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ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพในวิชาชีพ
    ของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
    ที่จ�าเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
    ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจากการล่วง
    ละเมิดใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและการ
    การท�ากิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยในการ
    ล่วงละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจต่อผู้รายงาน
    การล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูกตอบโต้

ROTARIAN CODE OF CONDUCT

As a Rotarian, I will :

1)  Act with integrity and high ethical standards in    
    my personal and professional life
2)  Deal fairly with others and treat them and their 
    occupations with respect
3)  Use my professional skills through Rotary to 
    mentor young people, help those with special 
    needs, and improve people’s quality of life in   
    my community and in the world
4)  Avoid behavior 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

ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน

ล้าง มือ
ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร

ล้างมือ หลังเข้าห้องน�้า สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู
ล้างมือ ด้วยสบู่และน�้า หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

เลี่ยง การติดโรค
เลี่ยง การสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด

เลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบาดโดยไม่จ�เป็น
(ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)

ลด การแพร่กระจายเชื้อ
ลด ระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน

ลด กิจกรรมที่ท�ร่วมกันของคนหมู่มาก
ลด การแพร่กระจายเชื้อ เจ็บป่วยให้หยุดเรียน หยุดงาน



สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รักทั้งหลาย

 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งโรทาแรคท์อีกครั้งหน่ึง และครบหนึ่ง
ปีแล้วส�าหรบัการร่วมเป็นหุ้นส่วนกบัหนุม่สาวผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ของ
เราด้วย 
 ในปีที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติของเราได้เลื่อนชั้นโรทาแรคท์
ในธรรมนูญของเรา กล่าวคือ โรตารีสากลน้ันเป็นท้ังองค์กรรวมของ
สโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์ไว้ด้วยกัน และในเดือนตุลาคมที่
ผ่านมา คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลได้ยกเลกิข้อก�าหนดอายขุอง
สมาชิกโรทาแรคท์ และได้ด�าเนินการต่อไปในการยกเลิกข้อกีดขวาง
เดมิทีส่กดักัน้โรทาแรคท์ มโีอกาสเจรญิเตบิโตในบางส่วนของโลกด้วย
ขั้นตอนที่ได้กล่าวมานี้ล่าช้ามานานมาก เน่ืองจากโรทาแรคท์ ก็คือ
วิสัยทัศน์หนึ่งที่โรตารีต้องใช้ด�าเนินการ เราไม่เพียงแต่เปิดประตู
ต้อนรับมิตรหนุ่มสาวของเราเข้ามา แต่เรายังต้องเปิดหูเปิดใจรับฟัง
ประสบการณ์โรตารีของพวกเขา ที่พบว่าสามารถร่วมกิจกรรมได้มาก
ที่สุด นี่คือวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่เราใช้ขยับขยายโรตารีอย่างมีคุณค่า 
 เม่ือผมกล่าวว่าขยับขยายโรตารี ผมหมายความถึงหลาย
อยา่ง เราจ�าเป็นต้องขยายการบ�าเพ็ญประโยชน์ของเรา และ ขยายผล 
กระทบจากโครงการต่างๆ ของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือ
เราจ�าเป็นต้องขยายสมาชิกภาพของเรา เพ่ือท่ีเราจะสามารถประสบผล
ส�าเร็จได้มากยิง่ข้ึน โรทาแรคเทอร์สามารถจัดการกับโอกาสน้ี ไม่เพียง
แต่พวกเขาสามารถเคล่ือนยา้ยมาอยูโ่รตารีเม่ือถึงเวลาท่ีเขาเหมาะสม
เท่าน้ัน แตเ่พราะวา่เขามีความเข้าใจในส่ิงท่ีตอ้งใช้ส�าหรบัจงูใจผู้อ่ืนเช่น
เดียวกันกับเขา 
 การท�างานตามปรกติของเราคงใช้ไม่ได้อีกต่อไป การเพิ่ม
จ�านวนสมาชิกใหม่มาแทนที่สมาชิกที่เราสูญเสียไป ก็ยังมิใช่ค�าตอบ 
เปรียบเสมือนเราเทน�้าใส่ถังที่มีรูรั่ว เราจ�าเป็นต้องแก้ปัญหาท่ีราก     
แก้ที่สาเหตุการสูญเสียสมาชิกในส่วนต่างๆ ของโลก ก็คือ สมาชิกมี
ส่วนร่วมในสิ่งที่ไม่ควรร่วม และประชากรสมาชิกของเราก็มีแนวโน้ม
เป็นคนสูงอายุขึ้นโดยตลอด 

 ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องเปล่ียนแปลงด้านพื้นฐานบาง
ประการ เราทราบดีว่าส่ิงกีดขวางต่างๆ คือการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความแตกต่างในสมาชิกภาพ ถึงเวลาแล้วท่ีเราควรกระท�าในสิ่งท่ีเรา
ทราบ คือการสร้างรูปแบบของสมาชิกใหม่ การเปิดประตูทางเข้าใหม่
สูส่มาชกิภาพของโรตาร ีและก่อตัง้สโมสรโรตารแีละสโมสรโรทาแรคท์
ใหม่ในที่ที่สโมสรเก่าที่มีอยู่มิได้สนองตอบความต้องการในปัจจุบัน 
 สโมสรรูปแบบใหม่ๆ น้ี เสมือนเป็นโอกาสท่ีจะเช่ือมสัมพันธ์
กับกลุ่มบุคลากรผู้ท่ีมีอาชีพหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่
สามารถหรือไม่เต็มใจเข้าร่วมกับสโมสรแบบธรรมดา ขณะท่ีสโมสร
รูปแบบใหม่ได้เกิดข้ึนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงข้ึนอยู่กับผู้ว่าการ
ภาคท้ังหลายท่ีจะท�าให้กลายเป็นจริงได้หรือไม่ ในการประชุมอบรม
ผู้ว่าการภาครับเลือกเดือนมกราคมท่ีผ่านมา บรรดาผู้ว่าการภาครับ
เลือกของเราได้ร่วมมีส่วนในกิจกรรมท่ีเรียกว่า “สร้างรูปแบบสโมสร
ของทา่นเอง” น่ีคือประสบการณท่ี์ดีท่ีท�าใหพ้วกทา่นอยูใ่นกรอบความ
คิดท่ีถูกต้องส�าหรับงานข้างหน้าต่อไป
 อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับบรรดาโรทาแรคเทอร์
โรแทเรยีนวัยหนุม่สาวในการสร้างรปูแบบของสโมสรใหม่ๆ ทีม่คีณุค่า
ส�าหรบัคนรุน่ต่อไปในอนาคต พวกเราอาจคดิว่าเรารูดี้ในสิง่ทีค่นหนุม่
สาวต้องการจากสโมสรโรตารีในอนาคต แต่ผมเชื่อว่า เมื่อฟังสิ่งที่คน
หนุ่มสาวพูดแล้ว อาจจะท�าให้พวกเราตกใจก็ได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของเราในการสนับสนุนนวัตกรรมของเขา เพื่อช่วยเราได้ท�าให้โรตารี
เจริญเติบโต เพราะโรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ มีนาคม ๒๕๖๓

ไม่เพียงแต่เราจ�าเป็นต้องเปิดประตูของ
เราให้เพื่อนหนุ่มสาวของเราเข้ามา
เท่านั้น แต่เรายังจะต้องเปิดหูเปิดใจ
คอยรับฟังประสบการณ์โรตารี ที่     
พวกเขาเห็นว่าน่าสนใจมากที่สุดด้วย

ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพในวิชาชีพ
    ของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
    ที่จ�าเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
    ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจากการล่วง
    ละเมิดใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและการ
    การท�ากิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยในการ
    ล่วงละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจต่อผู้รายงาน
    การล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูกตอบโต้

ROTARIAN CODE OF CONDUCT

As a Rotarian, I will :

1)  Act with integrity and high ethical standards in    
    my personal and professional life
2)  Deal fairly with others and treat them and their 
    occupations with respect
3)  Use my professional skills through Rotary to 
    mentor young people, help those with special 
    needs, and improve people’s quality of life in   
    my community and in the world
4)  Avoid behavior 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

ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน

ล้าง มือ
ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร

ล้างมือ หลังเข้าห้องน�้า สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู
ล้างมือ ด้วยสบู่และน�้า หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

เลี่ยง การติดโรค
เลี่ยง การสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด

เลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบาดโดยไม่จ�เป็น
(ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)

ลด การแพร่กระจายเชื้อ
ลด ระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน

ลด กิจกรรมที่ท�ร่วมกันของคนหมู่มาก
ลด การแพร่กระจายเชื้อ เจ็บป่วยให้หยุดเรียน หยุดงาน
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เดือนเมษายนนี้ โรตารีหันมาให้ความสนใจใน
ด้านสุขภาพของมารดาและบุตร ผมจึงขอเชิญ
ชวนท่านและสโมสรท่านไปดูในเว็บ ideas.
rotary.org เพื่อหาโครงการที่ก�าลังช่วยเหลือให้
บรรดาคุณแม่และลูกๆ ได้ปลอดภัย 

สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รักทั้งหลาย

 เม่ือผมมเีวลาทีจ่ะคดิถงึเรือ่งครอบครวั มใิช่คดิถงึครอบครวั
ของผมหรือครอบครวัท่ีต่อเนือ่งกบัโรตารเีท่านัน้ แต่ยงัคดิถงึครอบครวั
ที่พวกเราก�าลังช่วยให้บริการบ�าเพ็ญประโยชน์อยู่ในชุมชนส่วนต่างๆ 
ของโลก  ปัจจุบันบรรดาแม่และเด็กเหล่าน้ีก�าลังเผชิญปัญหาในการ
อยู่รอดที่พวกเราเองส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจ องค์การอนามัยโลก WHO 
มข้ีอมลูว่า สตรใีนกลุม่ประเทศรายได้น้อย มคีวามเสีย่งภยัทีจ่ะเสยีชวีติ
ระหว่างตัง้ครรภ์หรอืคลอดบตุร หรอืมลูเหตทุีเ่กีย่วข้องประมาณ ๑๒๐ 
เท่า สูงกว่าบรรดาสตรีในประเทศที่มีรายได้สูง มีข่าวที่น่ายินดีทีอ่ัตรา
การเสียชวีติของทารกในโลกมอีตัราลดลงกว่าปีก่อนๆ กระนัน้กด็ ีทกุๆ
ปียังมีทารกจ�านวน ๔ ล้านคน เสียชีวิตไปในปีแรกหลังคลอด 
 เดือนเมษายน เป็นเดือนท่ีโรตารีเน้นความสนใจในด้าน
สุขภาพของมารดาและบุตร พวกเราสามารถดูกิจกรรมของสโมสร
โรทาแรคท์คาลิบาร์เซ้าท์ ไนจีเรีย เพ่ือสร้างแรงจูงใจในเม่ือเราคิด
ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร สโมสรน้ีร่วมทีมกับสโมสร                                                                               
โรทาแรคท์คานาอานซิต้ี ในโปรแกรมมุ่งเน้นการอบรมมารดา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเสียชีวิตของบุตรในวิธีท่ีดีท่ีสุด และจัดรายการส่ง
เสริมสุขภาพหลัง คลอดส�าหรับมารดาและบุตรด้วย สโมสรโรตารีดัก
คานอร์ท ประเทศบังคลาเทศ จัดกิจกรรมด้านศัลยกรรมและเวชภัณฑ์์
ให้ฟรีส�าหรับมารดาท่ีมีครรภ์และผู้ท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการคลอดท่ีโรง
พยาบาล       ผมขอเชิญชวนท่านและสโมสรท่านติดตามแนวคิดจาก
เว็บ ideas.rotary.org ลองหาแนวคิดจัดท�าโครงการเช่นท่ีกล่าวมา 
เพ่ือการช่วยชีวิตและสุขภาพของมารดาและบุตรต่อไป
 เรายงัเห็นประจกัษ์พยานของผู้คนนับล้าน ท้ังครอบครวัและ
ชุมชนของเขา ต้องออกจากบ้านจากเมืองและจากประเทศของเขา 

เนือ่งจากการสูร้บ ข้อขัดแย้ง ความยากจนและภยัพบิตัใินช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา แต่โรตารีมิได้อยู่น่ิงเฉยในช่วงผู้อพยพก�าลังเป็นปัญหาของ
ขาวโลก 
 ในวันโรตารี  (Rotary Day) ท่ีเราไปจัดที่องค ์การ
สหประชาชาติเดือนพฤศจิกายนที่แล้วมานี้ เราได้ยกย่องนักศึกษา
ทุนสันติภาพคนหนึ่งและโรแทเรียนอีกห้าคน ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ช่วยเหลอืชุมชนผูอ้พยพ และหนึง่ในจ�านวนน้ี คอื คุณอลิเก การันคกั-                                                                                
สเปลน จากสโมสรโรตารีมอนเทอเรย์แคนเนอรี่โรว์ รัฐคาลิฟอร์เนีย 
เธอได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในตุรกี โดยน�าโครงการ
โรตารีจัดรวบรวมรองเท้าเด็กและถุงเท้ารวม ๑,๐๐๐ ชุดไปมอบให้
ครอบครวัในค่ายผูอ้พยพ และต่อมาเธอได้น�าทมีโครงการทนุ Global 
Grant  ไปสอนหนังสือแก่บุตรหลานผู้อพยพอีกหนึ่งโครงการด้วย ผม
และคุณเกย์ได้มโีอกาสไปเยีย่มค่ายอพยพแห่งหนึง่ในเมอืงตอร์บาห์ ได้
มองเห็นด้วยตนเองถึงผลงานที่ยอดเย่ียมของโรแทเรียนจากตุรกีและ          
คาลิฟอร์เนีย ร่วมมือกันท�างานช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรียอย่าง                                                                              
เข้มแข็ง 
 ปัญหาต่างๆ ทีเ่ผชญิหน้าบรรดาคณุแม่และลกูๆ ของเธอใน
ชมุชนผูอ้พยพทัว่โลกก�าลงัน่ากลวัข้ึนทกุขณะ แต่เมือ่เราระลกึถึงพลงั
ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเรา คือ โรตารส่ืีอสัมพันธ์โลกอย่างไร เรากเ็ริม่จะพบ
ค�าตอบ อาศัยความคิดสร้างสรรค์ของเรา ทรัพยากรของเรา ความมุ่ง
มั่นอุทิศตนของเราและเครือข่ายของเรา โรตารีสามารถและจะเปิด
โอกาสให้เผชิญปัญหาเหล่านี้ได้

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ เมษายน ๒๕๖๓



สารประธานทรัสตี

หนีห่าว มิตรโรแทเรียน!
 
 ผมชอบใช้ค�ากล่าวของท่านขงจือ้ ในงานโรตารต่ีางๆ เพราะ
แนวคดิของท่านนัน้เหมือนพวกเรามาก ท่านควรจะเป็นโรแทเรียนผูย้ิง่
ใหญ่คนหนึ่ง ยกตัวอย่างค�ากล่าวของท่าน ที่ว่า “ความผิดพลาดที่จะ
สร้างสมผลบุญ ความผิดพลาดในการตรวจสอบและพิจารณาส่ิงท่ีได้
เรยีนรูม้า และการไร้ความสามารถในการกระท�าให้ถูกต้องหลงัจากได้
รบัการตกัเตอืนแล้ว และการไร้ความสามารถในการแก้ไขข้อผดิพลาด
เหล่านี้ของผม คือสาเหตุที่ผมต้องทุกข์ใจ”
 หากกลับค�ากล่าวข้างต้นให้เป็นภาษาด้านบวก เราจะได้
ความหมายเหมือนกับเป้าหมายข้อแรกของแผนปฏิบัติการใหม่ของ
โรตาร ีเม่ือเราพดูถึงการขยายผลกระทบในโรตารขีองเรา เราหมายถงึ
การลงทนุในการเชือ่มสมัพนัธภาพ การตดัสนิใจโดยใช้หลกัฐานอ้างองิ 
การใช้ทรพัยากรของเราขบัเคลือ่น เพือ่สร้างบทสรปุทีย่ัง่ยนืและหมัน่
ศึกษาจากประสบการณ์ของเราเสมอ 
 มูลนิธิโรตารีได้ด�าเนินการดังกล่าวไปแล้วอย่างดีมาก และ
ยงัจะด�าเนนิการต่อไป ให้เป็นการลงทนุทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ส�าหรบั
โลกทีด่ยีิง่ขึน้ ในขณะทีม่ผีลจากแผนปฏิบตักิารโรตาร ี(Rotary Action 
Plan) ด้วยทุนสนับสนุน Global Grants ของเราสนองตอบความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากการอนุมัติโดยใช้ผล
จากการประเมินชุมชนอย่างจริงจัง ท�าให้การออกแบบโครงการตรง
กับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล
 ทุกวันน้ี มูลนิธิโรตารีก�าลังสร้างความแตกต่างในมิติท่ีกว้าง
ขวางมากยิง่กว่าท่ีเคยปฏิบัติมาโดยใช้โปรแกรมทนุ Scale Grants ทุน
เหล่าน้ีเป็นทุนท่ีผู้ขอสมัครต้องแข่งขันกัน โดยออกแบบให้ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท่ีแจ้งมา โปรแกรมทุนน้ีจะเป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้คนจ�านวนมากในพ้ืนท่ีส�าคัญๆ ทางภูมิศาสตร์ โครงการจะ
ต้องมคีวามยัง่ยนื โดยมีหลักฐานอา้งองิ มีผลกระทบและผลงานท่ีออก
มาให้สามารถวัดผลได้ แต่ละทุนจะสนับสนุนโครงการเป็นเวลาสามถึง
ห้าปี และกิจกรรมท้ังหมดจะต้องอยูใ่นหัวข้อมุ่งเน้นหลักของโรตาร ีข้อ
ใดข้อหน่ึงหรือมากกว่า 
 โปรแกรมทุน Scale Grants น้ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ของ
เราในการขจัดโปลิโอ เราต้องไม่ลืมว่าเรายังมีงานส�าคัญท่ีจะต้องท�าต่อ
ไปเพ่ือกวาดลา้งโรคโปลโิอน้ีให้หมดส้ินไป เม่ือผมไปเยอืนปากสีถานใน
เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ผมดใีจมากท่ีได้เห็นผู้น�าโรตารีรุ่นหนุ่มสาว
จ�านวนมากช่วยกันท�างานอย่างเข้มแข็งในการกวาดล้างโปลิโอให้ส้ิน
ไป
 มีส่ิงมหัศจรรย์ก�าลังเกิดข้ึนโดยใช้ทุนสนับสนุน Global 
Grants ของเราและดว้ยการใช้ แผนปฏิบัติการโรตาร ี(Rotary Action 
Plan) จะช่วยให้เราท�างานได้มากยิ่งกว่าท่ีเคยท�า ขอให้พวกเราร่วม
สร้างกุศลสะสมผลบุญกันต่อๆ ไป ตรวจสอบและวิเคราะห์ส่ิงท่ีเรา
เรียนรู้ ให้เราใช้ความรู้ใหม่ของเราเพ่ือก้าวต่อไปในหนทางท่ีถูกต้อง 
และช่วยกันปรับปรุงทุกส่ิงท่ีเรากระท�าตลอดไป

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี เค ฮวง มีนาคม ๒๕๖๓

02  มีนาคม-เมษายน 2563

เดือนเมษายนนี้ โรตารีหันมาให้ความสนใจใน
ด้านสุขภาพของมารดาและบุตร ผมจึงขอเชิญ
ชวนท่านและสโมสรท่านไปดูในเว็บ ideas.
rotary.org เพื่อหาโครงการที่ก�าลังช่วยเหลือให้
บรรดาคุณแม่และลูกๆ ได้ปลอดภัย 

สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รักทั้งหลาย

 เม่ือผมมเีวลาทีจ่ะคิดถงึเรือ่งครอบครวั มใิช่คิดถงึครอบครวั
ของผมหรอืครอบครวัท่ีต่อเนือ่งกบัโรตารเีท่านัน้ แต่ยงัคดิถงึครอบครวั
ท่ีพวกเราก�าลังช่วยให้บริการบ�าเพ็ญประโยชน์อยู่ในชุมชนส่วนต่างๆ 
ของโลก  ปัจจุบันบรรดาแม่และเด็กเหล่านี้ก�าลังเผชิญปัญหาในการ
อยู่รอดที่พวกเราเองส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจ องค์การอนามัยโลก WHO 
มข้ีอมลูว่า สตรใีนกลุม่ประเทศรายได้น้อย มคีวามเสีย่งภยัทีจ่ะเสยีชวีติ
ระหว่างตัง้ครรภ์หรอืคลอดบตุร หรอืมูลเหตทุีเ่กีย่วข้องประมาณ ๑๒๐ 
เท่า สูงกว่าบรรดาสตรีในประเทศที่มีรายได้สูง มีข่าวที่น่ายินดีทีอ่ัตรา
การเสยีชวีติของทารกในโลกมอีตัราลดลงกว่าปีก่อนๆ กระนัน้กด็ ีทกุๆ
ปียังมีทารกจ�านวน ๔ ล้านคน เสียชีวิตไปในปีแรกหลังคลอด 
 เดือนเมษายน เป็นเดือนท่ีโรตารีเน้นความสนใจในด้าน
สุขภาพของมารดาและบุตร พวกเราสามารถดูกิจกรรมของสโมสร
โรทาแรคท์คาลิบาร์เซ้าท์ ไนจีเรีย เพ่ือสร้างแรงจูงใจในเม่ือเราคิด
ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร สโมสรน้ีร่วมทีมกับสโมสร                                                                               
โรทาแรคท์คานาอานซิต้ี ในโปรแกรมมุ่งเน้นการอบรมมารดา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเสียชีวิตของบุตรในวิธีท่ีดีท่ีสุด และจัดรายการส่ง
เสริมสุขภาพหลัง คลอดส�าหรับมารดาและบุตรด้วย สโมสรโรตารีดัก
คานอร์ท ประเทศบังคลาเทศ จัดกิจกรรมด้านศัลยกรรมและเวชภัณฑ์์
ให้ฟรีส�าหรับมารดาท่ีมีครรภ์และผู้ท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการคลอดท่ีโรง
พยาบาล       ผมขอเชิญชวนท่านและสโมสรท่านติดตามแนวคิดจาก
เว็บ ideas.rotary.org ลองหาแนวคิดจัดท�าโครงการเช่นท่ีกล่าวมา 
เพ่ือการช่วยชีวิตและสุขภาพของมารดาและบุตรต่อไป
 เรายงัเห็นประจกัษ์พยานของผู้คนนับล้าน ท้ังครอบครวัและ
ชุมชนของเขา ต้องออกจากบ้านจากเมืองและจากประเทศของเขา 

เนือ่งจากการสูร้บ ข้อขัดแย้ง ความยากจนและภยัพิบตัใินช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา แต่โรตารีมิได้อยู่นิ่งเฉยในช่วงผู้อพยพก�าลังเป็นปัญหาของ
ขาวโลก 
 ในวันโรตารี  (Rotary Day) ท่ีเราไปจัดที่องค ์การ
สหประชาชาติเดือนพฤศจิกายนท่ีแล้วมาน้ี เราได้ยกย่องนักศึกษา
ทุนสันติภาพคนหนึ่งและโรแทเรียนอีกห้าคน ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ช่วยเหลอืชุมชนผูอ้พยพ และหนึง่ในจ�านวนนี ้คอื คณุอลิเก การันคกั-                                                                                
สเปลน จากสโมสรโรตารีมอนเทอเรย์แคนเนอรี่โรว์ รัฐคาลิฟอร์เนีย 
เธอได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในตุรกี โดยน�าโครงการ
โรตารีจัดรวบรวมรองเท้าเด็กและถุงเท้ารวม ๑,๐๐๐ ชุดไปมอบให้
ครอบครวัในค่ายผูอ้พยพ และต่อมาเธอได้น�าทมีโครงการทนุ Global 
Grant  ไปสอนหนังสือแก่บุตรหลานผู้อพยพอีกหนึ่งโครงการด้วย ผม
และคุณเกย์ได้มโีอกาสไปเยีย่มค่ายอพยพแห่งหนึง่ในเมอืงตอร์บาห์ ได้
มองเห็นด้วยตนเองถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของโรแทเรียนจากตุรกีและ          
คาลิฟอร์เนีย ร่วมมือกันท�างานช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรียอย่าง                                                                              
เข้มแข็ง 
 ปัญหาต่างๆ ทีเ่ผชญิหน้าบรรดาคณุแม่และลกูๆ ของเธอใน
ชมุชนผูอ้พยพทัว่โลกก�าลงัน่ากลวัข้ึนทกุขณะ แต่เมือ่เราระลกึถึงพลงั
ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของเรา คอื โรตารสีือ่สมัพันธ์โลกอย่างไร เรากเ็ริม่จะพบ
ค�าตอบ อาศัยความคิดสร้างสรรค์ของเรา ทรัพยากรของเรา ความมุ่ง
มั่นอุทิศตนของเราและเครือข่ายของเรา โรตารีสามารถและจะเปิด
โอกาสให้เผชิญปัญหาเหล่านี้ได้

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ เมษายน ๒๕๖๓
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สารประธานทรัสตี

หนีห่าว มิตรโรแทเรียนที่รัก

 บางคร้ัง การปฏบิตัทิีด่มีากทีส่ดุส�าหรบัมนษุย์ทัง้หลายกค็อื 
การให้ --- โรตารีให้โอกาสนับไม่ถ้วนในการปฏิบัติเช่นนั้น เช่นการ
บริจาคให้มูลนิธิโรตารี และโรแทเรียนแต่ละคนหรือสโมสรแต่ละแห่ง
สามารถเลือกระดับการบริจาคแก่มนุษย์ได้ตามก�าลังของตน
 เม่ือท่านบริจาค ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือมากกว่าน้ี แก่
กองทุนประจ�าปี ท่านจะเป็นสมาชิกมูลนิธิโรตารีแบบสะสม และเม่ือ
คูณเงิน ๑๐๐ เหรียญด้วยสิบ ท่านจะเป็นสมาชิก พอล แฮริส เฟลโลว์                                                                                         
(ผู้ท่ีบริจาค ๑,๐๐๐ เหรียญหรือมากกว่าแก่กองทุนประจ�าปี หรือ
กองทุนโปลิโอพลัส หรือกองทุนระดับโลกท่ีอนุมัติแล้ว) ต้ังแต่ปี ค.ศ.
๑๙๕๗ เป็นต้นมาเรามีสมาชิก พอล แฮริส เฟลโลว์ มากกว่า ๑ ล้าน
คนแล้ว เม่ือใดท่ีโรแทเรียนบริจาค ๑,๐๐๐ เหรียญ หรือมากกว่าแก่
กองทุนประจ�าปี เขาจะได้เป็นสมาชิก (สมาคม) พอล แฮริส โซไซต้ี 
สโมสรโรตารีเจมส์ริเวอร์ (ริชมอนด์) รัฐเวอร์จิเนีย เป็นสโมสรหน่ึงท่ีมี
สมาชกิครบ 100% อยู่ในสมาคมน้ี และสโมสรของทา่นกส็ามารถเปน็
ได้เช่นเดียวกันด้วย 
 ขอให้เราคูณ ๑,๐๐๐ เหรียญด้วย ๑๐ อีกครั้งหนึ่ง                      
โรแทเรยีนผูท้ีส่ามารถบริจาคของขวญัส�าหรบัอนาคตจ�านวน ๑๐,๐๐๐ 
เหรียญหรือมากกว่าขึ้นไปให้แก่มูลนิธิก็จะได้เป็นสมาชิกสมาคม                   
ผู ้บริจาคจากผลประโยชน์ (Bequest Society) ส่วนเมเจอร์                                                                             
โดนเนอร์คือผู้ที่บริจาคเงินครบ ๑๐,๐๐๐ เหรียญหรือมากกว่าให้แก่           
มูลนิธิฯ ผมยังภูมิใจที่เราได้เพิ่มผู้บริจาครายใหญ่ได้อีก ๑๐๖ คนที่
ไต้หวัน ในช่วงเวลาฉลองโรตารีครบรอบ ๑๐๐ ปี ซึ่งเกินเป้าหมาย

๑๐๐ ของเรา และในปีต่อมาเราได้เพ่ิมเมเจอร์โดนเนอร์อีก ๑๐๓ คน
 รวมเงินบริจาคมากกว่า ๒ ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนประจ�าปี
 ของขวัญจากผู้บริจาคเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงชุมชนได้ท้ังชุมชน 
 ชมรม อาร์ช คลัมภ์ ให้การยกย่องผู้บริจาคระดับสูง ตั้งแต่ 
๒๕๐,๐๐๐ เหรียญหรือมากกว่า ซึ่งสามารถสัมผัสชีวิตผู้คนนับร้อย
นบัพนัในรุน่ต่อๆ ไป เดอืนนีผ้มขอคารวะผูบ้รจิาค ๑๑ คนและคูค่รอง
ในทีป่ระชมุอบรมผูว่้าการภาครบัเลอืก ทีส่ามารถยกระดบัเงนิบรจิาค
ในสมาคมของเขาเหล่านัน้ ผู้สนบัสนนุทีใ่จกว้างเหล่านีเ้ดนิทางไปจาก
ญีปุ่น่ ไนจเีรยี ไต้หวนัและสหรฐัเพือ่ไปฉลองการร่วมจติกศุลช่วยเหลอื
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 สุดท้ายนี้ ขอท่านลองคิดว่าสโมสรท่านสามารถกระท�าสิ่ง
ใดบ้าง จะเลือกการบริจาคแบบใด มรดกแบบใดที่ท่านปรารถนาจะ
มอบไว้ให้คนรุ่นหลัง จัดระดับการบริจาคที่เหมาะสมส�าหรับท่าน แต่
ไม่ว่า ท่านจะเลือกบรจิาคเท่าไร เป้าหมายของสโมสรท่านจะเป็นเท่าไร  
โปรดระลึกว่าของขวัญที่ท่านมอบไว้ในวันนี้ จะช่วยเหลือโรตารีและ
ชุมชนที่เราบ�าเพ็ญประโยชน์ในปีน้ี ปีหน้าและต่อๆ ไป ในวิธีการที่
พวกเราอาจไม่เคยทราบก็เป็นได้
 

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี
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บทบรรณาธิการ

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

ทฤษฎี หงส์ด�า (Black Swan theory)
“สิ่งที่เราไม่เคยเจอ ไม่ได้แปลว่าไม่มี” 
 เปรียบได้กับโลกเราก่อนหน้านี้ เชื่อว่าหงส์
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 “สิ่งไม่คาดฝัน เกิดขึ้นได้เสมอ”
 ปลายปี 2019 ถ้ามใีครบอกว่า เราทกุคนบนโลก
ใบนีจ้ะหยดุการตดิต่อระหว่างกนั ไม่ไปมาหาสู่กัน หลาย
คนคงคิดว่าเป็นเรื่องตลก และเป็นไปไม่ได้ 
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 ความโกลาหลจากการกักตุนสินค้า ท้ังอาหาร
และอุปกรณ์ป้องกันโรคของคนหมู่มาก
 ความขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ที่เกิดจาก
การเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาเดียวกันของคนหมู่มาก
 เราเหน็การให้ก�าลงัใจบคุคลากรทางการแพทย์ 
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 คงจะมเีร่ืองราวทีเ่ราไม่อยากเจอ ไม่อยากเผชญิ 
ตามมาอีกมากมาย สุดท่ีจะคาดคะเน รวมไปถึงองค์กร
โรตารีของเราด้วย

 “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”
 คงจะใช้ไม่ได้เสียแล้ว ต้อง 
 “ห่างกันไว้ ถึงจะไปด้วยกัน” 

 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน. วาณิช โยธาวุธ 

ธรรมชาติกลืนกินทุกสรรพสิ่ง @ นครวัด กัมพูชา (บรรยายภาพ)
** QR Code รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีหงส์ด�า**
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สนเทศโรตารี

	 การพัฒนาชุมชน	 หมายถึง	 การเปล่ียนแปลง	 การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างมี
กระบวนการ	(Process)	และเป็นการเปลีย่นแปลงอย่างมโีครงสร้างและแบบแผน	(Planed	
and	Structured	Change)	หรอืมกีารก�าหนดทศิทางเป้าหมายทีแ่น่นอน	(Ultimate	Goal)	
ที่อาจเป็นได้ทั้งการกระท�าของภาครัฐและภาคเอกชน	 หรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาค
รัฐกับเอกชน	ทั้งนี้	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่าง	ๆ	ให้ดีขึ้น	เช่น	เศรษฐกิจ	การศึกษา
เรยีนรู	้สขุภาพอนามยั	วฒันธรรมและการมส่ีวนร่วมของคนในชุมชน	เพือ่ให้มคีวามสามารถ
ที่จะพึ่งพาตนเองได้	 ในขณะเดียวกันยังอาจหมายถึงการเรียนรู้และการธ�ารงไว้ซ่ึงทุนทาง
สังคม	 (Social	 Capital)	 ที่ชุมชนมีมาตั้งแต่เดิม	 คือ	 ภูมิปัญญา	 ระบบนิเวศ	 ความเชื่อ								
ค่านิยม	วัฒนธรรม	ประเพณี	ขนบธรรมเนียม	ชาติพันธุ์	ศาสนาและภาษา
	 องค์กรโรตารก่ีอตัง้โดยมวีตัถปุระสงค์คอื	ใช้ความช�านาญหรอืวชิาชพีของตนเพือ่
บ�าเพญ็ประโยชน์ให้แก่ชมุชน	โรตารใีห้บรกิารผูอ้ืน่	ส่งเสรมิมาตรฐานจรยิธรรมทีสู่ง	พฒันา
ความเข้าใจ	 ไมตรีจิต	 และสันติภาพผ่านทางมิตรภาพของนักธุรกิจ	 นักวิชาชีพและผู้น�า
ชุมชน	
	 โรแทเรียนยึดม่ันในบริการผู้อ่ืนเหนือตน	 ท�าให้เป็นจริงผ่านช่องทางบริการ	 5	
แนวทาง	 ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ	 “บริิการิชุุมชุน”	 ผ่านโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีเน้นและให้
ความส�าคัญ	6	เรื่อง	ประกอบด้วย	สันติภาพและขจัดข้อขัดแย้ง	ป้องกันและการรักษาโรค	
น�้าและสุขอนามัย	สุขอนามัยของแม่และเด็ก	การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ	และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน	 โดยท�างานร่วมกับกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี	
(Rotary	Community	Corps)	และคลังเวลาโรตารี	(Rotary	Time	Bank)	
		 การบ�าเพ็ญประโยชน์ผ่านการพัฒนาชุมชนท่ียัง่ยนื	ขอแนะน�าให้สโมสรโรตารีทุก
แห่งก่อต้ังกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี	 (RCC)	 เพ่ือจับมือเป็นครอบครัวเดียวกันใน
การบ�าเพ็ญประโยชน์และการบริการชุมชน	ภายใต้หลักการท�างาน	“โริแทเรีิยนลงทุน ชุุมชุน
โริตารีิลงแริง”	กล่าวคือ
		 โรแทเรียนให้ศักยภาพทางด้านวิชาชีพ	 ทุนทรัพย์	 และวิชาการในการลงทุนท�า
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อให้บริการชุมชน	และกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์	ชุมชนโรตารีให้
ประสบการณ์	 การเข้าถึง	 แรงกาย	 และแรงใจในการลงมือปฏิิบัติการบ�าเพ็ญประโยชน์ใน
ชุมชนของตนเอง	ภายใต้พ้ืนฐาน	“โริตารีิเพ่ื่�อนคู่่�คิู่ด เป็็นมิตริชุุมชุน”	ซ่ึงจะท�าให้โรตารีเป็น
เพื่อนที่ดีของชุมชน	และโรตารีจะมีมิตรที่ดีช่วยบ�าเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมกัน	
	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 การท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต้องเกิดขึ้นจากความ
ต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วม	คือ	เป็นปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่และต้องการจะร่วมกัน
แก้ไขปัญหานัน้	ไม่ใช่เกดิจากความต้องการของโรตารฝ่ีายเดยีว	หากเกดิจากความต้องการ
ของชุมชน	เราจะมีผู้ร่วมด�าเนินโครงการที่รู้จริง	เข้าใจ	และเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง	และ
ชุมชนจะร่วมมือกับโรตารีอย่างดีเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเขาเอง	

อน. ลิขิต ล้ิมรสรวย 
สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์

“โรตารีเพื่อนค้่คิด เป็นมิตรชุมชน”



โรตารี สานสัมพันธ์โลก ตอน แนวกันไฟ
	 ในช่วงเวลาท้ายปีต่อต้นปี	คือตั้งแต่เดือนธันวาคมเรื่อยไปจนถึง
เดือนมีนาคม	คนไทยโดยรวมจะเผชิญกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	บาง
ปีมาเร็ว	 บางปีมาล่า	 เป็นอย่างน้ีอยู่ร�่าไป	 เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารพัดเหตุและเกิดผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก	
	 ผู้เขียนท�างานอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยา	ซึ่งตั้งอยู่กลางป่า	เจอไฟ
ไหม้ป่า	หมอกควนั	น�า้มกูน�า้ตาไหล	ฯลฯ	อยูเ่ป็นประจ�า	คนืหนึง่ตืน่มาตอน
ดกึ	พนกังานรักษาความปลอดภยัมาเคาะประตหู้องแจ้งให้ระวังไฟ	มองผ่าน
หน้าต่างเห็นเปลวไฟลุกเป็นแนว	มองดูน่ากลัว	บางวันเปิดประตูห้องขี้เถ้า
ก็ปลิวว่อนเข้ามา	ไม่เพยีงตวัเราทีพ่บปัญหา	ทกุคนในมหาวทิยาลยั	ชาวบ้าน	
ร้านค้า	ต่างเจอปัญหาเดียวกัน	
	 เมื่อสังเกตว่าเขาแก้ปัญหากันอย่างไร	พบความหลากหลายเป็น
อย่างมาก	บางคนบ่นให้ผูอ้ืน่	ผูส้ามารถ	ผูม้อี�านาจฟังเป็นประจ�า	เผือ่ว่าเขา
จะช่วยแก้ปัญหาให้	บางกลุม่รณรงค์ให้งดออกก�าลงักลางแจ้ง	หนกัเข้าแจ้ง
ให้นิสิตอยู่ในห้องใช้ผ้าเปียกอุดรูร่ัวในห้องเพ่ือกันควันพิษ	 ผู้ใจบุญแจก
หน้ากากอนามัยจนเกิดแฟชั่นหน้ากาก	หลายคนบอกแจ้งต�ารวจจับคนจุด
ไฟเผาป่า	อีกคนแย้งว่าเขาเผาป่าเอาเห็ดเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน	อีกกลุ่ม
บอกเผาวชัพชื	พดูกนัมากๆ	ขึน้บอกเผาจากประเทศเพือ่นบ้าน	ฯลฯ	คยุกนั
ไปมา	สัมมนาอีกหลายร้อยรอบ	สรุปว่า	การแก้ปัญหาไม่อาจท�าได้ด้วยคน
คนเดียว	หน่วยงานหน่วยเดียว	แต่ต้องร่วมมือกันและใช้หลายมาตรการ	ที่
ยงัไม่แน่ว่าจะมผีลสมัฤทธิด์งัทีห่วงัไว้หรอืไม่	แต่ควรจะต้องดขีึน้ในบางครัง้
บางคราว	บางสถานที่	บางกลุ่ม	และบางอื่นๆ	อีก
	 จังหวัดพะเยามกีารสร้างแนวกนัไฟระหว่างป่ากบัเขตเมืองเพราะ
เราอยู่ในป่า	 เขตแนวกันไฟจึงมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน	 โดยปกติมีหน่วยงาน
มากมายมีหน้าที่ในการควบคุมไฟอยู่แล้ว	 ท�าหน้าที่ทั้งร่วมกันท�าและต่าง
คนต่างท�า	เช่น	ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ศนูย์ป่าไม้	หน่วย
ป้องกันและพัฒนาป่าไม้	 สถานีนววัฒนวิจัย	 กองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคง	กรมทหารราบที่	17	กองพันทหารปืนใหญ่	ฯลฯ	รวมประมาณ	30	
หน่วย	ในระดบัชาวบา้นมกีารแบง่งานใหอ้ยูใ่นความดแูลของผู้ใหญ่บ้านหมู่
ต่าง	 ๆ	 มีจิตอาสา	 ทราบว่าทุกหน่วยต่างมีแผนงานของหน่วยตนเอง	 มี									
งบประมาณในการด�าเนินการมากบ้าง	น้อยบ้าง	ติดไปทางไม่ค่อยจะพอ	มี
กลุ่มอาสาสมัครมาร่วมด้วยช่วยกัน	 รวมกันได้ดีเพราะต่างทราบว่าจะมีภัย
และตระหนักรู้ในพิษภัยของไฟป่า	

