดุลบเ์ดช รชักาลที� 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ใหเ้กียรติแก่ชาวโรแทเรยีน
ด้วยการ เสด็จไปประทับในการประชุมของ สโมสรโรตารกีรุงเทพ  และ
ทรงรบัเป�นองค์อุปถัมภ์โรตารใีนประเทศไทย

ป� ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) การก่อตั�งสโมสรโรตารธีนบุร ีสโมสรที�
สองของประเทศไทย
      โดยการดํารขิอง พระยามไหสวรรย ์ และ  นายดิเรก ชยันาม
สมาชกิสโมสรโรตารกีรุงเทพ เหน็สมควรใหม้กีารก่อตั�งสโมสรโรตารี
แหง่ที�สอง ในประเทศไทยทั�งสองท่าน ได้รวบรวมสมาชกิ  จํานวน  42   
ท่านและก่อตั�ง สโมสรโรตาร ีธนบุรขีึ�น มพีระยามไหสวรรย ์ เป�นนายก
ก่อตั�ง ใชภ้าษาไทยในการประชุม  ฯพณฯ พชิยั รตัตกลุ เป�นหนึ�งใน
สมาชกิก่อตั�ง  
          โรตารใีนประเทศไทย  ใชเ้วลาถึง 28 ป�กว่าจะตั�งสโมสรโรตารี
แหง่ที�สองได้แต่หลังจากนั�นมาด้วยความมุง่มั�นของสมาชกิโรแทเรยีน
ทั�งสองสโมสร ทําใหม้กีารก่อตั�งสโมสรเพิ�มขึ�นอยา่งก้าวกระโดด ณ วัน
นี� ประเทศไทยมสีโมสรโรตารทัี�งหมด 353 สโมสร มสีมาชกิ 8,311 คน

ป� ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521)โครงการ โปลิโอ พลัส 
             โรคโปลิโอ สรา้งความเดือดรอ้นใหกั้บเด็กๆ ทั�วโลก แต่ละป�จะ
มเีด็กที�ต้องพิการเพราะโรคนี� นบัแสนคน ต่อมาแพทยไ์ด้ค้นพบวัคซนี
ซึ�งใชป้�องกันโรคนี�ได้จากการนาํเสนอของโรแทเรยีนจากสโมสรโรตารี
Malacatt ใน ประเทศฟ�ลิปป�นส ์โรตารไีด้เริ�มโครงการ โปลิโอ-พลัสขึ�น  
เพื�อหยอดวัคซนี ใหกั้บเด็กตั�งแต่แรกเกิดทั�วโลก ซึ�งทําใหจํ้านวนเด็กที�
ป�วยลดลงอยา่งมาก ตลอด 42 ป�ที�ผา่นมาสโมสรโรตารทัี�วโลกได้ทํา
โครงการนี�อยา่งต่อเนื�อง ป�จจุบนัเหลือ ประเทศปากีสถาน และ อีฟกา
นสิถาน  2  ประเทศเท่านั�น   ที�ยงัมเีคสอยู ่ เราจึงเริ�มนบัถอยหลังเพื�อ
ฉลองความสาํเรจ็ของชาวโรแทเรยีนที�สามารถขจัดโรคโปลิโอใหห้มด
ไปได้
         ป�จจุบนั มลูนธิิ บลิ และ เมลินดา เกตส ์ของ Bill Gate เจ้าพอ่
ไมโครซอฟท์ ใหก้ารสนบัสนนุโครงการนี�รว่มกับโรตาร ี โดยการบรจิาค
ให ้2 เท่าต่อเงินที�โรแทเรยีนทั�วโลกบรจิาคใหกั้บโครงการนี�  Bill Gates
ได้รบัการยกยอ่งใหเ้ป�นเอกชนที�ใหเ้งินสนบัสนนุองค์การอนามยัโลก
WHO มากที�สดุในโลก ผา่นโครงการ โปลิโอ-พลัส ของโรตาร ีสากล

(อ่านต่อเล่มถัดไปเดือนสงิหาคม)
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภูมิพลอดุลบเ์ดช รชักาลที� 9  เสด็จไปประทับในการประชุมของ 
สโมสรโรตารกีรุงเทพ
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PETS & DTTS
ประมวลภาพจากงานอบรม

อบรมสมัมนานายกรบัเลือก และคณะกรรมการภาค
จ.ขอนแก่น วันที�19-20 มีนาคม 2565 จัดที� โรงแรมเจรญิธาน ีจ.ขอนแก่น

จ.สรุนิทร ์ วันที� 26-27 มีนาคม 2565   โรงแรมสรุนิทรม์าเจสติก จ.สรุนิทร์

08



Governor's  D3340
สารผูว้า่การภาค July 2022

PETS & DTTS
ประมวลภาพจากงานอบรม

อบรมสมัมนานายกรบัเลือก และคณะกรรมการภาค
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จ.ตราด วันที� 23-24 เมษายน 2565 จัดที� โรงแรมตราดซิตี� จ.ตราด

