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ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน

กองทุนเพื่อการช่วยเหลือและรับมือภัยพิบัติของโรตารี 
 เป็นวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท่ีต่าง ๆ มูลนิธิโรตารีได้เพิ่มโครงการเพื่อ
ตอบสนองต่อการระบาคของไวรสั COVID-19 ในรายการกจิกรรมทีม่สิีทธิ์
รับทุนนี้  แต่ละภาคสามารถสมัครขอรับทุนที่ มีเป ้าหมายเกี่ยวกับ 
COVID-19 ได้ภาคละ 1 ทุน (ขอได้สูงสุด 25,000 USD) โดยขึ้นอยู่กับ
จ�านวนเงินที่มีอยู่ในกองทุนนี้ โครงการเพื่อการช่วยเหลือและรับมือภัย
พบิตั ิได้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุเพือ่การช่วยเหลอืและรบัมอืภยัพบิตัิ
ของโรตารี เพื่อช่วยภาคต่าง ๆ ทั่วโลกในการรับมือกับภัยพิบัติ กองทุนนี้
พร้อมรับการบริจาคทางออนไลน์ รวมทั้งการบริจาค DDF โดยภาคอาจ
บริจาคเงิน DDF ของภาค ไปยังกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและรับมือภัย
พิบัติของโรตารีและระบุว่าใช้ส�าหรับโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับ 
COVID-19 โดยเฉพาะ ส่วนเงินบริจาคที่เป็นเงินสดจะถูกใช้ส�าหรับการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติทั่วไปรวมถึง COVID-19 ด้วย
 ที่ผ่านมาภาคโรตารีในประเทศไทยทั้ง 4 ภาคได้มีการสมัคร
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ไปแล้วทุกภาค โดยขอในวงเงินสูงสุด 25,000 โดยภาคที่ได้
รับอนุมัติแล้วได้แก่ภาค 3330, 3350, 3340 ตามล�าดับ ส่วนภาค 3360 
ยงัอยูใ่นระหว่างรอการพจิารณา ส�าหรบัโครงการทีแ่ต่ละภาคได้น�าเงนิจาก
กองทุนนี้ไปใช้มีลักษณะคล้ายกันคือ การจัดท�าหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับ
ชุมชน

 Rotary Disaster Response Grant is a fast and effective 
way to respond to disasters in various places. The Rotary 
Foundation has added a project to respond to the COVID-19 
virus in the list of eligible activities. Each district can apply 
for a grant which has a goal to respond to the epidemic of 
COVID-19 virus (up to 25,000 USD) depending on the available 
in this fund. Rotary Disaster Response Grant is supported by 
the Rotary Disaster Response Fund in order to help various 
parts of the world to handle the disaster. This fund is also 
accepting online donations and DDF donations. Districts may 
donate district DDF to Rotary Disaster Relief Funds and state 
that they are specifically used for COVID-19 projects and 
activities while the donations in cash will be used for general 
disaster response, including COVID-19.
 Recently, all 4 Rotary districts in Thailand had 
applied for the grant in response to the COVID-19 virus 
outbreak by requesting maximum funding ($ 25,000). There 
were 3 districts’ grants including  D3330, D3350, D3340 already 
been approved while D3360’s grant is still pending 
consideration. The projects that each district used the money 
from this fund were similar, it is to produce cloth masks and 
distribute to the community.

Rotary Disaster 
Response Grant

อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ สโมสรโรตารีแม่จัน

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



สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์และมิตรรักทั้งหลาย
 
 ให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเรา -- นี่คือ 
เป้าหมายหนึ่งในแผนปฏิบัติการใหม่ของเรา และว้าว ปีนี้เราจะได้
ทดสอบความสามารถของพวกเรากัน
 เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมและคุณเกย์มีก�าหนดการไป
เยี่ยมซิมบับเว ตุรกีและอีกแปดประเทศเป็นเวลา ๓๐ วัน หลังจาก
ไปร่วมภารกิจกับคณะแพทย์ในซิมบับเว และร่วมกิจกรรมสัปดาห์
เครือจักรภพในกรุงลอนดอนแล้ว ในวันท่ี ๑๑ เราจึงเริ่มจัดกระเป๋า
เพื่อจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์และลิกเนตสไตน์
 ขณะที่ก�าลังรับประทานอาหารมื้อค�่ากับเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของปากีสถานในกรุงลอนดอน เราได้รับแจ้งว่าเราไม่สามารถเดินทาง
ไปทีอ่ืน่ตามก�าหนดการได้ ดงันัน้ แทนทีจ่ะบนิไปซริูค เราต้องเดนิทาง
กลับส�านักงานใหญ่โรตารีที่เอฟแวนสตัน
 ตลอดต้นเดือนมีนาคม ข่าวไวรัสโควิด-๑๙ กลายเป็นข่าว
ใหญ่ดังไปทั่วโลก เราจึงต้องยกเลิกการประชุมของประธานโรตารี
สากลทีก่รงุปารสีและกรงุโรม ต่อมาองค์การอนามยัโลกได้ประกาศให้
ไวรสัโควดิ-๑๙ เป็นภยัพบิตัขิองโลก เราจงึปรกึษากบัเจ้าหน้าทีท่างการ
เพือ่ตดัสนิใจครัง้ส�าคญั เราขอให้สโมสรและภาคงดการประชมุแบบพบ
หน้ากนัไปจนกว่าจะเปลีย่นแปลง และให้จดัประชมุแทนทางออนไลน์ 
ผมขอขอบคณุภาคและสโมสรทีไ่ด้ด�าเนนิการปรบัตัวแล้วอย่างรวดเรว็
คณะกรรมการบริหารของโรตารีได้จัดประชุมแบบออนไลน์เป็นครั้ง
แรกเพื่อการลงมติที่ยากท่ีสุด ในการยกเลิกการประชุมใหญ่โรตารี
สากลปี ๒๐๒๐ และเช่นเดียวกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า 
๒๐,๐๐๐ คนที่วางแผนไปร่วมประชุม ตัวผมเองก็ผิดหวังเช่นกัน เรา
ด�าเนินการไปเพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม

ประชุมและครอบครัว มิตรสหายและผู้ร่วมทาง ตลอดจนผู้ที่เรียก
เมืองโฮโนลูลูเป็นบ้านตัวเองด้วย ผมจึงเชื่อมั่นว่าเราได้ตัดสินใจอย่าง
ถูกต้องแล้ว 
 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดประชุมใหญ่โฮโนลูลู ปี 
๒๐๒๐ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
ประชุมใหญ่โฮโนลูลู ๒๐๒๐ และคณะเจ้าหน้าที่ของโรตารี ส�าหรับ
การวางแผนงานที่น่าจะเป็นการประชุมใหญ่โรตารีที่ดีที่สุดคร้ังหนึ่ง 
ผมขอยกย่องชมเชยการท�างานอย่างหนักของพวกเขามา ณ โอกาสนี้
 นิตยสารเดอะโรแทเรียนฉบับน้ีก�าลังจะลงมือจัดพิมพ์ใน
ขณะที่มีการออกมติยกเลิกการประชุมใหญ่ และมติอื่นๆ ในโลก      
โรตารียังคงอยู่ในอากาศ ดังนั้นนิตยสารเดอะโรแทเรียนและนิตยสาร
โรตารีประจ�าภาคพื้นทวีปฉบับต่อไปพร้อมกับช่องทางส่ือสังคมอ่ืนๆ 
จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
 เราได้เริ่มปีโรตารีนี้ ด้วยการส่งเสริมความส�าคัญของ
แผนปฏิบัติการใหม่ New Action Plan ส�าหรับโรแทเรียนและ                      
โรทาแรคเทอร์ ในวันนี้เราก�าลังน�าแผนงานดังกล่าวมาปฏิบัติตามที่
จ�าเป็น รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการจัดประสบการณ์ประชุมใหญ่
กับท่านทั้งหลายด้วยการใช้ส่ือออนไลน์ ซี่งเราจะน�าเรื่องนี้มากล่าว
เพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป
 โลกก�าลงัเปลีย่นไปอย่างรวดเรว็ เช่นเดยีวกบัโรตาร ีการปรบั
ตวัเองให้ได้และพลังทีเ่ข้มแขง็ จะช่วยให้เราผ่านพ้นประสบการณ์นีไ้ป
ได้ ทุกวันนี้ โลกต้องการการเป็นผู้น�าของเรามากยิ่งกว่าแต่ก่อน 
 – โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลกจริงๆ
     ด้วยความนับถือ 