ผู้เขียนเริ่มเขียนโครงการ	global	grant	เพื่อขอรับการสนับสนุนสร้างแนว
กนัไฟ	เริม่จากหาความต้องการของชุมชนโดยไปคยุและร่วมประชมุกบักลุม่
ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องหลายต่อหลายครัง้	เพือ่ให้ทราบว่าคนพะเยาต้องการความ
ช่วยเหลืออะไรบ้างหรือไม่	 พบว่า	 เขาพยายามสร้างแนวกันไฟก่อนถึง
เทศกาลไฟไหม้ป่าอยูแ่ล้ว	เขาจะเตรยีมตวักนัตัง้แต่เดือนธนัวาคมและสร้าง
ให้เสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์	เพราะไฟจะไหม้มากขึ้นในเดือนมีนาคม
และเมษายน	 จะได้ไม่ลามเข้ามาท�าลายชีวิตและทรัพย์สิน	 ได้เรียนรู้มาก
มายในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน	 เคยแต่ร�าคาญใจเม่ือไฟมา	 พอเห็นความ
ล�าบาก	 ความขัดแย้งในการแก้ปัญหา	 วิถีชีวิต	 การงานและอาชีพ	 ความ
ขาดแคลนอุปกรณ์จ�าเป็น	 ความเจ็บป่วย	 การระดมผู้คน	 ความร่วมมือที่
จ�าเป็นต้องม	ีความพยายามในการท�าแผนการป้องกันและควบคมุไฟได้อ่าน
รายงานทั้งความส�าเร็จและความล้มเหลวของปีที่ผ่านๆ	 มา	 พบว่าไม่ง่าย	
ต้องการความร่วมมือในระดับสูงจริงๆ	 และรับทราบว่าเป็นความจ�าเป็น
อย่างยิ่งของชุมชนที่ต้องแก้ปัญหาไฟป่า
	 เมื่อต้องตอบค�าถามเรื่อง	area	of	focus	ต้องขอค�าแนะน�าจาก
เจ้าหน้าทีข่อง	TRF	เขาขอข้อมูลมากมาย	ได้แก่	ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ	
แผนการควบคุมและป้องกันไฟ	พื้นที่ที่จะด�าเนินการ	 การวัดและประเมิน
ผลทีช่ดัเจน	ต้องชีใ้ห้ชัดว่าโครงการนีจ้ะท�าอย่างไร	จดุไหน	ได้ผลได้อย่างไร	
ที่ส�าคัญต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ	หน่วยงานเป็นส�าคัญ	 กว่าจะ
เขียนโครงการให้ผ่านได้ก็เป็นเรื่องทุลักทุเล	เขียนไปถามไปเรียนรู้ไป
	 ขณะนีไ้ด้รบั	global	grant	เรยีบร้อยแล้ว	และด�าเนนิงานไปแล้ว	
เริ่มด้วยการประชุมระหว่างหน่วยงานกว่า	 30	 หน่วยเพื่อถามให้แน่ชัดว่า
หน้าตาของงานที่ท�าเสร็จคืออะไร	วัดอย่างไร	ได้ค�าตอบว่าคือถนนแนวกัน
ไฟกว้าง	 8	 เมตร	 ยาว	 30	 กิโลเมตรโดยประมาณ	 แสดงได้จากภาพถ่าย	
ค�าถามต่อไปว่างานชิน้นีอ้ยูใ่นส่วนใดของแผนควบคมุและป้องกนัไฟป่า	พบ
ว่าเป็นหนึง่ในหลายๆ	ข้อทีป่รากฏิในแผนต้องการอะไรบ้าง	ตอบว่าต้องการ
อุปกรณ์มากมาย	 เช่น	 เครื่องตัดหญ้า	 เครื่องพ่นน�้า	 วิทยุสื่อสาร	 ชุดผจญ
เพลิง	หน้ากากอนามัยและอื่นๆ	ซึ่งต้องรีบจัดหาให้	และเขารายงานการท�า
แนวกันไฟเป็นภาพทุกวัน	 ทุกหน่วยถือโอกาสน�าภาพแห่งความภูมิใจของ
หน่วยท�างานมาน�าเสนอเสียด้วยเลย		
	 อย่างไรก็ตาม	 โครงการยังไม่จบและยังไม่ถึงเวลารายงาน	 ยังมี
อีกเยอะที่ต้องท�าคงต้องได้เรียนรู้อีกมาก

Article : บทความ
อน.ดร. บุษบง  จำเริญดารารัศมี 

สโมสรโรตารีพะเยา 

08  มีนาคม-เมษายน 2563

สนเทศโรตารี

	 การพัฒนาชุมชน	 หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลง	 การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างมี
กระบวนการ	(Process)	และเป็นการเปลีย่นแปลงอย่างมโีครงสร้างและแบบแผน	(Planed	
and	Structured	Change)	หรอืมกีารก�าหนดทศิทางเป้าหมายทีแ่น่นอน	(Ultimate	Goal)	
ที่อาจเป็นได้ทั้งการกระท�าของภาครัฐและภาคเอกชน	 หรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาค
รัฐกับเอกชน	ทั้งนี้	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่าง	ๆ	ให้ดีขึ้น	เช่น	เศรษฐกิจ	การศึกษา
เรยีนรู	้สุขภาพอนามยั	วฒันธรรมและการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	เพือ่ให้มคีวามสามารถ
ที่จะพึ่งพาตนเองได้	 ในขณะเดียวกันยังอาจหมายถึงการเรียนรู้และการธ�ารงไว้ซ่ึงทุนทาง
สังคม	 (Social	 Capital)	 ที่ชุมชนมีมาตั้งแต่เดิม	 คือ	 ภูมิปัญญา	 ระบบนิเวศ	 ความเชื่อ								
ค่านิยม	วัฒนธรรม	ประเพณี	ขนบธรรมเนียม	ชาติพันธุ์	ศาสนาและภาษา
	 องค์กรโรตารก่ีอตัง้โดยมวีตัถปุระสงค์คอื	ใช้ความช�านาญหรอืวชิาชพีของตนเพือ่
บ�าเพญ็ประโยชน์ให้แก่ชมุชน	โรตารใีห้บรกิารผูอ้ืน่	ส่งเสรมิมาตรฐานจริยธรรมทีส่งู	พัฒนา
ความเข้าใจ	 ไมตรีจิต	 และสันติภาพผ่านทางมิตรภาพของนักธุรกิจ	 นักวิชาชีพและผู้น�า
ชุมชน	
	 โรแทเรียนยึดม่ันในบริการผู้อ่ืนเหนือตน	 ท�าให้เป็นจริงผ่านช่องทางบริการ	 5	
แนวทาง	 ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ	 “บริิการิชุุมชุน”	 ผ่านโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีเน้นและให้
ความส�าคัญ	6	เรื่อง	ประกอบด้วย	สันติภาพและขจัดข้อขัดแย้ง	ป้องกันและการรักษาโรค	
น�้าและสุขอนามัย	สุขอนามัยของแม่และเด็ก	การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ	และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน	 โดยท�างานร่วมกับกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี	
(Rotary	Community	Corps)	และคลังเวลาโรตารี	(Rotary	Time	Bank)	
		 การบ�าเพ็ญประโยชน์ผ่านการพัฒนาชุมชนท่ียัง่ยนื	ขอแนะน�าให้สโมสรโรตารีทุก
แห่งก่อต้ังกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี	 (RCC)	 เพ่ือจับมือเป็นครอบครัวเดียวกันใน
การบ�าเพ็ญประโยชน์และการบริการชุมชน	ภายใต้หลักการท�างาน	“โริแทเรีิยนลงทุน ชุุมชุน
โริตารีิลงแริง”	กล่าวคือ
		 โรแทเรียนให้ศักยภาพทางด้านวิชาชีพ	 ทุนทรัพย์	 และวิชาการในการลงทุนท�า
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อให้บริการชุมชน	และกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์	ชุมชนโรตารีให้
ประสบการณ์	 การเข้าถึง	 แรงกาย	 และแรงใจในการลงมือปฏิิบัติการบ�าเพ็ญประโยชน์ใน
ชุมชนของตนเอง	ภายใต้พ้ืนฐาน	“โริตารีิเพ่ื่�อนคู่่�คิู่ด เป็็นมิตริชุุมชุน”	ซ่ึงจะท�าให้โรตารีเป็น
เพื่อนที่ดีของชุมชน	และโรตารีจะมีมิตรที่ดีช่วยบ�าเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมกัน	
	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 การท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต้องเกิดขึ้นจากความ
ต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วม	คือ	เป็นปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่และต้องการจะร่วมกัน
แก้ไขปัญหานัน้	ไม่ใช่เกดิจากความต้องการของโรตารฝ่ีายเดยีว	หากเกดิจากความต้องการ
ของชุมชน	เราจะมีผู้ร่วมด�าเนินโครงการที่รู้จริง	เข้าใจ	และเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง	และ
ชุมชนจะร่วมมือกับโรตารีอย่างดีเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเขาเอง	

อน. ลิขิต ล้ิมรสรวย 
สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์

“โรตารีเพื่อนค้่คิด เป็นมิตรชุมชน”

9
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จะอย้่รอดจากพฤติกรรมใช้แล้วทิ้งได้อย่างไร?

โรแทเรียนมีทางออก

By Susan Freinkel

อน. สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สโมสรโรตารีบางเขน

10  มีนาคม-เมษายน 2563

ความตายจากพลาสติก

6 ล้าน 
คือ เส้นใยพลาสติกที่หลุด

ออกจากเครื่องนุ่งห่มที่ทำจาก
ใยสังเคราะห์ในระหว่างการ

ซักหนึ่งครั้ง

139 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ์ 

คือ ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ส้ญ
เสียไปจากการบริโภค 

พลาสติกตลอดเวลาหนึ่งปี

6.5 พันล้านย้โร (หรือ
ประมาณ 7.2 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ์) คือเงินที่จะ
ประหยัดได้ภายในปี พ.ศ.

2573 ในสหภาพยุโรป เมื่อ
เริ่มมีปฏิบัติการจำกัดการใช้

พลาสติกใช้แล้วทิ้ง

10 นิ้ว 
คือ ความหนาของการป้

พลาสติกใช้แล้วทิ้งบนแผ่นดิน
ประเทศอาร์เจนตินาทั้ง

ประเทศ



 เมือ่ท่านดืม่น�า้หมดไปขวดหนึง่ หรอืใช้น�า้ยาซกัผ้าขวดหนึง่ 
หรือดื่มนมหมดไปขวดหนึ่ง ส�าหรับท่านแล้วเมื่อกินหมดใช้หมดก็คือ
จบกระบวนการ แต่ส�าหรับขวดที่ทิ้งไปนั้นชีวิตของพวกเขาเพิ่มเริ่ม
ต้น หลังจากขยะที่เหมาะสมจะรีไซเคิลได้นี้ถูกเก็บรวบรวมไว้ มันจะ
ถูกแยกออกเป็นประเภทแก้ว โลหะ และพลาสติก จากนั้นขายต่อให้
คนกลางที่จะน�าไปบดเป็นเศษชิ้นเล็กๆ หรืออัดเป็นเม็ดหรือเมล็ด ที่
เรียกว่า “เนอร์เดิล” แล้วขายต่อให้โรงงานที่จะน�าไปหลอมละลาย
เพื่อชุบชีวิตให้เป็นผลิตภัณฑ์์ใหม่
 เม่ือยกก้นขวดข้ึนดู จะพบว่ามีรหัสตัวเลขเจ็ดตัวท่ีเป็นการ
ระบุว่าขวดน้ันๆ ใช้ความร้อนท่ีอุณหภูมิเท่าไรในการหลอมละลาย แต่
จะมีพลาสติกเพียงสองประเภทเท่านั้นที่นิยมน�าไปเข้ากระบวนการ
รไีซเคลิ นัน่คอืพลาสตกิจากขวดโซดาและน�า้ดืม่ทีเ่ป็นหมายเลข 1 ซึง่
เมือ่รไีซเคลิแล้วสามารถน�าไปใช้ผลิตพรมและส่ิงทอเทยีมขนสตัว์ ส่วน
ขวดนม ขวดน�้าผลไม้ และขวดน�้ายาซักผ้า จัดเป็นพลาสติกประเภท 
2 เอาไปแปรรปูท�าไม้เทยีม ถงัน�า้ และจานร่อน (เครือ่งเล่นกฬีาอย่าง
หนึ่ง) ได้ เรามีเทคโนโลยีในการแปรรูปพลาสติกใช้แล้วให้เป็นน�้ามัน

 ค�าว่า “คามิโล” หมายถึงเกลียวคลื่นในภาษาฮาวาเอียน 
เป็นชื่อที่เหมาะสมอย่างยิ่ง กับชายหาดใกล้แผ่นดินใต้สุดของเกาะ
ฮาวาย ในอดีตชาวฮาวายค้นหาไม้ท่ีลอยมาตามคลื่นน�้าทะเล ที่ซัด
เข้าฝั่งแล้วติดอยู่ตามชายหาดคามิโล เพื่อน�าไปเจาะท�าเรือแคนู 
ปัจจุบัน ฝั่งทะเลเดียวกันนี้ พัดพาเอาชิ้นส่วนพลาสติกหลายรูปแบบ
หลายขนาดเข้ามา พร้อมกับได้ฉายาใหม่ว่า “ชายหาดพลาสติก” ที่
แตกต่างจากชายหาดอืน่ๆ ก็เพราะเป็นชายหาดทีส่กปรกทีส่ดุในโลก
 ลักษณะการหมุนของกระแสน�้า ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ทีเ่รยีกว่าซบัทรอปิคอลจายเออร์แปซฟิิคเหนอื ไหลลงใต้โดยผ่านทาง
ตะวนัตกของทวปีอเมรกิาเหนอื ข้ามมหาสมทุรแปซฟิิค ขึน้เหนอืผ่าน

ฝั่งทะเลญี่ปุ่น แล้ววกกลับข้ามมหาสมุทรแปซิฟิคจนครบรอบ ตรง
กลางของการไหลเวียนนี้คือ จุดสงบที่รู้จักกันในนามจุดรวมกองขยะ
ทัง้มวลในมหาสมุทรแปซฟิิค ซ่ึงเม่ือหกัเอาพืน้ทีข่องเกาะขยะออกไป 
ยงัมพีืน้ทีก่องขยะใหญ่กว่าเทก็ซสัสองเท่า มนัคอืถ้วยซปุพลาสตกิจิว๋ 
ซึ่งเป็นพลาสติกจากอเมริกาเหนือและเอเซียรวมกัน ผ่านการบดให้
เลก็ลง มองดคูล้ายผงเครือ่งปรงุทีล่อยอยูใ่นถ้วยซปุ เกาะทัง้หลายใน
ฮาวายเปรยีบเสมอืนตะแกรงกรองขยะ ชายหาดของแต่ละเกาะกด็ดู
ซับขยะไปเกาะละเล็กละน้อย เฉลี่ยแล้ว 15-20 ตันต่อปี ที่จะมีขยะ
ตกค้างตามชายหาดยาว 9 ไมล์ ซึ่งรวมถึงคามิโลด้วย ซึ่งนับเป็น
สัดส่วนร้อยละเก้าสิบของขยะพลาสติกที่ผ่านเข้ามาในแหล่งรับขยะ
มหาสมุทรแปซิฟิคแห่งนี้
 จากการจดักจิกรรมบิก๊คลนีนิง่ในเดอืนสงิหาคมซึง่จดัเพยีง
วันเดียว คณะอาสาสมัครจากสโมสรโรตารีเซ้าธ์ไฮโลและคณะกลุ่ม
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีร่วมกัน สามารถเก็บขยะท่ีมากับน�้าทะเลได้ถึง 790 
ปอนด์แยกอยู่ในถุงขยะ 37ถุง มีเศษพลาสติก 100 ปอนด์ และแห
อวนอีก 300 ปอนด์ ในฤดูใบไม้ร่วงท่ีผ่านมา ส่วนปกครองท้องถ่ิน
ฮาวายได้เสร็จส้ินโครงการรีไซเคิลพลาสติก สโมสรฯ จึงร่วมกับ
กองทนุอนรุกัษ์สัตว์ป่าฮาวายและองค์กรอืน่ๆ หาทางเปล่ียนวธีิก�าจัด
ขยะพลาสติกแทนการฝังกลบ “เพราะเราเป็นชุมชนเกาะที่อยู่โดด
เดีย่ว เราจงึต้องรบัผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากสภาพแวดล้อม
ที่แย่ลง มากกว่าชุมชนอื่นๆ” นายกสโมสรโรตารีเซ้าธ์ไฮโล คีธ          
กรีเออร์ ซ่ึงเป็นประธานโครงการนี้ด้วยกล่าว “รอยเท้าของเราถูก
จ�ากดัไว้ทีน่ี ่หากเราไม่ท�าอะไรเลยกบัทีท่ีเ่ราอยู ่เราจะไม่เหลอืท่ียนืท่ี
นี่หรือที่ไหนอีกเลย”

Paradise Lost
สวรรค์อำลา 

A New Life
ชีวิตใหม่

6% 
คือ สัดส่วนของการผลิตพลาสติก
จากนำ้ามันปิโตรเล่ียมท่ีบริโภคในโลก

42% 
คือ สัดส่วนของส่วนผสมช้ินส่วน

ไมโครพลาสติกในยางล้อรถยนต์ ท่ี

ถ้กท้ิงลงทะเลผ่านแม่นำ้าในทวีป
ยุโรป

8.8 ล้านตัน 
คือ จำนวนช้ินส่วนพลาสติกท่ีพบ
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ความตายจากพลาสติก

6 ล้าน 
คือ เส้นใยพลาสติกที่หลุด

ออกจากเครื่องนุ่งห่มที่ทำจาก
ใยสังเคราะห์ในระหว่างการ

ซักหนึ่งครั้ง

139 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ์ 

คือ ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ส้ญ
เสียไปจากการบริโภค 

พลาสติกตลอดเวลาหนึ่งปี

6.5 พันล้านย้โร (หรือ
ประมาณ 7.2 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ์) คือเงินที่จะ
ประหยัดได้ภายในปี พ.ศ.

2573 ในสหภาพยุโรป เมื่อ
เริ่มมีปฏิบัติการจำกัดการใช้

พลาสติกใช้แล้วทิ้ง

10 นิ้ว 
คือ ความหนาของการป้

พลาสติกใช้แล้วทิ้งบนแผ่นดิน
ประเทศอาร์เจนตินาทั้ง

ประเทศ
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Thing your club can do
สิ่งที่สโมสรท่านจะทำได้
สโมสรโรตารีทั่วโลก กำลังใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการทำโครงการลดขยะ

พลาสติกที่ถ้กใช้ระหว่างการประชุม หรือทำ
กิจกรรมโรตารีเพื่อเป็นตัวอย่างของ       

แรงบันดาลใจ ลองอ่านวิธีการที่สโมสร      
เหล่านั้นได้ปฏิบัติแล้วดังต่อไปนี้

สโมสรโรตารีบันดาสุไหงปัตตานี ในประเทศ
มาเลเซีย ทำความตกลงกับสถานที่ประชุม

ประจำสัปดาห์ว่าให้เสริฟนำ้าจากเหยือกใส่แก้ว
นำ้าแบบใช้ซำ้าได้ แทนที่จะแจกขวดนำ้าพลาสติก

ตามปกติ

สมาชิกสโมสรโรตารีอีคลับ 9790 ประเทศ
ออสเตรเลีย อุปถัมภ์การก่อตั้งกลุ่มชุมชน

โรตารีที่มีภารกิจเฉพาะเรื่องพลาสติก และตั้ง
ชื่อว่า “กลุ่มชุมชนโรตารีพลาสติก            

ไวซ์ บีชเวิร์ธ ในปี 2562 RCC กลุ่มนี้
สามารถลดขยะจำนวนถึง 545 ล้กบาศก์ฟุต 

ไม่ให้มีชะตากรรมสุดท้ายที่ฝังกลบขยะ

สโมสรโรตารีวัลเหการวดี ประเทศอินเดีย ให้
ยืมเครื่องจานชามสเตนเลสสำหรับใช้การ

ประชุมสโมสร และกิจกรรมโรตารี

สโมสรโรตารีแอนนาโพลิส รัฐ์แมรีแลนด์ 
จับมือกับองค์กรส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน และ

บริษัทผลิตส่วนผสมเคมี จัดเทศกาลกินป้เพ่ือ
หาทุนทำโครงการลดขยะเป็น “0” ซ่ึงทำต่อ
เน่ืองกันมาเจ็ดปีแล้ว งานน้ีใช้ถ้วยชาม ถาด 
และภาชนะใส่อาหารท่ีทำจากส่วนประกอบ

พลาสติกรีไซเคิล ซึ่งในแต่ละปีจะมีเศษขยะที่
นำไปทำเป็นส่วนประกอบแบบนี้ถึง 14.5 ตัน

ในเทศกาลกินซี่โครงหม้และวัว สโมสรโรตารี
เกิลฟ์ ทริลเลียม รัฐ์ออนแทริโอ แคนาดา มี
บริการเติมนำ้าฟรี ให้กับผ้้ที่ซื้อขวดแบรนด์ดัง 

ที่ใช้ซำ้าได้
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 ขยะพลาสติกมีแหล่งที่มาจากภาชนะบรรจุและหีบห่อมากที่สุดในบรรดา
ผลิตภัณฑ์์พลาสติกทั้งหมด ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 65 ในสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 59 ใน
ยุโรป) ขยะบางส่วนสามารถแปรรูปคืนสภาพได้ แต่มีขยะอีกแยะที่น�าไปรีไซเคิลได้แต่
หลุดรอดไป ไม่ใช่เพราะเทศบาลไม่ได้ไปเก็บมาแต่มันไม่สามารถแยกส่วนได้ หรือมัน
ติดฉลากเหนียวแน่นเกินไป หรือเปื้อนอาหารเกินไป
 ประเดน็นีม้คีวามสลบัซบัซ้อน ครัน้จะเปลีย่นไปแปรสภาพวสัดุแบบอืน่กอ็าจ
พบกบัปัญหาอปุสรรคอืน่ๆ ทีม่ากกว่า เช่น แก้ว มปัีญหาเรือ่งน�า้หนกัในการขนส่ง ท�าให้
เปลอืงเชือ้เพลงิ กระดาษใช้ครัง้เดยีวทิง้ กม็ปัีญหาเรือ่งคาร์บอนในกระดาษทีจ่ะกระทบ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติก
 บรรจภัุณฑ์์คือเป้าหมายของการร่วมมอืในพนัธสัญญาเศรษฐกจิพลาสตกิใหม่
ระดับโลก ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 400 แห่งร่วมลงนามผูกพัน ในนี้รวมไปถึง
บรรษทัขนาดยกัษ์ใหญ่ของโลกเช่น เนสต์เล่ เป๊ปซี ่โคคา-โคล่า และยนูลิิเวอร์ เป้าหมาย
คอื การสร้างสรรค์เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ของพลาสตกิซึง่เป็นกระ
บวนการของการก�าจัดพลาสติกที่เกินความจ�าเป็นให้หมดสิ้นไป ให้หลักประกันว่าการ
ใช้พลาสติกจะต้องค�านึงถึงการน�ากลับไปใช้ได้ใหม่ สามารถรีไซเคิลได้หรือใช้เป็นส่วน

Waste Not
ขยะที่มีค่า 

ดิบและเช้ือเพลิงต่างๆ แต่อุตสาหกรรมรีไซเคิลตักตวงผลประโยชน์จากพลาสติกเหลือ
ทิ้งเหล่านี้เพียง 14 เปอร์เซนต์เท่านั้น
 กระดูกสันหลังของธุรกิจรีไซเคิลคือคนเก็บขยะที่มีอยู่ทั่วโลก บางทีคนพวกนี้
ได้รับฉายาว่า “นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมล่องหน” ในบราซิล การเก็บขยะถูกจัดไว้เป็น
อาชีพแขนงหน่ึงอย่างเป็นทางการ ท่ัวประเทศมี “คาทาดอเรส” (ชื่อที่คนทั่วไปเรียก) 
นบัแสนคน ทีท่�าให้อตุสาหกรรมรไีซเคลิกว่าร้อยละเก้าสบิเป็นไปได้ บราซลิเป็นประเทศ
แรกที่บรรจุนโยบายการจัดการขยะแห่งชาติให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเก็บขยะ และใน
การจัดแข่งขันฟุตบอลเวิร์ลด์คัพ 2014 รัฐบาลถึงกับต้องท�าสัญญาจ้างงานคนเก็บขยะ
เพื่อจัดการกับขยะ
 ในเมืองริโอคลาโร่ ขยะพลาสติกจะถูกแยกออกตามประเภท และถูกขายให้
แก่คนกลางทีจ่ะน�าไปท�าความสะอาด บด และตากแห้ง แล้วขายต่อเพือ่ท�าก�าไร สโมสร
โรตารรีโิอคลาโร่-อลัโวราโด ประเทศบราซลิร่วมกบัสโมสรโรตารีลองวูด้ รฐัเพนซลิวาเนยี 
ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกันท�าโครงการ Global Grant ของมูลนิธิโรตารีเพ่ือจัดหา
เครื่องผลิตเม็ดพลาสติกให้แก่สหกรณ์คนเก็บขยะ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น
จากสิ่งที่ขายถึงร้อยละห้าสิบ และยังเพิ่มอาชีพคาทาดอเรสให้แก่ประชาชนด้วย



 มีรายงานเร็วๆ น้ีว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสาม
ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ท้ิงขยะพลาสติกลงทะเลมากท่ีสุด ตามหลังก็แค่
เพียงประเทศจีนกับอินเดีย และมะนิลาเป็นเมืองหลวงท่ีทิ้งขยะ
พลาสติกมากที่สุดในโลกอย่างไม่มีเมืองหลวงใดเทียบได้
 สถานะของประเทศฟิลิปปินส์ มีคนเรียกเล ่นๆ ว ่า 
“เศรษฐกิจถุงซอง” อันเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างปมปัญหา
พลาสติกที่แท้จริง ถุงซองขนาดพอดีมือนี้เปิดทางให้ผู้บริโภคที่มีราย
ได้น้อยได้ใช้สนิค้าฟุ่มเฟือยในราคาไม่ก่ีสลงึ เช่น ซองใส่แชมพ ูยาสฟัีน 

โลชั่น สบู่ซักล้าง อาหาร และแม้แต่เครื่องดื่ม วิธีนี้ช่วยให้พวกเขาได้
ลองใช้ของดีมีคุณภาพ ซึ่งหากเป็นหีบห่อปกติ พวกเขาจะไม่มีวันได้
ลองใช้เลย แต่ซาเช่ท์หรือถุงซองนี้เป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นสองชั้นคือ
พลาสตกิกบัอลมูเินยีม ซึง่เกอืบเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะน�าไปรไีซเคลิ ซ�า้ร้าย
ประเทศน้ีก็ใช้ซาเช่ท์กันมากมายถึงหกหม่ืนล้านซองต่อปี ซึ่งเป็น
ปริมาณที่มากพอจะปูทับพื้นที่ของนครมะนิลาให้หนาขึ้นมาถึงหนึ่ง
ฟุตทีเดียว 
 สิง่ทีซ่�า้เตมิปัญหาในขณะนีค้อืความผดิพลาดในการน�ากอง
ขยะที่รวบรวมมาไปทิ้งอย่างไม่เหมาะสม มีรายงานชิ้นหนึ่งระบุว่า
ขยะที่พบในท้องทะเลฟิลิปปินส์มีมากถึงร้อยละ 74 เกิดจากความ 
มักง่ายในการน�ากองขยะไปทิ้งในทะเลตรงๆ หรือทิ้งในพื้นที่รับขยะ
ที่ใกล้แหล่งน�้าที่ออกไปสู่ทะเล และจุดที่เกิดความมักง่ายน้ีก็อยู่ใกล้
กับชุมชนคนยากจนหรือชุมชนผู้บริโภคซาเช่ท์
 สโมสรโรทาแรคท์ทากาบีลาแรน ต้ังอยู่บนเกาะโบฮอล 
ประเทศฟิลิปปินส์ ทุ่มเทสรรพก�าลังเพื่อจัดการกับพลาสติกใช้ครั้ง
เดียว พวกเขาได้รับความร่วมมือจากแฟ็บแล็ปโบฮอลฟิลิปปินส์ ซ่ึง
เป็นแล็ปออกแบบผลิตภัณฑ์์วิธีดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
สมาชิกของสโมสรได้ช่วยออกแบบต้นแบบของช�าร่วย จากช้อน
ไอศกรีมทิ้งจากร้านไอศกรีมใกล้ๆ โครงการนี้ประกวดได้รางวัลชนะ
เลิศการแข่งขันโครงการโรทาแรคท์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สโมสรฯ 
ยังได้มีโครงการช่วยลดการใช้หลอดเครื่องด่ืมพลาสติก โดยจัด
จ�าหน่ายหลอดโลหะเพื่อใช้แทนในร้านขายของที่ระลึกแห่งหนึ่ง 
“บางทไีม่ช้ากเ็รว็ ประเทศของเราจะเปล่ียนจากประเทศล�าดบัทีส่าม
ในการท�าลายสิง่แวดล้อมด้วยพลาสติกมากทีส่ดุ ไปเป็นประเทศล�าดบั
สามทีท่�าลายส่ิงแวดล้อมน้อยทีสุ่ดกไ็ด้” เจอโรม มานาทดั กล่าว และ
เขานี่เองที่เป็นผู้เสนอท�าโครงการเปลี่ยนช้อนเป็นของช�าร่วยในปีที่
เขาปฏบัิตหิน้าทีน่ายกสโมสร “เราเชือ่ว่าการลงมอืท�าทกุอย่างท่ีท�าได้

Trash to Treasure
ปั้นขยะให้เป็นทอง

ผสมได้ และทีส่�าคญัพลาสตกินัน้จะต้องวนเวยีนอยูใ่นระบบเศรษฐกจิ
ภายใน ไม่ให้เล็ดลอดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ (อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง www.newplasticseconomy.org)
 สโมสรโรตารีเวโรบีช รัฐฟลอริด้า ก�าลังศึกษาโครงการ
รีไซเคลิพลาสตกิภายในชมุชน โดยความรว่มมอืกบัองคก์รบรหิารสว่น
ท้องถ่ินฝ่ายขยะฝงักลบ โดยทางสโมสรจดัหาและวางถงัรบัพลาสตกิ
รีไซเคิลไว้ท่ีโรงเบียร์และร้านขายสินค้าตามห้างต่างๆ เพ่ือรวบรวม
พลาสติกห่อของ องค์กรบริหารท้องถ่ินดังกล่าวจะเก็บรวบรวมฟิล์ม
พลาสตกิใสพนัหอ่ผลติภณัฑ์์กับไมพ้าเลตน้ัน ส่งตอ่ไปยงัศนูยรี์ไซเคิล

 ซ่ึงจะขายส่งต่อไปยงัโรงงานท�าเฟอร์นิเจอร์และไม้เทียมจากพลาสติก
 สโมสรแห่งน้ียังจัดวางภาชนะรองรับขยะพลาสติกไว้ตามโรงเรียน 
24 แหง่ในเขตองคก์รปกครองทอ้งถ่ินน้ี เพ่ือใหนั้กเรียนท้ิงถุงพลาสตกิ
ห่ออาหารกลางวันของพวกเขา     
 ถุงพวกน้ีจะถกูรวบรวมสง่ตอ่ไปยงัรา้นขายของช�าเครอืขา่ย
ร้านพับริกซ์ (Publix) ท่ีเข้ามาร่วมในโครงการน้ี “ถ้าสโมสรโรตาร ีใด
ต้องการท�าโครงการคล้ายๆ กันอย่างน้ี” แดเนียล คอมพาสจาก
สโมสรโรตารเีวโรบชี กลา่ว “พลาสตกิอีกจ�านวนมหาศาลกจ็ะไม่ต้อง
ไปอยู่ในกระบวนการฝังกลบ”

15 นาที 
คือ อายุการถ้กใช้งานโดย
เฉลี่ยของพลาสติกหนึ่งใบ

9% 
คือ สัดส่วนของถุง
พลาสติกที่ผลิตใน

สหรัฐ์อเมริกาที่ได้รับ
การนำไปรีไซเคิลต่อ

32%
คือ สัดส่วนของขยะ

พลาสติกที่ถ้กทิ้งตามพื้นที่
ชายฝั่งทะเลอย่างไม่ 

เหมาะสม

5 จาก 15 
เครือข่ายร้านค้าชั้นนำที่
ร่วมลงนามใน “พันธ
สัญญาเศรษฐ์กิจ 

พลาสติกใหม่ระดับโลก”

30% 
คือ สัดส่วนของใช้ในชีวิต

ประจำวันที่ผลิตจาก
พลาสติก

110,000
 คือ หน่วยจำนวนไมโคร
พลาสติกที่คนอเมริกัน
ผ้้ใหญ่หนึ่งคนได้รับใน 

หนึ่งวัน

450 ป ี
คือ เวลาที่ใช้ในการย่อย

สลายขวดพลาสติก    
ขวดหนึ่ง

81% 
คือ นำ้าประปาที่จ่ายให้

บริโภคกันทั่วโลกที่มีองค์
ประกอบของไมโคร

พลาสติก

Thing your club can do
สิ่งที่สโมสรท่านจะทำได้
สโมสรโรตารีทั่วโลก กำลังใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการทำโครงการลดขยะ

พลาสติกที่ถ้กใช้ระหว่างการประชุม หรือทำ
กิจกรรมโรตารีเพื่อเป็นตัวอย่างของ       

แรงบันดาลใจ ลองอ่านวิธีการที่สโมสร      
เหล่านั้นได้ปฏิบัติแล้วดังต่อไปนี้

สโมสรโรตารีบันดาสุไหงปัตตานี ในประเทศ
มาเลเซีย ทำความตกลงกับสถานที่ประชุม

ประจำสัปดาห์ว่าให้เสริฟนำ้าจากเหยือกใส่แก้ว
นำ้าแบบใช้ซำ้าได้ แทนที่จะแจกขวดนำ้าพลาสติก

ตามปกติ

สมาชิกสโมสรโรตารีอีคลับ 9790 ประเทศ
ออสเตรเลีย อุปถัมภ์การก่อตั้งกลุ่มชุมชน

โรตารีที่มีภารกิจเฉพาะเรื่องพลาสติก และตั้ง
ชื่อว่า “กลุ่มชุมชนโรตารีพลาสติก            

ไวซ์ บีชเวิร์ธ ในปี 2562 RCC กลุ่มนี้
สามารถลดขยะจำนวนถึง 545 ล้กบาศก์ฟุต 

ไม่ให้มีชะตากรรมสุดท้ายที่ฝังกลบขยะ

สโมสรโรตารีวัลเหการวดี ประเทศอินเดีย ให้
ยืมเครื่องจานชามสเตนเลสสำหรับใช้การ

ประชุมสโมสร และกิจกรรมโรตารี

สโมสรโรตารีแอนนาโพลิส รัฐ์แมรีแลนด์ 
จับมือกับองค์กรส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน และ

บริษัทผลิตส่วนผสมเคมี จัดเทศกาลกินป้เพ่ือ
หาทุนทำโครงการลดขยะเป็น “0” ซ่ึงทำต่อ
เน่ืองกันมาเจ็ดปีแล้ว งานน้ีใช้ถ้วยชาม ถาด 
และภาชนะใส่อาหารท่ีทำจากส่วนประกอบ

พลาสติกรีไซเคิล ซึ่งในแต่ละปีจะมีเศษขยะที่
นำไปทำเป็นส่วนประกอบแบบนี้ถึง 14.5 ตัน

ในเทศกาลกินซี่โครงหม้และวัว สโมสรโรตารี
เกิลฟ์ ทริลเลียม รัฐ์ออนแทริโอ แคนาดา มี
บริการเติมนำ้าฟรี ให้กับผ้้ที่ซื้อขวดแบรนด์ดัง 

ที่ใช้ซำ้าได้
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 ขยะพลาสติกมีแหล่งที่มาจากภาชนะบรรจุและหีบห่อมากที่สุดในบรรดา
ผลิตภัณฑ์์พลาสติกทั้งหมด ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 65 ในสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 59 ใน
ยุโรป) ขยะบางส่วนสามารถแปรรูปคืนสภาพได้ แต่มีขยะอีกแยะที่น�าไปรีไซเคิลได้แต่
หลุดรอดไป ไม่ใช่เพราะเทศบาลไม่ได้ไปเก็บมาแต่มันไม่สามารถแยกส่วนได้ หรือมัน
ติดฉลากเหนียวแน่นเกินไป หรือเปื้อนอาหารเกินไป
 ประเดน็นีม้คีวามสลบัซบัซ้อน ครัน้จะเปลีย่นไปแปรสภาพวสัดุแบบอืน่กอ็าจ
พบกบัปัญหาอปุสรรคอืน่ๆ ทีม่ากกว่า เช่น แก้ว มปัีญหาเรือ่งน�า้หนกัในการขนส่ง ท�าให้
เปลอืงเชือ้เพลงิ กระดาษใช้ครัง้เดยีวทิง้ กม็ปัีญหาเรือ่งคาร์บอนในกระดาษทีจ่ะกระทบ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติก
 บรรจภัุณฑ์์คือเป้าหมายของการร่วมมอืในพนัธสญัญาเศรษฐกจิพลาสตกิใหม่
ระดับโลก ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 400 แห่งร่วมลงนามผูกพัน ในนี้รวมไปถึง
บรรษทัขนาดยกัษ์ใหญ่ของโลกเช่น เนสต์เล่ เป๊ปซี ่โคคา-โคล่า และยนูลิเิวอร์ เป้าหมาย
คอื การสร้างสรรค์เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ของพลาสตกิซึง่เป็นกระ
บวนการของการก�าจัดพลาสติกที่เกินความจ�าเป็นให้หมดสิ้นไป ให้หลักประกันว่าการ
ใช้พลาสติกจะต้องค�านึงถึงการน�ากลับไปใช้ได้ใหม่ สามารถรีไซเคิลได้หรือใช้เป็นส่วน