จ.ชลบุร ี(พัทยา) วันที� 12  มิถนุายน 2565 จัดที� โรงแรม Royal Criff  Pattayaจ.ชลบุรี
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เมื�อวันที� 27-28 พฤษภาคม 2565 มีทีมบริหารสโมสรฯต่างๆเข้ารว่มประชุม
อยา่งพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศการประชุม ได้รับแรงบันดาลใจเต็มเป�� ยม
พร้อมกับมิตรภาพต่างสโมสรฯมากมายด้วยความรักและผูกพันของพวกเรา
ชาวโรแทเรียน  ภาค3340 

การอบรมสมัมนาคณะกรรมการบรหิารสโมสรป�2565-2566
จัดขึ�นที�โรงแรมนิวแทรเวิลลอรจ์ จ.จันทบุรี

ประมวลภาพจากงานอบรม

District Training Assembly  
งานอบรมสัมมนา คณะกรรมการบรหิารสโมสรป� 2565-2566
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ประมวลภาพจากงานสถาปนาผูว่้าการภาค

Installation of District Governor
ป� 2565-2566
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กจิกรรมสโมสร 
ภาค 3340
Club Activities 

สโมสรโรตารนีครราชสมีา   แจกขนมเครื�องดื�มแก่เด็ก  ๆประชาชน ที�มาออกกําลังกาย และปรบัปรุงสนามเด็กเล่น เพิ�มทรายในพื�นที�สนามเด็กเล่น ในสวนน�า
เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (บุง่ตาหลั�ว)  เป�นโครงการที�สโมสรในจั�งหวัดนครราชสมีา ได้รว่มกันจัดสรา้ง ด้วยเงินสนบัสนนุจากมลูนธิโิรตารขีองโรตารสีากล เนื�องใน
โอกาสที�โรตารีในประเทศไทย เป�นเจ้าภาพจัดการประชุม 2012 Bangkok Rotary International Convention ป�พ.ศ. 2555

สโมสรโรตารโีคราช  สง่มอบรถแอมบูแลนซใ์หกั้บโรงพยาบาลเสงิสางจังหวัดนครราชสมีา เป�นโครงการที�จัดทํารว่มกับสโมสรโรตารธีนบุร ี , สโมสรโรตารี
กรุงเทพ สยามมนิทร์ ภาค 3350 และสโมสรโรตารโีอซาก้าชนิไซบาช ิภาค 2660 จากประเทศญี�ปุ�น  ใชเ้งินโครงการทนุสมทบมลูนธิโิรตาร ีมลูค่า 2,400,000.00
บาท (US$76,363)

สโมสรโรตารอีคีลับ ภาค 3340   มอบน�าดื�มผูป้ฎิบติังานและประชาชนที�รบับรกิาร โครงการ “ปศสัุตว์รว่มใจ กําจัดภัยโรคพษิสนุขับา้” ภายใต้โครงการ สตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย ตาม พระปณธิานศาตราจารย ์ดร. สมเด็จเจ้าฟ�าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน วรขตัติยราชนาร ีณ.เทศบาลท่าช้าง อําเภอเมอืง จันทบุรี 
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กจิกรรมสโมสร 
ภาค 3340
Club Activities 

สโมสรโรตารจัีนทบุร ี  จัดกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์ มอบ เครื�องอุปโภค บรโิภค สิ�งของใชจํ้าเป�นใหแ้ก่กลุม่คนพกิารทางสายตา และ  กลุม่คนพกิารทางป�ญญา มี
มลูค่ารวมกว่า 31,654 บาท โดยมนีายกสมาคมคนตาบอด และประธานชมรมผูป้กครองบุคคลพกิารทางป�ญญาเป�นประธานโครงการ

สโมสรโรตารมีติรภาพขอนแก่น รว่มกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น,  คลังเลือดกลาง  และ คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม ออกหนว่ย
เคลื�อนที�รบับริจาคอวัยวะ และ โลหติ โดยมผีูม้าลงทะเบยีนบรจิาค ทั�งสิ�น 126 คน ผา่นกระบวนการที�สามารถบรจิาคได้จรงิจํานวน 93 คน  ได้ปรมิาณเลือดครั�งนี� 
 จํานวน 37,200  ซซีี

สโมสรโรตารศีรอุีบล  นาํน�าดื�มตราโรตาร ี กาแฟรอ้น และกาแฟเยน็ มาบรกิารประชาชน ผูม้ารว่มงานแหเ่ทียนเขา้พรรษาเมอืงอุบล  ณ หนา้หอ้งสมดุประชาชน
จังหวัดอุบลราชธาน ีเพื�ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
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ประชุมระหว่างเมือง ณ  เกาะช้าง  จังหวัดตราด

5-6 พฤศจิกายน 25655-6 พฤศจิกายน 2565

Inter-CityInter-City
Koh-ChangKoh-Chang

gatsby Party

ป
ล่อยปลา

อาหารทะเลสดๆ

จัดโดยสโมสรโรตารี
เกาะช�าง-ตราด

"ปล่อยปลา"ปล่อยปลา       ปล่อยปูปล่อยปู

ดูทะเล ณ เกาะช้าง"ดูทะเล ณ เกาะช้าง"