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย ์พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทุกวันนี้โลกต้องการการเป็นผู้น�าของ
เรามากกว่าแต่ก่อน โรตารเีช่ือมสมัพันธ์
โลกจริงๆ
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ขณะที่โควิด-๑๙ แพร่ระบาดไปทั่วโลก เราพบ
ว่าพวกเราเองอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เรา
ถูกบังคับให้ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กันในรูปแบบที่
เราไม่คาดคิดมาก่อน เป็นการทดสอบความ
สามารถในการปรับตัวของเราด้วย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมใหญ่โรตารีสากลที่
จะจัดในเดือนมิถุนายนได้ทาง virtual 2020 
Rotary Convention events ที่เว็บ 
riconvention.org 

สารประธานโรตารีสากล

 เส้นทางโรตารีของผมเริ่มเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว เมื่อผมเข้าร่วม
สโมสรดีคาตูร์ มลรัฐอลาบามา ขณะนั้นผมอายุ ๒๕ ปี ครอบครัวของ
ผมได้รับโอกาสดีที่ไม่มีวันลืมมากมาย แต่ไม่มีสิ่งใดสามารถเตรียม
ตัวผมให้ได้เชื่อมสัมพันธ์โลกได้เหมือนการเป็นประธานโรตารีสากล     
การเดินทางโดยเฉพาะบุคคลในโรตารีของผมจึงเริ่มเป็นการแบ่งปัน
เส้นทางโรตารีกับทุกท่านแต่ละคน 
 มีผู้คนที่เหลือเชื่อจริงๆ ที่ผมและคุณเกย์ได้ไปพบในปีนี้                    
บรรดาโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และครอบครัวที่ต่อเน่ืองของ                                                                   
โรตารีเหล่านั้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับเราไปตลอดชีวิต เราได้
ไปเยี่ยมสโมสรและโครงการต่างๆ จากอุรุกวัยถึงยูเครน จากไนจีเรีย
ถึงนิวซีแลนด์และต่อไปอีกหลายแห่ง เราโชคดีท่ีได้เดินทางข้ามทวีป
หลายครั้งและไปรอบโลกถึงสองครั้ง เดินทางไปและกลับระหว่างซีก
โลกเหนือและซีกโลกใต้  ในแต่ละประเทศและทุกจุดที่แวะเยี่ยมล้วน
มีมนต์เสน่ห์โรตารีในตัวเอง ขณะที่ไปซิมบับเวเมื่อเดือนมีนาคมนี้ เรา
ได้ไปร่วมภารกิจกับทีมฝึกงานแพทย์ โดยโรแทเรียนจากอินเดียซึ่ง
ไปจัดการด้านสุขภาพ ให้ความหวังและชีวิตแก่ผู้ท่ีเข้ารับการรักษา
นับพันๆ คน และที่เมืองฮาราเร เรายังได้รู้สึกถึงพลังจากเยาวชน
มากกว่า ๓๐๐ คนที่ไปร่วมประชุมเยาวชนโรตารีโลก Rotary Youth 
Symposium เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้อยู่ท่ามกลางเยาวชนเหล่านี้ 
  ปีนี้โรตารีได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการใหม่ของเรา New 
Action Plan และผมหวังว่าแต่ละสโมสรจะได้ใช้แผนปฏิบัติการน้ี
ด้วย ผมได้รับแรงใจจากความพยายามจัดล�าดับความส�าคัญก่อนหลัง
ที่ก�าหนดส�าหรับปีโรตารีนี้ คือ ๑) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ๒) 
ให้โอกาสเป็นผูน้�าส�าหรบัคนทกุวยั ๓) จดัฉลองประวติัศาสตร์วนัครบ
รอบ ๗๕ ปีกบัองค์การสหประชาชาต ิและทีส่�าคญัมากทีส่ดุคอื ๔) การ
ขยายโรตารี 
 ในขณะทีวิ่กฤตโิควดิ-๑๙ แพร่ไปท่ัวโลก เราพบว่าพวกเราตก
อยูใ่นโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป เราถกูบงัคบัให้ตดิต่อกนัในรปูแบบทีเ่ราไม่
คาดคิดมาก่อน ทดสอบความสามารถในการปรับตัว และเราได้ตัดสิน
ใจอย่างยากล�าบากมากถึงการยกเลิกการประชุมสโมสร การประชุม
ใหญ่ภาค การประชมุของประธานโรตารสีากล และท่ีน่าเสยีใจมากคอื
การประชุมใหญ่โรตารีสากลปี ๒๐๒๐ ที่โฮโนลูลู กรรมการบริหารทุก
คนจึงได้มีมติร่วมกัน เพื่อสาธารณประโยชน์ที่ดีและเพื่อชีวิตการเป็น

อยู่ที่ปลอดภัยเป็นล�าดับแรก แม้ว่าการประชุมหรือการจัดงานตลอด
จนประสบการณ์ต่างๆ ในการตระเตรียมงานมานับเป็นปีจะเสียหาย
ไปด้วยก็ตาม 
 ขณะที่เรารอที่จะไปร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลที่โฮโนลูลู 
เราได้เรียนรู้จิตวิญญาณของค�าว่า “อะโลฮา” Aloha spirit  มิตร   
โรตารขีองเราทีฮ่าวายได้แสดงให้เราเหน็ว่า “อะโลฮา” นัน้แปลว่า การ
เคารพนบัถอืซ่ึงกนัและกนั มคีวามอบอุน่และสนใจดแูลกนัโดยไม่หวงั
สิ่งตอบแทน จิตวิญญาณของค�าว่า “อะโลฮา” ถูกน�าไปใช้ทุกหนแห่ง
ในโลกที่เราอาศัยอยู่ ในฐานะโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์และสมาชิก
ครอบครัวของโรตารีที่เราเชื่อมสัมพันธ์ค�าว่า “อะโลฮา” นี้ ผมจึงได้
ค�าจ�ากัดความว่าดังนี้ – การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันของเราที่วางอยู่
บนความเคารพนับถือร่วมกัน แม้มีความแตกต่างและชื่นชอบในสิ่งที่
เรามีเหมือนกัน ชุมชนนั้นคือจุดร่วมของปัจเจกบุคคล – ผู้ที่มีความ
ห่วงใยคอยดูแลกันและกันและรับผิดชอบร่วมกัน 
 ผมได้เป็นประจกัษ์พยานร่วมกบัสมาชิกชุมชนโรตารีทีป่ฏบิตัิ
การเพือ่เพือ่นมนษุย์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ผมได้
เห็น “อะโลฮา” ของโรตารี เราทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติการอย่างแท้จริง 
ทุกๆ วันโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-๑๙ นี้ ชุมชนโรตารีได้แสดงจิต
วญิญาณ “อะโลฮา” เป็นของขวญัให้แบ่งปัน และเราแต่ละคนล้วนเป็น
ผู้แจกจ่ายของขวัญของโรตารีนี้ด้วยกัน ผมและคุณเกย์รู้สึกตื่นเต้น มี
แรงบันดาลใจและรู้สึกอ่อนน้อมกับท่านทั้งหลายในครอบครัวโรตารี
 ท้ายนี ้ผมขอกล่าวอกีว่า ในช่วงท้ายปีโรตารขีองเรานี ้มกีาร
เปลีย่นแปลงมากจรงิๆ เราได้ค้นพบหนทางใหม่ในการท�าให้ผู้คนมชีวีติ
ดยีิง่ขึน้ มหีนทางใหม่ในการก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั และเราจะร่วมกนั
สานต่อเพื่อขยายโรตารีให้เติบโต เพื่อให้เราสามารถเพิ่มจ�านวนของ
ขวัญของโรตารีให้แก่ชุมชนของเราและชุมชนโลกด้วย 
 ผมและคุณเกย์จะระลึกถึงท่าน และจะรักษาปีของเรากับ
ท่านและการเดินทางร่วมกันของเราไว้อย่างมีคุณค่าเสมอเพื่อโรตารี
เชื่อมสัมพันธ์โลก 
   

 มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย ์มิถุนายน ๒๕๖๓



สารประธานทรัสตี

หนี่ห่าวครับ มิตรโรแทเรียน
 ทุกๆ ปีเมื่อเราใกล้จะสิ้นสุดปีบริหารของโรตารี เราจะมอง
ย้อนกลับไปทางที่เราเดินมา ครับแน่นอนว่าปีนี้เป็นปีแห่งการท้าทาย
พิเศษในการเผชิญกับภัยพิบัติระดับโลกโคโรน่าไวรัส โควิด-๑๙ ที่
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและวิถีทางการบ�าเพ็ญประโยชน์ของเรา 
 นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ ชวงซือ เคยกล่าวไว้ว่า “หนทางย่อม
เกิดจากการเดินบนทางนั้น” ในการก้าวเดินไปสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักเพื่อ
เราจะประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง เมื่อเรามองย้อนหลังกลับไป
เราจะสามารถมองเหน็ว่าเรามาได้ไกลแค่ไหน ปัญหาโคโรน่าไวรสัเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และผมขอให้เรามองย้อนกลับไป
หลายปีที่ผ่านมา เราย่อมทราบว่าเรามีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้
โลกพ้นจากภัยพิบัติร้ายแรงมาแล้ว 
 ผมมีความภูมิใจในผลงานที่สมาชิกโรตารีและมูลนิธิโรตารี 
ก�าลังด�าเนินการเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และช่วย
เหลือผู้ที่ติดเช้ือ สโมสรโรตารีในไต้หวันได้บริจาคหน้ากากอนามัย
จ�านวน ๒ แสนชิ้น ในประเทศอังกฤษสโมสรโรตารีเมเด้นเฮดบริดจ์ 
ได้จัดทีมต้านไวรัสจิตอาสาในชุมชนไปช่วยเหลือผู้ท่ีต้องกักกันตนเอง 
ด้วยการไปซื้อของใช้ จัดซื้อยาและสนับสนุนผู้ที่ยากไร้ 
 คณะทรัสตีได้เพิ่มโครงการโควิด-๑๙ ไว้ในรายชื่อกิจกรรม
ส�าหรับทุนที่ใช้ตอบสนองภัยพิบัติ และเราก�าลังขอยกเว้นระเบียบ
ด้านการเงนิระหว่างประเทศร้อยละ ๓๐ ส�าหรบัทนุระดบัโลก Global 
Grant ใหม่ที่ใช้กับภัยพิบัติจากโควิด-๑๙ 
 แน่นอนทีส่ดุ เรายงัต้องใช้ความรูแ้ละทรัพยากรทีเ่ราได้สร้าง
ไว้ตลอดระยะเวลาหลายปีในการต่อสู้กับไวรัสติดต่อร้ายแรงอีก

ชนิดหนึ่งคือ โปลิโอ โครงสร้างโปรแกรมขจัดโปลิโอแบบก้าวหน้าได้
ถูกน�ามาใช้กวาดล้างไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันผู้อ่อนแอโดยเฉพาะ
ในประเทศที่เสี่ยงภัยโปลิโอในขณะนี้ด้วย 
 โปรดร่วมบริจาคตามความสามารถ เพื่อช่วยมูลนิธิของเรา
และสมาชกิของเรา ในการเปลีย่นของขวญัของท่านเพือ่ช่วยชวีติเพือ่น
มนุษย์ต่อไป 
 เราจะพิชิตไวรัสนี้ด้วยกัน และเมื่อเราลงมือท�าแล้ว เราจะ
สามารถมองย้อนกลบัไป และทราบว่าเรามิได้อยูน่ิ่งเฉยโดยไม่ท�าอะไร 
ในขณะที่มีสาธารณภัยเร่งด่วนระดับโลกที่ท�าให้โลกเป็นอัมพาต ตรง
กันข้าม เราได้ลงมือท�าแล้ว และท�าทุกสิ่งที่เราสามารถเพื่อหยุดไวรัส
นี้ลงให้ได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในชุมชนของเราด้วย
การช่วยเหลือเขาให้รอดจากโรคและปลอดภัย 

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี เค ฮวง พฤษภาคม ๒๕๖๓
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สารประธานทรัสตี

 ขณะที่ผมเขียนสารฉบับน้ี โลกก�าลังตกอยู่ท่ามกลางการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ผมจึงขออุทิศหน้าน้ีให้กับวิถีทาง
ต่างๆ ที่สมาชิกโรตารีในฐานะผู้ลงมือปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือ
และสามารถช่วยเหลือและแบ่งปันเรื่องราวท่ีพวกเราก�าลังปฏิบัติอยู่ 
ที่มูลนิธิโรตารีเพื่อจะสนับสนุนท่าน 
 โรตารีนัน้เป็นผูน้�าในการต่อสูก้บัโรคร้ายและส่งเสรมิสขุภาพ
อนามัยมานานหลายปีแล้ว โครงสร้างพื้นฐานในการขจัดโปลิโอซึ่ง 
โรตารช่ีวยกนัสร้างไว้ได้ถกูน�ามาใช้ต่อสูก้บัไวรสัตวัใหม่ (โคโรนาไวรสั) 
นอกเหนือจากการให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้านอ่ืนๆ ในประเทศ
ต่างๆ บรรดาอาสาสมัครต้านภัยโปลิโอในหลายๆ ประเทศได้ไปช่วย
กันป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ ด้วย 
 สโมสรโรตารีและภาคต่างๆ ได้มกีารเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็
เพื่อป้องกันการแพร่ขยายไวรัส สโมสรในภาค ๒๐๘๐ ที่อิตาลีระดม
หาทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องป้องกันส�าหรับโรงพยาบาลที่มี
ผู้ป่วยแออัด ในฮ่องกง สโมสรโรตารีช่วยกันบรรจุอุปกรณ์การแพทย์ 
ระดมทุนและเยี่ยมเยียนตามอาคารสาธารณะ เพื่อแจกหน้ากากและ
น�้ายาล้างมือ สโมสรโรตารีในรัฐอัควาไอบอม ประเทศไนจีเรียได้จัด
รณรงค์การตระหนักโควิด-๑๙ 
 ทีส่�านกังานใหญ่มลูนธิโิรตาร ีคณะทรสัตไีด้ปฏบิตักิารอย่าง
รวดเรว็เพือ่สนบัสนนุงานของท่าน ท่านสามารถใช้ทนุ District Grant  
เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมในท้องถิน่เช่นการซือ้ชดุป้องกนัอนามยัส�าหรบั
เจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ ท่านสามารถเปล่ียนวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
ที่วางแผนไว้ก่อนหน้ามาใช้ส�าหรับต่อต้านโควิด-๑๙ หรืออาจขอเบิก
ย้อนหลังกิจกรรมท่ีท่านท�าไปถึงวันที่ ๑๕ มีนาคมจากทุน District 
Grant ประจ�าปี ๒๐๒๐-๒๐๒๑ 
 ด้วยความใจกว้างของท่านต่อมูลนิธิของเรา คณะทรัสตี
สามารถอนุมัติเงินสนับสนุนหลายล้านเหรียญดอลลาร์ เพื่อใช้เป็นทุน
บรรเทาภัยพิบัติจ�านวนมากได้ทันที ส�าหรับโครงการของสโมสรและ
ภาคที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อต้านโควิด-๑๙ 