Waste Not
ขยะที่มีค่า 

ดิบและเช้ือเพลิงต่างๆ แต่อุตสาหกรรมรีไซเคิลตักตวงผลประโยชน์จากพลาสติกเหลือ
ทิ้งเหล่านี้เพียง 14 เปอร์เซนต์เท่านั้น
 กระดูกสันหลังของธุรกิจรีไซเคิลคือคนเก็บขยะที่มีอยู่ทั่วโลก บางทีคนพวกนี้
ได้รับฉายาว่า “นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมล่องหน” ในบราซิล การเก็บขยะถูกจัดไว้เป็น
อาชีพแขนงหน่ึงอย่างเป็นทางการ ท่ัวประเทศมี “คาทาดอเรส” (ชื่อที่คนทั่วไปเรียก) 
นบัแสนคน ทีท่�าให้อตุสาหกรรมรไีซเคลิกว่าร้อยละเก้าสบิเป็นไปได้ บราซลิเป็นประเทศ
แรกที่บรรจุนโยบายการจัดการขยะแห่งชาติให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเก็บขยะ และใน
การจัดแข่งขันฟุตบอลเวิร์ลด์คัพ 2014 รัฐบาลถึงกับต้องท�าสัญญาจ้างงานคนเก็บขยะ
เพื่อจัดการกับขยะ
 ในเมืองริโอคลาโร่ ขยะพลาสติกจะถูกแยกออกตามประเภท และถูกขายให้
แก่คนกลางทีจ่ะน�าไปท�าความสะอาด บด และตากแห้ง แล้วขายต่อเพือ่ท�าก�าไร สโมสร
โรตารรีโิอคลาโร่-อลัโวราโด ประเทศบราซิลร่วมกบัสโมสรโรตารีลองวูด้ รัฐเพนซลิวาเนยี 
ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกันท�าโครงการ Global Grant ของมูลนิธิโรตารีเพ่ือจัดหา
เครื่องผลิตเม็ดพลาสติกให้แก่สหกรณ์คนเก็บขยะ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น
จากสิ่งที่ขายถึงร้อยละห้าสิบ และยังเพิ่มอาชีพคาทาดอเรสให้แก่ประชาชนด้วย
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Things you can do
สิ่งที่เราทำได้ 

แพ็คผลิตภัณฑ์สบ้่ ยาสระผม และยาสีฟัน
ส่วนตัวติดไปกับตัวเองเวลาเข้าพักในโรงแรม 
เพื่อลดการใช้ขวดเล็กๆ ใช้แล้วทิ้ง หรือไม่ก็
พักในโรงแรมที่มีอุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์

เหล่านี้เพื่อกดใช้ในห้องนำ้า

นำกระบอกนำ้าติดตัวไปในห้องประชุมและ
ปฏิเสธการเสริฟนำ้าขวด

ใช้ภาชนะใส่อาหารที่นำมาเองในร้านอาหาร
หรือภัตตาคาร เพื่อใส่อาหารที่คุณประสงค์นำ

กลับบ้านหากทานเหลือ

ใช้ครีมกันแดดหรือเครื่องสำอางที่ปราศจาก
ส่วนผสมของไมโครพลาสติก ลองตรวจสอบ
ด้ได้ที่เว็บไซต์ beatthemiecrobead.org  
ว่าผลิตภัณฑ์ใดปลอดส่วนผสมของไมโคร

พลาสติก หากเป็นไปได้ให้ซื้อสบ้่ แชมพ้ หรือ
โลชั่นที่เป็นแท่งแทนที่จะซื้อแบบเป็นขวด
โดยเฉลี่ยแล้ว การซักเสื้อผ้าที่ทำจากใย

สังเคราะห์แต่ละครั้ง จะเกิดการหลุดของเศษ
ไมโครพลาสติกไปตามท่อนำ้าทิ้งถึง 6 ล้านชิ้น 
ดังนั้นควรเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากใยธรรมชาติ 

หรือไม่ก็เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง         
(เพราะปริมาณไมโครพลาสติกจำนวนมหาศาล

เกิดขึ้นกับการซักครั้งแรกๆ )

แยกขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ เช่น พวกถุง
พลาสติกใสใส่หนังสือพิมพ์ ถุงซองไปรษณีย์ 
ซองกันกระแทก หมอนลม และถุงมีซิป โดย
คุณสามารถนำไปทิ้งที่จุดทิ้งที่เตรียมกล่อง

หรือถังรับพิเศษไว้ หากอย้่ที่อเมริกา สามารถ
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ 

plasticfilmrecycling.org/drop-off และ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ผสมพลาสติกที่วางขายในอเมริกาเหนือ มัก
ติดฉลากให้ข้อแนะนำการจัดการขยะพลาสติก

ซื้อสินค้าที่ไม่มีหีบห่อพลาสติก หรือมีน้อย
ที่สุด เวลาซื้อผลไม้ก็ซื้อแบบไม่ต้องมีถุงใส่ 

หรือนำถุงไปใส่เอง
อ่านข้อม้ลเพิ่มเติมได้ที่ 

plastichealthcoalition.org/plastic-diet
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220 ปอนด์ 
คือ ปริมาณสิ่งของ
ประเภทตาข่าย แห 
เชือก พลาสติก และ  
ชิ้นส่วนสิ่งของที่พบ
ภายในท้องปลาวาฬที่
ตายเกยตื้นชายหาด
ประเทศสก๊อตแลนด์

98% 
คือ จำนวนล้กนกตาม
ชายทะเลที่พบจากการ

ศึกษาวิจัยว่า                  
มีเศษพลาสติกในท้อง

1 ใน 3 
คือสัดส่วนของปลาที่จับ
ได้ในช่องแคบอังกฤษที่

ติดมากับพลาสติก

 พวกเรารู้ดีกันว่าพลาสติก (ใช้แล้ว) ก็คือขยะ แต่เต่าทะเลมักคิดพลิกแพลงว่า
มนัคอืของกนิได้ พวกมนัจะรบีงบัเอาพลาสตกิทีล่อยมาโดยคดิว่ามนัคอืแมงกะพรนุบ้าง 
หรือไม่ก็สาหร่ายบ้าง หรือหญ้าทะเล ประมาณกันว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเต่าทะเลใน
โลกเคยกินพลาสติกมาแล้ว บางตัวกินเข้าไปนับร้อยชิ้น
 ถงุพลาสตกิจะเข้าไปขวางล�าไส้ พลาสตกิแข็งแหลมสามารถบาดอวยัวะภายใน 
และชิน้ส่วนของพลาสตกิบางชนดิเมือ่ย่อยแล้วท�าให้เกดิแก็ส ส่งผลให้เต่าลอยอยูร่ะดบั
ผิวน�้า ไม่สามารถหลบหนีสัตว์นักล่าในทะเลได้ ยิ่งลูกเต่ายิ่งล�าบากมากกว่า ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะเต่ากินทุกอย่างที่ลอยตามน�้าผ่านเข้ามา
 พลาสติกชิ้นใหญ่ๆ ไม่ใช่เป็นภัยคุกคามต่อเต่าทะเลเท่าน้ัน นักวิจัยพบในปี 
2561 ว่ามชีิน้พลาสตกิจิว๋ (ไมโครพลาสตกิ) ในกระเพาะเต่าทะเลทกุตวัทีพ่วกเขาผ่าออก
ด ูทีม่าของพลาสตกิจ๋ิวนีม้าจากหลายแหล่ง อาท ิยางรถยนต์ ก้นบหุรี ่เส้นใยเสือ้ผ้า และ
อุปกรณ์การประมง ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าผลของพลาสติกจิ๋วพวกนี้จะรุนแรงแค่ไหน
 เม่ือเต่าหัวค้อน (ล�อคเก้อเฮด หรือเต่าจะละเม็ด) สองตัวถูกปล่อยออกจาก
ชายฝ่ังซิซิลีีในเดอืนพฤศจกิายน สมาชิกสโมสรโรตารแีบก็เกอเรยี ประเทศอติาลช่ีวยกนั
จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนับร้อยคน เต่าสองตัวนี้ที่ช่ือซีราและเชกเกีย ถูก
พบโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่พบว่ามันก�าลังมีปัญหาในการหายใจ สัตวบาลจากสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติที่ท�าการรักษา พบว่าในกระเพาะมันมีถุงพลาสติก เศษชิ้นส่วน              
โพลีเอธีรีน ไม้โลลีป๊อป และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ตามที่รายงานโดยจีออร์จีโอ                        
คาสเทลลี เลขานุการบริหารของสโมสรแล็กเกอเรีย โรแทเรียนเข้ามาช่วยให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางทะเลที่เป็นอยู่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรตารีภาค 2110 ก�าหนดให้มีขึ้นส�าหรับ ปีโรตารี 2562-
2563 ซึ่งมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ เช่น โครงการ “ฟลาโวฟิช” ซึ่งตั้งชื่อแบบนี้ให้ล้อกับ 
ฟลาโวแบคทเีรยีม ทีเ่คยเชือ่กนัว่าเป็นตวัก�าจดัไนล่อน โครงการนีจ้ดัหากล่องขนาดใหญ่
รปูปลาท่ีตัง้ชือ่ว่าฟลาโวฟิช เพือ่วางไว้ตามสถานทีช่มุชนต่างๆ เพือ่ทิง้ขยะพลาสติกเพือ่
รีไซเคิล

Trick or Treat
หลอกหรือเลี้ยง 
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Things you can do
สิ่งที่เราทำได้ 

แพ็คผลิตภัณฑ์สบ้่ ยาสระผม และยาสีฟัน
ส่วนตัวติดไปกับตัวเองเวลาเข้าพักในโรงแรม 
เพื่อลดการใช้ขวดเล็กๆ ใช้แล้วทิ้ง หรือไม่ก็
พักในโรงแรมที่มีอุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์

เหล่านี้เพื่อกดใช้ในห้องนำ้า

นำกระบอกนำ้าติดตัวไปในห้องประชุมและ
ปฏิเสธการเสริฟนำ้าขวด

ใช้ภาชนะใส่อาหารที่นำมาเองในร้านอาหาร
หรือภัตตาคาร เพื่อใส่อาหารที่คุณประสงค์นำ

กลับบ้านหากทานเหลือ

ใช้ครีมกันแดดหรือเครื่องสำอางที่ปราศจาก
ส่วนผสมของไมโครพลาสติก ลองตรวจสอบ
ด้ได้ที่เว็บไซต์ beatthemiecrobead.org  
ว่าผลิตภัณฑ์ใดปลอดส่วนผสมของไมโคร

พลาสติก หากเป็นไปได้ให้ซื้อสบ้่ แชมพ้ หรือ
โลชั่นที่เป็นแท่งแทนที่จะซื้อแบบเป็นขวด
โดยเฉลี่ยแล้ว การซักเสื้อผ้าที่ทำจากใย

สังเคราะห์แต่ละครั้ง จะเกิดการหลุดของเศษ
ไมโครพลาสติกไปตามท่อนำ้าทิ้งถึง 6 ล้านชิ้น 
ดังนั้นควรเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากใยธรรมชาติ 

หรือไม่ก็เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง         
(เพราะปริมาณไมโครพลาสติกจำนวนมหาศาล

เกิดขึ้นกับการซักครั้งแรกๆ )

แยกขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ เช่น พวกถุง
พลาสติกใสใส่หนังสือพิมพ์ ถุงซองไปรษณีย์ 
ซองกันกระแทก หมอนลม และถุงมีซิป โดย
คุณสามารถนำไปทิ้งที่จุดทิ้งที่เตรียมกล่อง

หรือถังรับพิเศษไว้ หากอย้่ที่อเมริกา สามารถ
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ 

plasticfilmrecycling.org/drop-off และ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ผสมพลาสติกที่วางขายในอเมริกาเหนือ มัก
ติดฉลากให้ข้อแนะนำการจัดการขยะพลาสติก

ซื้อสินค้าที่ไม่มีหีบห่อพลาสติก หรือมีน้อย
ที่สุด เวลาซื้อผลไม้ก็ซื้อแบบไม่ต้องมีถุงใส่ 

หรือนำถุงไปใส่เอง
อ่านข้อม้ลเพิ่มเติมได้ที่ 

plastichealthcoalition.org/plastic-diet
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220 ปอนด์ 
คือ ปริมาณสิ่งของ
ประเภทตาข่าย แห 
เชือก พลาสติก และ  
ชิ้นส่วนสิ่งของที่พบ
ภายในท้องปลาวาฬที่
ตายเกยตื้นชายหาด
ประเทศสก๊อตแลนด์

98% 
คือ จำนวนล้กนกตาม
ชายทะเลที่พบจากการ

ศึกษาวิจัยว่า                  
มีเศษพลาสติกในท้อง

1 ใน 3 
คือสัดส่วนของปลาที่จับ
ได้ในช่องแคบอังกฤษที่

ติดมากับพลาสติก

 พวกเรารู้ดีกันว่าพลาสติก (ใช้แล้ว) ก็คือขยะ แต่เต่าทะเลมักคิดพลิกแพลงว่า
มนัคอืของกนิได้ พวกมนัจะรบีงบัเอาพลาสตกิทีล่อยมาโดยคดิว่ามนัคอืแมงกะพรนุบ้าง 
หรือไม่ก็สาหร่ายบ้าง หรือหญ้าทะเล ประมาณกันว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเต่าทะเลใน
โลกเคยกินพลาสติกมาแล้ว บางตัวกินเข้าไปนับร้อยชิ้น
 ถงุพลาสตกิจะเข้าไปขวางล�าไส้ พลาสตกิแข็งแหลมสามารถบาดอวยัวะภายใน 
และชิน้ส่วนของพลาสตกิบางชนดิเม่ือย่อยแล้วท�าให้เกดิแก็ส ส่งผลให้เต่าลอยอยูร่ะดบั
ผิวน�้า ไม่สามารถหลบหนีสัตว์นักล่าในทะเลได้ ยิ่งลูกเต่ายิ่งล�าบากมากกว่า ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะเต่ากินทุกอย่างที่ลอยตามน�้าผ่านเข้ามา
 พลาสติกชิ้นใหญ่ๆ ไม่ใช่เป็นภัยคุกคามต่อเต่าทะเลเท่าน้ัน นักวิจัยพบในปี 
2561 ว่ามชีิน้พลาสตกิจิว๋ (ไมโครพลาสตกิ) ในกระเพาะเต่าทะเลทกุตวัทีพ่วกเขาผ่าออก
ด ูทีม่าของพลาสตกิจ๋ิวนีม้าจากหลายแหล่ง อาท ิยางรถยนต์ ก้นบหุรี ่เส้นใยเสือ้ผ้า และ
อุปกรณ์การประมง ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าผลของพลาสติกจิ๋วพวกนี้จะรุนแรงแค่ไหน
 เม่ือเต่าหัวค้อน (ล�อคเก้อเฮด หรือเต่าจะละเม็ด) สองตัวถูกปล่อยออกจาก
ชายฝ่ังซิซิลีีในเดอืนพฤศจกิายน สมาชกิสโมสรโรตารแีบก็เกอเรยี ประเทศอติาลช่ีวยกนั
จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนับร้อยคน เต่าสองตัวน้ีที่ชื่อซีราและเชกเกีย ถูก
พบโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีพบว่ามันก�าลังมีปัญหาในการหายใจ สัตวบาลจากสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติที่ท�าการรักษา พบว่าในกระเพาะมันมีถุงพลาสติก เศษชิ้นส่วน              
โพลีเอธีรีน ไม้โลลีป๊อป และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ตามที่รายงานโดยจีออร์จีโอ                        
คาสเทลลี เลขานุการบริหารของสโมสรแล็กเกอเรีย โรแทเรียนเข้ามาช่วยให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางทะเลที่เป็นอยู่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรตารีภาค 2110 ก�าหนดให้มีขึ้นส�าหรับ ปีโรตารี 2562-
2563 ซึ่งมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ เช่น โครงการ “ฟลาโวฟิช” ซึ่งตั้งชื่อแบบนี้ให้ล้อกับ 
ฟลาโวแบคทเีรยีม ทีเ่คยเชือ่กนัว่าเป็นตวัก�าจดัไนล่อน โครงการนีจ้ดัหากล่องขนาดใหญ่
รปูปลาท่ีตัง้ชือ่ว่าฟลาโวฟิช เพือ่วางไว้ตามสถานทีช่มุชนต่างๆ เพือ่ทิง้ขยะพลาสติกเพือ่
รีไซเคิล

Trick or Treat
หลอกหรือเลี้ยง 
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Multidistrict PETS 2020

อผภ.นพ. วีระชัย จ�เริญดารารัศมี

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค ปี 2563-64
(2020-2021 Multidistrict Presidents-Elect 
Training Seminar)
ความเป็นมาของการประชุ่ม
 โรตารีสากลเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีการบริหารงาน 3 ระดับ 
มีผู้น�าท�าหน้าที่บริหารจัดการ 3 ระดับเช่นกัน คือประธานโรตารีสากลในระดับ
องค์กร ประธานและคณะกรรมการบริหารโรตารสีากลในระดบัระหว่างประเทศ 
คณะกรรมการประสานงานระหว่างภมูภิาค และนายกสโมสรโรตารีในระดบัพืน้ที่
สโมสร โดยสโมสรโรตารีเป็นสมาชิกของโรตารีสากล และสมาชิกของสโมสร    
โรตารคีอืโรแทเรยีน การท�าหน้าทีผู่น้�าแต่ละระดบัมกีารหมุนเวยีนในแต่ละปีหรอื
ทกุๆ 2 ปีขึน้กบัข้อบงัคบัและข้อนติบิญัญตัขิองโรตารีสากลทีก่�าหนดไว้ โดยมกีาร
ปรบัปรุงทกุๆ 3 ปี นอกจากนีย้งัมมีลูนธิโิรตาร ีเป็นองค์กรคูแ่ฝดของโรตารสีากล 
เพือ่ให้โรตาร ีมทีีม่าของปัจจยัเพือ่กิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ตามอดุมการณ์ การ
ท�าหน้าที่ผู้น�าในแต่ละระดับมีข้อบังคับและข้อนิติบัญญัติก�าหนดไว้ชัดเจน ใน
ส่วนของสโมสรโรตารีคือนายกสโมสรโรตารีในพื้นที่ มีระเบียบการสรรหา และ
ก�าหนดให้มกีารอบรมเพือ่ให้มคีวามเข้าใจและมคีณุสมบตักิารเป็นผูน้�าในการท�า
หน้าที่และความรับผิดชอบทุกๆ ปีเช่นกัน ส�าหรับประเทศไทยแม้ว่าจะแบ่งเป็น 
4 ภาค แต่มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการอบรมผู้น�าของสโมสรโรตารีร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน สร้างเครือข่าย ช่วยกันคิด ช่วยกันบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชุมชุนในทิศทางเดียวกัน
 
วัต์ถุประสงค์การสัมมนาอบรมนายกรับเลัือกร่วมภาค   
 1. ให้นายกรบัเลอืกสามารถท�าหน้าท่ีผู้น�าสโมสรของท่านตามแนวทาง
ที่โรตารีสากลก�าหนด     



 2. เปิดแนวทาง สร้างโอกาสให้นายกรับเลือก ได้สร้างมิตรภาพ
ระหว่างกัน สร้างเครือข่ายเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
 3. ให้โอกาสโรแทเรยีนทกุท่านสามารถแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
เพิ่มทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการด�าเนินงานของตนเอง สโมสรและ
ชุมชนของท่าน       
 4. ท่านสามารถน�าประสบการณ์ท่ีได้รบัไปพฒันาการเป็นผูน้�าใน
โรตารีระดับสูงข้ึนไปอย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังประยกุต์การท�าหน้าทีผู่น้�าในสาขา
วิชาชีพของท่านด้วย

แนวทางการประชุ่ม 
 ก�าหนดสถานที่ประชุม ที่มีห้องประชุมใหญ่รองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ ไม่น้อยว่า 500 คนขึ้นไป มีห้องประชุมย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ ห้องพัก อ�านวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัย การ
จัดการต้อนรับ การประสานงานการเดินทางที่เหมาะสม

สรุปการประชุ่ม อบรมนายกรับเลัือกร่วมภาค ปี 2563-2564  
        1. จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม (ท้ังหมด) 498 คน (99.60%) จากเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้ 500 คนจากสโมสรโรตารีในโซน 6 (4 ประเทศ)
        2. จ�านวนนายกรับเลือกที่เข้าร่วมการอบรมฯ 293 คน (83.24%) 
จาก 352 สโมสร  
         3. รายงานการจัดงาน 
 - สถานที่ ห้องประชุม (พอใจในองค์รวม)   
         - การอ�านวยการ ความสะดวกสบาย (ยอมรับได้ บางส่วนต้อง
ปรับปรุง)    

  - เนื้อหาการอบรม วิทยากร ความสนใจของนายกรับเลือก
(ผ่าน) 
  - มิตรภาพ การสร้างเครือข่ายสโมสร (ดีมาก “ม่วนแต�ม่วนว่า”)  
    
         4. ปัญหาอุปสรรค  
  - ช่วงการประชมุ มกีารระบาดของโรค Covid 19 เกดิความวติก
กังวลในการควบคุมโรค-ป้องกันการติดต่อ 
 - ได้ก�าหนดมาตรฐานการป้องกัน และตามนโยบายของรัฐบาล 
(อุปสรรคผ่านพ้นไปด้วยความปลอดภัย) 

ความส�าเร็จในการจัดการอบรมฯ
 - เชิงความรู้วิชาการ/ความเข้าใจภาวะผู้น�า/การสร้างมิตรภาพ
 - เครือข่ายโรตารีในประเทศ (ยอมรับได้)

สรุปภาพรวมการประชุ่ม   
           มีการปรับกระบวนการสัมมนาฯ ตามแนวทางของโรตารีสากล   
มากข้ึน กล่าวคือ 
        ก�าหนดการ - ประธานที่ประชุม คือ ผู้ว่าการภาครับเลือก 4 ท่านที่
ผ่านการอบรมล่าสุดจากการอบรมโดยโรตารีสากล (IA) 
        วิชาการ - ก�าหนดตามแนวทางของโรตารีสากล เพิ่มเติมส่วนที่เสริม
ให้นายกรับเลือกควรเข้าใจและรับผิดชอบ 
         มิตรภาพ - นายกรับเลือกมีโอกาสสร้างมิตรภาพเพื่อร่วมด้วยช่วย
กันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในอนาคต
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การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค ปี 2563-64
(2020-2021 Multidistrict Presidents-Elect 
Training Seminar)
ความเป็นมาของการประชุ่ม
 โรตารีสากลเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีการบริหารงาน 3 ระดับ 
มีผู้น�าท�าหน้าที่บริหารจัดการ 3 ระดับเช่นกัน คือประธานโรตารีสากลในระดับ
องค์กร ประธานและคณะกรรมการบริหารโรตารสีากลในระดบัระหว่างประเทศ 
คณะกรรมการประสานงานระหว่างภมูภิาค และนายกสโมสรโรตารีในระดับพืน้ที่
สโมสร โดยสโมสรโรตารีเป็นสมาชิกของโรตารีสากล และสมาชิกของสโมสร    
โรตารคีอืโรแทเรยีน การท�าหน้าทีผู่น้�าแต่ละระดบัมกีารหมุนเวยีนในแต่ละปีหรือ
ทกุๆ 2 ปีขึน้กบัข้อบงัคบัและข้อนติบิญัญตัขิองโรตารีสากลทีก่�าหนดไว้ โดยมีการ
ปรบัปรุงทกุๆ 3 ปี นอกจากนีย้งัมมีลูนธิโิรตาร ีเป็นองค์กรคูแ่ฝดของโรตารสีากล 
เพือ่ให้โรตาร ีมทีีม่าของปัจจยัเพือ่กิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ตามอดุมการณ์ การ
ท�าหน้าที่ผู้น�าในแต่ละระดับมีข้อบังคับและข้อนิติบัญญัติก�าหนดไว้ชัดเจน ใน
ส่วนของสโมสรโรตารีคือนายกสโมสรโรตารีในพื้นที่ มีระเบียบการสรรหา และ
ก�าหนดให้มกีารอบรมเพือ่ให้มคีวามเข้าใจและมคีณุสมบตักิารเป็นผูน้�าในการท�า
หน้าที่และความรับผิดชอบทุกๆ ปีเช่นกัน ส�าหรับประเทศไทยแม้ว่าจะแบ่งเป็น 
4 ภาค แต่มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการอบรมผู้น�าของสโมสรโรตารีร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน สร้างเครือข่าย ช่วยกันคิด ช่วยกันบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชุมชุนในทิศทางเดียวกัน
 
วัต์ถุประสงค์การสัมมนาอบรมนายกรับเลัือกร่วมภาค   
 1. ให้นายกรบัเลอืกสามารถท�าหน้าท่ีผู้น�าสโมสรของท่านตามแนวทาง
ที่โรตารีสากลก�าหนด     
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ผู้น้�าสโมสรโรตารี        
ปี 2563-2564
การอบรมสมัมนา นายก
รบัเลอืกร่วมภาคส�าหรบั
ปีโรตารี 2563-2564 

หรือ Multi-District Presidents-Elect Training Seminar ที่เราเรียกสั้นๆ กันว่า 
Multi-PETS ครั้งนี้เจ้าภาพหมุนเวียนมาที่ภาค 3360 โดยนายกรับเลือกทั้งสี่ภาค
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้มาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 การอบรม
สมัมนามนีายกรบัเลอืก ผูน้�าการอบรม ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและผู้ติดตามมาให้ก�าลงั
ใจ รวมท้ังคณะกรรมการจัดงานจ�านวนร่วมสี่ร้อยคนจาก 352 สโมสร ท�าให้
บรรยากาศคกึคกั อบอุน่ไปด้วยมติรภาพและการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมพร้อม
ในการเป็นผู้น�าสโมสรโรตารีระหว่างมิตรโรแทเรียนทั้งสี่ภาค โอกาสอย่างนี้มีเพียง
ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยจึงได้สัมภาษณ์
นายกรับเลือกจากทั้งสี่ภาค ถึงการเตรยีมพร้อมที่จะเป็นผู้น�าสโมสรโรตารีในอีกไม่
กี่เดือนข้างหน้านี้ เราไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะ

นยลั. พรเทพ รวยริน 
สโมสรโรต์ารีทุ่งคา ภาค 3330
นยล. พรเทพ หรอืคุณต่อกล่าวว่าได้เข้ามาเป็นโรแทเรียน
ได้ 9 ปี สังกัดสโมสรโรตารีทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต ตอนที่เข้า
มาเป็นโรแทเรียนนั้นอายุได้ 27 ปีซึ่งถือว่าเป็นโรแทเรียน
ในกลุ่มที่อายุยังน้อยจึงได้ท�างานเป็นคณะกรรมการ
เยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสร ต่อมาได้ท�าหน้าที่เป็น
ปฏิคมสโมสร เลขานุการสโมสร และประธานคณะ

กรรมการสมาชิกภาพ จนถึงตอนนี้คิดว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโรตารีมาพอ
สมควรที่ถึงเวลาแล้วท่ีจะรับหน้าที่เป็นนายกสโมสร ปัจจุบันสโมสรโรตารีทุ่งคามี
สมาชกิจ�านวน 41 คน ในการประชมุแต่ละครัง้จะมสีมาชกิเข้าร่วมประชมุประมาณ 
50 % ประชุมทุกวันพฤหัสตอนเย็น ทุกสัปดาห์ไม่มีเว้นเท่ากับประชุม 4 ครั้งต่อ
เดือน การประชุมทุกครั้งสมาชิกจะต้องใส่เครื่องแบบสูทสโมสร อายุเฉลี่ยของ
สมาชิกจะอยู่ที่ 40 ปีกว่า 
 ส�าหรับการได้มีโอกาสมาประชุมสัมมนา Multi-PETS ครั้งน้ี นยล.          
พรเทพ กล่าวว่าได้เทคนิคหลายอย่างจากวิทยากรและการแชร์ประสบการณ์จาก
นายกรับเลอืกต่างสโมสรและต่างภาค เพราะในหลกัการของโรตารมีรีปูแบบอยูแ่ล้ว
แต่มีรายละเอียดของเทคนิคในการด�าเนินการที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะ
เทคนิคการบริหารสมาชิก การขอความร่วมมือจากสมาชิก เป็นต้น
 แผนงานการบริหารสโมสรในปีที่จะเป็นนายกสโมสรนั้น นยล. พรเทพ
วางแผนไว้ดังนี้คือ
 1) เพิม่สมาชกิภาพโดยเฉพาะทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ โดยอาจต้องปรับเปลีย่น
รูปแบบการประชุมและการแต่งกายเพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิก
 2) จัดท�ากิจกรรมที่สมาชิกร่วมลงมือท�า ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
อาจจะไม่สามารถเน้นการบริจาคได้ แต่เน้นการบริการชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 3) กิจกรรมมิตรภาพท้ังในสโมสรและต่างสโมสร โดยมีแนวคิดจัด
กิจกรรม Rotary One Day ส�าหรับ 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ตในการท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรตารีไปสู่
สาธารณะชนด้วย

นยลั. สิริฎา ธิรรมรัต์น์ 
สโมสรโรต์ารีท่าศาลัา ภาค 3330
นยล. สิริฎา ธรรมรัตน์ หรือน้องเจน สังกัดสโมสรโรตารี
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอดีตเยาวชนแลก
เปลี่ยนภาค 3330 ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี 2552-2553 จบการศกึษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ลาดกระบัง เมื่อเรียนจบแล้ว
มาช่วยธุรกิจที่บ้าน จึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี เป็น

สมาชิกที่อายุน้อยท่ีสุดคืออายุ 25 ปี ซึ่งสมาชิกที่อายุมากที่สุดในสโมสรคือ อน. 
เทียนชัย เชาวลิต อายุ 96 ปี ท่านยังแข็งแรงและมาประชุมสโมสรอยู่เสมอ ท่านไม่
ได้ใช้สทิธิ�สมาชกิอาวโุสแต่อย่างใด เมือ่สมาชกิซึง่เป็นผู้ใหญ่ในสโมสรลงมตเิสนอชือ่
ให้เป็นนายกรับเลือก ครั้งแรกก็รู้สึกกังวลอยู่บ้างเพราะเรายังเด็ก แต่เมื่อได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกเพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�างานโรตารีเพิ่มขึ้น จึงได้

ตอบรับและเริ่มศึกษา
เรียนรู้เรื่องราวและ

ภารกิจของโรตารีให้มากข้ึน ตนเองเคยเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนก็ได้เรียนรู้เรื่อง   
โรตารีมาระดับหน่ึง อีกอย่างหน่ึงตอนท่ีเป็นเยาวชนแลกเปล่ียนท่ีสหรัฐอเมริกา ได้
ร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ ท�าให้เกิดความประทับใจ และซึมซับใน
กิจกรรมการบริการเหนือตนเองของโรตารี
 การเข้ามาอบรมนายกรับเลือกคร้ังนี้ได้รู้จักกับพ่ีๆ นายกรับเลือกต่าง
สโมสรในภาคและต่างภาค ได้รับมิตรภาพจากพ่ีๆ และได้เรียนรู้หลักการท�างาน
ของโรตารีทีถ่อืเป็นความรูพ้ื้นฐานในการเร่ิมต้นเป็นผูน้�าสโมสรในปีถัดไป เมือ่กลบั
ไปจะได้น�าไปวางแผนงานร่วมกับคณะกรรมการในสโมสร โดยมีเป้าหมายที่จะดึง
คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีให้มากขึ้น และจะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นด้วย

นยลั. ทรัพย์นภา ช่วลัิต์สกุลัช่ัย 
สโมสรโรต์ารีศิลัปาคม ภาค 3340
นยล. ทรัพย์นภา ชวลิตสกุลชัย หรือคุณอ้อ สังกัดสโมสร
โรตารีศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เป็นสมาชิกโรตารีมา 22 
ปี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสโมสรสมัยทีส่อง ด้วย
ทีปั่จจบุนัเกษยีณจากธรุกิจรับเหมาก่อสร้างจึงมเีวลามาก
ขึ้น แต่ก็ยังท�าธุรกิจเล็กๆ ด้วยการรับซ้ือผ้าทอจากชาว
บ้านแล้วหาตลาดจ�าหน่ายให้แก่พวกเขา เป็นการส่งเสรมิ

ให้เขามอีาชพีและมรีายได้โดยทีไ่ม่ได้เน้นก�าไรเป็นหลกั ช่วยท�าให้ชาวบ้านมงีานท�า
และมีรายได้
 การมาอบรมนายกรับเลือกครั้งนี้ได้มาอัพเดทเรื่องราวต่างๆ ในโรตารี 
เพราะมีหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ การเข้าใช้ My Rotary ซึ่งได้
เรยีนรู้น�าไปปรับใชแ้ละส่งเสริมใหส้มาชิกในสโมสรได้เขา้ใช้ระบบมากขึน้ แผนงาน
ที่จะจัดท�าเมื่อเป็นนายกสโมสรโรตารีคือจะเพิ่มสมาชิกภาพท�าให้สโมสรเข้มแข็ง
เป็นอันดับแรก เพราะการที่สโมสรเข้มแข็งจะเป็นพ้ืนฐานในการท�ากิจกรรมอื่นๆ 
ต่อไปได้ ดังนั้น ในด้านสมาชิกภาพจะวางแผนงานการรักษาสมาชิกภาพและเพิ่ม
สมาชิกภาพก่อน หลังจากน้ันจึงจะท�าโครงการบริการชุมชนตามแนวทางของ          
โรตารี

นยลั. อัญช่นีย์ วงศ์กาฬสินธุ์ิ 
สโมสรโรต์ารีสกลันคร ภาค 3340
นยล. อัญชนีย์ วงศ์กาฬสินธุ์ หรือคุณแหม่ม สังกัดสโมสร
โรตารีสกลนคร เป็นสมาชิกโรตารีได้ 7 ปี ร่วมท�ากิจกรรม
กับสโมสรในหลายๆ ด้านรวมถงึเปน็เหรญัญกิสโมสร และ
ได้รับความไว้วางใจให้ท�าหน้าท่ีนายกสโมสรในปี 2560-
2561 ในปีน้ันมีท้ังโชคดีและโชคร้าย โชคร้ายคือเกิด
อุทกภยัน�้าท่วมใหญใ่นรอบ 40 ปี ของชาวสกลนคร ท�าให้

พ่ีน้องประชาชนเดอืดร้อน เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิคร้ังใหญ่ แต่ในความโชค
ร้ายก็ยังมีโชคดีท่ีมวลมิตรโรแทเรียนท่ัวประเทศส่งก�าลังใจ ก�าลังทรัพย์ ช่วยเหลือ
ชาวสกลนครอย่างเนืองแน่น เป็นความซาบซ้ึงและประทับใจในไมตรีจิตท่ีมิตร       
โรแทเรียนมอบให้
 สโมสรโรตารีสกลนครก่อตั้งมีได้ 29 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 28 คน 
อายุเฉลี่ยของสมาชิกอยู่ที่ 50 ปี ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19.30 น. ประชุม 4 ครั้ง
ต่อเดือนที่โรงแรงอิมพีเรียล อ. เมือง จ. สกลนคร 
 การเข้าร่วมอบรมนายกรับเลือก Multi-PETS คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีสอง        
ได้มาเพ่ิมความรู้ด้านต่างๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา ท�าให้เข้าใจระบบการท�างานของ    
โรตารีมากข้ึนและได้มิตรภาพจากโรแทเรียนต่างสโมสร นับเป็นประสบการณ์          
ท่ีดีมากท่ีได้แลกเปล่ียนประสบการณต่์างๆ จากโรแทเรียนตา่งภาคดว้ย โดยเฉพาะ
เร่ือง My Rotary ถือว่าเป็นข้อมูลหลักท่ีท�าให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
มากมาย เป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีท่ีจะท�าหน้าท่ีสโมสรในคร้ังน้ีจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสโมสรด้วยการรักษาสมาชิกเดิมและเพ่ิมสมาชิกใหม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกทุก
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง 

PE. Tin Ohnmar Tun 
สโมสรโรต์ารีย่างกุ้ง ภาค 3350
นยล. ถ่ิน โอนมาร์ ตุน สโมสรโรตารีย่างกุ้ง ประเทศ          
เมียนมาร์ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีหน่ึงปี หลังจากท่ี
สโมสรโรตารีย่างกุ้งจัดต้ังข้ึนในปี 2560 โดยภาค 3350 
การท่ีได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี สืบเน่ืองจากตนเองได้รับ
เชิญให้มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้กับสโมสรโรตารีย่างกุ้ง
ในเร่ืองกฎหมายใหม่ท่ีประกาศใช้ของประเทศเมียนมาร์ 

ด้วยอาชีพของตนเองเป็นนักกฎหมาย ต่อมาได้เข้าร่วมประชุมกับสโมสรอีก 3 ครั้ง
จึงได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีย่างกุ้ง ปัจจุบันสโมสรมีจ�านวน 72 คน 

สนับสนุนจากสมาชิกเพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�
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@สัมภาษณ์นายกรับเลือก
 @Multidistrcit PETS

อน. จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่



หลายคนเป็นชาวต่างชาติที่มาท�างานในประเทศพม่าจึงท�าให้มีการหมุนเวียนเข้า
ออกบ่อย ส�าหรบัการประชมุได้จัดให้มีประชมุเดอืนละ 2 ครัง้ โดยจัดประชมุอย่าง
เป็นทางการครั้งหนึ่งและเป็น family outing อีกครั้งหนึ่ง การประชุมปกติจัดให้
มกีารประชมุในตอนเย็น ค่าลงทะเบยีนรวมค่าอาหารเยน็คนละ 25 ดอลลาร์สหรัฐ
ซ่ึงค่อนข้างสูงส�าหรับบางคน ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้งจะมีสมาชิกมาร่วม
ประชุมเพยีง 15-20 คน บางคนอาจจะมาประชุมหลังจากรบัประทานอาหารเสรจ็
แล้ว โดยส่วนตัวอยากให้มีคนเข้ามาร่วมประชมุมากขึน้แม้ว่าจะมาช่วงหลังจากรับ
ประทานอาหารเย็นแล้วก็ตาม
 กิจกรรมโครงการบริการชุมชนของสโมสรโรตารียา่งกุ้ง จะเป็นโครงการ
ท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัย การสาธารณสุขเด็ก และน�้าสะอาด เน่ืองจากน�้าใน
ประเทศพม่าไม่ค่อยดีนัก การเดินทางไปท�าโครงการแต่ละที่ก็ค่อนข้างล�าบาก
เพราะอยู่ห่างไกล เช่น ที่รัฐคะฉิ่น บางครั้งผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยจะบริจาค
ค่าน�้ามันรถเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปท�ากิจกรรม
 ส�าหรับแผนงานที่จะจัดท�าเมื่อท�าหน้าที่นายกสโมสร นยล. ถิ่นกล่าว
ว่าจะเริ่มด้วยการสร้างมิตรภาพให้สมาชิกมีส่วนร่วมให้มากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารที่อัพเดท มีความกระตือรือร้นในการ
มาประชุมและร่วมกันท�าโครงการบริการชุมชนตามเป้าหมายต่อไป