 ขณะที่ป ีโรตารี น้ีใกล ้จะส้ินสุดลง และการต่อสู ้ เพื่อ
สาธารณสุขก�าลังอยู่ที่จุดส�าคัญที่สุด เราจะต้องพิชิตโควิด-๑๙ และ
สานต่อโปรแกรมและโครงการของมูลนิธิของเราที่มีมานานหลายสิบ
ปีต่อไป 
 หากว่าท่านยังมิได้ด�าเนินการ โปรดท�าอย่างหนึ่งอย่าง
ใดที่ท�าได้ในการช่วยบริจาคส�าหรับปิดปีโรตารีให้แก่มูลนิธิของเรา          
ของขวัญของท่านจะมีความส�าคัญที่สุด
 เมือ่ผมคดิถึงมิตรโรแทเรยีน ผูท่ี้สร้างความแตกต่างในชมุชน
ของเขา ผมยงัจ�าได้ว่า ท่านเล่าซือผูย้ิง่ใหญ่ได้สอนเราเรือ่งการเป็นผูน้�า
ว่า “ผู้น�าจะดีที่สุด เมื่อคนจะไม่ค่อยทราบว่ามีเขาอยู่ด้วย ต่อเมื่องาน
ส�าเร็จลงแล้ว เขาจะพูดว่าเป็นพวกเราท�าส�าเร็จ” โลกยังต้องการให้
เราน�าและเป็นผู้น�าต่อไป ผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งตลอดไป ขอบคุณ
ส�าหรับการเป็นผู้น�าของท่านในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ส�าหรับการ
สนับสนุนมูลนิธิของเรา

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี เค ฮวง มิถุนายน ๒๕๖๓

 ขณะที่ปีโรตารีใกล้จะส้ินสุดลง และการต่อสู้เพื่อสาธารณสุข
ก�าลังอยู่ที่จุดส�าคัญที่สุด เราต้องพิชิตโควิด-๑๙ และสร้างความก้าวหน้า
ต่อไปในสิ่งที่เรากระท�ามาตลอดหลายทศวรรษ

 ต้องการทราบการตอบสนองของโรตารีต่อการระบาดทั่วโลก 
ติดตามที่ rotary.org/covid-19 และการบริจาคติดต่อที่ rotary.org/
donate 

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ (สโมสรโรตารีราชบุรี)
pr.pichet3330@gmail.com



อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย 

บทบรรณาธิการ

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์
365 วันของการเชื่อมสัมพันธ์โลก ได้ครบวงจรไปแล้ว
พร้อมกับเหตุการณ์ส�าคัญๆ หลายเรื่องที่ต้องจารึกไว้

115 ปีขององค์กรโรตารี จากวันแรกตั้งจนถึงทุกวันนี้
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย
ทั้งที่เราอยาก และไม่อยากให้เป็นไป

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
หลายครั้งให้เวลาเราในการปรับตัว
หลายครั้งมาแบบไม่ให้เราตั้งตัว

โลกของเราหลังการระบาดใหญ่
คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
มีหลายสิ่งที่เราจะต้องปรับให้เข้ากับ วิถีชีวิตใหม่

รวมไปถึงองค์กรโรตารีของเราด้วย
วิถีปฏิบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ว่าเราจะปรับตัวกันอย่างไร

แต่เชื่อเสมอ ในหัวใจของโรแทเรียน ทุกคน
ยังคงเปี่ยมไปด้วย ความเมตตา กรุณา
พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสังคมดังเดิม

 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช โยธาวุธ



นิตยสารโรตารีประเทศไทย
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สฟ้ีาโค้งทีใ่ห้ความรูส้กึเหมอืนเคลือ่นท่ีเป็นวงกลมอย่างมีระเบียบ 
ท่ามกลางความวุ่นวายของความคุกรุ่นของลาวาจากภูเขาไฟ         
มิหน�าซ�้าภาพนี้ยังเกิดความบูรณาการจากกลุ่มแสงสีเขียวของ    
ฟลูออเรสเซนต์ของชุมชนเมืองที่อยู่เบื้องล่างด้วย 
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สนเทศโรตารี

	 โดย	ในห้วงเวลาของวกิฤตไวรสัทีเ่ราต่างต้องเผชญิอยูน่ี	้ท�าให้เราได้เหน็ผูค้นในหลายจติใจ	
ทั้งดีและเสื่อมถอย	 แต่สิ่งที่เราได้เห็นบ่อยครั้งในสื่อต่างๆ	 คือผู้คนที่มีศรัทธาและมีจิตใจที่ดีหวังจะ
ช่วยเหลือสังคมเท่าที่ท�าได้ในยามยากเช่นนี้	
	 การระบาดของไวรัสโควิด-19	 เป็นปรากฏการณ์ระดับมวลมนุษยชาติ	 จากจุดเริ่มต้นท่ี			
แลดูห่างไกลจากประเทศจีน	 แต่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็แพร่กระจายไปทั่วโลก	 ท�าให้เราประจักษ์ถึง
ความจรงิทีว่่าโลกช่างไร้พรมแดน	ไวรสัแพร่กระจายไปอย่างไม่ต้องใช้ใบผ่านแดน	ไม่มตี�าแหน่งหรอื
ฐานะ	 เพราะไม่ว่าจะมีต�าแหน่งใดทางสังคม	หรือฐานะใด	ก็สามารถติดไวรัสนี้ได้เท่าเทียมกันหาก
ไม่ป้องกัน
	 วิกฤตน้ีสร้างความกังวลใจกับดิฉันไม่น้อย	 บ้านเราท�าตามนโยบายหยุดเชื้ออย่างเต็มที	่
กระท่ังท่ีสุดก็ได้เห็นว่า	 แทนที่จะกังวลเรื่องกลัวการติดเช้ือ	 เราควรจะลุกขึ้นมาช่วยป้องกันการ						
ติดเชื้อ	ช่วยทีมแนวหน้า	(หมอและพยาบาล)	ที่ไม่เคยมีค�าสั่งให้หยุดอยู่บ้านในเวลาที่ทุกคนได้หยุด	
แต่ต้องท�างานอย่างหนักและเสี่ยงติดเชื้อ	
	 ดิฉันเริ่มลงมือใช้ความรู้ด้านสถาปัตย์ที่ได้ร�่าเรียนมาพร้อมกับทุนส่วนตัว	 	 มาออกแบบ
กล่องครอบผู้ติดเชื้อและฉากกั้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงและ			
โรงพยาบาลห้วยเกิง	 จากการขอร้องของกลุ่มพี่ที่ต้องท�างานสัมผัสกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชบ้านดุง	 ซึ่งขณะนั้นพบผู้ติดเชื้อคนแรกของจังหวัดอุดรธานีแล้ว	 แต่เม่ือเริ่มลงมือท�า						
ข่าวได้กระจายออกไป	หลายๆ	โรงพยาบาลขนาดเล็กในอ�าเภอต่างๆ	อีกกว่า	10	โรงพยาบาล	ก็ได้
ส่งค�าร้องขอรับบริจาคให้ผลิตให้ตามมา
	 การออกแบบนั้นแม้ไม่ใช่เรื่องยาก	 แต่ต้องท�าออกมาให้มีขนาดที่แม่นย�า	 ตรงกับความ
ต้องการใช้งานของแต่ละโรงพยาบาลทีร้่องขอ	เพราะแต่ละโรงพยาบาลนัน้	มขีนาดเตยีงขนย้ายคนไข้
ที่ไม่เท่ากันรวมถึงการต้องค�านึงถึงวิธีการขนย้าย	เส้นทางส่วนใหญ่	กายภาพการท�างานของหน่วย
กู้ชีพของโรงพยาบาล	 หรือแม้แต่การออกแบบฉากกั้น	 ก็ต้องวัดระยะโต๊ะตรวจคนไข้และกายภาพ
ห้องตรวจท่ีต้องการการป้องกันที่ไม่เหมือนกัน	 ดังนั้น	 ทุกค�าร้องขอจึงต้องมีการวัดขนาดและการ
วางแผนการประกอบที่ต่างกันไปแม้จะเล็กน้อย	แต่นั่นคือความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะได้รับ
	 ในการท�างาน	 ดิฉันได้เพื่อนกลุ่มวิศวกรหลายคนมาช่วยลงมือท�างานโดยใช้เวลาหลังเลิก
งานของแต่ละคน	รวมถึงเพื่อนหลายคน	และมวลมิตรโรแทเรียนในสโมสรก็ได้ร่วมสมทบทุนในการ
ประกอบกล่องครอบผู้ป่วยและฉากกั้น	เราใช้เวลาราว	3	สัปดาห์	ก็สามารถผลิตได้ครบตามจ�านวน
ความต้องการใช้งานของทั้ง	10	กว่าโรงพยาบาล	สิ่งที่ดิฉันและทีมภูมิใจและมีความสุข	คุ้มกับความ
เหน่ือยท่ีได้ลงทุนลงแรงคือ	 ได้เห็นว่าส่ิงที่เราได้ท�าให้ทุกโรงพยาบาลมีความสุขที่ได้ลดความเสี่ยง		
ฉากกั้นท�าให้หมอและพยาบาลท�างานได้อย่างเต็มที่	และกล่องครอบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อถูกใช้
เพยีงโรงพยาบาลเดยีวคอืโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชบ้านดงุ	(ซึง่ตอนทีเ่ราผลติ	เราไม่หวงัว่ามนั
จะถูกใช้งานแม้เพียงกล่องเดียว)	
	 วิกฤตนี้		แพทย์และพยาบาลล้วนเป็นนักรบแนวหน้าที่เก่งฉกาจ	เราจึงขอเป็นกองหนุนที่
พร้อมจะท�าทุกอย่างเท่าที่จะสามารถท�าได้	เพื่อเราจะพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ

รทร. ธัญญรัตน์ เปรมอนันต์ 
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

“แม้จะไม่ใช้นักรบแนวหน้า 
ก็ขอเป็นกองหนุนสุดก�าลัง”



ชีวิตปกติวิถีใหม่
	 ต้องพูดกันให้ติดปากว่าคนไทยก�าลังมีชีวิตปกติวิถีใหม่	 แต่
จะเข้าใจว่าอย่างไร	ตรงกนัหรอืไม่	เป็นเรือ่งทีต้่องค่อยเป็นค่อยไปและ
ต้องใช้เวลา	โรแทเรียนก็ก�าลังปรับตัวเช่นกัน
	 เม่ือคราวจัดประชุม	Multi-district	 PETS	 ท่ี	 จ.เชียงใหม่	
ช่วงเตรียมงานที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนนับว่าเป็นงานที่ไม่ง่าย	ตั้งแต่
ผู ้ว่าการภาครับเลือกทั้ง	 4	 ภาค	 ประธานจัดงานของแต่ละภาค										
ทีมงานทุกทีม	เลยไปถึงกองเชียร์ทุกๆ	คน	มีเรื่องต้องให้เตรียม	ให้คิด	
ให้เปล่ียนแปลงอยูท่กุวัน	เป็นธรรมดาทีง่านทัง้หลายจะเสรจ็หรอืเกอืบ
เสร็จในวันที่มีงาน
	 ในปีนี้นับเป็นปีพิเศษด้วยเหตุที่	 COVID-19	 มาเยือน	 มี
ค�าถามใหม่มากมายในกลุ่มผู้จัดงานและค�าถามมากขึ้น	 ดังขึ้น	 ด้วย
ความห่วงใยว่าเตรยีมการป้องกนัการแพร่ระบาดอย่างไรบ้าง?	ยงัเลย
ไปถึง	จัด/ไม่จัด?	เลื่อน/ไม่เลื่อน?	งด/ไม่งด?		ท�าให้ฝ่ายเจ้าภาพหลัก
ต้องหนักแน่นเป็นพิเศษ	 เพราะย่อมมีผู้เห็นพ้องและเห็นค้านในทุก
ค�าถาม/ค�าตอบ
	 จากรายงานการจัดประชมุต่างๆ	ทีม่แีผนว่าจะจัดในช่วงต้น
ปีพบว่า	หลายรายการเลื่อน	เปลี่ยนวิธีจัด	หรืองดจัด	ต้องศึกษาลึกลง
ไปว่ากลุ่มที่ยืนยันจัดงานเขามีข้อปฏิบัติกันอย่างไรบ้าง?	พบว่ามีหลัก
ยึดส�าคัญหลายหลัก		หลักแรกคือคนที่มาประชุมต้องไม่มีไข้	ดังนั้นจึง
ต้องเตรียมกระบวนการวัดไข้	 เร่ิมต้ังแต่หาอุปกรณ์และหาผู้มาช่วย
ดูแล	 สถานที่ต้องสะอาดจึงต้องประชุมเข้มและขอค�ารับรองจาก
โรงแรมให้ท�าความสะอาดอย่างพเิศษ	ไม่ว่าจะเป็นห้องพกั	ห้องประชมุ	
ห้องน�้า	ประตู	หน้าต่าง	ลูกบิด	บันได	โต๊ะ	เก้าอี้	ฯลฯ	ถัดไปคืออาหาร
ต้องร้อน	 มีช้อนส่วนตัว	 	 กติกาอื่นเช่น	 ต้องมีการให้ความรู้เรื่อง	
COVID-19	 	 ต้องจัดคลิปทั้งเรื่องราว	 และสอนการล้างมือ	 การใส่
หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีในทุกจอทีวีของโรงแรม	จัดหาแอลกอฮอล์ให้
พอเพียง	หน้ากากอนามัยต้องรีบซื้อให้พอใช้	ราคาเริ่มสูงขึ้น	แต่ก็นับ
ว่ายังอยู่ในวิสัยที่จะจัดหาได้	 และต้องตอบค�าถามไปยังผู้ห่วงใยและ
มิตรโรแทเรียนให้มากที่สุดเพื่อให้คลายกังวล
	 ในขณะที่ความเข้มงวดด้านกายภาพสูงขึ้นความเข้มงวดใน
บางเรือ่งกล็ดลง	ผูไ้ม่สบายใจกงัวลใจจะไม่เข้าประชมุกไ็ม่ว่ากนั	ท�าให้
นายกรับเลือกเข้าประชุมไม่เต็มร้อย	 กระซิบไปยังผู้เพิ่งกลับจาก								

เดินทางไปประเทศเสี่ยงว่าไม่มาก็ไม่ว่ากัน	 แจ้งคนมาว่าใส่หน้ากาก
อนามัยด้วย	พร้อมเตรียมไว้แจกด้วย	วันประชุมเห็นทุกคนมีหน้ากาก
แต่ใส่บ้าง	ไม่ใส่บ้าง	อาจเพราะอึดอัดหรือเขินด้วยเป็นวิถีใหม่	
	 โรตารสีากลได้ทยอยงดกจิกรรมการประชุมทกุระดบั	ภารกจิ
ทีต่ามมานอกเหนอืจากการขอคืนค่าลงทะเบยีน	ค่าจองทีพ่กั	ค่าเครือ่ง
บินและอีกสารพัดค่า	ค�าถามถัดไปคือจะเตรียมการประชุมสโมสรกัน
อย่างไร	 	 เมื่อโรงแรมปิดและคนส่วนใหญ่ต้อง	 “อยู่บ้าน	 หยุดเชื้อ					
ช่วยชาติ”	 เป็นเหตุให้โรแทเรียนก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่	 หลายสโมสร
งดการประชุมเปลี่ยนเป็นคุยกันทาง	line	หารือกันทางโทรศัพท์	บาง
สโมสรประชมุผ่าน	Zoom	การจดัสมัมนาต้องปรบัเปล่ียนเป็น	online	
ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย	 นับว่า	 COVID-19	 ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
	 กิจกรรมใหม่คือหลายคนนั่งหน้าจอท�างานที่บ้าน	หากยังมี
เวลาว่างกเ็ยบ็หน้ากากผ้า	ท�า	face	shield	จดัระเบยีบบ้าน	ท�าอาหาร
ทานเองหรือสั่งทางหน้าจอ	 น�าของไปใส่ตู้ปันสุข	 จะออกนอกบ้านที
ต้องคิดก่อนว่าควรออกไหม?	 เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวแบบใหม่	 ใส่
หน้ากากและพกติดตัวไปด้วยเผื่อแจก	พกแอลกอฮอล์	 วางแผนการ
เดินทางให้ดี	 รีบไปรีบกลับ	 ถึงบ้านล้างมือหรืออาบน�้า	 ก่อนเท่ียงมา
เป็นแม่ยกคอยรับฟังรายงานจาก	 ศบค.	 บางวันก็วิตกจริต	 บางวันก็
ครื้นเครง	 ตอนนี้เหลือตัวเลขหลักหน่วยแล้ว	 ตั้งความหวังว่าจะได้ไป
ไหนต่อไหน	 แต่ก็ต้องคิดถึงการระบาดระลอกสองในต่างประเทศ				
เศร้าซมึไปกบัสถานการณ์รนุแรงของยโุรป	อเมรกิา	อนิเดยีและท่ัวโลก	
ท่องทุกวันว่าการ์ดอย่าตก	และต้องใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่	เผื่อเจอกันจะ
ได้ถามไถ่ว่าชีวิตปกติวิถีใหม่ของเธอและของฉันต่างกันสักกี่มากน้อย				
จะได้สรุปเพิ่มเติมว่า	 นอกจากใส่หน้ากาก	 รักษาระยะห่าง	 กินร้อน	
ช้อนส่วนตัวและล้างมือบ่อยๆ	 แล้วโรแทเรียนจะมีชีวิตปกติวิถีใหม	่		
เพ่ิมเติมอะไรอีกบ้าง	 นับเป็นความจ�าเป็นเพราะวิถีใหม่นี้จะอยู่กับ					
โรแทเรียนตลอดไปหรือไม่ก็ต้องอยู่กันเป็นปีๆ	มิใช่วันสองวัน	
	 ปี	 2563-2564	 เราน่าจะมีการคุย/การปฏิบัติตัวแบบชีวิต
ปกตวิถิใีหม่ของโรแทเรยีน	น่าสนกุและน่าสนใจไม่น้อยหากจะมโีอกาส
ได้น�ามาแชร์กันต่อไป

Article : บทความ
อน. ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี 

สโมสรโรตารีพะเยา 
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จังหวะที่จับใจ
จากฮ่องกงสู่ฮังการี เหล่าโรแทเรียนร่วมส่ง

ภาพประทับใจในกิจกรรมประกวดภาพ
ประจ�าปีของเรา 

 
 ปีนี้มีการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด
กว่า 600 ภาพ ที่มาจาก 56 ประเทศและเขต
ภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายเหล่านั้นพาเราเข้าไปสู่พื้นท่ี
กว้างใหญ่ไพศาลในประเทศมองโกเลีย ขึ้นสู่ภูผาสูง
ฝีมือมนุษย์ในฮ่องกง แต่ละภาพมีเรื่องราวการ
ส�ารวจโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ อันเป็นฝีมือของบรรดา
โรแทเรียนในขณะที่ลงมือท�าในกิจกรรมต่างๆ ที่
เช่ือมโยงผู้คนจากวัฒนธรรมหน่ึง สู่อีกวัฒนธรรม
หนึง่ แต่กไ็ม่พลาดทีจ่ะบนัทกึความงดงามทีพ่วกเขา
ได้พบเห็นระหว่างทาง
 ผู้ตัดสินของเราคือ แดมอน วินเทอร์ ใช้
สายตาของศลิปินภาพถ่ายมืออาชพี พิจารณาผลงาน
ในครั้งนี้ เขาให้ค�าอธิบายการตัดสินใจเลือกผู้ชนะ
ทีม่าจากผู้อ่านของเราด้วยภาษาของปรมาจารย์ด้าน
การถ่ายภาพ เสมือนหนึ่งอาจารย์ถ่ายทอดความรู้
แก่ศิษย์ เขาเห็นจุดเด่นของภาพและสามารถให้
ข้อคิดที่จะท�าให้ภาพถ่ายดีขึ้นกว่านั้นได้ 
 นอกจากท่านจะได้ช่ืนชม ภาพถ่ายผลงาน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยในฉบับนี้
แล้ว เราจะทยอยลงภาพอื่นๆ ที่ได้ร่วมส่งประกวด
ในครั้งนี้ในนิตยสารเดอะโรแทเรียนฉบับต่อๆ ไป
ตลอดปีหน้านี้ด้วย
รางวัลชนะเลิศ ภาพหน้าสารบัญ
รางวัลรองชนะเลิศ ภาพหน้าปก

รางวัลที่สาม
ช่างภาพ : หยวน หลง เซี่ย
สโมสรโรตารีเฉิงต้า ไต้หวัน
สถานที่ : ไถ่หนาน ไต้หวัน
ความเห็นของวินเทอร์ : เล ่นแสงได้ในระดับ
ปรมาจารย์และองค์ประกอบของภาพก็ครบถ้วน 
เพยีงพอทีช่่างภาพจะบรรจงฉกฉวยสสีนัทัง้จากแสง
ทีม่าจากนอกอาคารและภายในอาคาร มาเติมเต็มฉาก
ในจินตนาการของเขา 
 ส่วนท่ีต้องเพิม่ความพถีิพถัินคือ ขอบของ
กรอบด้านล่างที่ปรากฏเงาคนด้านซ้าย แต่ตัองนับ
เป็นความชาญฉลาดและยอมเสี่ยงกับการใช้แสงที่จะ
ได้ภาพออกมาเกินกว่าการรับรู้โดยสายตาขณะนั้น
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รางวัลชมเชย
ช่างภาพ : เอ็ม เอ ทาเฮอร์
สโมสรโรตารีสันนโกน ธากา บังกลาเทศ
สถานที่ : ซิลเหลท บังกลาเทศ
ความเห็นของวินเทอร์ : งดงามทั้งองค์ประกอบและ
การจัดวางกรอบภาพและท�าได้ดีมากในการถ่ายทอด
เนือ้หาของภาพเข้าสูก้ลางใจของผู้ประสพพบภาพถ่าย
นี ้มนัดูเหมอืนเป็นสถานทีท่ีจ่ะเข้าไปจดัองค์ประกอบไม่
ได้ง่ายๆ จึงท�าให้เชื่อได้ว่าผู้ถ่ายภาพน้ีมีการวางแผน
และคิดไว้ล่วงหน้า ดักรอจังหวะในการกดชัตเตอร์  
โดยเขาเลอืกถ่ายเอาตอนท่ีชาวไร่สาวคนกลางก�าลงัเงย
หน้าขึ้นรับแสงอย่างเพียงพอ ช่างภาพใช้จังหวะนี้เปิด
ทางใหเ้ขา้ถงึภาพถ่ายและหยดุองค์ประกอบทั้งหมดไว้