PE. Bun Tityarith 
สโมสรโรต์ารีพระต์ะบอง ภาค 3350
นยล. บุน ธิตยริท หรือถ้าเขียนแบบภาษาไทยจะเป็น 
นยล. บญุ ทติยฤทธิ� สงักดัสโมสรโรตารซีงัเก พระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา ได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีเมื่อ 5 ปีที่
แล้วตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร โดยรบัหน้าทีเ่ป็นนายกก่อตัง้ 
ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ท�าโครงการบริการชุมชน
หลายโครงการ โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ

 1. โครงการบริการชุมชนท้องถิ่น เช่น จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก
นักเรียนที่ยากจนในชนบท ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย รณรงค์
ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยรณรงค์ผ่านนักเรียนนักศึกษา ประชาชน บริษัทห้างร้าน 
และองค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร ฯลฯ
 2. โครงการขนาดใหญ่ที่ท�าร่วมกับต่างประเทศ เช่น โครงการสินเชื่อ
ขนาดเล็ก (Micro credit project) โครงการน�้าและสุขาภิบาล สนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคม เป็น Global Grant และ District Grant
 โครงการดา้นอ่ืนๆ เช่น การบริการชุมชนร่วมกับโรทาแรคทจ์ากประเทศ
ออสเตรเลีย รวมไปถึงการท่ีโรตารีให้ทุนด้านการศึกษาสันติภาพและขจัดความ   
ขัดแยง้จากการท�างานรว่มกบัองคก์รโรตารเีห็นว่าเปน็องคก์รท่ีช่วยเหลอืสังคมและ
สนับสนันให้ชาวกัมพูชาได้ท�างานตอบแทนให้กับสังคมด้วย
 โดยส่วนตัว นยล. บุญได้ท�าหน้าที่หลายอย่างในโรตารี ไม่ว่าจะเป็น
นายกก่อตั้ง ผู ้ช ่วยผู ้ว ่าการภาค รณรงค์การเพิ่มสมาชิกภาพ รวมถึงเป็น
อนุกรรมการสันติภาพและขจัดความขัดแย้ง รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นโรแทเรียนมี
โอกาสบริการชุมชนภายใต้องค์กรโรตารี การที่ได้มาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค
ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้หลายอย่างท่ีเป็นเรื่องใหม่ๆ ในแนวทางของโรตารี
สากล ได้เรียนรู้เทคนิคและรายละเอียดในการขยายสโมสร ส�าหรับการท่ีจะท�า
หน้าที่นายกสโมสรอีกครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้วางแผนไว้ว่า จะรักษา
และเพ่ิมสมาชกิภาพ สร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัโรตารใีนชมุชน ให้คนในชุมชน
รู้จักโรตารีให้มากข้ึน รวมทั้งท�าโครงการให้แก่ชุมชนในกัมพูชาเฉกเช่นเดียวกับ 
ประเทศอื่นๆ

นยลั. ธินิต์รา คฤหวาณิช่ 
สโมสรโรต์ารีกรุงเทพอินเต์อร์เนช่ั่นแนลั ภาค 3350
นยล. ธนิตรา คฤหวาณิช หรือคุณจ๊ักจ่ัน เป็นสมาชิก     
ก่อต้ังของสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนช่ันแนล ซ่ึงก่อ
ต้ังมาปีน้ีเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงถือว่าเป็นสโมสรน้องใหม่ของภาค
 3350 นยล. ธนิตรากล่าวว่า นายกก่อต้ังของสโมสรคือ
คือ ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรตัน์ ในปแีรกคือปีท่ีแล้วทาง
สโมสรได้ท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ คือโครงการ
บริจาคอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการ Global Grant ท่ีได้รับอนุมัติเงินจากภาค 3350 
และโครงการน�้าสะอาดที่จังหวัดเพชรบุรี ปีท่ีผ่านมาสโมสรได้รับรางวัล Paul 
Harris Fellow จากการบริจาคของสมาชิกตามข้อก�าหนดครบ 100% และได้ 
Citation ระดับ Gold จากประธานโรตารีสากล
 นยล. ธนติรา กล่าวว่า ในการสานต่อกิจกรรมของสโมสรได้วางแผนไว้
ให้สอดคล้องกับนโยบายโรตารีสากลในเรื่องเยาวชน มองว่าเรื่องเยาวชนมีหลาย
รูปแบบให้เรามุ่งเน้นท่ีจะช่วยเหลือแบบยั่งยืน ที่คิดไว้คือเรื่องเด็กก�าพร้าที่เป็น
ปัญหาสังคม เพราะเด็กขาดความรัก ความเข้าใจ ท�าให้เกิดปัญหามากมายเมื่อโต

เป็นผู้ใหญ่ บางกรณีก็เป็นภาระของสังคมและประเทศชาติ หลายหน่วยงานให้
ความช่วยเหลอืด้านกายภาพ ให้อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ล้วนอยูใ่นปัจจยั
สี่ แต่มีองค์กรหรือหน่วยงานน้อยมากที่ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ จึงคิดว่าจะ
สร้างโครงการที่ยั่งยืนในเรื่องนี้ที่วัดผลได้จริงและต่อเนื่องเพื่อสร้างและ/หรือคืน
คนดีให้กับสังคม

นยลั. ภัทรดนัย เช่ื้อทอง 
สโมสรโรต์ารีขาณุวรลัักษบุรี ภาค 3360
นยล. ภัทรดนัย เช้ือทอง หรือคุณโหน่ง เป็นสมาชิกก่อ
ต้ังสโมสรโรตารขีาณวุรลกัษบรีุ จังหวดัก�าแพงเพชร เม่ือ
 7 ปีท่ีแล้ว ด้วยหน้าท่ีการงานท่ีเป็นออแกไนเซอร์จัดงาน
และจัดตลาดนัด ท�าให้ต้องเดินทางบ่อยจึงไม่ค่อยได้เข้า
ประชุมกับสโมสรทุกสัปดาห์ แต่ทุกคร้ังท่ีมีโอกาสก็จะ
เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสร และติดต่อส่ือสารกับ             

โรแทเรียนในสโมสรอยูเ่สมอ มาถงึปน้ีีเม่ือสมาชกิไดมี้มตเิสนอช่ือใหเ้ปน็ผู้น�าสโมสร
ในปีถัดไปจงึคดิว่า ถึงเวลาแล้วทีจ่ะรับหน้าทีน่ายกสโมสร โดยการมาอบรมสัมมนา
นายกรบัเลอืกครัง้นีไ้ด้เรยีนรูเ้รือ่งของโรตาร ีรูว่้าองค์กรโรตารมีอีะไรมากกว่าทีเ่รา
เคยรับทราบกอ่นหนา้น้ี และไดท้ราบถงึเทคนคิการเปน็ผู้น�าสโมสรท่ีมปีระสทิธภิาพ
การพัฒนาสโมสรให้เข้มแข็งข้ึน เพราะจากเดิมสโมสรขาณุวรลักษบุรีมีสมาชิก      
ก่อต้ัง 60 คน ปัจจุบันมีสมาชิกเหลือเพียง 30 คนเท่าน้ัน
 การมาอบรมคร้ังน้ีท�าให้มไีฟในการท�างานโรตารีมากข้ึน หลงัจากอบรม
นายกรบัเลอืกเสรจ็แล้วก็จะกลบัไปวางแผนเตรยีมงาน ฟอร์มทีม วางแผนการเพิม่
สมาชิกภาพ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ การท�างานร่วมกับชุมชน และกิจกรรม
มิตรภาพภายในสโมสร เพื่อให้สมาชิกอยากมาร่วมประชุมและแบ่งปันซึ่งกันและ
กัน เพื่อร่วมกันท�ากิจกรรมดีๆ เพื่อบริการชุมชนต่อไป

นยลั. จันทร์ศิริ ทัศนียานนท์ 
สโมสรโรต์ารีแม่สอด-เมืองฉอด ภาค 3360
นยล. จันทร์ศิริ ทัศนียานนท์ หรือครูน้อย เข้ามาเป็น
สมาชิกโรตารี เมื่อปี 2545 ซึ่งครูน้อยเดิมเป็นอาจารย์
สอนอยูท่ีโ่รงเรยีนสรรพวทิยาคม อ�าเภอแม่สอด โดยเริม่
เป็นครูตั้งแต่ปี 2507 จนกระทั่งปี 2520 ได้ย้ายไปสอน
ที่โรงเรียนหอวังจนถึงปี 2536 ได้ย้ายกลับมาสอนท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคมจนกระทั่งปี 2542 ได้ลาออกมา

อยูก่บัคณุพ่อ ครูน้อยเล่าด้วยความภาคภมิูใจว่าชือ่ของโรงเรยีนสรรพวทิยาคมเป็น
ราชทินนามของคุณปู่ของครูน้อย ที่ได้รับพระราชทานตอนที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง
เป็นนายอ�าเภอแม่สอดถึง 2 สมัย เมื่อครูน้อยลาออกจากราชการแล้ว ได้เดินทาง
ไปหาประสบการณ์ทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา อยูก่บัเพ่ือนอยูร่ะยะหนึง่ เมือ่กลบัมา
แล้วจึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีแม่สอด-เมืองฉอด ซึ่งเดิมมี 2 สโมสรคือ
สโมสรโรตารแีม่สอดและสโมสรโรตารเีมอืงฉอด ต่อมาในปี 2553 ได้รวมสองสโมสร
เข้าด้วยกันโดยใช้ช่ือว่าสโมสรโรตารีแม่สอด-เมืองฉอด โดยมี อน.เล็ก ศิริอังกูร
วาณิช เป็นนายกสโมสรคนแรกหลังจากที่รวมสองสโมสรเข้าด้วยกัน เมื่อเข้าเป็น
สมาชิกโรตารีแล้วได้ร่วมกิจกรรมของสโมสรฯ มาตลอด โดยท�างานด้านเอกสาร
เป็นหลกัเนือ่งจากตนเองเป็นครมูาก่อน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารสโมสรหลายสมยั 
เพราะสมาชกิสโมสรส่วนใหญ่เป็นผูช้ายเป็นนกัธรุกจิ ตนเองจงึรับหน้าทีน่ี ้ปัจจบุนั
แม้ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีมากขึ้น แต่ครูน้อยยังมองว่าการ
จัดเก็บข้อมูลหากจัดเก็บเป็นเอกสารจะยังคงอยู่ เป็นหลักฐานที่สามารถค้นหาได้
ง่าย กิจกรรมของสโมสรโรตารีแม่สอด-เมืองฉอดที่ผ่านมาเป็นเรื่องของน�้าสะอาด 
เพราะน�้าท่ีแม่สอดจะมีคุณภาพไม่ค่อยดี รวมท้ังการสร้างฝายถวายในหลวงท่ีท�า
ร่วมกบัสโมสรโรตารล้ีานนาเชียงใหมแ่ละสโมสรโรตารโีตเกยีวนอรท์ ประเทศญ่ีปุ่น
จ�านวน 300 ฝาย และด้านสุขภาพอนามัยของประชากรในอ�าเภอแม่สอด
 การทีไ่ด้มาอบรมนายกรบัเลอืก ท�าให้ได้ความรูด้้านโรตารเีพิม่เตมิ รู้สกึ
ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัเพ่ือนนายกรบัเลอืกร่วมรุน่ทีแ่ม้ว่าวยัจะต่างกัน แต่ทกุคนมคีวาม
กระตือรือร้นในการท�างานเพื่อสังคม ท�าให้รับรู้ได้ว่ามีคนทุกวัยเข้ามาท�างานเพื่อ
ชุมชน พร้อมที่จะร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนใน
ชุมชน ในปีท่ีจะรับหน้าท่ีเป็นนายกสโมสรโรตารี ครูน้อยบอกว่าได้ต้ังเป้าหมายท่ี
ไม่ใหญ่ จะท�ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคม   
ผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังในด้านสุขภาพอนามัย การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ จัด
กิจกรรมที่เหมาะสมทั้งการออกก�าลังกาย การสันทนาการ และอ่ืนๆ รวมถึง
คุณภาพชีวิตของเด็กเพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพในภายภาคหน้า
 เราได้ท�าความรู้จักกับตัวแทนของโรแทเรียนจากทั้งสี่ภาค ที่จะเป็น
ผู้น�าสโมสรโรตารีในปี 2563-2564 ซึ่งมีหลากหลายวัยแต่ทุกคนมีหัวใจโรตารี
เดียวกัน มีความพร้อมที่จะด�าเนินการตามแนวทางของโรตารีในการบริการเหนือ
ตนเองต่อไป

ผู้น้�าสโมสรโรตารี        
ปี 2563-2564
การอบรมสมัมนา นายก
รบัเลอืกร่วมภาคส�าหรบั
ปีโรตารี 2563-2564 

หรือ Multi-District Presidents-Elect Training Seminar ที่เราเรียกสั้นๆ กันว่า 
Multi-PETS ครั้งนี้เจ้าภาพหมุนเวียนมาที่ภาค 3360 โดยนายกรับเลือกทั้งสี่ภาค
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้มาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 การอบรม
สมัมนามนีายกรับเลอืก ผูน้�าการอบรม ผูช่้วยผู้ว่าการภาคและผูต้ดิตามมาให้ก�าลงั
ใจ รวมทั้งคณะกรรมการจัดงานจ�านวนร่วมสี่ร้อยคนจาก 352 สโมสร ท�าให้
บรรยากาศคกึคกั อบอุน่ไปด้วยมติรภาพและการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมพร้อม
ในการเป็นผู้น�าสโมสรโรตารีระหว่างมิตรโรแทเรียนทั้งสี่ภาค โอกาสอย่างนี้มีเพียง
ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยจึงได้สัมภาษณ์
นายกรับเลือกจากทั้งสี่ภาค ถึงการเตรยีมพร้อมที่จะเป็นผู้น�าสโมสรโรตารีในอีกไม่
กี่เดือนข้างหน้านี้ เราไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะ

นยลั. พรเทพ รวยริน 
สโมสรโรต์ารีทุ่งคา ภาค 3330
นยล. พรเทพ หรือคุณต่อกล่าวว่าได้เข้ามาเป็นโรแทเรียน
ได้ 9 ปี สังกัดสโมสรโรตารีทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต ตอนที่เข้า
มาเป็นโรแทเรียนนั้นอายุได้ 27 ปีซึ่งถือว่าเป็นโรแทเรียน
ในกลุ่มที่อายุยังน้อยจึงได้ท�างานเป็นคณะกรรมการ
เยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสร ต่อมาได้ท�าหน้าที่เป็น
ปฏิคมสโมสร เลขานุการสโมสร และประธานคณะ

กรรมการสมาชิกภาพ จนถึงตอนนี้คิดว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโรตารีมาพอ
สมควรที่ถึงเวลาแล้วที่จะรับหน้าที่เป็นนายกสโมสร ปัจจุบันสโมสรโรตารีทุ่งคามี
สมาชกิจ�านวน 41 คน ในการประชมุแต่ละครัง้จะมสีมาชกิเข้าร่วมประชมุประมาณ 
50 % ประชุมทุกวันพฤหัสตอนเย็น ทุกสัปดาห์ไม่มีเว้นเท่ากับประชุม 4 ครั้งต่อ
เดือน การประชุมทุกคร้ังสมาชิกจะต้องใส่เคร่ืองแบบสูทสโมสร อายุเฉลี่ยของ
สมาชิกจะอยู่ที่ 40 ปีกว่า 
 ส�าหรับการได้มีโอกาสมาประชุมสัมมนา Multi-PETS คร้ังน้ี นยล.          
พรเทพ กล่าวว่าได้เทคนิคหลายอย่างจากวิทยากรและการแชร์ประสบการณ์จาก
นายกรับเลอืกต่างสโมสรและต่างภาค เพราะในหลกัการของโรตารมีรีปูแบบอยูแ่ล้ว
แต่มีรายละเอียดของเทคนิคในการด�าเนินการที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะ
เทคนิคการบริหารสมาชิก การขอความร่วมมือจากสมาชิก เป็นต้น
 แผนงานการบริหารสโมสรในปีที่จะเป็นนายกสโมสรนั้น นยล. พรเทพ
วางแผนไว้ดังนี้คือ
 1) เพิม่สมาชกิภาพโดยเฉพาะทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ โดยอาจต้องปรับเปลีย่น
รูปแบบการประชุมและการแต่งกายเพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิก
 2) จัดท�ากิจกรรมที่สมาชิกร่วมลงมือท�า ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
อาจจะไม่สามารถเน้นการบริจาคได้ แต่เน้นการบริการชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 3) กิจกรรมมิตรภาพทั้งในสโมสรและต่างสโมสร โดยมีแนวคิดจัด
กิจกรรม Rotary One Day ส�าหรับ 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ตในการท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรตารีไปสู่
สาธารณะชนด้วย

นยลั. สิริฎา ธิรรมรัต์น์ 
สโมสรโรต์ารีท่าศาลัา ภาค 3330
นยล. สิริฎา ธรรมรัตน์ หรือน้องเจน สังกัดสโมสรโรตารี
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอดีตเยาวชนแลก
เปลี่ยนภาค 3330 ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี 2552-2553 จบการศกึษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ลาดกระบัง เมื่อเรียนจบแล้ว
มาช่วยธุรกิจที่บ้าน จึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี เป็น

สมาชิกที่อายุน้อยที่สุดคืออายุ 25 ปี ซึ่งสมาชิกที่อายุมากที่สุดในสโมสรคือ อน. 
เทียนชัย เชาวลิต อายุ 96 ปี ท่านยังแข็งแรงและมาประชุมสโมสรอยู่เสมอ ท่านไม่
ได้ใช้สทิธิ�สมาชกิอาวโุสแต่อย่างใด เมือ่สมาชกิซึง่เป็นผูใ้หญ่ในสโมสรลงมตเิสนอชือ่
ให้เป็นนายกรับเลือก ครั้งแรกก็รู้สึกกังวลอยู่บ้างเพราะเรายังเด็ก แต่เมื่อได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกเพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�างานโรตารีเพิ่มขึ้น จึงได้

ตอบรับและเริ่มศึกษา
เรียนรู้เรื่องราวและ

ภารกิจของโรตารีให้มากขึ้น ตนเองเคยเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนก็ได้เรียนรู้เรื่อง   
โรตารีมาระดับหน่ึง อีกอย่างหน่ึงตอนท่ีเป็นเยาวชนแลกเปล่ียนท่ีสหรัฐอเมริกา ได้
ร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ ท�าให้เกิดความประทับใจ และซึมซับใน
กิจกรรมการบริการเหนือตนเองของโรตารี
 การเข้ามาอบรมนายกรับเลือกครั้งนี้ได้รู้จักกับพี่ๆ นายกรับเลือกต่าง
สโมสรในภาคและต่างภาค ได้รับมิตรภาพจากพ่ีๆ และได้เรียนรู้หลักการท�างาน
ของโรตารท่ีีถอืเป็นความรูพ้ืน้ฐานในการเริม่ต้นเป็นผูน้�าสโมสรในปีถดัไป เมือ่กลบั
ไปจะได้น�าไปวางแผนงานร่วมกับคณะกรรมการในสโมสร โดยมีเป้าหมายที่จะดึง
คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีให้มากขึ้น และจะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นด้วย

นยลั. ทรัพย์นภา ช่วลัิต์สกุลัช่ัย 
สโมสรโรต์ารีศิลัปาคม ภาค 3340
นยล. ทรัพย์นภา ชวลิตสกุลชัย หรือคุณอ้อ สังกัดสโมสร
โรตารีศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เป็นสมาชิกโรตารีมา 22 
ปี ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นนายกสโมสรสมยัทีส่อง ด้วย
ทีปั่จจุบนัเกษยีณจากธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างจึงมเีวลามาก
ขึ้น แต่ก็ยังท�าธุรกิจเล็กๆ ด้วยการรับซ้ือผ้าทอจากชาว
บ้านแล้วหาตลาดจ�าหน่ายให้แก่พวกเขา เป็นการส่งเสรมิ

ให้เขามอีาชพีและมีรายได้โดยท่ีไม่ได้เน้นก�าไรเป็นหลกั ช่วยท�าให้ชาวบ้านมงีานท�า
และมีรายได้
 การมาอบรมนายกรับเลือกครั้งนี้ได้มาอัพเดทเรื่องราวต่างๆ ในโรตารี 
เพราะมีหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ การเข้าใช้ My Rotary ซึ่งได้
เรยีนรู้น�าไปปรับใชแ้ละส่งเสริมใหส้มาชิกในสโมสรได้เขา้ใช้ระบบมากขึน้ แผนงาน
ที่จะจัดท�าเมื่อเป็นนายกสโมสรโรตารีคือจะเพิ่มสมาชิกภาพท�าให้สโมสรเข้มแข็ง
เป็นอันดับแรก เพราะการที่สโมสรเข้มแข็งจะเป็นพ้ืนฐานในการท�ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ต่อไปได้ ดังนั้น ในด้านสมาชิกภาพจะวางแผนงานการรักษาสมาชิกภาพและเพิ่ม
สมาชิกภาพก่อน หลังจากน้ันจึงจะท�าโครงการบริการชุมชนตามแนวทางของ          
โรตารี

นยลั. อัญช่นีย์ วงศ์กาฬสินธุ์ิ 
สโมสรโรต์ารีสกลันคร ภาค 3340
นยล. อัญชนีย์ วงศ์กาฬสินธุ์ หรือคุณแหม่ม สังกัดสโมสร
โรตารีสกลนคร เป็นสมาชิกโรตารีได้ 7 ปี ร่วมท�ากิจกรรม
กับสโมสรในหลายๆ ด้านรวมถงึเปน็เหรญัญกิสโมสร และ
ได้รับความไว้วางใจให้ท�าหน้าท่ีนายกสโมสรในปี 2560-
2561 ในปีน้ันมีท้ังโชคดีและโชคร้าย โชคร้ายคือเกิด
อุทกภยัน�้าท่วมใหญใ่นรอบ 40 ปี ของชาวสกลนคร ท�าให้

พ่ีน้องประชาชนเดอืดร้อน เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ แต่ในความโชค
ร้ายก็ยังมีโชคดีท่ีมวลมิตรโรแทเรียนท่ัวประเทศส่งก�าลังใจ ก�าลังทรัพย์ ช่วยเหลือ
ชาวสกลนครอย่างเนืองแน่น เป็นความซาบซ้ึงและประทับใจในไมตรีจิตท่ีมิตร       
โรแทเรียนมอบให้
 สโมสรโรตารีสกลนครก่อตั้งมีได้ 29 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 28 คน 
อายุเฉลี่ยของสมาชิกอยู่ที่ 50 ปี ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19.30 น. ประชุม 4 ครั้ง
ต่อเดือนที่โรงแรงอิมพีเรียล อ. เมือง จ. สกลนคร 
 การเข้าร่วมอบรมนายกรับเลือก Multi-PETS คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีสอง        
ได้มาเพ่ิมความรู้ด้านต่างๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา ท�าให้เข้าใจระบบการท�างานของ    
โรตารีมากข้ึนและได้มิตรภาพจากโรแทเรียนต่างสโมสร นับเป็นประสบการณ์          
ท่ีดีมากท่ีได้แลกเปล่ียนประสบการณต่์างๆ จากโรแทเรียนตา่งภาคดว้ย โดยเฉพาะ
เร่ือง My Rotary ถือว่าเป็นข้อมูลหลักท่ีท�าให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
มากมาย เป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีท่ีจะท�าหน้าท่ีสโมสรในคร้ังน้ีจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสโมสรด้วยการรักษาสมาชิกเดิมและเพ่ิมสมาชิกใหม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกทุก
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง 

PE. Tin Ohnmar Tun 
สโมสรโรต์ารีย่างกุ้ง ภาค 3350
นยล. ถ่ิน โอนมาร์ ตุน สโมสรโรตารีย่างกุ้ง ประเทศ          
เมียนมาร์ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีหน่ึงปี หลังจากท่ี
สโมสรโรตารีย่างกุ้งจัดต้ังข้ึนในปี 2560 โดยภาค 3350 
การท่ีได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี สืบเน่ืองจากตนเองได้รับ
เชิญให้มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้กับสโมสรโรตารีย่างกุ้ง
ในเร่ืองกฎหมายใหม่ท่ีประกาศใช้ของประเทศเมียนมาร์ 

ด้วยอาชีพของตนเองเป็นนักกฎหมาย ต่อมาได้เข้าร่วมประชุมกับสโมสรอีก 3 ครั้ง
จึงได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีย่างกุ้ง ปัจจุบันสโมสรมีจ�านวน 72 คน 18  มีนาคม-เมษายน 2563

@สัมภาษณ์นายกรับเลือก
 @Multidistrcit PETS

อน. จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่
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Corona Virus-19

โรตารีร่วมใจส้้ภัย COVID-19 
สอนทำหน้ากากผ้า
อน. ลิขิต ล้ิมรสรวย สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์
ประธานคณะกรรมการบริการชุมชน ภาค 3350 โรตารีสากล

 ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น 
การใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นของ
ประชาชน หน้ากากผ้าเป็นทางเลือกส�าหรับประชาชนที่ไม่ป่วยและมีความ
เสี่ยงต�่ากว่าบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์ ที่ส�าคัญคือสามารถท�าเองได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และกรมอนามัยจึงได้ศึกษาวิจัยชนิดของผ้าต่างๆ ที่น่าจะมีความเหมาะ
สมในการน�ามาใช้คือสามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก ป้องกันการซึมผ่านของ
ละลองน�้า และสามารถน�าไปซักได้หลายครั้งรวมถึงหาได้ง่ายทั่วไป โดยมี
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดผ้าต่างๆ พบว่า “ผ้าฝ้ายมัสลินและผ้าสาลู” 
เหมาะสมในการน�ามาใช้ท�าหน้ากากผ้า 2 ชั้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพดี 
สโมสรโรตารกีรงุเทพรตันโกสนิทร์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคให้แก่ประชาชนทกุเพศ
ทุกวัย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�าให้แก่ประชาชนทั่วไป 
จึงร่วมกับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพ่ือสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) 
โรงเรียนผู้สูงอายยุานนาวา (องคก์รสาธารณประโยชน)์ กศน. เขตยานนาวา
 และกลุ่มบ�าเพญ็ประโยชนชุ์มชนโรตารกีรุงเทพรตันโกสนิทร ์จัดท�าโครงการ
 “Workshop สอนท�าหน้ากากผ้า” ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจฟรี ต้ังแต่
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน โดยในช่วงแรกได้รับความร่วมมือจาก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ให้ใช้สถานท่ีบริเวณลานกิจกรรม
โซนลิฟท์แก้ว ชั้น 1 เป็นสถานที่สอนท�าหน้ากากผ้า โดยตลอดระยะเวลา 2 
สัปดาห์ท่ีด�าเนินกิจกรรม มีประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจมาเรียนรู้
และฝึกท�าหน้ากากผ้ามากกว่า 1,000 คน 
 ในช่วงหลังมาน้ีจากสถานการณ์ทวีความรุนแรงและภาครัฐมี
มาตรการทางสาธารณสุขออกมาเพ่ิมเติม โครงการได้ถ่ายท�า VDO วิธีการ
ท�าหน้ากากผ้าอยา่งละเอียดเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ และปรับเปล่ียนรูปแบบ
กิจกรรมสอนท�าหน้ากากผ้า เป็นการจ้างให้สมาชิกกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์
ชุมชนโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์และอาสาสมัครจากสถาบันส่งเสริม
ภูมิปัญญาเพ่ือสังคม มีอาชีพเสริมด้วยการผลิตท�าหน้ากากผ้าเพ่ือแจกจ่าย
ให้แกเ่จ้าหนา้ท่ีของรฐั ผู้น�าชุมชน และประชาชนท่ีมคีวามตอ้งการ และบาง
ส่วนผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในราคาย่อมเยาว์ให้แก่บริษัท ห้างร้าน และองค์กรท่ี
มีความต้องการ เพ่ือเป็นอาชีพเสริมและรายได้พิเศษต่อไป
 สิ่งที่ได้มากกว่าการแจกหน้ากากผ้าคือ การสอนให้ทุกคนรู้การ
เลือกใช้วัสดุและวิธีการท�าหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันโรคในเบ้ืองต้น และ
สามารถถ่ายทอดความรู้นีใ้ห้คนใกล้ตวั ตลอดจนสามารถท�าหน้ากากผ้ามอบ
ให้แก่คนที่รักและห่วงใยได้ กระบวนการนี้อยู่บนหลักการพึ่งตนเองบนพื้น
ฐานความพอเพียง ผู้สนใจเรียนรู้วิธีการท�าหน้ากากผ้าสามารถติดต่อได้ท่ี 
อน. ลิขิต ล้ิมรสรวย สโมสรโรตารกีรุงเทพรตันโกสนิทร์ โทร. 09-2966-2291 
หรือ 08-1834-1947 หรือรับชม VDO ได้ที่ Youtube ชื่อ “โรตารีกรุงเทพ
รัตนโกสินทร์สอนท�าหน้ากากผ้าใช้เอง”

โรตารีร่วมใจส้้ภัย COVID-19



Wildfire, Greek fire
อน.ดร. บุษบง จำเริญดารารัศมี

สโมสรโรตารีพะเยา

 “ไบแซนตอิมุ” เป็นชือ่เมอืงของนครคอนสแตนตโินเปิล ตัง้
อยู่ก่ึงกลางของจักรวรรดิโรมัน เป็นสะพานเชื่อมต่อควบคุมการเข้า
ออกระหว่างยุโรปกับเอเชีย นับเป็นชัยภูมิท่ีดีจึงเป็นท่ีหมายปองของ
ต่างชาติ ท�าให้ดินแดนแห่งนี้ถูกรุกรานอยู่แทบมิได้ว่างเว้น แต่
จักรวรรดิโรมันยังสามารถรักษานครหลวงแห่งนี้ไว้ได้เป็นพันปีด้วยมี
การทูตที่แยบคายพอที่จะไม่ต้องมาร่วมศึกเอง มีก�าแพงธีโอดุสที่ยิ่ง
ใหญ่ ใครๆ ก็ตีไม่แตก และหากถูกจู่โจมทางทะเลยังมีอาวุธลับมหา
ประลยัไว้ท�าลายกองทัพทีม่ารุกราน อาวธุทีว่่านีเ้รยีก “ไฟกรกี (Greek 
fire)”
 ไฟกรีกเป็นสิ่งประดิษฐ์ ของนักเล่นแร่แปรธาตุของราชส�า
นักคอนสแตนติโนเปิลร่วมกับ ภูมิปัญญาของชาวกรีกและอาหรับ
โบราณ เป็นของเหลวชนิดหนึ่ง สามารถลุกติดไฟได้แม้กระทั่งบนน�้า
และมหาสมทุร เป็นสตูรลบั อนุมานว่ามส่ีวนผสมของก�ามะถัน ปนูขาว
และน�า้มนัดนิ ใช้เป็นทะเลเพลงิเมือ่คราวถกูปิดล้อม ใน ค.ศ 672 และ
ใช้ในการรบอีกหลายครั้ง ไฟกรีกจึงเป็นอาวุธที่น่าสะพรึงกลัว 
 ไฟป่าเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมทีพ่วกเรา ชาวไทย และชาวโลก
ต้องเผชญิอยูท่กุวีว่นั เดอืนกมุภาพันธ์และมนีาคม ดจูะเป็นจดุสุดยอด
แห่งปัญหา ผู้คนเริ่มสวมหน้ากากอนามัย แต่ปีนี้ใช้หน้ากากป้องกัน 
COVID 19 ไปด้วยจึงดูจะหนาแน่นตาเป็นพิเศษ ไฟไหม้นี่น่าสะพรึง
กลัวจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟกรีก (Greek fire) หมายถึงเพลิงที่เกิดในทุ่ง
หญ้า หรือไฟป่า (wildfire) ที่เกิดในป่าไม้ ป่าพุ่ม ป่าละเมาะ ป่าหิน
เลน (peatland) และบรเิวณอืน่ทีป่่าชกุ และมแีหล่งเช้ือเพลงิหรอืวตัถุ
ไวไฟ ท�าให้ความหมายว่าของค�าว่า wild ซึ่งแปลว่า ป่าเถื่อนด้วยนั้น
มบีทบาทมากขึน้ เพราะไฟป่าเป็นเพลงิทีไ่หม้อย่างเป็นอสิระในชนบท
ประเทศหรือถิ่นทุรกันดารกินอาณาบริเวณกว้างขวาง ลุกลามรวดเร็ว 
คาดเดายาก และบางครัง้สามารถไหม้ผ่านแม่น�า้ ถนน หรอืแนวกนัไฟ
ได้ด้วย
 ไฟป่าเกิดได้ในทุกท่ียกเว้นแอนตาร์กติกา ไฟป่าอาจสร้าง
ความเสียหายใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ แต่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชพันธุ์บางชนิด เช่น เห็ดเผาะ ซึ่งเจริญดีด้วยไฟ
 ไฟป่าอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติเพราะเหตุสี่ประการ คือ 
ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด ประกายไฟจากหินถล่ม และสันดาปเอง 
(spontaneous combustion) แต่ไฟป่าส่วนใหญ่นัน้เกดิเพราะมนษุย์ 
ตั้งแต่ลอบวางเพลิง ทิ้งบุหรี่เรื่อยเปื่อย ประกายไฟจากอุปกรณ์ ไป
จนถึงกระแสพลังงานในการเชื่อมโลหะ การท�าไร่เลื่อนลอย (shifting 
cultivation) ซึ่งเตรียมดินโดยวิธีถางแล้วเผา (slash and burn) 
เป็นต้น

 ไฟป่าอาจมหมึาจนควบคุมมไิด้ เพราะมปีระวตัว่ิาใหญ่โตถงึ
ขนาดท�าลายอาณาบริเวณตั้งแต่ 0.4 ถึง 400 ตารางกิโลเมตรมาแล้ว 
ดงัทีเ่ป็นข่าวในออสเตรเลยี ในแคลฟิอร์เนยี และทีอ่ืน่ๆ ขณะเดยีวกนั
ก็อาจเล็กราว ๆ  0.0010 ตารางกิโลเมตรหรือน้อยกว่าท่ีเราต่างพบข้าง
ทาง เชิงดอย บนดอย ท่ีโล่งในบ้านเราอยู่เนืองๆ
 ไฟป่าอาจเกดิง่ายขึน้เมือ่มอีากาศเกือ้หนนุ ปัจจยัทางอากาศ
ที่ก่อไฟป่าขนาดใหญ่นั้นรวมถึงคล่ืนความร้อน ความแห้งแล้ง ความ
เปลี่ยนแปลงของอากาศเป็นวงรอบ อาทิ เอลนีโญ ตลอดจนลักษณะ
อากาศประจ�าถิ่น เช่น ลิ่มความกดอากาศสูงด้วย
 ในประเทศไทยส�านักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า
รายงานว่า ภาคเหนอื 16 จงัหวดั มพีืน้ทีเ่สยีหายถกูไฟไหม้หลายหมืน่
ไร่ สูงสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุดที่จังหวัด
เลย ภาคกลางและภาคตะวนัออก สูงสุดทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ีและภาค
ใต้ที่จังหวัดตรัง ไฟป่าจึงเป็นปัญหาร่วม
 มีแนวทางที่น�ามาใช้ในการป้องกันไฟป่ามากมาย ในแนว
พระราชด�าริมีหลายอย่าง เช่น ท�าระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยใช้แนว
คลองส่งน�้าและแนวพืชปลูกตามแนวคลอง สร้างป่าเปียกมาควบคุม 
ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน�้า สร้างฝายชะลอน�้า ปลูกต้นกล้วยใน
พื้นที่ที่ก�าหนด ฯลฯ
 ในส่วนประชาชนจะมีการรณรงค์ไม่เผาขยะ ก่ิงไม้ ใบไม้   
ต่าง ๆ  ในท่ีโล่งแจ้ง ลดการใช้ยวดยานพาหนะ เพ่ือลดการเผาไหม้ของ
เช้ือเพลิง และในแต่ละพ้ืนท่ีควรมีการจัดการและควบคุมปริมาณฝุ่นท่ี
เกิดจากการก่อสร้าง ควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้จริงจัง ฯลฯ

 ปัญหาไฟป่าดูใหญ่โตประหนึ่งว่า จะเกินความสามารถของ
โรแทเรยีน แม้จะประสบเหต ุเหน็เหต ุกย็งันกึไม่ออกว่าจะเข้าไปมส่ีวน
ร่วมแก้ไขได้อย่างไร การมีส่วนร่วมจึงมีความส�าคัญมากเพราะปัญหา
มิได้แก้ไขโดยหน่วยงานใดเพียงล�าพัง ต้องมีความรู้เรื่องที่มาที่ไปของ
ปัญหา วิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย ด้วยความร่วมมือของกลุ่มคน กลุ่ม
องค์กร มีแผนกลยุทธ์ มีวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ได้ผลและยั่งยืน
 ทิง้ท้ายไว้ว่า เราต่างถกูรบกวนด้วยปัญหาอนัสืบเนือ่งมาจาก
ไฟป่าบ่อยครั้ง เช่น ถูกรบกวนจากหมอกควัน หายใจได้ไม่ดี เดินทาง
ไม่สะดวก ไอ จาม เป็นโรคภูมิแพ้ อากาศร้อน ตื่นเต้น ตกใจเมื่อเห็น
เปลวไฟ ควนัไฟ ร�าคาญใจด้วยไม่รูจ้ะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร ฯลฯ หาก
โรตารีสากลเปิดแนวทาง สร้างโอกาส ให้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อไป
โรแทเรยีนจะได้ลองช่วยกนัคดิว่า จะท�าโครงการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม
ได้อย่างไรบ้าง

 ไฟป่า (wildfire, Greek fire)
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Corona Virus-19

โรตารีร่วมใจส้้ภัย COVID-19 
สอนทำหน้ากากผ้า
อน. ลิขิต ล้ิมรสรวย สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์
ประธานคณะกรรมการบริการชุมชน ภาค 3350 โรตารีสากล

 ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น 
การใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นของ
ประชาชน หน้ากากผ้าเป็นทางเลือกส�าหรับประชาชนที่ไม่ป่วยและมีความ
เสี่ยงต�่ากว่าบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์ ท่ีส�าคัญคือสามารถท�าเองได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และกรมอนามัยจึงได้ศึกษาวิจัยชนิดของผ้าต่างๆ ที่น่าจะมีความเหมาะ
สมในการน�ามาใช้คือสามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก ป้องกันการซึมผ่านของ
ละลองน�้า และสามารถน�าไปซักได้หลายครั้งรวมถึงหาได้ง่ายทั่วไป โดยมี
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดผ้าต่างๆ พบว่า “ผ้าฝ้ายมัสลินและผ้าสาลู” 
เหมาะสมในการน�ามาใช้ท�าหน้ากากผ้า 2 ชั้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพดี 
สโมสรโรตารกีรงุเทพรตันโกสนิทร์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคให้แก่ประชาชนทกุเพศ
ทุกวัย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�าให้แก่ประชาชนทั่วไป 
จึงร่วมกับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพ่ือสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) 
โรงเรียนผู้สูงอายยุานนาวา (องคก์รสาธารณประโยชน)์ กศน. เขตยานนาวา
 และกลุ่มบ�าเพญ็ประโยชนชุ์มชนโรตารกีรุงเทพรตันโกสนิทร ์จัดท�าโครงการ
 “Workshop สอนท�าหน้ากากผ้า” ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจฟรี ต้ังแต่
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน โดยในช่วงแรกได้รับความร่วมมือจาก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ให้ใช้สถานท่ีบริเวณลานกิจกรรม
โซนลิฟท์แก้ว ชั้น 1 เป็นสถานที่สอนท�าหน้ากากผ้า โดยตลอดระยะเวลา 2 
สัปดาห์ท่ีด�าเนินกิจกรรม มีประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจมาเรียนรู้
และฝึกท�าหน้ากากผ้ามากกว่า 1,000 คน 
 ในช่วงหลังมาน้ีจากสถานการณ์ทวีความรุนแรงและภาครัฐมี
มาตรการทางสาธารณสุขออกมาเพ่ิมเติม โครงการได้ถ่ายท�า VDO วิธีการ
ท�าหน้ากากผ้าอยา่งละเอียดเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ และปรับเปล่ียนรูปแบบ
กิจกรรมสอนท�าหน้ากากผ้า เป็นการจ้างให้สมาชิกกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์
ชุมชนโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์และอาสาสมัครจากสถาบันส่งเสริม
ภูมิปัญญาเพ่ือสังคม มีอาชีพเสริมด้วยการผลิตท�าหน้ากากผ้าเพ่ือแจกจ่าย
ให้แกเ่จ้าหนา้ท่ีของรฐั ผู้น�าชุมชน และประชาชนท่ีมคีวามตอ้งการ และบาง
ส่วนผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในราคาย่อมเยาว์ให้แก่บริษัท ห้างร้าน และองค์กรท่ี
มีความต้องการ เพ่ือเป็นอาชีพเสริมและรายได้พิเศษต่อไป
 สิ่งท่ีได้มากกว่าการแจกหน้ากากผ้าคือ การสอนให้ทุกคนรู้การ
เลือกใช้วัสดุและวิธีการท�าหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันโรคในเบื้องต้น และ
สามารถถ่ายทอดความรู้นีใ้ห้คนใกล้ตวั ตลอดจนสามารถท�าหน้ากากผ้ามอบ
ให้แก่คนที่รักและห่วงใยได้ กระบวนการนี้อยู่บนหลักการพึ่งตนเองบนพื้น
ฐานความพอเพียง ผู้สนใจเรียนรู้วิธีการท�าหน้ากากผ้าสามารถติดต่อได้ท่ี 
อน. ลิขิต ล้ิมรสรวย สโมสรโรตารกีรุงเทพรตันโกสนิทร์ โทร. 09-2966-2291 
หรือ 08-1834-1947 หรือรับชม VDO ได้ที่ Youtube ชื่อ “โรตารีกรุงเทพ
รัตนโกสินทร์สอนท�าหน้ากากผ้าใช้เอง”

โรตารีร่วมใจส้้ภัย COVID-19
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นย. ชลิดา เอกชัยพัฒนกุล 
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

Conservation

งดงามยามยลยางนา
ยางนาพันต้น
หมื่นคนรักษา
หวังปวงประชา
ศรัทธาส่งเสริม
สมบัติของชาติ
ลูกหลานต่อเติม
ร้อยปีผ่านเพิ่ม
เติมรักษ์ยางนา

Run for YANGNA โครงการอนุรักษ์ยางนา เชียงใหม่-ลำพ้น



 ถนนเชียงใหม่-ล�าพูน หรือถนนต้นยางคือช่ือท่ีเราเรียกกัน
ติดปากสมัยเด็กๆ ดิฉันเกิดที่จังหวัดล�าพูน ชายขอบของล�าพูนค่อนมา
ทางจังหวัดเชียงใหม่คือภูมิล�าเนาของดิฉัน คุณพ่อคุณแม่จึงเลือกท่ีจะ
ให้ลูกๆ ทั้ง 4 คนมาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ เรานั่งรถประจ�า (หรือเรียก
กันสมัยนั้นว่ารถเดือนคือรถรับส่งกันเป็นประจ�า) ตอนเช้าลุงทวี (ท่าน
เป็นเจ้าหน้าทีท่�างานทีส่าธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่) จะมารบัพวกเราพี่
น้อง 4 คน ไปส่งที่โรงเรียน และตอนเย็นลุงทวีจะมารับกลับบ้าน (หลัง
ลุงเลิกงาน) เป็นแบบนี้ประจ�าทุกวัน
 ในความทรงจ�าของดฉินั ถนนเส้นนีม้ต้ีนยางใหญ่มากสองข้าง
ทางเป็นแนวเรียงไปจนสดุสายตา ในสายตาของเดก็ในตอนนัน้ดฉินัรูสึ้ก
ชอบดูต้นยางซ่ึงก็ยังบอกไม่เป็นว่ามันสวยมาก แต่ชอบมองไล่ล�าดับ
สายตาไปกับล�าต้นยางตามความเร็วของรถที่ลุงทวีขับ และที่ชอบมาก
ทีส่ดุคอืฤดหูนาวทีส่ดุมหัศจรรย์ เรามองเห็นล�าต้นยางและมหีมอกเป็น
ส่วนโค้งจากล�าต้นขึน้ไปเหมอืนถ�า้ สวยมากๆ มใีครโชคดมีคีวามทรงจ�า
สวยงามกับต้นยางเหมือนดิฉันไหมคะ
 จากวันนั้นถึงวันนี้ ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสร
โรตารเีชยีงใหม่ถ่ินไทยงามเป็นองค์กรทีบ่�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ช่วย
เหลอืสนบัสนนุ ยกระดบัคณุภาพชวีติและความเป็นอยูใ่นสงัคม ชมุชน
ให้ดีขึ้น

 ดิฉันได้ทราบว่ามีองค์กร ชมรม ชุมชน และสมาคมอนุรักษ์
ยางนา-ขึเ้หล็กสยามได้ร่วมมอืกนัฟ้ืนฟตู้นยางทีเ่คยเติบใหญ่แขง็แรง มา
บัดนี้ได้เริ่มป่วยบ้าง อ่อนแอบ้างตามกาลเวลา โดยการเปิดโคนต้นยาง
ให้รากได้หายใจได้รับปุ๋ยได้รับการบ�ารุงรักษาที่ถูกวิธี พร้อมทั้งได้ปรับ
ตดัแต่งกิง่ทีค่วรตดั ไม่ให้หกัโค่นมาโดนผูท้ีส่ญัจรบนถนนสายเชยีงใหม่-
ล�าพูน รวมทั้งได้ปลูกทดแทนต้นที่ตายไป
 สโมสรโรตารภีาค 3360 โดยท่านผูว่้าการภาค กมลศกัดิ� และ 
โรตารีแอนน์ วันทนีญ์ วิสิฐสกุลชัย และสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทย
งาม โดย นายกชลิดา เอกชัยพัฒนกุล ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม RUN 
for YANGNA ของสมาคมอนุรักษ์ยางนา-ขี้เหล็กสยามเพื่อร่วมสมทบ
ทุนในครั้งนี้ด้วย
 ดิฉันดีใจที่มีกลุ่มผู้มีความรู้มากมายหลายท่าน ได้เล็งเห็น
คุณค่าของต้นยางนา ทั้งด้านความงดงาม การให้ร่มเงา ร่วมกันรักษา
คุณค่าทางใจที่มีต่อรุกขมรดกที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่าร้อยปี ได้เข้า
มาอาสาให้ความรู้แก่ชุมชน ลดการขัดแย้ง และร่วมมือกันอนุรักษ์ยาง
นาจ�านวนกว่า 900 ต้น บนถนนสายเชียงใหม่-ล�าพูน ให้มีอายุยืนยาว
มคีวามสมบรูณ์แขง็แรงยนืต้นตระหง่านให้เหน็กนัชัว่ลูกชัว่หลานสบืไป

Run for YANGNA โครงการอนุรักษ์ยางนา เชียงใหม่-ลำพ้น
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ทีมงานแปล
อน. จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่

อผู้ภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์
สโมสรโรต์ารีบางกะปิ ภาค 3350
อผภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์ เร่ิมเข้ามาเป็นสมาชิก    
โรตารี เม่ือปี พ.ศ. 2514 เป็นสมาชิกได้สองปีก็รับ
หน้าท่ีเลขานุการสโมสร และเป็นนายกสโมสรในปี
ถัดไป หลังจากน้ัน อผภ. กฤษณ์ก็ได้ท�างานในระดับ

ภาคโดยเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อาทิ กรรมการบริการสโมสร กรรมการ
สมาชกิภาพ เปน็ผู้บริจาคใหก้องทนุประจ�าปขีองมลูนธิิโรตาร ีเป็นเลขานกุารภาค
ในปี 2536 และด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการภาค 3350 ในปี 2537-2538 ต่อมา
รับหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 3350 ในช่วงระหว่างปี 
2539-2543 
 ในระดับโรตารีสากล อผภ. กฤษณ์เป็นผู้แทนพิเศษประธานโรตารี
สากล RI President Herbert Brown ในการประชุมใหญ่ภาค 9650 ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อปี 2538 เป็นคณะกรรมการจัดงาน Rotary Institute โดยเป็น
ประธานฝ่ายลงทะเบียนส�าหรับการจัดงานที่กรุงเทพเมื่อปี 2541 และประธาน
ฝ่าย Findings & Proceedings และผู้ด�าเนนิรายการประชมุ ส�าหรบัการประชมุ
ที่ประเทศไต้หวันเมื่อปี 2542 เป็นคณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการโรตารีสากล
จากโซน 6 คือประเทศอินเดียและศรีลังกาในปี 2542 และปี 2546-2547 เป็นผู้
ดแูลด้านการเงนิของโรตารสีากลในประเทศไทยในปี 2543-2547 ต่อมาในช่วงปี 
2543-2544 เม่ือโรตารีสากลเริ่มน�าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้จึงได้เป็นผู้ประสาน
งานการสือ่สารเรือ่งการใช้อินเตอร์เนต็ให้กับภาคต่างๆ ในประเทศไทย เป็นผูร่้วม
อภิปรายเรื่องการบริจาคให้กองทุนประจ�าปีของมูลนิธิโรตารีในการประชุม 
Rotary Institute ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 2544 เป็น           
ผู้ประสานงานโซนและคณะท�างานบริการชุมชนในปี 2544-2545 ต่อมาได้เป็น
ประธานคณะกรรมการการเงนิของศนูย์โรตารปีระเทศไทยในปี 2544-2549 เป็น
กรรมการ Presidential Conference of Peace and Development (Asia) 
ในปี 2545-2546 เป็นผูแ้ทนประธานโรตารสีากลท่านพชัิย รตัตกลุ ในการประชมุ
ใหญ่ภาค 3030 และภาค 3070 ประเทศอนิเดยีเมือ่ปี 2545-2546 เป็นกรรมการ
ด้านกจิกรรมอาเซียนของโรตารสีากลในปี 2546-2548 เป็นผูแ้ทนพเิศษประธาน
โรตารสีากล RI President Jonathan Majiyagbe ในการประชมุใหญ่ภาค 3330 
เมือ่ปี 2547-2548 เป็นคณะท�างานโปลโิอพลัสของโรตารสีากลในปี 2549-2550 
และเป็นผู้ดูแลด้านการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปัจจุบัน
 อผภ. กฤษณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ลอนดอน สหราชอาณาจกัร ด้านการท�างาน เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัทรอยัลทัชมาฮาล จ�ากัด ท�าธุรกิจด้านค้าส่งแฟชั่นน�าเข้าจากยุโรปก่อนที่จะ
เกษียณ ปัจจบุนัท่านเป็นกรรมการบริษทัอลคูอน แมนแูฟคเจอริง่ จ�ากัด (มหาชน) 
และกรรมการบริษัทแอดวานซ์เอด จ�ากัด ด้านการแปลให้กับนิตยสารโรตารี
ประเทศไทยน้ัน ได้เข้ามาร่วมกับทมีแปลได้ไม่นานนกัโดยช่วยแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษส�าหรับฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์

อผู้ภ. ช่�านาญ จันทร์เรือง สโมสรโรต์ารีเช่ียงใหม่เหนือ ภาค 3360
 อผภ. ช�านาญ จันทร์เรือง ได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีพะเยาเม่ือปี 
2535 หลังจากท่ีได้ไปเป็นสมาชิกกลุ่มศึกษาแลกเปล่ียน (GSE) ไปยังประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดาในปี 2535 ต่อมาย้ายมารบัราชการทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่
และได้เข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือเมื่อปี 2537 ท�าหน้าที่นายก
สโมสรโรตารเีชยีงใหม่เหนอืในปี 2548-2549 หลังจากนัน้ได้รบัหน้าทีเ่ป็นหวัหน้า
ทีม GSE ไปศึกษาดูงานที่มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2551 ในปี 
2555 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่โรตารีสากลที่กรุงเทพฯ ได้รับ
หน้าที่เป็น Host Organizing Committee และเป็นประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ต่อมาท�าหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยสองวาระในช่วงปี 

2553 -2557  เ ป็น          

ผู้ว่าการภาค 3360 ในปี 2554-2555 และเป็นประธานมูลนิธิเยาวชน      
แลกเปล่ียนภาค 3360 ในปี 2554-2557 
 ในระดับโรตารีสากล ได้เป็นคณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการ
โรตารีสากลในปี 2556-2557 เป็นรองประธานจัดงาน Rotary Institute ท่ี
ประเทศมาเลเซียในปี 2557 และท่ีประเทศไทยในปี 2559 เป็นผู้แทน      
สภานิติบัญญัติโรตารีสากลในปี 2562
 อผภ. ช�านาญจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เคยท�างานเป็นปลัดอ�าเภอ ผู้เช่ียวชาญศาลปกครอง และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในด้านการแปล อผภ. ช�านาญกล่าวว่าได้ท�างานแปลบท
ภาพยนตร์ต้ังแต่เรียนปริญญาตรีท่ีจุฬา ซ่ึงแรงบันดาลใจท่ีมาร่วมเป็นทีม
แปลเพราะเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยมาส่ีปี เห็น
ปัญหาเก่ียวกับการถ่ายทอดข้ามภาษา เพราะการแปลน้ันนอกจากจะต้องเก่งท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วย เพราะเก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ นอกจาก
น้ันยังต้องรู้ศัพท์เฉพาะของโรตารีด้วย ฯลฯ ประเด็นปลีกย่อยก็ต้องมีความรู้พ้ืน
ฐานด้านอ่ืนด้วย เช่น การแปลศัพท์ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีใช้ในโรตารี 
ตัวอย่างคือ bylaws แปลแล้วก็คือ “ข้อบังคับ” และค�าว่า section ใน bylaw 
ก็ต้องแปลว่า “ข้อ” ไม่ใช่ “มาตรา” ตามพจนานุกรมท่ัวไป จริงอยูค่�าวา่ section 
อาจจะแปลว่า “มาตรา” ได้ แต่ต้องสอดรับกับประเภทของกฎหมายด้วย ซ่ึงส่ิง
ท่ีอยากเห็นเร่ืองราวเก่ียวกับการแปลในอนาคตคือ อยากให้โรแทเรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านภาษามาช่วยกันแปลให้มากกว่าน้ี เพราะปัจจุบันแม้ว่าเราจะ
มีทีมแปลท่ียอดเยี่ยมแต่ก็ยังมีจ�านวนน้อยอยู่

อน. เฉลัิมยศ ปัญญาประทีป สโมสรโรต์ารีแม่จัน ภาค 3360
 อน. เฉลิมยศ ปัญญาประทีป เริ่มเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี Whitby 
Sunrise รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2549 เป็นกรรมการด้านต่าง
ประเทศในปี 2551-2554 ซึง่ได้มาท�าโครงการต่างๆ ให้กบัโรงเรยีนในประเทศไทย
หลายโครงการ อาทิ ก่อสร้างอาคารเรียน โครงการอาหารกลางวัน ต่อมาในปี 
2554 อน. เฉลิมยศได้ย้ายภูมิล�าเนากลับมาอยู่ประเทศไทย ด้วยความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนและโรแทเรียนจึงได้มาร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีแม่จัน จ.เชียงราย 
เป็นการประชุมทดแทนด้วยยังเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี Whitby Sunrise อยู่
สองปี ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีแม่จัน โดยรับหน้าที่เป็น
นายกสโมสรโรตารีแม่จันในปี 2559-2560
 อน. เฉลิมยศท�างานสายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมา 20 ปี โดย
เริ่มจากเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ เป็นนักออกแบบฐานข้อมูล/คลังข้อมูล 
นกัวเิคราะห์ระบบอาวโุส ต่อมาได้ผนัตวัเองมาท�าธรุกจิร้านอาหารซึง่ไม่น่าเชือ่ว่า
จะประสบความส�าเร็จในด้านนี้เป็นอย่างมาก ทั้งที่เดิมไม่มีประสบการณ์ในด้าน
นี้มาก่อน ได้ท�าธุรกิจด้านนี้มาเกือบ 10 ปีแล้วจึงเดินทางกลับสู่มาตุภูมิเพราะ
ตระหนักได้ว่าชีวิตมีความหมายมากกว่าการท�าธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
 การมาร่วมท�างานเป็นทมีแปลน้ัน ได้รับการทาบทามจาก บก. วาณชิ 
โยธาวุธเมื่อ 3 ปีที่แล้ว อาจมีความกังวลอยู่บ้างเพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่ใช่         
นักแปลอาชีพและต้องแปลจากภาษาไทยที่ไม่ได้เขียนโดยนักเขียนมืออาชีพ ซึ่ง
ข้อเขียนต้นฉบับภาษาไทยบางครั้งอาจจะขาดข้อมูลรายละเอียด ที่จะช่วยท�าให้
ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราวได้สมบรูณ์มากขึน้ ยกตวัอย่างข้อเขยีนภาษาไทย เช่น “นายก
สโมสรแจ้งต่อท่ีประชมุสโมสรว่าโครงการ Global Grant #20123456 (โครงการ
น�า้สะอาด) ได้รบัอนมัุตแิล้ว สมาชกิทกุคนได้รบัทราบด้วยความยนิด ีนายกสโมสร
ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน จัดหางบ
ประมาณ ฯลฯ ทุกคนมีใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น” ซึ่ง
เน้ือหาเป็นเร่ืองราวท่ีดีมากๆ แต่การเขียนถ้าจะให้ดีควรเพ่ิมเติมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
เพราะผู้อ่านอาจไม่ใช่สมาชิกในสโมสร จึงควรมีข้อมูลว่าโครงการน้ีท�าท่ีไหน     
เม่ือไหร่ ท�าเพ่ือประโยชน์แก่คนกลุ่มใด ใช้งบประมาณเท่าไร ฯลฯ อีกตัวอย่าง
หน่ึงผู้เขียนเขียนเก่ียวกับส่ิงท่ีเขาได้เป็นผู้จัดท�า “ในท่ีสุดโครงการ (ช่ือ) ก็ส�าเร็จ

อผภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์
D. 3350

กองบรรณาธกิารขอแนะน�าทมีแปลใหกั้บนติยสารโรตารปีระเทศไทยอีก 5 ท่านตอ่จากสองฉบบักอ่นหนา้น้ี ซ่ึงไดแ้นะน�าทมีแปล
ครบท้ังหมดในฉบับน้ี มีท้ังท่านท่ีแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงท่านท่ีช่วย
ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้เราได้บทความภาษาอังกฤษฉบับออนไลน์ท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน เราไปพบกับท้ัง 5 ท่านกันเลยค่ะ



ไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณ......ฯลฯ ซึ่งในปีหน้าผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพคือ.... 
หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านอีก แล้วพบกันครับ” ซึ่งเป็น
ข้อความที่ดี     ผู้อ่านได้รับข้อมูลไม่ผิดพลาด แต่ขอให้ระลึกไว้ว่าการเพิ่มข้อมูล
เนื้อหาโครงการท่ีส�าเร็จไปแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เพราะเราไม่ทราบว่าผู้ท่ี
อ่านบทความนั้นเป็นใคร เป็นโรแทเรียนหรือไม่ใช่โรแทเรียน ดังนั้น ขอให้รักษา
มาตรฐานขั้นสูงไว้อย่างสม�่าเสมอเมื่อจัดท�าบทความให้กับนิตยสาร

อน. มาร์กาเร็ต แม็คมิลเลี่ยน สโมสรโรตารีสระปทุม ภาค 3350
 อน. มาร์กาเร็ต แม็คมิลเล่ียน เป็นโรแทเรียนรุ่นท่ีสองในครอบครัว 
คุณพ่อเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีบีเวอร์ฟอลส์ รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทุกครั้งที่เดินทาง คุณพ่อจะน�าท�าเนียบรายชื่อสโมสรโรตารีติดตัว
ไปด้วยเพื่อประชุมร่วมกับสโมสรอื่นๆ เมื่อมีโอกาส ซึ่งเป็นการประชุมทดแทนไป
ด้วย ตอนนัน้ อน. มาร์กาเรต็และน้องชายจะช่วยกันมองหาป้ายสโมสรโรตารีของ
เมืองนั้นๆ ด้วย 
 อน. มาร์กาเร็ตเข้าเป็นสมาชิกโรตารีในปี 2545 ตอนที่เป็นเอกอัค
ราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศรวันดา โดยสังกัดสโมสรโรตารี Kigali-
Virunga เมื่อท�างานครบวาระได้ย้ายกลับมาท�างานที่เมือง Carlisle รัฐ
เพนซลิวาเนยี ในต�าแหน่งรองผู้บัญชาการด้านระหว่างประเทศ วิทยาลยัสงคราม
กองทัพสหรัฐ ได้เข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี Carlisle-Sunrise หลังจากเกษียณ
อายรุาชการ อน. มาร์กาเรต็ได้ย้ายติดตามสามีมาอยูท่ี่กรงุเทพฯ ซ่ึงสามีเป็นวศิวกร
เคมแีละนกัธรุกจิชาวไทย โดยได้ย้ายมาสังกดัสโมสรโรตารสีระปทมุ ท�าหน้าทีเ่ป็น
นายกสโมสรโรตารีสระปทมุในปี 2557-2558 ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมาถงึปัจจบุนั
ได้ท�าหน้าที่เป็น Host Area Coordinator เป็นผู้ประสานงานให้กับศูนย์โรตารี
เพือ่สนัตภิาพ ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดหา Host Counselor ทีเ่ป็น
โรแทเรียนให้แก่ผู้รับทุนโรตารีเพื่อสันติภาพ ท่ีมาเข้ารับการอบรมระยะเวลา 3 
เดือนที่ศูนย์ฯ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีละ 2 รุ่นๆ ละ 25 คน
 ด้านการท�างาน อน. มาร์กาเร็ตท�างานท่ีกระทรวงต่างประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (ด้านการทูต) ตัง้แต่ปี 2518 ถงึปี 2549 เคยไปประจ�าการทีป่ระเทศ
รวันดา (สองครั้ง) ไต้หวัน แอฟริกาใต้ ไทย (สองครั้ง) และลาว รวมทั้งไปประจ�า
การในต�าแหน่งต่างๆ สีค่รัง้ทีว่อชงิตนั ดซี ีและที ่Carlisle รฐัเพนซลิวาเนยี ส�าหรบั
การท�างานในประเทศไทยครั้งแรกไปเป็นกงสุลที่อุดรธานี ในปี 2529-2532 และ
ครั้งที่สองด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาด้านการเมือง ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี 2535-2538 และที่ประเทศลาวได้ไปรับต�าแหน่ง
อปุทตูทีน่ครเวยีงจนัทน์ในปี 2539-2542 ซึง่ช่วงนีไ้ด้เรยีนท้ังภาษาไทยและภาษา
ลาว หลังจากท่ีเกษียณอายุราชการและย้ายมาอยู่ประเทศไทยในปี 2549 ได้
ท�างานเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย 
Webster วิทยาเขตประเทศไทยในช่วงปี 2551-2557
 ด้านการแปลให้กับนิตยสารโรตารีประเทศไทย ได้เริ่มเข้ามาเป็นทีม
แปลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ซึ่งถือว่าได้เรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ได้ทราบเรื่อง
ราวเกี่ยวกับกิจกรรมของโรตารีในประเทศไทยด้วย และหวังว่าบทความท่ีแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจะช่วยให้โรแทเรียนหรือบุคคลอื่นที่ใช้ภาษา
อังกฤษได้เข้าใจกิจกรรมของโรตารีมากขึ้น

อน. เอลซี่ ชอย สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ภาค 3360
 อน. เอลซี ่ชอย เข้าเป็นสมาชกิสโมสรโรตารีฮอนโนลลูตูะวนัออก ภาค 
5000 ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2540 ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรและ
ภาคดังนี้ ในปี 2546-2548 และปี 2551 ได้เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์กลุ่ม
ศึกษาแลกเปลี่ยน (GSE) ของภาค 5000 เป็นประธานคณะกรรมการบริการต่าง
ประเทศและวิทยากรของภาคในปี 2547-2548 เป็นหัวหน้าทีม GSE จากภาค 
5000 มาศึกษาแลกเปลีย่นท่ีภาค 3360 ประเทศไทยในปี 2545 เป็นนายกสโมสร
โรตารีฮอนโนลูลูตะวันออกในปี 2552-2553 ทั้งนี้ในช่วงระหว่างปี 2545-2554 
ได้ท�าหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริการต่างประเทศให้กับภาค 3360 ระยะเวลา 9 ปี
ติดต่อกัน และตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันได้เป็นอาสาสมัครอิสระให้กับโรตารี 
หลังจากที่ได้ย้ายมาพ�านักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี
เชียงใหม่เหนือ และท�าหน้าที่เป็นนายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือในปี 2559-
2560
 อน. เอลซีไ่ด้เป็นผูริ้เริม่โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์หลายโครงการ อาทิ 
โครงการ Matching Grant (MG) 2 โครงการในการจัดท�าระบบน�้าสะอาดให้   
โรงพยาบาลและโรงเรียนในภาคเหนือของไทย โครงการ MG จัดท�าอุปกรณ์ห้อง
สมุดให้กับโรงเรียนในจังหวัดแพร่
 ด้านการบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี อน. เอลซี่ได้เริ่มบริจาคตั้งแต่ปี 
2542 และท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้รับรางวัลบริการเหนือตนเองจาก
โรตารสีากลในเดอืนมกราคม 2544 ได้บรจิาคให้กบักองทนุ Maurice J. Sullivan 
(ภาค 5000 มลรัฐฮาวาย) เมื่อปี 2545 บริจาคให้กองทุน Paul Harris หลายปี
ต่อเนื่อง และเป็นเมเจอร์โดนเนอร์ในปี 2553
 นอกเหนือจากกิจกรรมโรตารี อน. เอลซี่ได้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
กับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ งานบริการของโบสถ์ หน่วยงานกาชาดอเมริกัน และ
อื่นๆ 
 อน. เอลซี่ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการให้ค�าปรึกษาแก่
นกัศกึษาในมหาวทิยาลัย และปริญญาโทด้านการศกึษา จากมหาวทิยาลยัฮาวาย 
เคยท�างานเป็นอาจารย์สอนภาษาองักฤษ ให้แก่นกัศึกษาในมหาวิทยาทีรั่ฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลี จีน และประเทศไทย รวมทั้งเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้ให้ค�าปรึกษา และอาสาสมัครรับสายโทรศัพท์การให้ค�าปรึกษาเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย อน. เอลซี่ได้เข้ามาร่วมเป็นทีมแปลให้กับนิตยสารโรตารี
ประเทศไทยโดยการชักชวนของ อผภ. ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ ซึ่งมีความยินดีที่ได้มี
ส่วนร่วมท�าให้นิตยสารฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทย ได้แนะน�าทีมแปลที่มีอยู่ขณะนี้
จ�านวน 15 ท่านครบถ้วนในสามฉบับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอาสาท�างานแปล
ให้กับนิตยสารตลอดมา อย่างไรก็ตามยังมีโรแทเรียนอีกหลายท่านท่ีใช้ภาษา
อังกฤษได้เป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมแปลให้กับนิตยสาร  
โรตารีประเทศไทย เพ่ือร่วมเป็นฟันเฟืองหนึง่ของกงล้อโรตารีในการบริการเหนอื
ตนเอง

อผภ. ช�านาญ จันทร์เรือง
D. 3360

อน. เฉลิมยศ ปัญญาประทีป 
D. 3360

อน. มาร์กาเร็ต แม็คมิลเลียน 
D. 3350

อผภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์
D. 3350

อน. เอลซี่ ชอย 
D. 3360
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   ภาค 3350 อาจจะเป็นภาคเดียวหรืออาจมีภาคน้อยมากท่ีมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการเพลงโรตารี เร่ิมต้นจาก Passion ของ อน.
ทนงศักดิ� วิบูลย์มา (สโมสรโรตารีสาทร) ท่ีท�างานเพลงโรตารีมานาน
จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ ท่ีเขียนเพลงโรตารีไว้มากท่ีสุดก็อาจเป็นได้                                                                                                   
อน.ทนงศักดิ�เคยเป็นนักดนตรีนักร้องระดับชนะประกวดสยามกลการ
กีตาร์เฟสติวัลและเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกมาเป็นเวลานาน (อาชีพหลัก
เป็นสถาปนิก) ในด้านงานบ�าเพ็ญประโยชน์น้ัน ในปีท่ีเป็นนายกรับเลือก
และเป็นนายกสโมสรก็ได้น�าพาให้สโมสรโรตารีสาทรได้รับถ้วยชนะเลิศ
ของโรตารีประเทศไทยถึง 2 ปีซ้อน และจากความท่ีเป็นสถาปนิกและนัก
ดนตรีเก่า อน. ทนงศักดิ� จึงอาสาท�างานด้านอีเวนท์ต่างๆ ท้ังการออกแบบ
ตกแต่งสถานท่ี เวที แสง เสียง ภาพ การสร้างสรรค์รายการต่างๆ ท้ังด้าน
พิธีการและบันเทิง คิดคอนเซ็บ คอนเทนท์ สโลแกน ผลิตรายการ และ
ดนตรี เพลง Theme เพลงประกอบการแสดง ฯลฯ ท้ังงานสโมสรและ
งานภาค 3350 มากมาย และได้มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดงาน
ระดับนานาชาติของโรตารี ท้ังงาน Rotary Institute และงาน Rotary 
Convention ท่ีจัดในประเทศไทย 
     ส�าหรับเพลงโรตารีน้ัน เร่ิมแรกได้แต่งเพลง “บริการเหนือตน” 
ต้ังแต่ปี 2000 (แต่งใหม่ท้ังเน้ือร้อง-ท�านอง) และแต่งเพลงในการแสดง
ในงานโรตารีต่างๆ รวมท้ังเพลงประจ�าปีโรตารีปีต่างๆ ซ่ึงใช้ท�านองเพลง
สากลท่ีคุ้นหู มาเขียนเน้ือร้องเป็นเพลงโรตารี และท�าเพียงปีละ 100 แผ่น
แจกภายในภาค 3350 โดยค่าใช้จ่ายส่วนตัว
     ต่อมาจึงได้ริเร่ิมจัดท�าซีดีเพลงโรตารีเป็นกิจจะลักษณะข้ึนในปี
 2007-08 “Rotary Share” ในต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร

Rotary Theme Song
เพลงประจำปีโรตารี

อน. ทนงศักดิ� วิบ้ลย์มา 
สโมสรโรตารีสาทร

ประธานคณะกรรมการเพลงโรตารี 
ภาค 3350

“Rotary Theme Song” เพลงประจำปีโรตารี คณะกรรมการเพลงโรตารี ภาค 3350



สโมสร ภาค 3350 โดยเพ่ิมจ�านวนผลิตเป็น 1,000 แผ่นและ
แต่งใหม่ท้ังเน้ือร้องและท�านอง โดย อน.ทนงศักดิ�เป็นผู้ประพันธ์
ค�าร้องและจะมีผู้ประพันธ์ท�านองคู่กันหลายท่านต้ังแต่สมัยแรกๆ
 จนถึงท่านปัจจุบันท่ีท�างานคู่กันมาตลอดคือ คุณบุรฉัตร สวยสม
เรียมนักประพันธ์เพลงรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานของ
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย 
    ในปี 2008-09 “Make Dreams Real” อผภ.ไกร ต้ังสง่า
ได้ริเร่ิมแต่งต้ังให้ อน. ทนงศักดิ�เป็น “ประธานคณะกรรมการ
เพลงโรตารี ภาค 3350” ให้เป็นเกียรติต้ังแต่ปีน้ันเป็นต้นมา                                                                                       
อน.ทนงศักดิ�จะเชิญเพ่ือนพ้องโรแทเรียนท่ีมีทักษะประสบการณ์
ด้านน้ีมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมขับร้อง ช่วย
กันเผยแพร่ และจะเชิญนายกสโมสรประจ�าปีน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วยทุกปี
       ปัจจุบัน ปี 2019-20 คณะกรรมการเพลงโรตารีเห็นว่า
คนไม่ค่อยนิยมใช้ซีดีเพลงกันแล้ว จึงได้เผยแพร่เพลงโรตารีไปทาง 
YouTube และ LINE ในเบ้ืองต้น แต่ท่าน ผวภ. ทนงศักดิ� พงษ์ศรี                                              
ยังคงขอให้จัดท�าแผ่นบันทึกเพลงท่ีเป็นช้ินเป็นอันเพ่ือเป็นท่ี
ระลึกท่ีมีคุณค่าทางใจแก่โรแทเรียนท่ีเห็นคุณค่า โดยท�าเป็นแผ่น                                                                                
“ดีวีดี” ซ่ึงมีความจุมากกว่าซีดีมาก ท�าให้สามารถบรรจุไฟล์เพลง
วิดีโอ MP4 ซ่ึงเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ และไฟล์เพลง MP3 ไว้จ�านวน
มาก ซ่ึงนอกเหนือจากเพลงโรตารีประจ�าปีน้ีแล้วยังได้บรรจุเพลง
โรตารีประจ�าปีต่างๆ ต้ังแต่ ปี 2001 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน                                                                                    
(ลงเป็นเพลงส้ัน ‘Jingle’ ฟังแบบย่อๆ ให้ระลึกความทรงจ�าถึง

คติพจน์ในปีน้ันๆ ) นอกจากน้ันยังมีเพลงชาติและเพลงต่างๆ ท่ีใช้
เปิดในงานโรตารีท่ัวไป 
   ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าเพลงจะมีเฉพาะท่ีจ่ายให้กับบุคคล
ภายนอกซ่ึงมิใช่โรแทเรียน ประกอบด้วย ค่าแต่งท�านองเพลง 
เรียบเรียงดนตรี นักร้องประสานเสียง ค่าเช่าห้องอัดเสียง และ
ซาวด์เอ็นจิเนียร์ ตลอดจนค่าผลิตแผ่นปั�มปกและกล่อง 
   ส่วนการเป็นผู้ผลิต (โปรดิวเซอร์) และผู้ประพันธ์เน้ือร้อง
นักร้องน�า นักร้องหมู่ โดยโรแทเรียน (และครอบครัวโรตารี)               
ตลอดจนการออกแบบปก  อน. ทนงศักดิ�และโรแทเรียนทุกท่าน
ไม่คิดค่าใช้จ่าย นับเป็นการอุทิศตนของทุกท่านท่ีเก่ียวข้องใน
แต่ละปี ในนามคณะกรรมการเพลงโรตารีประจ�าปีมีส่วนร่วมมอบ
ให้โรตารีมาอย่างยาวนาน (ในปี พ.ศ. 2560 อน. ทนงศักดิ� ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้แต่งและผลิตเพลงประจ�าองค์กรวิชาชีพตาม
กฎหมายแห่งหน่ึง ได้รับค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 6 หลัก)
    ดีวีดีเพลงโรตารี ภาค 3350 ท�าไว้ใช้ในกิจกรรมมิตรภาพใน
บรรดามวลมิตรโรแทเรียนเท่าน้ัน มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
  เพลงอ่ืนๆ ท่ีจัดรวบรวมลงไว้เช่นเพลงชาติ เพลงวันเกิด ฯลฯ ก็
เพ่ือสะดวกใช้ในงานโรตารี และเพลงเหล่าน้ันก็เป็นเพลงแห่งชาติ
แล้วจึงไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ�ทรัพย์สินทางปัญญา ส�าหรับ
ผู้ออกค่าใช้จ่ายก็คือผู้ว่าการภาค 3350 เงินรายรับอาจเหลือเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ ก็จะได้น�าส่งผู้ว่าการภาคเพ่ือใช้จ่ายใน
กิจการของภาค 3350 ต่อไป
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   ภาค 3350 อาจจะเป็นภาคเดียวหรืออาจมีภาคน้อยมากท่ีมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการเพลงโรตารี เร่ิมต้นจาก Passion ของ อน.
ทนงศักดิ� วิบูลย์มา (สโมสรโรตารีสาทร) ท่ีท�างานเพลงโรตารีมานาน
จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ ท่ีเขียนเพลงโรตารีไว้มากท่ีสุดก็อาจเป็นได้                                                                                                   
อน.ทนงศักดิ�เคยเป็นนักดนตรีนักร้องระดับชนะประกวดสยามกลการ
กีตาร์เฟสติวัลและเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกมาเป็นเวลานาน (อาชีพหลัก
เป็นสถาปนิก) ในด้านงานบ�าเพ็ญประโยชน์น้ัน ในปีท่ีเป็นนายกรับเลือก
และเป็นนายกสโมสรก็ได้น�าพาให้สโมสรโรตารีสาทรได้รับถ้วยชนะเลิศ
ของโรตารีประเทศไทยถึง 2 ปีซ้อน และจากความท่ีเป็นสถาปนิกและนัก
ดนตรีเก่า อน. ทนงศักดิ� จึงอาสาท�างานด้านอีเวนท์ต่างๆ ท้ังการออกแบบ
ตกแต่งสถานท่ี เวที แสง เสียง ภาพ การสร้างสรรค์รายการต่างๆ ท้ังด้าน
พิธีการและบันเทิง คิดคอนเซ็บ คอนเทนท์ สโลแกน ผลิตรายการ และ
ดนตรี เพลง Theme เพลงประกอบการแสดง ฯลฯ ท้ังงานสโมสรและ
งานภาค 3350 มากมาย และได้มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดงาน
ระดับนานาชาติของโรตารี ท้ังงาน Rotary Institute และงาน Rotary 
Convention ท่ีจัดในประเทศไทย 
     ส�าหรับเพลงโรตารีน้ัน เร่ิมแรกได้แต่งเพลง “บริการเหนือตน” 
ต้ังแต่ปี 2000 (แต่งใหม่ท้ังเน้ือร้อง-ท�านอง) และแต่งเพลงในการแสดง
ในงานโรตารีต่างๆ รวมท้ังเพลงประจ�าปีโรตารีปีต่างๆ ซ่ึงใช้ท�านองเพลง
สากลท่ีคุ้นหู มาเขียนเน้ือร้องเป็นเพลงโรตารี และท�าเพียงปีละ 100 แผ่น
แจกภายในภาค 3350 โดยค่าใช้จ่ายส่วนตัว
     ต่อมาจึงได้ริเร่ิมจัดท�าซีดีเพลงโรตารีเป็นกิจจะลักษณะข้ึนในปี
 2007-08 “Rotary Share” ในต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร

Rotary Theme Song
เพลงประจำปีโรตารี

อน. ทนงศักดิ� วิบ้ลย์มา 
สโมสรโรตารีสาทร

ประธานคณะกรรมการเพลงโรตารี 
ภาค 3350
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อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐ์มเจดีย์

เรียนมิตรโรแทเรียนทุกท่านค่ะ	
 
	 พวกเราตอนนีเ้ปรยีบเสมอืนโดนกักพืน้ที	่เดนิทางไป
ไหนกไ็ม่ควรไป	การประชมุต่างๆ	ของโรตารกีง็ดเป็นส่วนใหญ่	
จะว่าดีก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นการได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน	 อยู่
กับธุรกิจของตนเอง	 ได้มีโอกาสใช้ความคิดเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงบริษัทของตนเอง	 หากแต่น่าใจหายเม่ือคิดถึงวิถีทาง
แห่งโรตารีแล้ว	 เม่ือผ่านเหตุการณ์ป้องกันโรคโควิด-19	 แล้ว	
อะไรๆ	ก็คงไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการประชุม
ปกตขิองระดบัสโมสรหรอืในระดบัภาค	แม้แต่ในระดบัภมูภิาค
และระดับโลกก็ตาม	 พวกเราคงต้องปรับการด�าเนินชีวิตมาก
พอดูเชียวละ	แต่ทุกอย่าง	ถ้าความปรารถนาดี	ความห่วงใยท่ี
มีให้แก่กันย่อมทะลุผ่านมิติได้ทุกมิติเสมอ	 ดิฉัันและสมาชิก
สโมสรโรตารพีระปฐมเจดย์ี	ภาค	3330	โรตารสีากล	ขอให้ทกุๆ	
ครอบครัวปลอดภยัจากโรคระบาด	และด�าเนนิธรุกจิให้ผ่านไป
ได้และดียิ่งๆ	ขึ้นไปค่ะ	

	 Gen	Z	ผู้ท่ีเกิดประมาณ	2540-ปัจจุบัน	
	 อายุประมาณไม่เกิน	22	ปี
	 เกิดมาพร้อมกับส่ิงอ�านวยความสะดวก	 เช่น	 ดิจิตอล	 เป็นเด็กยุค
เทคโนโลยี	 ท่ีส�าคัญมีพ่ีเล้ียงท่ีไม่ใช่พ่อหรือแม่ตัวเอง	 	 ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่
จะท�างานแล้วปล่อยให้พ่ีเล้ียงๆ	ลูก	คิดไม่ออกว่าถ้าไม่มี	Internet	เด็กๆ	เหล่า
น้ีจะท�าอะไรนอกจากตอนนอนหลับ	 ใช้ชีวิตแบบท่ีพวก	 Gen	 อ่ืนเรียกว่า											
“วัยรุ่น”	 มักคิดเร็วเหมือนคนใจร้อนตามกระแสได้ทุกๆ	 ด้าน	 เช่น	 แฟช่ัน											
ส่ือต่างๆ	เป็นต้น	ชอบการแข่งขันมากท่ีสุด	โดยไม่ยดึติดกับของท่ีมีแบรนด์	คิด
เพียงว่าอะไรท่ีสะดวก	รวดเร็ว	ขอให้มีไว้ก่อน	มักใช้ค�าว่า	“ของมันต้องมี”	ดิฉััน
ได้มีโอกาสได้คุยกับเด็กท่ีจบการศึกษามัธยม	3	มีอายุราว	15	ปี	ตอนน้ีก�าลัง
ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตและอนาคตอย่างไร	 จะเรียนด้านไหนดี	 ก็เป็นเร่ืองน่า		
แปลกใจท่ีลูกๆ	คนไทยมักจะมุ่งเรียนมหาวิทยาลัย	แต่ลูกชาวต่างชาติ	เช่น	พม่า
ท่ีมีพ่อแม่ท�างานแบบถูกกฎหมายจะเลือกเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเทคนิค
ด้านวิชาชีพ	 เด็กต่างชาติเหล่าน้ีจะคิดเพียงว่าขอให้จบมาแล้วมีงานท�าเร็วๆ	
หรือเรียนอะไรก็ได้	ท่ีไหนก็ได้	ขอให้ใกล้ท่ีพักอาศัย	แล้วมักหางานพิเศษท�าใน
ช่วงวัยเรียนเสมอต่างกับเด็กในวัยเดียวกัน	ดิฉัันขอฝากความคิดเล็กๆ	น้อย	ถึง
มิตรโรแทเรียนด้วยว่า	หากพวกเราปล่อยให้ลูกหลานของเราใช้	Internet	มาก
จนลืมใส่ใจประสบการณชี์วิตรอบๆ	ตัวมากเกนิไป	ลูกๆ	หลานๆจะไมส่นใจพวก
เราไปด้วยนะ	 เรามาใช้วิธีใส่ใจลูกหลานของเรา	 ตลอดจนสมาชิก	 Interact	
Rotaract	 ของพวกเรากันดีไหม	 โบราณท่านว่าเอาไว้ว่า	 “ปลูกต้นไม้อะไรไว้	
ผลออกมาก็เป็นผลิตผลของไม้น้ัน”

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

 Gen-Z

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z



สโมสรโรตารีอันดามันร่วมกับสโมสรโรตารีอีก 8 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต (3330) สโมสรธนบุรี 
(3350) และสโมสรเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม (3360) จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ท้องทะเล
อันดามัน save Andaman project เนื่องในวันโรตารีเดย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้จัดท�าต่อเนื่อง
กันมาทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 7 ได้ก�าหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหาด
ยะนุ้ย แหลมพรหมเทพ สวนสาธารณะหนองน�้าในหาน ต�าบลราไวย ์อ�าเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ 
มผีูเ้ข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน โดยได้รบัการสนบัสนนุจากเทศบาลต�าบลราไวย์ เทศบาล
ต�าบลฉลอง ผู้น�าชุมชน เอกชนและองค์กรธุรกิจในพ้ืนท่ี และได้รับเกียรติจากท่านผู้การภาค 
3330 สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง และโรตารีแอนน์ เป็นประธานในพิธีเปิด

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

28  มีนาคม-เมษายน 2563

อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐ์มเจดีย์
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จะท�างานแล้วปล่อยให้พ่ีเล้ียงๆ	ลูก	คิดไม่ออกว่าถ้าไม่มี	Internet	เด็กๆ	เหล่า
น้ีจะท�าอะไรนอกจากตอนนอนหลับ	 ใช้ชีวิตแบบท่ีพวก	 Gen	 อ่ืนเรียกว่า											
“วัยรุ่น”	 มักคิดเร็วเหมือนคนใจร้อนตามกระแสได้ทุกๆ	 ด้าน	 เช่น	 แฟช่ัน											
ส่ือต่างๆ	เป็นต้น	ชอบการแข่งขันมากท่ีสุด	โดยไม่ยดึติดกับของท่ีมีแบรนด์	คิด
เพียงว่าอะไรท่ีสะดวก	รวดเร็ว	ขอให้มีไว้ก่อน	มักใช้ค�าว่า	“ของมันต้องมี”	ดิฉััน
ได้มีโอกาสได้คุยกับเด็กท่ีจบการศึกษามัธยม	3	มีอายุราว	15	ปี	ตอนน้ีก�าลัง
ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตและอนาคตอย่างไร	 จะเรียนด้านไหนดี	 ก็เป็นเร่ืองน่า		
แปลกใจท่ีลูกๆ	คนไทยมักจะมุ่งเรียนมหาวิทยาลัย	แต่ลูกชาวต่างชาติ	เช่น	พม่า
ท่ีมีพ่อแม่ท�างานแบบถูกกฎหมายจะเลือกเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเทคนิค
ด้านวิชาชีพ	 เด็กต่างชาติเหล่าน้ีจะคิดเพียงว่าขอให้จบมาแล้วมีงานท�าเร็วๆ	
หรือเรียนอะไรก็ได้	ท่ีไหนก็ได้	ขอให้ใกล้ท่ีพักอาศัย	แล้วมักหางานพิเศษท�าใน
ช่วงวัยเรียนเสมอต่างกับเด็กในวัยเดียวกัน	ดิฉัันขอฝากความคิดเล็กๆ	น้อย	ถึง
มิตรโรแทเรียนด้วยว่า	หากพวกเราปล่อยให้ลูกหลานของเราใช้	Internet	มาก
จนลืมใส่ใจประสบการณชี์วิตรอบๆ	ตัวมากเกนิไป	ลูกๆ	หลานๆจะไมส่นใจพวก
เราไปด้วยนะ	 เรามาใช้วิธีใส่ใจลูกหลานของเรา	 ตลอดจนสมาชิก	 Interact	
Rotaract	 ของพวกเรากันดีไหม	 โบราณท่านว่าเอาไว้ว่า	 “ปลูกต้นไม้อะไรไว้	
ผลออกมาก็เป็นผลิตผลของไม้น้ัน”

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

 Gen-Z

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z

29



30  มีนาคม-เมษายน 2563

D.3330
Activities กิจกรรม

	 ในปีบริหารท่ีจะใกล้เข้ามาถึงน้ีคือดือ
นพฤษภาคม	2563	ท่ีผ่านมาภาค	3330	โรตารี
สากลได้ก�าหนดการอบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสรไว้แล้ว
แต่มีเหตุเร่ืองของไวรัสโควิด-19	 ท�าให้ผู้น�าของ
ภาคและสภาท่ีปรึกษาฯ	ตลอดจนคณะกรรมการ
ได้เล่ือนการอบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสร	 ปีบริหาร	
2563-2564	 (DTA)	 ออกไปเป็นเดือนมิถุนายน	
2563	 ซ่ึงมีการวางแผนไว้ว่าจะจัด	 3	 คร้ัง	
เน่ืองจากพ้ืนท่ีของภาคเป็นพ้ืนท่ียาว	 ก�าหนด
ดังน้ี
	 วันท่ี	 7	 มิถุนายน	 2563	 -	 จัดอบรม	
DTA	ท่ี	จ.	นครปฐม
	 วันท่ี	13	มิถุนายน	2563	-	จัดอบรม	
DTA	ท่ี	จ.	นครศรีธรรมราช	
	 วันท่ี	14	มิถุนายน	2563	-	จัดอบรม	
DTA	ท่ี	จ.	กระบ่ี

*หมายเหตุ	 หากเหตุการณ์ไม่ดีข้ึน	 คงต้องใช้
แผนท่ี	 3	 คืออบรมแบบออนไลน์และวีดีโอคอน
เฟอร์เร้นซ์



	 โลกมีการหมุนเวียนตลอดเวลาโดยไม่ค�านึงว่าสิ่งมีชีวิตจะ
เกดิอะไรขึน้บ้าง	จะมภียัพบิตัอิะไรเกดิขึน้	จะเฉัลมิฉัลองอย่างมคีวาม
สุขหรือก�าลังทุกข์ระทมขนาดใด	 น�้าท่วมหรือฝนแล้งขนาดไหนโลกก็
ยังท�าหน้าที่หมุนตลอดเวลา	เช่นเดียวกับองค์กรโรตารี	ที่ไม่ว่าจะมีสิ่ง
ใดเกิดขึ้นก็ตาม	 ดิฉัันขอให้ก�าลังใจกับท่านผู้ว่าการภาคปีปัจจุบัน	
2562-2563	ช่วงนี้	ส่วนผู้ที่ก�าลังปีนขึ้นภูเขามายืนบนภูเขาอีกท่านก็
คือผู้ว่าการภาครับเลือกภาค	3330	โรตารีสากล	ดิฉัันมีโอกาสได้พบ
ได้พดูคยุกบัท่านและได้ร่วมปฏิิบตักิารตัง้แต่การอบรมเตรยีมตวันายก
รบัเลอืก	และการอบรมนายกร่วมภาคทีผ่่านมาทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	ดฉิันั
เช่ือว่าท่านคงใช้เวลาประมวลเหตุการณ์ของโรคระบาดโควิด-19	 ที่
ก�าลงัส่งผลอย่างมากในประเทศไทยและทัว่โลก	แต่ท่านมคีวามพร้อม
ความตั้งใจที่มีให้กับมิตรโรแทเรียนเกิน	100%	แน่นอน	เพราะท่านมี
ความเป็นโรแทเรียน	 เข้าใจสถานการณ์	ท่านและโรตารีแอนน์พร้อม
ด้วยทมีงานภาค	คณะกรรมการภาค	พร้อมทีจ่ะด�าเนนิกจิกรรมให้เป็น
ไปอย่างที่ไม่ส่งผลกระทบกับโรแทเรียนอย่างแน่นอน	
	 พวกเราขอแนะน�าท่านผู้ว่าการภาครับเลือกภาค	 3330								
ผู้ท่ีจะรับบทบาทหน้าท่ีการเป็นผู้น�าของภาค	 3330	 ปี	 2563-2564	
ท่านผวล.	 เฉัลิมฉััตรและโรตารีแอนน์	 อน.	 นิตยา	 จันทร์อินทร์															
ผวล.	 เฉัลิมฉััตร	 เกิดเม่ือวันท่ี	 12	 มิถุนายน	 2508	 สมรสกับ	 อน.												
นิตยา	จันทร์อินทร์	มีบุตร-ธิดา	2	คน	ท่านมีความรู้ความสามารถครบ
ถ้วน	เป็นท้ังท่ีปรึกษาหน่วยงานต่างๆ	และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับ
มหาวิทยาลัย	 ตลอดจนเป็นวิทยากรท้ังภาครัฐ	 เอกชน	 และองค์กร	
โรตารี	เม่ือคร้ังท่ีเป็นนักศึกษา	ท่านเป็นสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์คณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ	พ.ศ.	2530	และต่อมาเป็นประธานกรรมการ
ชุมชนด้วย	ท่านเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี	เม่ือ	พ.ศ.	2543	
เป็นนายกสโมสรฯ	 ปี	 2546	 เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีกาญจนบุรี								
เข้าร่วมประชุมโครงการน�าร่องการรักษาสมาชิกภาพของโรตารีสากล

(เป็นตัวแทน	1	ใน	50	สโมสรท่ัวโลก)	ณ	ส�านักงานโรตารีสากลนคร
ชิคาโก	ประเทศสาธารณรัฐอเมริกา	(พ.ศ.	2548)	ต่อมาปี	2551-2552	
ท่านด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค	แล้วในปี	2554	ท่านเป็นหัวหน้า
คณะเดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการฝึกอาชีพโรตารี	(VTT)	ด้านการ
จัดการทรัพยากรน�้า	 ณ	 เมืองแคนเบอร์ราและเมืองซิดนีย์	 ประเทศ			
ออสเตเลีย	 30	 วัน	 ซ่ึงต่อมาท่านได้อุทิศตนเป็นประธานและคณะ
กรรมการด้านมูลนิธิโรตารีของภาค	3330	หลายปิี	จนท่านได้รับเชิญ
ให้ท�าหน้าท่ีผู้ตรวจโครงการของมูลนิธิโรตารีสากล	 (Cadre	 of	
Technical	 Advisers)	 และผู้ประสานผู้ตรวจโครงการมูลนิธิโรตารี
สากล	(Technical	Coordinators	of	TRF)	ปัจจุบันท่ัวโลกได้เกียรติ
รับเชิญท�าหน้าท่ีเพียงปีละ	 18	 ท่าน	 ความภูมิใจของโรแทเรียนใน					
ภาค	 3330	 ซ่ึงท่าน	 ผวล.	 เฉัลิมฉััตร	 จันทร์อินทร์	 ยังเป็นท่ีปรึกษา
โครงการเพ่ือนมนุษย์ชาติของโรตารีสากล	 (Cadre	 of	 Technical	
Advisor	 for	 Humanitarian	 Grant)	 ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น
จากโรตารีสากล	(Rotary	Volunteers	Certicate	of	Recognition)	
รางวลัเกยีรติิบัตรมลูนธิิโรตารสี�าหรบัการบ�าเพญ็ประโยชนเ์กยีรติคุณ
(Citation	for	Meritorious	Service)	รางวัลน้ีจะมอบให้ไม่เกินปีละ
หน่ึงคนในแต่ละภาคของโรตารี	รางวัลสูงสุดของมูลนิธิโรตารีคิือรางวัล
มูลนิธิโรตารีในการบ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	 (Distinguished	Service	
Award)	 รางวัลน้ีจะมอบให้กับโรแทเรียนท่ีท�างานให้กับมูลนิธิโรตารี
ในระดับสากลดีเด่นโดยแต่ละปีมอบให้สมาชิกโรตารีจากท่ัวโลกปีละ
ไม่เกิน	50	คน
	 เม่ือท่านผู้วา่การภาครับเลือกเฉัลิมฉััตร	จันทร์อนิทร์	จะด�ารง
ต�าแหนง่ผู้วา่การภาค	3330	โรตารสีากล	ป	ี2563-2564	น้ัน	ดฉัิันและ
คณะกรรมการภาค	ตลอดจนสมาชิกทุกๆ	ท่านมีความเช่ือใจอย่างยิ่ง
ว่าท่านได้ผ่านการตัดสินใจมาแล้วหลายคร้ัง	 ดังน้ันพวกเราขอเป็น	
ก�าลังใจและจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาค่ะ

ร้้จักผ้้ว่าการภาครับเลือก เฉลิมฉัตร และโรตารีแอนน์อดีตนายกนิตยา จันทร์อินทร์ 
ภาค 3330 โรตารีสากล
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D.3330
Activities กิจกรรม

	 ในปีบริหารท่ีจะใกล้เข้ามาถึงน้ีคือดือ
นพฤษภาคม	2563	ท่ีผ่านมาภาค	3330	โรตารี
สากลได้ก�าหนดการอบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสรไว้แล้ว
แต่มีเหตุเร่ืองของไวรัสโควิด-19	 ท�าให้ผู้น�าของ
ภาคและสภาท่ีปรึกษาฯ	ตลอดจนคณะกรรมการ
ได้เล่ือนการอบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสร	 ปีบริหาร	
2563-2564	 (DTA)	 ออกไปเป็นเดือนมิถุนายน	
2563	 ซ่ึงมีการวางแผนไว้ว่าจะจัด	 3	 คร้ัง	
เน่ืองจากพ้ืนท่ีของภาคเป็นพ้ืนท่ียาว	 ก�าหนด
ดังน้ี
	 วันท่ี	 7	 มิถุนายน	 2563	 -	 จัดอบรม	
DTA	ท่ี	จ.	นครปฐม
	 วันท่ี	13	มิถุนายน	2563	-	จัดอบรม	
DTA	ท่ี	จ.	นครศรีธรรมราช	
	 วันท่ี	14	มิถุนายน	2563	-	จัดอบรม	
DTA	ท่ี	จ.	กระบ่ี

*หมายเหตุ	 หากเหตุการณ์ไม่ดีข้ึน	 คงต้องใช้
แผนท่ี	 3	 คืออบรมแบบออนไลน์และวีดีโอคอน
เฟอร์เร้นซ์
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รทร. เดียร์ราห์ พิบ้ลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง 

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้	 สังคมของเราตกอยู่ใน
ภาวะต่ืนระวัง	 ไปพร้อมกับความอ่อนไหวด้านจิตใจต่อการ
ป้องกันโรค	 COVID-19	 ท่ีก�าลังเกิดข้ึนท่ัวโลกขณะน้ี	 ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีท�าให้เราเห็นนักฉัวยโอกาสและผู้ให้ไปพร้อมกัน			
	 นอกจากนี้เรายังได้เห็น	การแอบเหยียดหยามเล็กๆ	
ของสงัคมต่อกลุม่ผูม้แีนวโน้มสงูต่อการเป็นผูแ้พร่เชือ้	แม้จะไม่
เคยรู้จักกัน	 แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์	
โรคที่เคยถูกพูดถึงว่ารุนแรงมาก่อน	ไม่ว่าจะเป็น	อีโบร่า	หรือ	
ซาร์ส	เรากผ่็านมาแล้ว	จงึเชือ่ว่าครัง้นีเ้รากจ็ะผ่านไปได้เช่นกนั
ค่ะ
	 เรือ่งทีน่่ายนิดกีว่าของเราชาวโรตารใีนช่วงนี	้คอืการ
ขอแสดงความยินดีต่อว่าท่ีนายกปีโรตารี	 2563-2564	 และผู้
ว่าการภาครบัเลอืกทัง้	4	ภาค	ซึง่ได้ร่วมอบรมเตรยีมพร้อมกนั
อย่างเป็นทางการแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา	 นับว่า
เป็นการเสยีสละอย่างมากส�าหรบัผูร้บัเป็นนายกทกุท่าน	เพราะ
การเป็นนายกสโมสร	ต้องมีความทุ่มเทอย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็น
เวลาส่วนตวั	เวลางาน	ก�าลงัทรพัย์และอืน่ๆ	มากมาย	เพือ่สร้าง	
พัฒนา	 และน�าพาสโมสรสู่ความส�าเร็จ	 บรรลุเป้าประสงค์ใน
การท�าโครงการต่างๆ	ของสโมสร	อกีทัง้ยงัเป็นตวัแทนทีถ่อืว่า
เป็นหน้าตาและภาพลักษณ์ของสโมสรในปีนั้นๆ	บางสโมสรมี
สมาชิกมากมาย	 แต่หาคนอาสาเป็นผู้น�าไม่ได้ง่ายนัก	 บาง
สโมสรมีสมาชิกจ�านวนน้อยแต่มีความเข้มแข็ง	 มีกติกาการ
เวียนขึ้นเป็นนายกอย่างน่าสนใจ	
	 ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาน้ี	 ดิฉัันต้องการบอกเพียงว่า	
ขอบคณุผู้เสยีสละเป็นผูน้�าสโมสรทกุท่านอย่างยิง่	สมาชกิและ
กรรมการสโมสรมคีวามส�าคญัอย่างมากทีจ่ะต้องช่วยงานและ
ส่งเสริมผู้น�า	หรือนายกสโมสรของท่านมีก�าลังใจท่ีดีจากสมาชิก
ท�างานร่วมกันอย่างสนุกและมีความสุข	เคารพซ่ึงกัน	“จริงใจ
ไม่จรงิจงั”	เป็นนยิามการท�างานของอดตีนายกสโมสรทา่นหน่ึง
ท่ีดิฉัันได้บังเอิญฟังท่านกล่าวขณะสนทนากบัท่าน	อผภ.สุรพล
ทวีแสงสกุลไทย	 ซ่ึงดิฉัันประทับใจและขอน�ามาฝากในฉับับน้ี
ค่ะ

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

รทร. รัช่พลั จารุไช่ยกุลั
สโมสรโรต์ารีบ้านเช่ียง 

 ก้าวส้่ภาระกิจ ความรับผู้ิดช่อบ แลัะความมุ่งมั่น
 ผม รชัพล จารไุชยกลุ เป็นบตุรชาย อน.สทิธริชัต์ จารไุชยกลุ สโมสร
โรตารีบ้านเชียง อันเป็นสโมสรเก่าแก่หน่ึงในจังหวัดอุดรธานี ผมเคยเป็น
เยาวชนแลกเปล่ียนโรตารี ในปิี 2011-2012 เดินทางไปประเทศไต้หวัน เป็น
ประสบการณท่ี์ได้เรียนรู้วฒันธรรมดีๆ  ของประเทศไตห้วันและไดเ้ช่ือมความ
สัมพันธ์กับเพ่ือนๆ จากประเทศต่างๆ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าอย่างยิง่ ผม
เรียนจบจากวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Beta Young Entrepreneur รุ่นท่ี 4) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบันกลับมาท�างานด้านการตลาดให้กับบริษัท
ในเครือของครอบครัว ซ่ึงมีหลายสายธุรกิจ เช่น ด้านไอที ด้านโรงแรม เพ่ือ
พัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ผมได้น�าเอาความรู้ท่ีได้เรียน
มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ มาช่วยเติมเต็มธุรกิจให้เติบโตมากข้ึน เพราะการ
ท�างานในแนวคิดแบบเดิมๆ ไม่สามารถเติบโตทันกับยุคสมัยท่ีต้องการความ
รวดเร็ว
 ในขณะเดียวกนั ผมซึง่ถอืว่าเป็นลูกหลานของ “โรตาร”ี ผมมคีวาม
มุ่งมั่นและตั้งใจว่าผมจะเดินตามคุณพ่อและสมาชิกคนอื่นๆ ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีตลอดมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “โรแทเรียน” เพื่อพร้อมที่จะช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาสในแนวทาง 6 แนวทางของโรตารีและใช้โอกาสที่ผมได้รับ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาต่อยอดสานโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศกบัสโมสรโรตารทีีผ่มเคยไปแลกเปล่ียน น�าโครงการ CSR ของบรษิทั
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมของโรตารีอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป 

 Gen-Z

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z



 เมื่อราวเกือบ10 ปีก่อนเราจะคุ้นเคยว่ามลพิษมีเพียงในเมือง
ใหญ่ๆ ที่มีความคับคั่งของการจราจรมากๆ และไม่ค่อยมีต้นไม้เท่านั้น 
แต่ปัจจบุนัแม้แต่เมอืงเลก็ๆ ทีแ่ลดสูงบเงยีบ กต้็องเผชญิปัญหามลภาวะ
อากาศร่วมกัน ท�าให้กระแสการรักสุขภาพค่อนข้างมาแรง โดยเฉพาะ
เมื่อมีการเรื่องของฝุ่น และไวรัส ท�าให้หลายคนหันกลับมาใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้น
 เราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัว สนองต่อการเป็นส่วน
เลก็ๆ หนึง่ทีจ่ะช่วยรกัษาโลก และสขุภาพของเราเองได้ไม่ยาก เพยีงเริม่
ต้นท�าส่ิงง่ายๆ ท่ีสามารถท�าไดใ้นบ้าน โดยเร่ิมจากส่ิงเล็กๆ ท่ีใกล้ตัวท่ีสุด
และขยายออกไปเร่ือยๆ บางคนอาจคิดว่า เราเพียงคนเดียวท�าคงช่วย
อะไรโลกไม่ได้มากกระมงั แต่หากคดิอกีมมุหนึง่ทีต่่างคนต่างท�าคน จาก
คนเพียงคนเดียวก็กลายเป็นคนจ�านวนมากที่สามารถช่วยสิ่งแวดล้อม
โลกได้
 การช่วยกันปลูกต้นไม้ เป็นโครงการเล็กๆ ท่ีหลายสโมสรใน
ภาค 3340 ร่วมรณรงค์กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ช่วยกันปลูกต้นไม้
เพือ่เตมิ เพราะการปลกูต้นไม้นอกจากจะช่วยขจดัมลพษิในอากาศแล้ว 
ยังได้ประโยชน์ในการตกแต่งสวนในบ้านอีกด้วย เพราะต้นไม้ฟอกสาร
พิษส่วนใหญ่คือไม้ในกลุ่มไม้ประดับล�าไม้ดอก เช่น ต้นเศรษฐีเรือนใน 
ต้นดราแคนน่า เดหลี เยอบีร่า เฟิร์นบอสตั้น และลิ้นมังกร เป็นต้น รวม
ถึงการปลูกผักไว้กินเองในสวนหลังบ้าน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ผัก

ปลอดสารพิษที่เราใช้การปรุงอาหาร หรือบริโภค อย่างง่ายๆ ปลอดภัย
ต่อสุขภาพไม่น้อย ด้วยเหตุที่โลกของเราก�าลังเผชิญสภาวะภูมิอากาศ
สุดข้ัว อันเป็นหน่ึงในความเส่ียงต้นๆท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับเรา ไม่ว่า
จะเป็นความแห้งแล้ง อุทกภัย คล่ืนความเย็นหรือความร้อนรุนแรง       
ไม่ว่าจะเป็นคล่ืนความร้อนในญ่ีปุ่นท่ีทุบสถิติและตามมาด้วยพายุใต้ฝุ่น
ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ไฟป่าตามแนวเส้นวงรอบอาร์กติกาใน
สวีเดนและกรีซในเดือนกรกฏาคม อุทกภัยร้ายแรงในจีนและอินเดียช่วง
เดือนสิงหาคม ท้ังหมดได้แสดงให้เห็นว่าเราจ�าเป็นต้องลดการปล่อยก�าซ
เรือนกระจก เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดหายนะจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนเฉล่ีย 1.5 องศา
เซลเซียส
 นอกจากนี้ เรายังควรลดการใช้สิ่งของที่ใช้ได้ครั้งเดียว อย่าง
ที่เรามักจะได้ยินเรื่องของการ reuse หรือการน�ากลับมาใช้ใหม่เพื่อ
เป็นการประหยดัทรพัยากร เพราะการน�ากลบัมาใช้ใหม่คอืการหลกีเลีย่ง
หรือการลดการใช้ของที่ใช้แล้วทิ้ง โรแทเรียนหลายท่านอาจจะได้ท�าอยู่
แล้วในเร่ืองน้ี หลายท่านท่ีช่ืนชอบการด่ืมกาแฟ ก็มักจะมีแก้วน�้าประจ�า
ตัวท่ีสามารถใส่ได้ท้ังเย็นและร้อน เพ่ือน�าไปเติมกาแฟด่ืมกับร้าน          
เจ้าประจ�าแทนการรับแก้วพลาสติกอันเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์ลด
ขยะพลาสติกในปัจจุบันท่ัวโลก เพ่ือยุติมลพิษพลาสติกจนถึงระดับ
พลาสติกแบบไมโคร

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

32  มีนาคม-เมษายน 2563

รทร. เดียร์ราห์ พิบ้ลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง 

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้	 สังคมของเราตกอยู่ใน
ภาวะต่ืนระวัง	 ไปพร้อมกับความอ่อนไหวด้านจิตใจต่อการ
ป้องกันโรค	 COVID-19	 ท่ีก�าลังเกิดข้ึนท่ัวโลกขณะน้ี	 ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีท�าให้เราเห็นนักฉัวยโอกาสและผู้ให้ไปพร้อมกัน			
	 นอกจากนี้เรายังได้เห็น	การแอบเหยียดหยามเล็กๆ	
ของสงัคมต่อกลุม่ผูม้แีนวโน้มสงูต่อการเป็นผูแ้พร่เชือ้	แม้จะไม่
เคยรู้จักกัน	 แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์	
โรคที่เคยถูกพูดถึงว่ารุนแรงมาก่อน	ไม่ว่าจะเป็น	อีโบร่า	หรือ	
ซาร์ส	เรากผ่็านมาแล้ว	จงึเชือ่ว่าครัง้นีเ้รากจ็ะผ่านไปได้เช่นกนั
ค่ะ
	 เรือ่งทีน่่ายนิดกีว่าของเราชาวโรตารใีนช่วงนี	้คอืการ
ขอแสดงความยินดีต่อว่าที่นายกปีโรตารี	 2563-2564	 และผู้
ว่าการภาครบัเลอืกทัง้	4	ภาค	ซึง่ได้ร่วมอบรมเตรยีมพร้อมกนั
อย่างเป็นทางการแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา	 นับว่า
เป็นการเสยีสละอย่างมากส�าหรบัผูร้บัเป็นนายกทกุท่าน	เพราะ
การเป็นนายกสโมสร	ต้องมีความทุ่มเทอย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็น
เวลาส่วนตวั	เวลางาน	ก�าลงัทรพัย์และอืน่ๆ	มากมาย	เพือ่สร้าง	
พัฒนา	 และน�าพาสโมสรสู่ความส�าเร็จ	 บรรลุเป้าประสงค์ใน
การท�าโครงการต่างๆ	ของสโมสร	อกีทัง้ยงัเป็นตวัแทนทีถ่อืว่า
เป็นหน้าตาและภาพลักษณ์ของสโมสรในปีนั้นๆ	บางสโมสรมี
สมาชิกมากมาย	 แต่หาคนอาสาเป็นผู้น�าไม่ได้ง่ายนัก	 บาง
สโมสรมีสมาชิกจ�านวนน้อยแต่มีความเข้มแข็ง	 มีกติกาการ
เวียนขึ้นเป็นนายกอย่างน่าสนใจ	
	 ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาน้ี	 ดิฉัันต้องการบอกเพียงว่า	
ขอบคณุผู้เสียสละเป็นผู้น�าสโมสรทกุท่านอย่างยิง่	สมาชิกและ
กรรมการสโมสรมคีวามส�าคญัอย่างมากทีจ่ะต้องช่วยงานและ
ส่งเสริมผู้น�า	หรือนายกสโมสรของท่านมีก�าลังใจท่ีดีจากสมาชิก
ท�างานร่วมกันอย่างสนุกและมีความสุข	เคารพซ่ึงกัน	“จริงใจ
ไม่จรงิจงั”	เป็นนยิามการท�างานของอดตีนายกสโมสรทา่นหน่ึง
ท่ีดิฉัันได้บังเอิญฟังท่านกล่าวขณะสนทนากบัท่าน	อผภ.สุรพล
ทวีแสงสกุลไทย	 ซ่ึงดิฉัันประทับใจและขอน�ามาฝากในฉับับน้ี
ค่ะ

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

รทร. รัช่พลั จารุไช่ยกุลั
สโมสรโรต์ารีบ้านเช่ียง 

 ก้าวส้่ภาระกิจ ความรับผู้ิดช่อบ แลัะความมุ่งมั่น
 ผม รชัพล จารไุชยกุล เป็นบตุรชาย อน.สทิธริชัต์ จารุไชยกลุ สโมสร
โรตารีบ้านเชียง อันเป็นสโมสรเก่าแก่หน่ึงในจังหวัดอุดรธานี ผมเคยเป็น
เยาวชนแลกเปล่ียนโรตารี ในปิี 2011-2012 เดินทางไปประเทศไต้หวัน เป็น
ประสบการณท่ี์ได้เรียนรู้วฒันธรรมดีๆ  ของประเทศไตห้วันและไดเ้ช่ือมความ
สัมพันธ์กับเพ่ือนๆ จากประเทศต่างๆ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าอย่างยิง่ ผม
เรียนจบจากวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Beta Young Entrepreneur รุ่นท่ี 4) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบันกลับมาท�างานด้านการตลาดให้กับบริษัท
ในเครือของครอบครัว ซ่ึงมีหลายสายธุรกิจ เช่น ด้านไอที ด้านโรงแรม เพ่ือ
พัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ผมได้น�าเอาความรู้ท่ีได้เรียน
มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ มาช่วยเติมเต็มธุรกิจให้เติบโตมากข้ึน เพราะการ
ท�างานในแนวคิดแบบเดิมๆ ไม่สามารถเติบโตทันกับยุคสมัยท่ีต้องการความ
รวดเร็ว
 ในขณะเดียวกนั ผมซึง่ถอืว่าเป็นลกูหลานของ “โรตาร”ี ผมมคีวาม
มุ่งมั่นและตั้งใจว่าผมจะเดินตามคุณพ่อและสมาชิกคนอื่นๆ ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีตลอดมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “โรแทเรียน” เพื่อพร้อมที่จะช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาสในแนวทาง 6 แนวทางของโรตารีและใช้โอกาสที่ผมได้รับ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาต่อยอดสานโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศกบัสโมสรโรตารทีีผ่มเคยไปแลกเปลีย่น น�าโครงการ CSR ของบรษิทั
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมของโรตารีอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป 

 Gen-Z

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z

33



34  มีนาคม-เมษายน 2563

D.3340
Activities กิจกรรม

 ช่วงเวลากว่า 3 เดือนท่ีผ่านมาต้ังแต่ข่าว
การเกิดไวรัสโคโรน่าคร้ังแรกในจีน จนกระท่ัง      
บานปลายแพร่กระจายกลายเป็นโรคระบาดร้ายแรง
ท่ีองค์การอนามัยโลกต้องออกมาประกาศให้เป็น
เร่ืองด�าเนินการเร่งด่วนในการป้องกันท่ัวโลกขณะน้ี
ได้รับผลกระทบการแพร่กระจายของโรค หลาย
ประเทศประกาศปิดประเทศเพ่ือจัดการกับการ
ระบาดของไวรัส 
             นโยบายของรัฐบาลไทยได้ประกาศให้
ยกเลิกการชุมชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการประชุม       
การจัดงานต่างๆ สนามกีฬาทุกชนิด โรงภาพยนตร์ 
สถานบันเทิงต่างๆ ภาค 3340  จึงได้แจ้งเล่ืัอนการ
ประชุ่ม DTA ออกไปไม่มีก�าหนด แต่อาจจะมีการ
ประชุมแบบ online แทน โดยจะแจ้งให้ทุกสโมสร
ทราบอีกคร้ังเม่ือระบบเตรียมการพร้อมแล้ว
 สโมสรในภาค 3340 สโมสรโรตารี       
หมากแข้ง น�าโดยโรตารีแอนน์ของสโมสรได้จัดท�า
หน้ากากอนามัยแบบผ้า จ�านวน 1,000 ช้ิน ซ่ึงตัด
เยบ็โดยชมรมผู้พิการจังหวัดอุดรธานี เพ่ือน�ามาแจก
ญาติผู้ป่วยท่ีจ�าเป็นต้องใช้ การด�าเนินการคร้ังน้ี
สโมสรฯ ได้ค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส จึงพยายามเร่ง
ผลิตให้ได้จ�านวนมากท่ีสุด และคาดว่าหลังจากได้
แจกจ่ายออกไปแล้ว อาจจะด�าเนินการผลิตเพ่ิมเติม
อีกคร้ังตามเหมาะสมโดยอาจจะเชิญชวนสโมสร 
โรตารีท่ีสนใจร่วมผลิตด้วยในโอกาสต่อไป
 นอกจากน้ี สโมสรโรตารีหมากแข้งมี
กิจกรรมส�าคัญต่อเน่ืองท่ีต้องติดตามผลการด�าเนิน
การ จึงจ�าเป็นต้องประชุมทุกสัปดาห์ ซึ่งสโมสรจะมี
การประชุมสโมสรทุกวันอังคาร (เดือนละ 4 คร้ัง) แต่
ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันของการแพร่กระจายของ
ไวรัส COVID-19 และสนองนโยบายการป้องกันโรค
สโมสรฯ จึงจัดประชุมแบบ online ผ่านแอป         
พลิเคช่ัน Zoom แทนการประชุมแบบพบปะปกติ 
การประชุม online ได้รบัการตอบรับจากสมาชิกใน
การเข้าร่วมอย่างสม�่าเสมอ ต้ังแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ท�าให้กิจกรรมต่างๆ ของ
สโมสรฯ ยงัคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และสามารถ
ลงมติส�าคัญต่างๆ ได้ตามปกติ
 ภาค 3340 น�าโดย ผวภ. มารวย                     
จินตบัณทิตวงศ์ และ ผวล. วิมล คชินทักษ พร้อมท่ี
จะเป็นก�าลังใจแก่ทุกสโมสรในการท�าหน้าท่ีช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาสต่อไป และเราจะก้าวผ่านอุปสรรค
คร้ังน้ีไปด้วยกัน