2020 PHOTO



รางวัลชมเชย
ช่างภาพ : ศราวาน บี เอ็ม
สโมสรโรตารีบันทวาล ลอเรทโทฮิลลส์ อินเดีย
สถานที่ : เมืองอูดุปปี อินเดีย
ความเหน็วนิเทอร์ : นีค่อืวนิาททีีน่่าตืน่เต้นสดุเหวีย่ง
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั่วโมงแห่งแสงสีทอง คุณ
ยังต้องการอะไรมากกว่านี้อีกหรือ บางทีอาจจะเป็น
แสงสีทองสาดกระจายอยู่ด้านล่างของกลุ่มคนที่ถูก
ตรงึความสนใจไว้กับห้วงเวลานัน้ ทีจ่ะพอสรปุปิดท้าย
เรื่องราวทั้งหมดซึ่งคุณพบได้ในภาพถ่ายนี้เช่นกัน
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รางวัลชมเชย
ช่างภาพ : คาร์โล อันโตนิโอ รอมเมโร
สโมสรโรตารีคากายัน เดอ โอโร ฟิลิปปินส์
สถานที่ : ฮ่องกง
ความเห็นของวินเทอร์ : ดูเผินๆ นึกว่าภาพนี้เป็น 
กองตู้คอนเทนเนอร์ที่วางซ้อนๆ กัน เพื่อรอยกลง
เรอืสมทุร แต่เมือ่จ้องดูใกล้ๆ มนัคือกล่องทีว่างเรยีง
กันส�าหรบัเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของมนษุย์ จุดทีน่่าสนใจคอื 
การใช้เลนส์มุมกว้าง ประกอบกับเทคนิคการวาง
กล้องในมมุต�า่เกนิความคาดหมาย ซ�า้ยงัมีท่ีแสงจาก
ฟ้าแลบหลากหลายทิศทางยามค�่าคืน ที่ท�าให้ท้องฟ้า
เขตเมืองสุกสว่างขึ้น งดงามดั่งแบบสถาปัตยกรรม
ในจินตนาการที่สะท้อนสะท้านถ้อยแถลงเสียดสีของ
สภาพความเป็นอยู่คนในยุคโมเดิร์น

รางวัลชมเชย
ช่างภาพ : ลอล่า เรด อัลลีน
สโมสรโรตารีเบลลีวิลล์ ออนแทริโอ
สถานที่ : เฟส โมร๊อกโก
ความเหน็ของวนิเทอร์ : หน่ึงในภาพถ่ายคนไม่กีภ่าพท่ีผม
มองดูแล้วรู ้สึกเหนือปกติ ในการพิจารณาภาพถ่ายที่
แสดงออกถึงท่าทางขรึมๆ ที่มีความขลัง และความเชื่อม
โยงในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างประธานในภาพกับ
ช่างภาพ รายละเอียดบนใบหน้าช่างงดงามและถ่ายทอดรปู
แบบและเนือ้หาของส่วนอืน่ๆ ในภาพ ไม่ว่าจะเป็นสีบนผนงั
ที่ผ่านร้อนหนาวมานานปี หรือแม้แต่ประตูเหล็กดัดหลาก
หลายรูปแบบ และลวดลายปูน หรือแม้กระทั่งแบบและลาย
ผ้า ไม่แน่ว่าสายตาที่เขาจ้องอยู่มันทะลุทะลวงผ่านผืนผ้าที่
บรรจงเย็บต่อติดกันนั้น



16  พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

รางวัลชมชย
ช่างภาพ : ฟิลเบอร์ท วิลเลี่ยมส์
สโมสรโรตารโีทบาโก ประเทศตรนิแิดดและโทบาโก
สถานที่ : เมืองสโตนฮาเวนเบย์ โทบาโก
ความเห็นของวินเทอร์ : เป็นภาพที่น่าตะลึงพรึง
เพริดเสียนี่กระไร มีไม้ล้มขวางด้านหลังเพื่อใช้เป็น 
ประตูโกลส�าหรับกลุ่มเด็กที่ก�าลังเล่นฟุตบอลกัน 
ท่ามกลางม่านสีส้มทองของแสงอาทิตย์ยามอัสดง 
น�าพาผู้พบเห็นย้อนกลับไปสู่ห้วงเวลาอันแสนสุขบน
หาดทราย ยามเมือ่นกัท่องเทีย่วลาจากสถานท่ีแห่งน้ี
ไปแล้ว คงเหลือแต่ชาวบ้านที่ใช้เวลานี้ท�ากิจกรรม
เลก็ๆ ร่วมกนั ทีผ่มกแ็ค่หวงัว่าจะเหน็คือลูกบอลลอย
เข้าประตูสักครั้ง
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รางวัลชมเชย
ช่างภาพ : หยาง เสี่ยว เฉิน 
(เอสิค)
สถานที่  :  มองโกเลียใน 
ประเทศจีน
ความเห็นของวินเทอร์ : ภาพ
นี้เตือนให้ผมหวนคิดถึงภาพ
โฆษณา สุภาพบุรุษมาร์โบโร 
ราวทศวรรษ 1970 ขาดไป
ก็เพียง หนุ่มคาวบอยแต่งตัว
ป อ น ๆ  ส ว ม ห ม ว ก รู ป             
ถังแกลลอน ภาพน้ีสุดวิเศษ
จริงๆ แต่ดูเหมือนยังขาดอะไร
บางอย่างทีจ่ะท�าให้ดูดีขึน้ไปอกี

รางวัลชมเชย
ช่างภาพ : เคน แจมส์
สโมสรโรตารีคาลามัลกา     
บริทิชโคลัมเบีย
สถานที่ : เอลลิสตันพอยท์ 
นิวฟาวด์แลนด์
ความเห็นของวินเทอร์ : ดู
เหมือนนกพัฟฟินธรรมดาๆ ที่
มีอะไรบางอย่าง ที่ท�าให้มัน
พิเศษและน่าสนใจ นกพวกน้ี
ไม่มีธรรมชาติของการกินพืช 
ฉะนัน้ ทีค่าบอยูท่ีป่ากนัน้เอาไป
ประดับรังหรือกระไร ดวงตาที่
ดูเศร้าสร้อย เหมือนจะสื่อให้รู้
อะไรบางอย่าง



แปลโดย 
อน. สุรกิจ เกิดสงกรานต์

สโมสรโรตารีบางเขน

18  พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

รางวัลชมเชย
ช่างภาพ : ซินเธีย แบร์แรสส์
สโมสรโรตารีเซนต์ปีเตอร์ส
เบิร์ก ซันเซท ฟลอริดา
สถานที่ : วัลวิสเบย์ นามิเบีย
ความเห็นของวินเทอร์ : เป็น
จังหวะทีพ่อดบิพอดขีองการกด
ชัตเตอร์ในสมรภูมิกึ่งกลาง
ระหว่างฟ้าและทะเล ในขณะเวลา
ที่สุดระทึกใจ 
     นางนวลสยายปีกออกกว้าง
สุดจนเผยให้เห็นทุกเส้นขน 
จะงอยปากอ้าค้างรองับเอา
อาหารท่ีป้อน โดยคนให้อาหารท่ี
นิ่งไร้อาการสะทกสะท้านใดๆ 
เป็นภาพสนุกๆ ที่ จัดการได้
อย่างงดงาม

2020 PHOTO



Our District

โครงการทุนสนับสนุนบ�าบัดภัยพิบัติ มอบชุด PPE สู้ภัยโควิด-19 D. 3330 
มอบชุดป้องกันการติดเชื้อเพื่อสนับสนุนการท�างานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ ที่ก�าลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19

บรรณาธิการบริหาร
อน. วาณิช โยธาวุธ       (สโมสรโรตารีแม่สาย) 

บรรณาธิการผู้ช่วย
อน. จันทนี เทียนวิจิตร      (สโมสรโรตารีล้านนา)