 ผวล.วิมล คชินทักษ เป็นผู้หญิงท�างานท่ีมักจะท�างานอยูเ่บ้ือง
หลังด้วยความชอบและเต็มใจ สมรสกับ คุณสุรชัย คชินทักษ มีบุตร
ธิดารวม 4 คน ในความเปน็ผู้หญิงท�างานทา่น ผวล.วมิล ไดเ้ล้ียงดลููกๆ
เป็นอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่จนเติบใหญ่ ขณะน้ีเรียนจบระดับ
ปริญญาตรีสาขาต่างๆ ท้ัง 4 คน เป็นความภาคภูมิใจของท่าน ผวล.
วิมล และท่านสุภาพบุรุษเป็นอย่างมาก
 ผวล.วิมล คชินทักษ จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขา
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจบระดับปริญญาโทจาก
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดา้ จ.อุดรธานี ท่านเคยท�างานให้กบั
บริษัทเอกชนหลายแห่ง ปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัทผลิตเคร่ืองส�าอางค์
 บริษัทเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น โดยได้น�าความรู้ด้านส่ือสารมวลชน
มาใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะท�าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ท�าให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จัก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บริหารงานด้วยการเอาใจ
ใส่ดูแลพนกังานเหมอืนคนในครอบครวั จนธรุกจิเตบิโตและซ่ือตรงตอ่
ลูกค้า การบริการลูกค้าคือหัวใจ 
 ในความเป็นผู้หญิงท�างานของท่าน ผวล.วิมล ท�างานและ
เล้ียงลูกโดยมิได้ออกงานสังคมใดๆ จนกระท่ังได้เข้าสู่เส้นทางของการ

เป็นโรตารี ท่านได้เร่ิมออกจากการท�างานหลัก ออกการจากเป็นเพียง
แม่บ้าน มาเร่ิมบทบาทใหม่ในการท�ากิจกรรมต่างๆ กับสโมสร ท�างาน
เพ่ือสังคม ท�างานกบัองคก์รท่ีท่านไดเ้ลือกแลว้ “โรตาร”ี ซ่ึงท�าใหท่้าน
ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้าน และได้มีอากาสท�างานเป็น
ประธานโครงากรเยาวชนแลกเปล่ียนอยู่ 3 ปี ได้ท�ากิจกรรมมากมาย 
อันเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก ได้มีการท�างานเป็นทีม ได้เห็นผล
ส�าเร็จอันเกิดข้ึนกับเด็กๆ เยาวชนแลกเปล่ียน สร้างความรู้สึกดีใจ มี
ความสุขท่ีได้มีส่วนสร้างโอกาสดีๆ ให้กับเยาวชนเหล่าน้ันได้เดินทาง
ไปแลกเปล่ียน 
 องค์กรโรตารีท�าให้เรามีอุดมการณ์ร่วมกัน อยู่ร่วมกัน ท�า
กิจกรรมด้วยกัน มีจิตใจที่เช่ือมโยงกัน มุ่งมั่นที่จะบริการผู้อ่ืนเหนือ
ตนเอง เป็นผู้คนท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผู้คนท่ีจะเป็นเพ่ือน เป็นน้อง เป็น
พ่ี ตลอดไป สุภาพบุรุษของท่านคุณสุรชัย คชินทักษ จึงเอ่ยว่า ถึงเวลา
แล้วท่ีท่านวิมลควรจะก้าวออกมาท�าหน้าท่ีผู้ให้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็น
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ออกมายืนอยู่ข้างหน้า น�าพาภาค 
3340 โรตารีสากล ปี 2563-2564 “เราจะเดินไปพร้อมกันกับ              
โรแทเรียนทุกท่าน เราจะร่วมกันด�าเนินกิจกรรมตามแนวทางของ   
โรตารีสากลปีน้ีคือ เปิดแนวทาง สร้างโอกาส”

ผ้้ว่าการภาครับเลือก วิมล และสุภาพบุรุษ สุรชัย คชินทักษ 
ภาค 3340 โรตารีสากล
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D.3340
Activities กิจกรรม

 ช่วงเวลากว่า 3 เดือนท่ีผ่านมาต้ังแต่ข่าว
การเกิดไวรัสโคโรน่าคร้ังแรกในจีน จนกระท่ัง      
บานปลายแพร่กระจายกลายเป็นโรคระบาดร้ายแรง
ท่ีองค์การอนามัยโลกต้องออกมาประกาศให้เป็น
เร่ืองด�าเนินการเร่งด่วนในการป้องกันท่ัวโลกขณะน้ี
ได้รับผลกระทบการแพร่กระจายของโรค หลาย
ประเทศประกาศปิดประเทศเพ่ือจัดการกับการ
ระบาดของไวรัส 
             นโยบายของรัฐบาลไทยได้ประกาศให้
ยกเลิกการชุมชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการประชุม       
การจัดงานต่างๆ สนามกีฬาทุกชนิด โรงภาพยนตร์ 
สถานบันเทิงต่างๆ ภาค 3340  จึงได้แจ้งเล่ืัอนการ
ประชุ่ม DTA ออกไปไม่มีก�าหนด แต่อาจจะมีการ
ประชุมแบบ online แทน โดยจะแจ้งให้ทุกสโมสร
ทราบอีกคร้ังเม่ือระบบเตรียมการพร้อมแล้ว
 สโมสรในภาค 3340 สโมสรโรตารี       
หมากแข้ง น�าโดยโรตารีแอนน์ของสโมสรได้จัดท�า
หน้ากากอนามัยแบบผ้า จ�านวน 1,000 ช้ิน ซ่ึงตัด
เยบ็โดยชมรมผู้พิการจังหวัดอุดรธานี เพ่ือน�ามาแจก
ญาติผู้ป่วยท่ีจ�าเป็นต้องใช้ การด�าเนินการคร้ังน้ี
สโมสรฯ ได้ค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส จึงพยายามเร่ง
ผลิตให้ได้จ�านวนมากท่ีสุด และคาดว่าหลังจากได้
แจกจ่ายออกไปแล้ว อาจจะด�าเนินการผลิตเพ่ิมเติม
อีกคร้ังตามเหมาะสมโดยอาจจะเชิญชวนสโมสร 
โรตารีท่ีสนใจร่วมผลิตด้วยในโอกาสต่อไป
 นอกจากน้ี สโมสรโรตารีหมากแข้งมี
กิจกรรมส�าคัญต่อเน่ืองท่ีต้องติดตามผลการด�าเนิน
การ จึงจ�าเป็นต้องประชุมทุกสัปดาห์ ซึ่งสโมสรจะมี
การประชุมสโมสรทุกวันอังคาร (เดือนละ 4 คร้ัง) แต่
ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันของการแพร่กระจายของ
ไวรัส COVID-19 และสนองนโยบายการป้องกันโรค
สโมสรฯ จึงจัดประชุมแบบ online ผ่านแอป         
พลิเคช่ัน Zoom แทนการประชุมแบบพบปะปกติ 
การประชุม online ได้รบัการตอบรับจากสมาชิกใน
การเข้าร่วมอย่างสม�่าเสมอ ต้ังแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ท�าให้กิจกรรมต่างๆ ของ
สโมสรฯ ยงัคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และสามารถ
ลงมติส�าคัญต่างๆ ได้ตามปกติ
 ภาค 3340 น�าโดย ผวภ. มารวย                     
จินตบัณทิตวงศ์ และ ผวล. วิมล คชินทักษ พร้อมท่ี
จะเป็นก�าลังใจแก่ทุกสโมสรในการท�าหน้าท่ีช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาสต่อไป และเราจะก้าวผ่านอุปสรรค
คร้ังน้ีไปด้วยกัน
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

ผชภ. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภ้มิ

สวัสดีค่ะ	มิตรโรแทเรียนทุกท่าน
 
	 เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว	 ท�าให้เร่ืองของ
ฝุ่นควันพิษ	 PM	 2.5	 เร่ิมคล่ีคลาย	 แต่ในขณะเดียวกันไวรัส						
โคโรน่า	COVID-19	ก็เข้ามาอีก	ยิ่งท�าให้พวกเรากังวลกันมาก
ข้ึน	เฉัพาะเร่ืองของโรตารีเองเราก็ยงัสับสนว่างานน้ันจะจัดไหม
งานน้ีจะเล่ือนไหม	ท�าให้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้
ชิดแบบรายวันเลยทีเดียว
	 ขณะน้ี	ใกลถึ้งวนัสถาปนาผู้วา่การภาคทา่นใหมท่ี่จะ
เริ่มงานในปีโรตารีหน้ากันแล้ว	 นิตยสารฉับับนี้ดิฉัันจึงขอ
แนะน�าประวตัย่ิอของ	ผวล.สมศร	ีเมฆธน	ให้มติรโรแทเรยีนได้
รู้จักกันค่ะ
	 ส่วนเร่ืองของ	Generation	ท่ีจะน�าเสนอเป็นล�าดับ
สุดท้ายคือ	 Gen	 Z	 อันหมายถึงผู้ท่ีเกิดหลังปี	 1995	 หรือ											
พ.ศ.	 2538	 เป็นต้นไป	 เขาเหล่าน้ีเกิดมาในยุคเทคโนโลย	ี จึง
สามารถเรียนรู้และใช้งานในเร่ืองของไฮเทคไดอ้ยา่งรวดเร็ว	ซ่ึง
ระดับอายุขนาดน้ีในโรตารีของเรายังค่อนข้างหาได้น้อย	 ดิฉััน
ขอคัดเลือกสาวน้อย	2	คนท่ีก�าลังเป็นนายกสโมสรในปีน้ีและ
จะเป็นนายกในปีหน้า	มาให้ผู้อ่านได้เห็นแนวคิดของเขากันค่ะ

	 ส�าหรบัคอลมันเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเปน็เร่ืองของการ
รักษ์โลก	โดยเน้นให้ลดการใช้ถุงพลาสตกิ	ท�าน�้าหมกั	EM	ก�าจัด
ข ย ะ เ ปี ย ก แ ล ะ อ่ื น ๆ 	 ข อ ง ส โ ม ส ร โ ร ต า รี ท่ า เ รื อ	
จ.พระนครศรีอยุธยา	ค่ะ
	 การอบรมคณะกรรมการสโมสรฯ	 ของภาค	 3350	
ก�าหนดไว้เป็นวันเสาร์ท่ี	13	มิถุนายน	2563	ท่ีอิมแพคฟอร่ัม	
เมืองทองธานี	ซ่ึงจะเล่ือนอีกคร้ังหรือไม่	ขอให้ติดตามกันต่อไป

นยลั. ภัคศมณ กล่ิันรอด
สโมสรโรต์ารีกรุงเทพต์ะวันออก 
 สวัสดีค่ะพ่ีๆ ทุกท่าน ภัคศมณ กล่ินรอด ค่ะ ทุกท่าน
อาจรู้จักหนม เพราะหนมอายุน้อยท่ีสุดในรุ่น 115 และ เป็น
นายกของสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก ก่อนท่ีจะหนมได้
รับต�าแหน่งอันทรงเกียรติน้ี หนมเคยท�างานในองค์กรท่ีมี
ลักษณะงานคล้ายๆ กับโรตารีมาก่อน คือยุวสมาคมแห่ง
ประเทศไทยหรือ JCI หนมได้มีโอกาสท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม
ต่างๆ จนผู้ใหญ่เห็นถึงความเเน่วแน่ว่าหนมต้ังใจท่ีจะเป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมเล็กๆ รอบตัว หนมได้มีโอกาสรู้จักผู้ใหญ่ในสโมสรโรตารี
กรุงเทพตะวนัออกมาตัง้แต่เดก็ ได้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ท้ังในไทยและต่างประเทศ เรยีก
ได้ว่าหนมเองก็โตมากับองค์กรโรตารี ได้ซึมซับความเอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ การมีน�้าใจ และ
คุณสมบัติการเป็นผู้น�าโดยที่ไม่รู้ตัว 
 จนมาถึงปีท่ีเเล้วคุณป้าสุวิมล พีรพัฒน์ดิษฐ์ ได้ให้โอกาสหนมเข้ามารู้จัก        
โรตารีอย่างเต็มตัว และได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งในปีน้ันเลย จนถึงตอนน้ีหนมได้พยายาม
เก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาจากท่ีอ่ืนอย่างเต็มท่ี หนมได้เรียนรู้การ
ท�ากิจกรรมขององค์กร หนมได้จัดกิจกรรม Kids Save Life ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในไทย 
การจัดกิจกรรมคร้ังน้ันท�าให้หนมได้รับรู้ถึงความเหนียวเเน่นกลมเกลียวของสมาชิกสโมสร
กรุงเทพตะวนัออกเป็นอย่างมาก ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสโมสรอืน่ๆ เป็น
อย่างดี หนมเองเป็นคนท่ีข้ีเกรงใจ จะไม่ค่อยกล้าไปขอหรือบีบบังคับใครทางอ้อมให้มา
ร่วมบริจาคในกิจกรรม แต่กิจกรรมน้ีท�าให้หนมได้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ
ไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรมากมาย แต่ก็สามารถสร้างความรู้ ได้ผลอย่างยั่งยืน และท่ีส�าคัญ       
ผู้ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมก็มีความสุขและสบายใจท่ีมาร่วมกิจกรรมกันทุกท่าน ขอบพระคุณ
ค่ะ
 

นยลั. ช่นิสรา สร้อยทองรดา
สโมสรโรต์ารีต์ากสิน-ธินบุรี
 สวัสดีค่ะ นายกรับเลือกชนิสรา สร้อยทองรดา ค่ะ 
ปัจจุบันอาย ุ24 ปี หนูเร่ิมรู้จักสโมสรโรตารคีร้ังแรกเม่ือได้ไป
ร่วมงานกับสโมสรโรตารีตากสิน-ธนบุรี โดยการชักชวนของ
คุณแม่ (รทร. วราพร สร้อยทองรดา) ได้เห็นกลุ่มบุคคลท่ี
เรียกตัวเองวา่โรแทเรียน เปน็เสมอืนครอบครวัเดยีวกัน และ
เป็น กลุ่มคนท่ีได้อุทิศตนและท�ากจิกรรมตา่งๆ เพ่ือช่วยเหลอื
สังคมอย่างจริงใจและจริงจัง 

 หนูคิดว่าการเข้ามาโรตารีน้ีเป็นหน่ึงในการเพ่ิมเครือข่ายทางสังคม เพ่ือความ
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ผ่านการสังสรรค์และพูดคุยกัน ท้ังยังมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะ
ของการเป็นผู้น�า เม่ือมีโอกาสหนูจึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีตากสิน-ธนบุรี สมัย
นายกสุรเดช หลีทศรัตน์ ในปี 2562 หนูรู้สึกประทับใจท่ีได้เห็นมวลมิตรโรแทเรียนอุทิศ
ตนให้แก่ชุมชนอย่างจริงจัง และดีใจท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วม ช่วยเหลือองค์กรบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ เช่นโครงการสอนภาษาอังกฤษและได้รับหน้าท่ีล่ามแปลภาษาอังกฤษให้กับ     
คู่มิตรโรแทเรียนจากตา่งประเทศเม่ือพวกเขามาเยี่ยมประเทศไทย นับเปน็การเร่ิมต้นของ
การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมโรตารี ถึงแม้ว่าหนูจะเป็นแค่จุดหน่ึงของการช่วยเหลือสังคมก็ตาม
  การได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ท่ีจัดข้ึนโดยโรตารีภาค 3350 ท�าให้เห็นความ
ส�าคัญของการช่วยเหลือชุมชน ดีใจท่ีเป็นจุดๆ หน่ึงในการช่วยท�าส่ิงดีๆ แก่โลกของเรา    
ยิ่งเม่ือได้ไปรับการอบรมนายกรับเลือก 4 ภาคในงาน Multi-PETS ท่ีเชียงใหม่ ยิ่งท�าให้
หนูม่ันใจว่าการท่ีหนูตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวโรตารีน้ันเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้อง
หนูได้รับความรู้มากมายท้ังในเร่ืองการเป็นโรแทเรียนท่ีดี วิธีการช่วยเหลือสังคม และอ่ืนๆ
อีกท้ังหนูยังได้รับมิตรไมตรีจิตจากพ่ีๆ 
 โรแทเรียนทุกท่านจริงจังในการท�าทุกส่ิง เวลาคดิงานเพ่ือการกุศลก็จริงจัง เวลา
สังสรรค์ก็จริงจัง เล่นจริง ท�าจริง ทุกท่าน 100% มาก ท�าให้หนูประทับใจมากค่ะ

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z



ค่ายเยาวชน “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม”
ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุก้ล 
ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ปัจจุบันเราก�าลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน สังเกตได้จาก
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น�้าท่วม แผ่นดินไหว 
หรืออากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน ล้วนเป็นผลมาจากการท่ีมนุษย์เป็นคน
ท�าลายธรรมชาติ ท�าลายส่ิงแวดล้อม ท�าให้หน่วยงานต่างๆ ของโลก
เร่ิมประชุมร่วมกัน จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของวันส่ิงแวดล้อมโลกหรือ World 
Environment Day เพ่ือสร้างความต่ืนตัวในการเรียนรู้เร่ือง                
ส่ิงแวดล้อม กระตุ้นให้มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี   ในแต่ละปีก็
จะมีค�าขวัญท่ีต่างกันออกไป เช่น เม่ือปี 2561 ก�าหนดไว้ว่า “รักษ์โลก
เลิกพลาสติก” (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, 
refuse it!) 
  รัฐบาลไทยก็มีการก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 
ให้มกีารเร่งรดัการควบคมุมลพษิทัง้ทางอากาศ ขยะ น�า้เสยี ทีเ่กดิจาก
การผลติและบริโภค เพือ่สร้างคณุภาพสิง่แวดล้อมทีด่ใีห้แก่ประชาชน 
โดยให้ความส�าคญัในการเร่งรดัแก้ไขปัญหาการจดัการขยะเป็นล�าดบั
แรก 
  สโมสรโรตารีท่าเรือ (Rotary Club of Tharua) ตระหนัก
ถึงความส�าคัญดังกล่าวจึงจัดท�าโครงการค่ายเยาวชน “รักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 100 คน เมื่อ
วนัที ่28 – 29 มกราคม 2563 โดยสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิ
การทั้งหมด 34,720 บาท ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหารและ
คณะครขูองโรงเรยีนในการจดักจิกรรม โดยมวีทิยากรจากภาครฐัและ
ภาคเอกชนมาให้ความรู้ จัดกิจกรรมฐานความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม พร้อมด้วยสมาชิกจากสโมสรโรตารีท่าเรือร่วมให้ความรู้ และ

อบรมพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นผู้น�า โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใช้หลักการและ
แนวทางของโรตารีมาถ่ายทอดอย่างเป็นรปูธรรมแก่เยาวชน ควบคูไ่ป
กบัการอบรมด้านภาวะผูน้�าโดยวทิยากรรบัเชญิทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การฝึกอบรมทักษะที่จ�าเป็นให้แก่เยาวชน ในการเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตส�านึกและกระตุ้น
เยาวชนให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น พร้อมทั้งน�าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปขยายผลต่อในโรงเรียน ครอบครัวของตนเอง 
และขยายผลสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  ซ่ึงปัจจุบันท้ัง  
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ด�าเนินการด้านน้ีอย่างเป็นรูป
ธรรม แบ่งกลุ่มศึกษาออกเป็น 4 ฐานความรู้คือ ฐานท่ี 1 สัมผัส
ธรรมชาติกับดอกไม้ริมทาง ฐานท่ี 2 ก�าจัดขยะเปียก ฐานท่ี 3 ท�า     
น�้าหมัก EM ฐานท่ี 4 ซุ้มใบมะพร้าว โดยวิทยากรจากผู้น�าชุมชนแต่ละ
ซุ้มน�าเสนอจุดเด่นของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูโรงเรียนท่าหลวงฯ 
อบต.ทา่หลวง และ SCG น�าเสนอสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดจากพลาสตกิ
มีการแบ่งกลุ่มจัดท�า “ผังความคิดอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลดใช้ถุง
พลาสติก” และแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานตามผังความคิด 
 สรุปผลการจัดกิจกรรม เยาวชนจากโรงเรียนท่าหลวง     
วิทยานุกูลเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคนตามเป้าหมาย ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เป็นอยา่งดี สามารถน�าความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความ
ตระหนกั มจีติสาธารณะ มีความเป็นผูน้�า รูจ้กัการท�างานเป็นทมี และ
การส่ือสารน�าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชนของสังคมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโลกในอนาคต

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

36  มีนาคม-เมษายน 2563

บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล
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ผชภ. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภ้มิ

สวัสดีค่ะ	มิตรโรแทเรียนทุกท่าน
 
	 เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว	 ท�าให้เร่ืองของ
ฝุ่นควันพิษ	 PM	 2.5	 เร่ิมคล่ีคลาย	 แต่ในขณะเดียวกันไวรัส						
โคโรน่า	COVID-19	ก็เข้ามาอีก	ยิ่งท�าให้พวกเรากังวลกันมาก
ข้ึน	เฉัพาะเร่ืองของโรตารีเองเราก็ยงัสับสนว่างานน้ันจะจัดไหม
งานน้ีจะเล่ือนไหม	ท�าให้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้
ชิดแบบรายวันเลยทีเดียว
	 ขณะน้ี	ใกลถึ้งวนัสถาปนาผู้วา่การภาคทา่นใหมท่ี่จะ
เริ่มงานในปีโรตารีหน้ากันแล้ว	 นิตยสารฉับับนี้ดิฉัันจึงขอ
แนะน�าประวตัย่ิอของ	ผวล.สมศร	ีเมฆธน	ให้มติรโรแทเรยีนได้
รู้จักกันค่ะ
	 ส่วนเร่ืองของ	Generation	ท่ีจะน�าเสนอเป็นล�าดับ
สุดท้ายคือ	 Gen	 Z	 อันหมายถึงผู้ท่ีเกิดหลังปี	 1995	 หรือ											
พ.ศ.	 2538	 เป็นต้นไป	 เขาเหล่าน้ีเกิดมาในยุคเทคโนโลย	ี จึง
สามารถเรียนรู้และใช้งานในเร่ืองของไฮเทคไดอ้ยา่งรวดเร็ว	ซ่ึง
ระดับอายุขนาดน้ีในโรตารีของเรายังค่อนข้างหาได้น้อย	 ดิฉััน
ขอคัดเลือกสาวน้อย	2	คนท่ีก�าลังเป็นนายกสโมสรในปีน้ีและ
จะเป็นนายกในปีหน้า	มาให้ผู้อ่านได้เห็นแนวคิดของเขากันค่ะ

	 ส�าหรบัคอลมันเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเปน็เร่ืองของการ
รักษ์โลก	โดยเน้นให้ลดการใช้ถุงพลาสตกิ	ท�าน�้าหมกั	EM	ก�าจดั
ข ย ะ เ ปี ย ก แ ล ะ อ่ื น ๆ 	 ข อ ง ส โ ม ส ร โ ร ต า รี ท่ า เ รื อ	
จ.พระนครศรีอยุธยา	ค่ะ
	 การอบรมคณะกรรมการสโมสรฯ	 ของภาค	 3350	
ก�าหนดไว้เป็นวันเสาร์ท่ี	13	มิถุนายน	2563	ท่ีอิมแพคฟอร่ัม	
เมืองทองธานี	ซ่ึงจะเล่ือนอีกคร้ังหรือไม่	ขอให้ติดตามกันต่อไป

นยลั. ภัคศมณ กล่ิันรอด
สโมสรโรต์ารีกรุงเทพต์ะวันออก 
 สวัสดีค่ะพ่ีๆ ทุกท่าน ภัคศมณ กล่ินรอด ค่ะ ทุกท่าน
อาจรู้จักหนม เพราะหนมอายุน้อยท่ีสุดในรุ่น 115 และ เป็น
นายกของสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก ก่อนท่ีจะหนมได้
รับต�าแหน่งอันทรงเกียรติน้ี หนมเคยท�างานในองค์กรท่ีมี
ลักษณะงานคล้ายๆ กับโรตารีมาก่อน คือยุวสมาคมแห่ง
ประเทศไทยหรือ JCI หนมได้มีโอกาสท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม
ต่างๆ จนผู้ใหญ่เห็นถึงความเเน่วแน่ว่าหนมต้ังใจท่ีจะเป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมเล็กๆ รอบตัว หนมได้มีโอกาสรู้จักผู้ใหญ่ในสโมสรโรตารี
กรุงเทพตะวนัออกมาต้ังแต่เดก็ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในไทยและต่างประเทศ เรยีก
ได้ว่าหนมเองก็โตมากับองค์กรโรตารี ได้ซึมซับความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ การมีน�้าใจ และ
คุณสมบัติการเป็นผู้น�าโดยที่ไม่รู้ตัว 
 จนมาถึงปีท่ีเเล้วคุณป้าสุวิมล พีรพัฒน์ดิษฐ์ ได้ให้โอกาสหนมเข้ามารู้จัก        
โรตารีอย่างเต็มตัว และได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งในปีน้ันเลย จนถึงตอนน้ีหนมได้พยายาม
เก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาจากท่ีอ่ืนอย่างเต็มท่ี หนมได้เรียนรู้การ
ท�ากิจกรรมขององค์กร หนมได้จัดกิจกรรม Kids Save Life ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในไทย 
การจัดกิจกรรมคร้ังน้ันท�าให้หนมได้รับรู้ถึงความเหนียวเเน่นกลมเกลียวของสมาชิกสโมสร
กรุงเทพตะวนัออกเป็นอย่างมาก ได้รบัความสนใจและการสนบัสนนุจากสโมสรอืน่ๆ เป็น
อย่างดี หนมเองเป็นคนท่ีข้ีเกรงใจ จะไม่ค่อยกล้าไปขอหรือบีบบังคับใครทางอ้อมให้มา
ร่วมบริจาคในกิจกรรม แต่กิจกรรมน้ีท�าให้หนมได้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ
ไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรมากมาย แต่ก็สามารถสร้างความรู้ ได้ผลอย่างยั่งยืน และท่ีส�าคัญ       
ผู้ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมก็มีความสุขและสบายใจท่ีมาร่วมกิจกรรมกันทุกท่าน ขอบพระคุณ
ค่ะ
 

นยลั. ช่นิสรา สร้อยทองรดา
สโมสรโรต์ารีต์ากสิน-ธินบุรี
 สวัสดีค่ะ นายกรับเลือกชนิสรา สร้อยทองรดา ค่ะ 
ปัจจุบันอาย ุ24 ปี หนูเร่ิมรู้จักสโมสรโรตารคีร้ังแรกเม่ือได้ไป
ร่วมงานกับสโมสรโรตารีตากสิน-ธนบุรี โดยการชักชวนของ
คุณแม่ (รทร. วราพร สร้อยทองรดา) ได้เห็นกลุ่มบุคคลท่ี
เรียกตัวเองวา่โรแทเรียน เปน็เสมอืนครอบครวัเดยีวกัน และ
เป็น กลุ่มคนท่ีได้อุทิศตนและท�ากจิกรรมตา่งๆ เพ่ือช่วยเหลอื
สังคมอย่างจริงใจและจริงจัง 

 หนูคิดว่าการเข้ามาโรตารีน้ีเป็นหน่ึงในการเพ่ิมเครือข่ายทางสังคม เพ่ือความ
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ผ่านการสังสรรค์และพูดคุยกัน ท้ังยังมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะ
ของการเป็นผู้น�า เม่ือมีโอกาสหนูจึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีตากสิน-ธนบุรี สมัย
นายกสุรเดช หลีทศรัตน์ ในปี 2562 หนูรู้สึกประทับใจท่ีได้เห็นมวลมิตรโรแทเรียนอุทิศ
ตนให้แก่ชุมชนอย่างจริงจัง และดีใจท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วม ช่วยเหลือองค์กรบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ เช่นโครงการสอนภาษาอังกฤษและได้รับหน้าท่ีล่ามแปลภาษาอังกฤษให้กับ     
คู่มิตรโรแทเรียนจากตา่งประเทศเม่ือพวกเขามาเยี่ยมประเทศไทย นับเปน็การเร่ิมต้นของ
การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมโรตารี ถึงแม้ว่าหนูจะเป็นแค่จุดหน่ึงของการช่วยเหลือสังคมก็ตาม
  การได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ท่ีจัดข้ึนโดยโรตารีภาค 3350 ท�าให้เห็นความ
ส�าคัญของการช่วยเหลือชุมชน ดีใจท่ีเป็นจุดๆ หน่ึงในการช่วยท�าส่ิงดีๆ แก่โลกของเรา    
ยิ่งเม่ือได้ไปรับการอบรมนายกรับเลือก 4 ภาคในงาน Multi-PETS ท่ีเชียงใหม่ ยิ่งท�าให้
หนูม่ันใจว่าการท่ีหนูตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวโรตารีน้ันเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้อง
หนูได้รับความรู้มากมายท้ังในเร่ืองการเป็นโรแทเรียนท่ีดี วิธีการช่วยเหลือสังคม และอ่ืนๆ
อีกท้ังหนูยังได้รับมิตรไมตรีจิตจากพ่ีๆ 
 โรแทเรียนทุกท่านจริงจังในการท�าทุกส่ิง เวลาคดิงานเพ่ือการกุศลก็จริงจัง เวลา
สังสรรค์ก็จริงจัง เล่นจริง ท�าจริง ทุกท่าน 100% มาก ท�าให้หนูประทับใจมากค่ะ

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z
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D.3350
Activities กิจกรรม

 สโมสรโรต์ารีกรุงเทพต์ะวันออก และ
โรแทเรียนหลายสโมสร จัดหาชุดป้องกันเช้ือโรค
(PPE) จ�านวน 300 ชุด มอบให้โรงพยาบาลโรค
ทรวงอก โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ� เขต
หนองจอก และส่งไปโรงพยาบาลใน อ. เชียงของ
 อ. เวียงสา ภาค 3360 และพ้ืนท่ี อ. เทพารักษ์ 
ภาค 3330  

 

สโมสรโรต์ารีลุัมพินี มอบเคร่ือง High Flow 
Oxygen Cannula เพ่ือใช้ในห้อง ICU 2 เคร่ือง
 ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 

สโมสรโรต์ารีเกษมราษฎร์คลัองเต์ย แจก
หน้ากากอนามัยแก่ชุมชนท่าพระ และชุมชนใกล้
เคียงหลายพันช้ิน

 

อน.นสพ. สมชั่ย รุ่งศรีสวัสดิ� (สโมสรโรตารี
หนองแขม) มอบชุดตรวจโควิด 19 จ�านวน 50 
ชุด ให้เลขานุการรัฐมนตรี เรวัติ อารีรอบ มอบ
ต่อให้กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือน�าไปใช้ตรวจหา
ผู้ ป่วยโค วิด19 ณ ส�า นักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  



ใครช่วนมาร่วมองค์กรโรต์ารี
 พ่ีชัยนันท์ (อน.ชยันันท์ อุโฆษกุล) เปน็คนชวนมาประชมุคร้ัง
แรก เพราะเห็นว่าเราเป็นคนชอบท�ากิจกรรม พอได้มาฟังวิทยากรพูด
เร่ืองดีๆ ท่ีน่าสนใจ และได้รู้จักเพ่ือนใหม่หลากหลายอาชีพ ก็เร่ิมเป็น
สมาชิกต้ังแต่ปี 2001 เป็นต้นมา

ขอให้เล่ัาถึงครอบครัวแลัะความสนับสนุนท่ีได้รับ
 ธุรกิจของครอบครัวเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์์กระดาษ เราผลิต
ถุงกระดาษคราฟท์หลายช้ันที่ใช้กันในอุตสาหกรรม รับตัดและ
จ�าหน่ายกระดาษรมีและกระดาษม้วนเลก็ซึง่เป็นต้นทางของผลติภณัฑ์์
กระดาษอีกหลากหลายประเภท
 สามคืีอคณุทวศัีกดิ� เมฆธน เข้าใจดีว่าโรตารที�างานเพ่ือชุมชน
ท่ีขาดโอกาส เขาสนับสนุนทุกอยา่ง ให้ค�าปรึกษาและคอยช่วยมาตลอด
ท�าให้ดิฉันสามารถบริหารจัดการเวลาได้ง่ายข้ึน 
 ส่วนลูกชายทั้ง 2 คนก็เห็นเราท�างานโรตารีจนชินแล้ว ลูก
คนโต (นายศักดิ�ศรี เมฆธน) จบปริญญาโท International Business 
จาก Birmingham University ประเทศอังกฤษ และลูกคนเล็ก (นาย
ศักดิ�ทนง เมฆธน) จบปริญญาโท MBA Finance จาก Fordham 
University, New York, USA ดฉินัจะได้ข้อมลูสมยัใหม่จากลกูๆ และ
เครื่องมือ High Tech ที่ใช้อยู่ก็มาจากพวกเขาละค่ะ คอยจัดหามาให้
แม่ไม่ตกยุค

มีนโยบายแลัะแผู้นงานเม่ือรับหน้าท่ีผู้้้ว่าการภาคอย่างไร
 นโยบายหลักก็คือ อยากท�าให้ภาคของเราเข้มแข็ง เติบโต
อย่างยัง่ยนื ส่งเสรมิให้สโมสรบ�าเพญ็ประโยชน์ตามความต้องการของ
ชุมชน ส่งเสริมสมาชิกให้บริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารี และสนับสนุนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องให้บุคคลภายนอกรู้จักพวกเรามากขึ้น 
  ส่วนแผนงานน้ัน ต้องหารือเพ่ือวางแผนร่วมกับคณะ
กรรมการภาคทุกคณะ ให้ภาคเราบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้คือ
 1. รักษาสมาชิกให้ได้ 90% ขึ้นไป และเพิ่มสมาชิกใหม่ท่ี
เป็นสตรีและคนวัยหนุ่มสาว 
 2. สนับสนุนการตั้ง Satellite Club, Community-based 
Rotaract Club
 3. โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์รวม 90 โครงการขึ้นไป
 4. บริจาคให้มูลนิธิโรตารีรวม 900,000 USD และส่งเสริม
ให้ Rotaractor บริจาคคนละ 90 บาทให้กองทุนโปลิโอ
 
 ดิฉันขอถือโอกาสน้ีเชิญชวนมิตรโรแทเรียนภาค 3350 
พร้อมใจกันเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาองค์กรของเรา ควบคู่ไปกับการบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสร้าง
โอกาสให้ชุมชน เพราะ “โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส” ขอบคุณ
มากค่ะ

ผ้้ว่าการภาครับเลือก สมศรี และสุภาพบุรุษ ทวีศักดิ� เมฆธน 
ภาค 3350 โรตารีสากล
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D.3350
Activities กิจกรรม

 สโมสรโรต์ารีกรุงเทพต์ะวันออก และ
โรแทเรียนหลายสโมสร จัดหาชุดป้องกันเช้ือโรค
(PPE) จ�านวน 300 ชุด มอบให้โรงพยาบาลโรค
ทรวงอก โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ� เขต
หนองจอก และส่งไปโรงพยาบาลใน อ. เชียงของ
 อ. เวียงสา ภาค 3360 และพ้ืนท่ี อ. เทพารักษ์ 
ภาค 3330  

 

สโมสรโรต์ารีลุัมพินี มอบเคร่ือง High Flow 
Oxygen Cannula เพ่ือใช้ในห้อง ICU 2 เคร่ือง
 ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 

สโมสรโรต์ารีเกษมราษฎร์คลัองเต์ย แจก
หน้ากากอนามัยแก่ชุมชนท่าพระ และชุมชนใกล้
เคียงหลายพันช้ิน

 

อน.นสพ. สมชั่ย รุ่งศรีสวัสดิ� (สโมสรโรตารี
หนองแขม) มอบชุดตรวจโควิด 19 จ�านวน 50 
ชุด ให้เลขานุการรัฐมนตรี เรวัติ อารีรอบ มอบ
ต่อให้กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือน�าไปใช้ตรวจหา
ผู้ ป่วยโค วิด19 ณ ส�า นักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน.นพ. ณัฏฐ์ธนิน เศรษฐ์วนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนและผู้อ่านนิตยสารทุกท่าน	

	 ช่วงนี้หลายๆ	จังหวัดโดยเฉัพาะในภาค	3360	ของ
เรามีปัญหาเรื่องของฝุ่น	 PM2.5	 ท่ีเป็นปัญหาหนักหน่วงอยู	่
จากไฟป่าในหลายพื้นที่	ซึ่งผมก็ขอเอาใจช่วยให้ปัญหานี้แก้ไข
ได้โดยไวนะครับ	และอยากให้ทุกคนปลอดภัยจากวิกฤตินี้	แต่
เรื่องฝุ่นมาไม่เท่าไหร่	เรื่องโรคระบาดไวรัสโควิด19	มาซ�้าเติม
อีก	ยังไงขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆ	นะครับ	
	 ในฉับับน้ี	ผมขอแนะน�าผู้วา่การภาครบัเลอืกของภาค
	3360	ท่านผู้ว่าการภาค	สมชาย	เกิดเดโช	พร้อมท้ังประวัติของ
ท่านมาใหท่้านผู้อ่านไดรั้บทราบ	นอกจากน้ีเรายงัน�าเสนอเก่ียว
กับบทความของเยาวชนโรตารี	โดยเฉัพาะโรทาแรคท์ซ่ึงถือเป็น
เยาวชน	Generation	Z	รุ่นล่าสุด	ซ่ึงเราจะมาดูมุมมองในการ
ใช้ชีวิตและมมุมองในเร่ืองของโรตาร	ีเพ่ือให้ทุกๆ	ท่านไดสั้มผัส
ว่า	เยาวชน	Generation	Z	จะมีแนวความดีอะไรมาท�าให้ทุก
ท่านเปิดมุมมองของเราเอง	 และสามารถเข้าถึงเยาวชนกลุ่มน้ี
ได้มากข้ึน	
	 น่าเสียดายในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด	 19	
ท�าให้การสัมมนา	DTA	ของภาค	3360	เป็นอันต้องงดไป	แต่
ทางภาคจะอพัเดทวธีิการอบรม	DTA	ตอ่ไปในภายหลงันะครบั

สวัสดีค่ะ ทญ. ญาณิศา นฤนาทวงศ์
สกุล (ฝ้าย) อายุ 26 ปี เกิดและโต       
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาทันต
แพทยศาสตร์บัณฑิ์ต เกียรตินิยม
อันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปัจจุบันเป็นทันตแพทย์อยู่ท่ีโรง
พยาบาลทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 
เป็นสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์        
นครพิงค์ โดยมีสโมสรโรตารีนครพิงพ์
เชียงใหม่เป็นสโมสรอุปถัมภ์
 ทัศนคติในการด�าเนินชีวิต

ของฝ้ายคือ เริ่มจากการตั้งเป้าหมายในชีวิต เราอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรใน
อนาคต เพือ่ให้มองเหน็ว่าท�าอย่างไรจะไปถงึจดุนัน้ แล้วค่อยๆ ก้าวไปทลีะก้าว เรา
ควรทีจ่ะพัฒนาตวัเองอยูเ่สมอ ลองท�าอะไรใหม่ๆ หรอือะไรทีไ่ม่คดิว่าจะท�ามาก่อน 
เราอาจจะค้นพบว่าเราสามารถท�าอะไรได้อกีตัง้มากมาย แต่ความล้มเหลว อปุสรรค 
หรือความผิดหวังก็ส�าคัญเช่นกัน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท�าให้เราได้เรียนรู้ และเติบโต 
นอกจากน้ีควรท่ีจะเห็นคุณค่าในตัวเราเองและผู้อ่ืน ใช้ส่ิงท่ีเรามีท่ีเราถนัดไป        
ช่วยเหลือแบ่งปันให้คนอ่ืนต่อไป มีจิตสาธารณะนึกถึงส่วนรวม แค่เราช่วยกันคิดดี
ท�าดีกันคนละนิด ไม่ต้องเป็นอะไรท่ียิ่งใหญ่ แค่เล็กๆ มารวมกัน ฝ้ายเช่ือว่าโลกเรา
จะน่าอยู่ข้ึนไปอีก ต้องขอบคุณคุณพ่อท่ีพาไปประชุมด้วย ท�ากิจกรรมกับโรตารี      
ต้ังแต่เด็กๆ ท�าให้ได้เห็นและซึมซับส่ิงเหล่าน้ีมาเร่ือยๆ
 ส�าหรับสโมสรโรทาแรคท์ในปีแรกฝ้ายได้รับต�าแหน่งเลขานุการสโมสร 
และในปีต่อมาได้เป็นนายกสโมสรโรทาแรคท์นครพิงค์ เน่ืองด้วยสโมสรโรทาแรคท์
นครพิงค์เป็นสโมสรโรทาแรคท์ท่ีเป็น community-based ซ่ึงเป็นการรวมตัวกัน
ของเพ่ือนๆ น้องๆ ท่ีมีพ่อแม่เป็นโรแทเรียน สมาชิกแต่ละคนก็จะมาจากคณะต่างๆ
ของโรงเรียน ท�าให้เกิดปัญหาเวลาจัดประชุม สมาชิกก็จะติดเรียน ติดอ่านหนังสือ
สอบบ้าง ซ่ึงในตอนน้ันฝ้ายก็ก�าลังเรียนอยู่เช่นกัน ท�าให้เวลาไม่ค่อยตรงกัน          
การประชุมก็จะยาก ทุกคนก็จะห่างหายกันไป แก้ไขปัญหาโดยอาจจะนัดประชุม
ไม่บ่อยนัก สองอาทิตย์คร้ัง เพ่ิมการประชุม พูดคุยผ่านทางผ่านทางออนไลน์แทน
เพ่ือให้สะดวกมากข้ึน อีกความท้าทายจะเป็นเร่ืองของการหาสมาชิกเพ่ิมและการ
ท�าให้มีส่วนร่วม การท�าให้คนอ่ืนเข้าใจว่าโรทาแรคท์คืออะไร ส่ิงท่ีสโมสรเราท�าคือ
ชวนเพ่ือนๆ ลองมาท�ากิจกรรมร่วมกับ สโมสรโรทาแรคท์และโรตารีดู ให้เขาค่อยๆ
 เห็นว่าโรตารีเป็นอย่างไร ท�าอะไรบ้าง
 ฝ้ายรู้สึกชื่นชมน้องโรทาแรคท์รุ่นใหม่ๆ มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด
กล้าท�า กล้าออกความคิดเห็น เราก็จะได้มุมมองใหม่ๆ และสร้างสรรค์ เข้ากับยุค
สมยัทีเ่ปลีย่นไป ความมพีลงัของน้องๆ จะเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคล่ือนโรตาร ีและ
สร้างประโยชนใ์ห้แกส่ังคมตอ่ไป ต้องขอบคุณนอ้งๆ ทีท่�าให้เรามีพลังบวกเพิ่มมาก
ขึ้นไปด้วย
 ส�าหรับโรตารีในมุมมองของฝ้าย ฝ้ายคิดว่าจะเป็นที่รู ้จักมากขึ้นใน
ประเทศไทย จะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น บ�าเพ็ญประโยชน์ให้สังคมมากขึ้นแน่นอน 
ตอนมัธยมปลายฝ้ายเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรตารีมาก่อน เพื่อนๆ ก็จะ
ถามว่าไปแลกเปลี่ยนโครงการอะไร พอบอกว่าโรตารี เขาก็จะไม่รู้จัก เราก็ได้ท�าให้
คนรู้จักโรตารีเพ่ิมข้ึนและโครงการแลกเปล่ียนเป็นเพียงแค่ส่วนนึงเท่าน้ัน พอเรียน
จบท�างาน พอมีคนรู้ว่าเคยไปแลกเปล่ียนกับโรตารี เค้าบอกว่ารู้สึกว่าโรตารีดีมากๆ
ได้หาข้อมูล และอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับโรตารีมาก แต่ไม่รู้ต้องท�าอย่างไร ฝ้าย
เชือ่ว่ายงัมอีกีหลายคนท่ีอยากจะมาร่วมท�าสิง่ดีๆ กับโรตารขีองเรา และฝ้ายหวงัว่า
จะน�าวิชาชีพของตัวเองมาช่วยโรตารีบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่มากก็น้อย

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z



สิ่งแวดล้อม
(Environment)

โครงการ Rotary Shredder 
สโมสรโรตารีลำปาง ภาค 3360 
อน. บุญคุ้ม บุญญะโสภัต และ อผภ. อนุวัตร ภูวเศรษฐ 
  ในอดตีของไทยทีเ่คยใช้ควายไถนา ท�าให้วสัดเุหลอืใช้จาก
ท้องนาหลังฤดูการเก็บเก่ียวท่ีมันเคยเป็นอาหารของควาย และมูล
ของควายก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติท่ีกลับไปสู่ท้องนาโดยท่ีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี
แต่ปัจจุบันชาวนาหันมาใช้เคร่ืองทุ่นแรง ท่ีเป็นรถไถหรือควายเหล็ก 
ท�าให้วัสดุดังกล่าวเป็นภาระท่ีชาวนาต้องก�าจัด และจ�านวนไม่น้อยก็
ถูกเผาในท่ีโล่งแจ้ง จนเปน็ปญัหาหมอกควนัในทกุๆ ปีดังท่ีประสบกนั
อยู่โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย
  โครงการ Rotary Shredder เป็นโครงการทีริ่เริม่โดยสโมสร
โรตารีล�าปางตั้งแต่ปี 2015 โดยมีแนวความคิดที่จะน�าวัสดุเหลือใช้
ในแปลงเกษตร (Crop Residue) ดงักล่าวกลับมาเป็นประโยชน์แทน
การเผา คอืการออกแบบเครือ่งบดย่อยวสัดดุงักล่าวให้เป็นชิน้เลก็ลง 

แล้วน�ามาท�าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจะท�าให้เป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมหมอกควัน และท�าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดจากสารเคมี
  ในโครงการเร่ิมต้นสโมสรได้ท�าเคร่ือง Rotary Shredder 
จ�านวน 2 เคร่ือง เพ่ือมอบให้วิสาหกิจชุมชน ข้าวทิพยช้์าง อ.หา้งฉัตร
 และหมู่บ้านท่าขัว อ.เมือง จ.ล�าปาง เม่ือเห็นผลดีแล้วจึงด�าเนินการ
โครงการ Global Grant # 1744360 โดยมีสโมสรโรตารี South 
Hilo ภาค 5000 U.S.A. เป็น International Partner จ�านวนเงิน
อนุมัติ 1,674,471 บาท ในการจัดท�าและส่งมอบเครื่อง Rotary 
Shredder จ�านวน 21 เครื่อง ไปตามชุมชนและกลุ่มเกษตรกรต่างๆ 
ผ่านสโมสรโรตารีในพ้ืนที่ ภาค 3360 โดยมีการส่งมอบกันในเดือน
พฤศจกิายน 2018 ทางสโมสรโรตารลี�าปาง หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เครือ่ง 
Rotary Shredder ดังกล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงในการลดปัญหาส่ิง
แวดล้อมจากการเผาและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง40  มีนาคม-เมษายน 2563

บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน.นพ. ณัฏฐ์ธนิน เศรษฐ์วนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนและผู้อ่านนิตยสารทุกท่าน	

	 ช่วงนี้หลายๆ	จังหวัดโดยเฉัพาะในภาค	3360	ของ
เรามีปัญหาเรื่องของฝุ่น	 PM2.5	 ที่เป็นปัญหาหนักหน่วงอยู	่
จากไฟป่าในหลายพื้นที่	ซึ่งผมก็ขอเอาใจช่วยให้ปัญหานี้แก้ไข
ได้โดยไวนะครับ	และอยากให้ทุกคนปลอดภัยจากวิกฤตินี้	แต่
เรื่องฝุ่นมาไม่เท่าไหร่	เรื่องโรคระบาดไวรัสโควิด19	มาซ�้าเติม
อีก	ยังไงขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆ	นะครับ	
	 ในฉับับน้ี	ผมขอแนะน�าผู้วา่การภาครบัเลอืกของภาค
	3360	ท่านผู้ว่าการภาค	สมชาย	เกิดเดโช	พร้อมท้ังประวัติของ
ท่านมาใหท่้านผู้อ่านไดรั้บทราบ	นอกจากน้ีเรายงัน�าเสนอเก่ียว
กับบทความของเยาวชนโรตารี	โดยเฉัพาะโรทาแรคท์ซ่ึงถือเป็น
เยาวชน	Generation	Z	รุ่นล่าสุด	ซ่ึงเราจะมาดูมุมมองในการ
ใช้ชีวิตและมมุมองในเร่ืองของโรตาร	ีเพ่ือให้ทุกๆ	ท่านไดสั้มผัส
ว่า	เยาวชน	Generation	Z	จะมีแนวความดีอะไรมาท�าให้ทุก
ท่านเปิดมุมมองของเราเอง	 และสามารถเข้าถึงเยาวชนกลุ่มน้ี
ได้มากข้ึน	
	 น่าเสียดายในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด	 19	
ท�าให้การสัมมนา	DTA	ของภาค	3360	เป็นอันต้องงดไป	แต่
ทางภาคจะอพัเดทวธีิการอบรม	DTA	ตอ่ไปในภายหลงันะครบั

สวัสดีค่ะ ทญ. ญาณิศา นฤนาทวงศ์
สกุล (ฝ้าย) อายุ 26 ปี เกิดและโต       
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาทันต
แพทยศาสตร์บัณฑิ์ต เกียรตินิยม
อันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปัจจุบันเป็นทันตแพทย์อยู่ท่ีโรง
พยาบาลทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 
เป็นสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์        
นครพิงค์ โดยมีสโมสรโรตารีนครพิงพ์
เชียงใหม่เป็นสโมสรอุปถัมภ์
 ทัศนคติในการด�าเนินชีวิต

ของฝ้ายคือ เริ่มจากการตั้งเป้าหมายในชีวิต เราอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรใน
อนาคต เพือ่ให้มองเหน็ว่าท�าอย่างไรจะไปถงึจดุนัน้ แล้วค่อยๆ ก้าวไปทลีะก้าว เรา
ควรทีจ่ะพัฒนาตวัเองอยูเ่สมอ ลองท�าอะไรใหม่ๆ หรอือะไรทีไ่ม่คดิว่าจะท�ามาก่อน 
เราอาจจะค้นพบว่าเราสามารถท�าอะไรได้อกีตัง้มากมาย แต่ความล้มเหลว อปุสรรค 
หรือความผิดหวังก็ส�าคัญเช่นกัน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท�าให้เราได้เรียนรู้ และเติบโต 
นอกจากน้ีควรท่ีจะเห็นคุณค่าในตัวเราเองและผู้อ่ืน ใช้ส่ิงท่ีเรามีท่ีเราถนัดไป        
ช่วยเหลือแบ่งปันให้คนอ่ืนต่อไป มีจิตสาธารณะนึกถึงส่วนรวม แค่เราช่วยกันคิดดี
ท�าดีกันคนละนิด ไม่ต้องเป็นอะไรท่ียิ่งใหญ่ แค่เล็กๆ มารวมกัน ฝ้ายเช่ือว่าโลกเรา
จะน่าอยู่ข้ึนไปอีก ต้องขอบคุณคุณพ่อท่ีพาไปประชุมด้วย ท�ากิจกรรมกับโรตารี      
ต้ังแต่เด็กๆ ท�าให้ได้เห็นและซึมซับส่ิงเหล่าน้ีมาเร่ือยๆ
 ส�าหรับสโมสรโรทาแรคท์ในปีแรกฝ้ายได้รับต�าแหน่งเลขานุการสโมสร 
และในปีต่อมาได้เป็นนายกสโมสรโรทาแรคท์นครพิงค์ เน่ืองด้วยสโมสรโรทาแรคท์
นครพิงค์เป็นสโมสรโรทาแรคท์ท่ีเป็น community-based ซ่ึงเป็นการรวมตัวกัน
ของเพ่ือนๆ น้องๆ ท่ีมีพ่อแม่เป็นโรแทเรียน สมาชิกแต่ละคนก็จะมาจากคณะต่างๆ
ของโรงเรียน ท�าให้เกิดปัญหาเวลาจัดประชุม สมาชิกก็จะติดเรียน ติดอ่านหนังสือ
สอบบ้าง ซ่ึงในตอนน้ันฝ้ายก็ก�าลังเรียนอยู่เช่นกัน ท�าให้เวลาไม่ค่อยตรงกัน          
การประชุมก็จะยาก ทุกคนก็จะห่างหายกันไป แก้ไขปัญหาโดยอาจจะนัดประชุม
ไม่บ่อยนัก สองอาทิตย์คร้ัง เพ่ิมการประชุม พูดคุยผ่านทางผ่านทางออนไลน์แทน
เพ่ือให้สะดวกมากข้ึน อีกความท้าทายจะเป็นเร่ืองของการหาสมาชิกเพ่ิมและการ
ท�าให้มีส่วนร่วม การท�าให้คนอ่ืนเข้าใจว่าโรทาแรคท์คืออะไร ส่ิงท่ีสโมสรเราท�าคือ
ชวนเพ่ือนๆ ลองมาท�ากิจกรรมร่วมกับ สโมสรโรทาแรคท์และโรตารีดู ให้เขาค่อยๆ
 เห็นว่าโรตารีเป็นอย่างไร ท�าอะไรบ้าง
 ฝ้ายรู้สึกชื่นชมน้องโรทาแรคท์รุ่นใหม่ๆ มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด
กล้าท�า กล้าออกความคิดเห็น เราก็จะได้มุมมองใหม่ๆ และสร้างสรรค์ เข้ากับยุค
สมยัทีเ่ปลีย่นไป ความมพีลงัของน้องๆ จะเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคล่ือนโรตาร ีและ
สร้างประโยชนใ์ห้แกส่ังคมตอ่ไป ต้องขอบคุณนอ้งๆ ทีท่�าให้เรามีพลังบวกเพิ่มมาก
ขึ้นไปด้วย
 ส�าหรับโรตารีในมุมมองของฝ้าย ฝ้ายคิดว่าจะเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นใน
ประเทศไทย จะมีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น บ�าเพ็ญประโยชน์ให้สังคมมากข้ึนแน่นอน 
ตอนมัธยมปลายฝ้ายเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรตารีมาก่อน เพื่อนๆ ก็จะ
ถามว่าไปแลกเปลี่ยนโครงการอะไร พอบอกว่าโรตารี เขาก็จะไม่รู้จัก เราก็ได้ท�าให้
คนรู้จักโรตารีเพ่ิมข้ึนและโครงการแลกเปล่ียนเป็นเพียงแค่ส่วนนึงเท่าน้ัน พอเรียน
จบท�างาน พอมีคนรู้ว่าเคยไปแลกเปล่ียนกับโรตารี เค้าบอกว่ารู้สึกว่าโรตารีดีมากๆ
ได้หาข้อมูล และอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับโรตารีมาก แต่ไม่รู้ต้องท�าอย่างไร ฝ้าย
เชือ่ว่ายงัมอีกีหลายคนท่ีอยากจะมาร่วมท�าสิง่ดีๆ กับโรตารขีองเรา และฝ้ายหวงัว่า
จะน�าวิชาชีพของตัวเองมาช่วยโรตารีบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่มากก็น้อย

GEN to GEN รุ่นส้่รุ่น
Gen-Z
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D.3360
Activities กิจกรรม

อผภ.ดร. แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

สโมสรโรตารีเชียงใหม่

สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ

สโมสรโรตารีแม่สาย

สโมสรโรตารีเชียงแสน

เรียนนายกทุกสโมสรภาค	3360
	 ในสถานการณ์โรคโควิท-19	 ระบาด
อย่างรุนแรงขณะนี้	ภาค	3360	ของเราควรจะมี
ส่วนร่วมในการต่อสู้กับโรคร้ายน้ี	 จึงได้จัดท�า
โครงการซ้ือชุด	PPE	ให้โรงพยาบาลตา่งๆ	ในภาค
	3360	โดยซ้ือชุด	PPE	ท้ังหมด	804	ชุด	แบ่งให้
ทุกสโมสรในภาค	3360	สโมสรละ	12	ชุด	น�าไป
มอบให้โรงพยาบาล	 ในเขตบริการของแต่ละ
สโมสร	 และขอเรียนว่าชุด	 PPE	 12	 ชุดน้ี	 เป็น
เพียงจุดเร่ิมต้นเท่าน้ัน	 แต่ละสโมสรต้องน�าไป
ต่อยอดขยายผล	 ซ้ืออุปกรณ์การแพทย์เพ่ิมเติม	
มากน้อยแล้วแต่สโมสรจะพิจารณาเห็นสมควร
และเหมาะสมกับแต่ละสโมสร	 ส�าหรับงบ
ประมาณท่ีใช้ซ้ือชุด	PPE	804	ชุดๆ	270	บาท	
รวมเป็นเงิน	217,080	บาท	มีรายละเอียดดังน้ี	
	 1.	 เงินเหลือจากบัญชีผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ	125,000	บาท
	 2.	งบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติในเงินบ�ารุงภาค	27,400	บาท	
	 3.	ผวภ.	กมลศักด์ิ-โรตารีแอนน์					
วันทนีญ์	บริจาค	23,080	บาท	
	 4.	อผภ.ดร.แววดาว	ล้ิมเล็งเลิศ	
บริจาค	10,000	บาท	
	 5.	อผภ.	อนุรักษ์-โรตารีแอนน์	อ�าพร	
บริจาค	10,000	บาท	
	 6.	อผภ.	สุรศักด์ิ-โรตารีแอนน์	วัชรี	
บริจาค	3,000	บาท	
	 7.	อผภ.	นิธิ-โรตารีแอนน์	ไศลทิพย์
บริจาค	5,000	บาท	
	 8.	อผภ.	รุ่งรานี-สุภาพบุรุษอาทิตย์	
บริจาค	3,600	บาท
	 9.	ผวล.	สมชาย-โรตารีแอนน์	ชุติมา	
บริจาค	10,000	บาท
	 รวมเป็นเงิน	217,080	บาท

	 ชุด	 PPE	 จะจัดส่งไปท่ีผู้ช่วยผู้ว่าการ
ภาค	 และผู้ช่วยผู้ว่าการภาคจะน�าไปมอบให้
สโมสรที่ดูแลต่อไปครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.	กมลศักด์ิ	วิสิฐสกุลชัย



ประวัติผู้ว่าการภาครับเลือก
ชื่อ         ผวล. สมชาย เกิดเดโช
วันเดือนปีเกิด   10 กันยายน 2498
อายุ         64 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน     399/223 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสีวลีเชิงดอย ต.แม่เหียะ  
        อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์        080 500 5757
Email:        somchaid3360@gmail.com

ชีวิตส่วนตัว
ภรรยา: อน. ชุตมิา เกดิเดโช จบการศกึษาปรญิญาตร ีคณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บุตร-ธิดา:
 1. รทร. ภิญโญ เกิดเดโช ก�าลังศึกษาปริญญาโท Executive 
MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. นางพิมพิกา กสิตานนท์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 3. นายเดโช เกิดเดโช จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี: คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท: MBA (Institute of International Studies)
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
ปี 2521-2523    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2523-2526    ฝ่ายขาย บริษัทสยามเมดิโก้ ซัพพลายส์ จ�ากัด
ปี 2526-2528    ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เมดิคไทย จ�ากัด
ปี 2528-2534     ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ควอลิเทคอินสทรูเมนท์ จ�ากัด
ปี 2534-ปัจจุบัน  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดซายน์ แอนด์ เมด
                      หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเมดสตาร์

ประวัติการท�างานในโรตารี
ปี 2008-ปัจจุบัน สมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่
ปี 2010-2011       ประธานคณะกรรมการบ�าเพ็ญประโยขน์สโมสร
เชียงใหม่ปี 2011-2012       ประธานคณะกรรมการบ�าเพ็ญประโยขน์
สโมสรเชียงใหม่ปี 2012-2013    ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสร
เชียงใหม่
ปี 2013-2014    เลขานุการสโมสรโรตารีเชียงใหม่
          ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสรเชียงใหม่
ปี 2013-2017     ประธานจัดงานหารายได้ของสโมสรเชียงใหม่หลายครั้ง
ปี 2014-2015    นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่
ปี 2015-2016    ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสรเชียงใหม่
          ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริจาคของภาค 
ปี 2016-2017    ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 
          ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสรเชียงใหม่
ปี 2017-2018    ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริจาคของภาค 
          ประธานจัดอบรมประชุมใหญ่ภาค    
           กรรมการพัฒนาสมาชิกภาพของภาค
          ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสรโรตารีเชียงใหม่
          ผู้ว่าการภาคนอมินี เดซิกเนต 
ปี 2018-2019    ผู้ว่าการภาคนอมินี 
ปี 2019-2020    ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค 3360 โรตารีสากล

ผู้ว่าการภาครับเลือก สมชาย และโรตารีแอนน์ อน. ชุติมา เกิดเดโช 
ภาค 3360 โรตารีสากล
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ตัวเลขโรตารี ข้อม้ล www.rotary.org ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 (ในวงเล็บข้อม้ล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ศ้นย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre Thailand

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,471 (2,327) 1,447 (1,401) 3,019 (2,821) 1,407 (1,370) 8,344 (7,919)
สโมสร 103 (102) 66 (66) 116 (113) 67 (67) 352 (348)

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

เดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งน้�า	การสุขาภิบาลและสุขอนามัยของโรตารีสากล

(Water,	 Sanitation	and	Hygiene	Month)	และเมษายนเป็นเดือนแห่ง

สุขภาพมารดาและเด็ก	 (Maternal	 and	Child	Health	Month)	ที่โรแท

เรียนทุกสโมสรตระหนักในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ	กันมากมาย

โดยเฉัพาะในเวลานี้ที่ทั่วโลกประสบปัญหาอันใหญ่หลวงจากภัยโรคระบาด																																																																																																							

โควิด-19	 การปรับกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์มากมายเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชนในท้องถ่ินต่างๆ	 ในเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องการป้องกันโรคร้าย

โควิด-19	 เช่น	การแจกหน้ากากอนามัย	 เจล	แอลกอฮอล์ล้างมือ	การบริจาค

เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและแพทย์พยาบาล															

เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์			ขอแสดงความนับถือและชื่นชมในน้�าใจ

ของมวลมิตรโรแทเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

ด้วยความชื่นชมยิ่ง

ในสถานการณ์ท่ีทุกคนควรอยู่บ้าน	ท�างานท่ีบ้าน	หยุดกิจกรรมสังคม	 รักษา																													

Social	Distancing	กันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมในการ

ระงับการระบาดของโรคโควิด-19	แต่โรแทเรียนท้ังหลายในสโมสรและภาค																																																																																																				

ต่าง	ๆ	ทั้ง	 4	ภาค	ก็ยังคงเตรียมการปรับการประชุม	และพยายามบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่างๆ	มากมาย	มีการแลกเปล่ียนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ผ่าน	Open	

Chat	ของศูนย์โรตารีในประเทศไทยกันอย่างสม่�าเสมอ			

กรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ	 เจ้าหน้าท่ี	ยังคงแลกเปล่ียนข้อมูลส่ือสารกันใน

เรื่องต่าง	ๆ 	เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ	ในการช่วยเหลือประสานงาน	และให้ข้อมูลที่

ส่งมาจากประธานโรตารีสากล	หรือจากโรตารีสากลหรือมูลนิธิโรตารีของโรตารี

สากล	โดยแปลเอกสารทุกอย่างที่ส่งมาส่งให้กับสโมสร	ภาค		และมวลมิตรโรแท- 

เรียนโดยทันที	 เช่น	ข้อแนะน�าในการด�าเนินการจัดการประชุมสโมสรและภาค

การใช้เงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ	ของมูลนิธิ	 เช่น	Disaster	Response	

Fund,	District	Grant,	Global	Grant	ฯลฯ

การแปลเอกสารเร่งด่วนต่างๆ	ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอนุกรรมการของ

ศูนย์โรตารีฯ	เช่น	อน.อภิศักดิ์	จอมพงษ์	แห่งสโมสรโรตารีแม่จัน	และ	อน.ภาณุ	

ยศเมธา	แห่งสโมสรโรตารีบางกอกไซเบอร์	ซึ่งช่วยการแปลเอกสารใน	Website	

ของศูนย์โรตารีในประเทศไทยอยู่เสมอ	

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์โรตารีฯ	ยังคงท�างานตามหน้าท่ีทุกอย่างอยู่ที่บ้าน		และผลัด

กันมาดูแล	ตรวจสอบเอกสารและไปรษณีย์กันอยู่เป็นประจ�า	 เพื่อไม่ให้งาน 

ต่างๆ	คั่งค้าง	 	พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์และหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ทุกท่านท่ี

มวลมิตรโรแทเรียนสามารถติดต่อได้	 	การประสานงานและการให้บริการต่างๆ	 

พร้อมท้ังข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ที่ได้รับจากโรตารีสากล	 เช่น	การเปลี่ยนแปลง

อัตราเงินแลกเปลี่ยน	ซึ่งโรตารีจ�าเป็นต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก

	 ให้มวลมิตรโรแทเรียนทั่วโลกทราบซ่ึงโรตารีสากลมีการติดตามและประเมิน

ข้อมูลอยู่อย่างสม่�าเสมอ

ศูนย์โรตารีฯ	ตระหนักในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ซึ่งยังไม่อาจประเมิน

ได้ว่าทั่วโลกและในประเทศไทยจะกลับคืนเป็นปกติได้เมื่อใด	 	 	จึงต้องมีการ

	เตรียมการหลายเรื่อง		เช่น	การเตรียมเอกสารการอบรมหรือความรู้เรื่องต่างๆ

ส�าหรับเจ้าหน้าที่สโมสร	 	 ในกรณีที่การอบรม	DTA	 เช่นที่เคยท�าในแต่ละภาค

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่น	 ไม่ว่าจัดในรูปแบบออนไลน์หรือด้วย

เอกสารแจกตามปกติ

สโมสรหรือภาคใดต้องการจะเปลี่ยนแปลงการอบรม	หรือการให้ความรู้แบบใด

แก่โรแทเรียน	ติดต่อมายังศูนย์โรตารีฯ	 เพื่อช่วยเหลือในเร่ืองเอกสารหรือเรื่อง

การประสานงานอื่นๆ	ได้ตามปกติในเวลาท�างานในวันปกติ

ศูนย์โรตารีฯ	จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบเกี่ยวกับการเปิดบริการสถานที่ศูนย์ 

โรตารีฯ	หากสถานการณ์เรียบร้อยปลอดภัยตามประกาศของรัฐบาลต่อไป		หาก

ท่านต้องการสอบถามเรื่องใดๆ	 โดยเฉัพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโรตารีทุกเรื่อง	 ติดต่อ

มาทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์โรตารีฯ	หรือส่งความต้องการต่างๆ	นั้นมาที่	Open	

Chat	กลุ่มไลน์ของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้ตลอดเวลา	 	 เรามีกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ตอบค�าถามให้ท่านได้เสมอ	และหากมีค�าถามหรือปัญหาใดท่ีต้อง

ติดต่อกับโรตารีสากลหรือมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล	 เรายินดีที่จะประสาน

การติดต่อนั้น	ๆ	ให้

คณะกรรมการศูนย์โรตารีในประเทศไทยมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างไม่

เป็นทางการ	และเป็นทางการซึ่งจะต้องใช้ระบบออนไลน์ในระยะต่อไป

เพ่ือให้การประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงแก่มวลมิตร

โรแทเรียนทุกคน	ทุกสโมสร	และทุกภาคในประเทศไทย	จึงขอเรียนเชิญทุก

ท่านเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์	Open	Chat	ของ

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	ความคิดเห็นต่างๆ	ของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งกับการ

บริการเพื่อความก้าวหน้า	และความเป็นหนึ่งเดียวของเราโรตารีในประเทศไทย

ในวาระ	วันสงกรานต์ศกใหม่ที่ก�าลังจะมาถึงในไม่ช้า	ขออ�านาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้ง

หลายในสากลโลกคุ้มครองมวลมิตรโรแทเรียน	คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตา

รีในประเทศไทย	ที่ปรึกษา	เจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์โรตารีฯ	ทุกท่าน	ประสบ

ความสุขความเจริญ	ปลอดภัยจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ

	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์)

	 	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี



สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมกับ 
สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ในความอุปถัมภ์

จัดโครงการฝึึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างตัดผมชายให้กับนักเรียนท่ีสนใจ เพ่ือสร้างแกนน�ในโรงเรียนให้
สามารถน�วิชาชีพไปฝึึกสอนให้กับรุ่นน้องท่ีสนใจต่อไป

มาร่วมมือกันมาร่วมมือกัน

เรียนรู้
44  มีนาคม-เมษายน 2563

ตัวเลขโรตารี ข้อม้ล www.rotary.org ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 (ในวงเล็บข้อม้ล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562)

ศ้นย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre Thailand

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,471 (2,327) 1,447 (1,401) 3,019 (2,821) 1,407 (1,370) 8,344 (7,919)
สโมสร 103 (102) 66 (66) 116 (113) 67 (67) 352 (348)

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

เดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งน้�า	การสุขาภิบาลและสุขอนามัยของโรตารีสากล

(Water,	 Sanitation	and	Hygiene	Month)	และเมษายนเป็นเดือนแห่ง

สุขภาพมารดาและเด็ก	 (Maternal	 and	Child	Health	Month)	ที่โรแท

เรียนทุกสโมสรตระหนักในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ	กันมากมาย

โดยเฉัพาะในเวลานี้ที่ทั่วโลกประสบปัญหาอันใหญ่หลวงจากภัยโรคระบาด																																																																																																							

โควิด-19	 การปรับกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์มากมายเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ	 ในเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องการป้องกันโรคร้าย

โควิด-19	 เช่น	การแจกหน้ากากอนามัย	 เจล	แอลกอฮอล์ล้างมือ	การบริจาค

เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและแพทย์พยาบาล															

เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์			ขอแสดงความนับถือและชื่นชมในน้�าใจ

ของมวลมิตรโรแทเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

ด้วยความชื่นชมยิ่ง

ในสถานการณ์ที่ทุกคนควรอยู่บ้าน	ท�างานท่ีบ้าน	หยุดกิจกรรมสังคม	 รักษา																													

Social	Distancing	กันอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมในการ

ระงับการระบาดของโรคโควิด-19	แต่โรแทเรียนทั้งหลายในสโมสรและภาค																																																																																																				

ต่าง	ๆ	ทั้ง	 4	ภาค	ก็ยังคงเตรียมการปรับการประชุม	และพยายามบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่างๆ	มากมาย	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ผ่าน	Open	

Chat	ของศูนย์โรตารีในประเทศไทยกันอย่างสม่�าเสมอ			

กรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ	 เจ้าหน้าที่	 ยังคงแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารกันใน

เรื่องต่าง	ๆ 	เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ	ในการช่วยเหลือประสานงาน	และให้ข้อมูลที่

ส่งมาจากประธานโรตารีสากล	หรือจากโรตารีสากลหรือมูลนิธิโรตารีของโรตารี

สากล	โดยแปลเอกสารทุกอย่างที่ส่งมาส่งให้กับสโมสร	ภาค		และมวลมิตรโรแท- 

เรียนโดยทันที	 เช่น	 ข้อแนะน�าในการด�าเนินการจัดการประชุมสโมสรและภาค

การใช้เงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ	ของมูลนิธิ	 เช่น	Disaster	Response	

Fund,	District	Grant,	Global	Grant	ฯลฯ

การแปลเอกสารเร่งด่วนต่างๆ	ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอนุกรรมการของ

ศูนย์โรตารีฯ	เช่น	อน.อภิศักดิ์	จอมพงษ์	แห่งสโมสรโรตารีแม่จัน	และ	อน.ภาณุ	

ยศเมธา	แห่งสโมสรโรตารีบางกอกไซเบอร์	ซึ่งช่วยการแปลเอกสารใน	Website	

ของศูนย์โรตารีในประเทศไทยอยู่เสมอ	

เจ้าหน้าที่ของศูนย์โรตารีฯ	ยังคงท�างานตามหน้าท่ีทุกอย่างอยู่ที่บ้าน		และผลัด

กันมาดูแล	ตรวจสอบเอกสารและไปรษณีย์กันอยู่เป็นประจ�า	 เพ่ือไม่ให้งาน 

ต่างๆ	 ค่ังค้าง	 	พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์และหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ทุกท่านท่ี

มวลมิตรโรแทเรียนสามารถติดต่อได้	 	การประสานงานและการให้บริการต่างๆ	 

พร้อมท้ังข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ที่ได้รับจากโรตารีสากล	 เช่น	การเปลี่ยนแปลง

อัตราเงินแลกเปล่ียน	 ซ่ึงโรตารีจ�าเป็นต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก

	 ให้มวลมิตรโรแทเรียนทั่วโลกทราบซ่ึงโรตารีสากลมีการติดตามและประเมิน

ข้อมูลอยู่อย่างสม่�าเสมอ

ศูนย์โรตารีฯ	ตระหนักในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ซึ่งยังไม่อาจประเมิน

ได้ว่าทั่วโลกและในประเทศไทยจะกลับคืนเป็นปกติได้เม่ือใด	 	 	จึงต้องมีการ

	เตรียมการหลายเรื่อง		เช่น	การเตรียมเอกสารการอบรมหรือความรู้เรื่องต่างๆ

ส�าหรับเจ้าหน้าที่สโมสร	 	 ในกรณีที่การอบรม	DTA	 เช่นท่ีเคยท�าในแต่ละภาค

จ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบอื่น	 ไม่ว่าจัดในรูปแบบออนไลน์หรือด้วย

เอกสารแจกตามปกติ

สโมสรหรือภาคใดต้องการจะเปล่ียนแปลงการอบรม	หรือการให้ความรู้แบบใด

แก่โรแทเรียน	ติดต่อมายังศูนย์โรตารีฯ	 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องเอกสารหรือเรื่อง

การประสานงานอื่นๆ	ได้ตามปกติในเวลาท�างานในวันปกติ

ศูนย์โรตารีฯ	จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบเกี่ยวกับการเปิดบริการสถานที่ศูนย ์

โรตารีฯ	หากสถานการณ์เรียบร้อยปลอดภัยตามประกาศของรัฐบาลต่อไป		หาก

ท่านต้องการสอบถามเรื่องใดๆ	 โดยเฉัพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับโรตารีทุกเรื่อง	ติดต่อ

มาทางเจ้าหน้าท่ีของศูนย์โรตารีฯ	หรือส่งความต้องการต่างๆ	นั้นมาที่	Open	

Chat	กลุ่มไลน์ของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้ตลอดเวลา	 	 เรามีกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ตอบค�าถามให้ท่านได้เสมอ	และหากมีค�าถามหรือปัญหาใดท่ีต้อง

ติดต่อกับโรตารีสากลหรือมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล	 เรายินดีที่จะประสาน

การติดต่อนั้น	ๆ	ให้

คณะกรรมการศูนย์โรตารีในประเทศไทยมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างไม่

เป็นทางการ	และเป็นทางการซึ่งจะต้องใช้ระบบออนไลน์ในระยะต่อไป

เพ่ือให้การประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงแก่มวลมิตร

โรแทเรียนทุกคน	 ทุกสโมสร	และทุกภาคในประเทศไทย	จึงขอเรียนเชิญทุก

ท่านเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์	Open	Chat	ของ

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	ความคิดเห็นต่างๆ	ของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งกับการ

บริการเพื่อความก้าวหน้า	และความเป็นหนึ่งเดียวของเราโรตารีในประเทศไทย

ในวาระ	 วันสงกรานต์ศกใหม่ท่ีก�าลังจะมาถึงในไม่ช้า	ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง

หลายในสากลโลกคุ้มครองมวลมิตรโรแทเรียน	คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตา

รีในประเทศไทย	ที่ปรึกษา	เจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์โรตารีฯ	ทุกท่าน	ประสบ

ความสุขความเจริญ	ปลอดภัยจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ

	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์)

	 	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย



ล้างมือ คือหนทางดับไวรัส # ยืดอกพกเจลแอลกอฮอลล์ # มันแออัด ก็นิมนต์ออก # กินร้อน ช้อนเค้าคนเดียว
# อยู่บ้านเถิด จะเกิดผลดี # ถ้าท่านมีอาการไม่สบาย กรุณาใส่หน้ากากอนามัย เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม

# ปิดปากคุณได้ ก็จะปิดปาก # ห่างกันสักพัก ถ้าเธอไปรักคนอื่นมากกว่า

https://www.zipeventapp.com/blog/2020/03/25/โควิด-19/