บรรณาธิการผู้ช่วย 
อผภ. จุฑาทิพย์  ธรรมศิริพงษ์      (สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์)
รทร. เดียร์ราห์  พิบูลย์วัฒนวงษ ์  (สโมสรโรตารีหมากแข้ง )
ผชภ. ตรอง  แสงสว่างวัฒนะ       (สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ)
อน. นพ.ณัฏฐธนิน  เศรษฐวนิชย์   (สโมสรโรตารีแพร่)

กองบรรณาธิการสารบัญ Contents
สกู๊ปพิเศษ   
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หนองโนนต่าย    หน้า 42-43   
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Coronavirus

 เมื่อมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทั่วโลก ทุกคนมิได้
ตั้งตัวที่จะพบกับเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วโลก แม้แต่บ้าน
เราทุกคนถูกรวมตัวเข้าสู่การท�างานที่หนักแสนหนักของคณะแพทย์และพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ทุกๆ หน่วยงาน 
 เกิดการสูญเสียไปบ้าง ถูกก�าหนดระยะห่างการติดต่อ การที่จะช่วยเหลือ    
ผู้อื่นได้ตามวิสัยของชาวโรแทเรียนก็คือ การร่วมมือกับรัฐบาล และคณะแพทย์เมื่อ
ประกาศให้ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่อย่างไรก็ดีชาวโรแทเรียนก็ยังมีจิตที่จะช่วยเหลือ   
ผู้อื่นตามค�าขวัญ “การบริการผู้อื่นเหนือตน” ภาค 3330 โรตารีสากล โดยผู้น�าภาคและ
อดตีผูว่้าการภาคต่างหารอืกันจนมโีครงการท่ีช่วยเหลอืไปยงัชุมชนในภาค และประสาน
กับสโมสรโรตารีที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในเรื่องการช่วยเหลือ โดยจัดท�าโครงการเนื่องมาจาก
ภัย COVID-19 (3 โครงการ) 
 1. Disaster Response Grant โดยภาค 3330 ได้ขอทุนต่อสู้ภัยพิบัติจาก
โรตารีสากลเพ่ือจดัซือ้ชดุ PPE ให้กบับคุคลากรทางการแพทย์ ให้ทกุสโมสรในภาคได้ส่ง
มอบให้ทางโรงพยาบาลในจงัหวดัทีป่ฏบิติัหน้าทีค่ดักรอง และรักษาผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019
 2. District Grant ตามที่มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ใช้ District Grant ปี 2020-2021 ล่วงหน้าในการท�าโครงการเกี่ยวกับ COVID-19 ภาค 
3330 เปิดโอกาสให้สโมสรในภาค 3330 ยื่นขอใช้ทุน ได้มีสโมสรที่ยื่นขอใช้ทุนจ�านวน 
5 สโมสร ได้แก่ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ทวาราวดี นครชัยศรี พระประแดง และ    
ภูเก็ตเซ้าท์ แต่ละสโมสรได้จัดซื้ออุปกรณ์ด้วยเงิน District Grant ไปก่อนเพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานและชมุชนตามความจ�าเป็นใช้ของแต่ละโรงพยาบาล เช่น พัดลมอุตสาหกรรม 
18 นิ้ว รถหัตถการ แอลกอฮอล์เจล และเครื่อง Automatic Soapdispenser ชุด PPE 
เฟซชิวด์ ถุงเท้า ตู้อะคริิลิคกันเชื้อเวลาตรวจคนไข้ หน้ากาก N95
 3. Global Grant ตามท่ีมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลได้ยกเลิกข้อก�าหนด
สัดส่วนการสนับสนุนของ International Sponsor ขั้นต�่า 30% ใน Global Grant 
project ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ภาค 3330 ได้ท�าโครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจ 
จ�านวน 4 เครื่อง และ Infusion pump จ�านวน 8 ตัว มอบให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ

- ขอบคุณข้อมูลจาก อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ (สโมสรโรตารีสมุทรปราการ) 
ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาค ภูมิภาค 6

- ขอบคุณรูปจากสโมสรโรตารีที่ท�ากิจกรรม

โรตารีร่วมใจสู้ภัย COVID-19 D.3330



โครงการร่วมผ่านวิกฤต ไวรัสโควิด-19
 เนื่องจากปัจจุบันเกิดโรคไวรัสโควิด-19 ติดเชื้อไวรัสระบาดใน
ประเทศไทย ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนทั่วประเทศอย่างมาก 
ภาค 3340 โรตารีสากล มีความห่วงใยต่อประชานในชุมชนและสโมสรโรตารีใน
พืน้ทีต่่อการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ 19 ทีก่�าลงัระบาดเป็นอย่างมากส�าหรบัเหตกุารณ์
นี้
 คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3340 (D-
Doo)  จึงได้เชิญชวนสโมสรโรตารีในภาค 3340 ทุกสโมสรร่วมกันสร้างสรรค์
การบ�าเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะขององค์กรโรตารีต่อชุมชน 
พร้อมสร้างความเข้มแข็งของสโมสรโรตารีที่ตั้งอยู่ในชุมชน ออกส�ารวจความ
ต้องการและน�าข้อมูลพร้อมแผนปฎิบัติงานของสโมสรโรตารีน้ันๆ เสนอต่อ
ประธานและคณะกรรมการโดยตรงเพื่อจะขอรับเงินสนับสนุน น�าไปสนับสนุน
บคุลากรทางการแพทย์ หรอืบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ีก�าลังปฎิบติัหน้าท่ี
ให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ที่ติดเชื้อหรือป้องกันการระบาด โรคไวรัส
โควดิ-19 ในขณะนี ้ในพืน้ทีข่องสโมสรโรตารใีนภาค 3340 ต้ังอยูใ่นภายในจงัหวัด 
โดยประธานและคณะกรรมการ (D-Doo) จะสนับสนุนเงินสดให้สโมสรเป็นเงิน 
5,000 บาทต่อสโมสรที่ขอรับการสนับสนุนมา โดยมีโครงการเด่นของสโมสร
ต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

 1. สโมสร โรตารีตราด  น�าโดย นย. ลินจง วงศ์เฉลิมสุข และสมาชิก
โรตารีตราด ส่งมอบชุด  CPE GOWN จ�านวน  950 ชิ้น  และชุด  PPE  จ�านวน  20 
ชุด เป็นก�าลังใจให้บุคลากร ทางการแพทย์โรงพยาบาลตราด  จ. ตราด
 2. สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่นและสมาชิก ได้จัดถุงยังชีพและ
ข้าวกล่องไปแจกชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรค
โควิด-19
 3. สโมสรโรตารเีมอืงเลย มอบชุด PPE จ�านวน 50 ชดุ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนภัยพิบัติ (D-DOO) ภาค 3340 โรตารีสากล และตู้อบ
หน้ากากอนามัย 1 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก อน. สัญชัย วุฒิประชา
รัฐ และทีมวิจัย KKU แก่โรงพยาบาลเชียงคาน จ. เลย
 4. สโมสรโรตารีน�้าพอง โดยคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ภาค 3340 (D-DOO) ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้กับ    
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ในวันที่ 27 
เมษายน 2563
 5. นายวิโรจน์ พพัิฒน์ไชยศิร ิประธานครอบครวัโรตารอีดุรธาน ีพร้อม
นายกสโมสรและสมาชิกทั้ง 4 สโมสรในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สโมสรโรตารี
อุดรธานี หมากแข้ง บ้านเชียง และศิลปาคม ร่วมให้ก�าลังใจทีมแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยมอบเงินและ
อุปกรณ์ทางกาแพทย์เพื่อเป็นก�าลังใจกับทีมแพทย์และบุคลากร
 6. สโมสรโรตารีหมากแข้ง มอบกาแฟส�าเร็จรูป น�้าตาล ขนม น�้าดื่ม 
และแอลกอฮอล์ล้างมอื แก่ด่านคัดกรองคนเข้าเมืองจ�านวน 5 หน่วย ได้แก่ ด่าน
หนองคาย ด่านโนนสะอาด ด่านอ�าเภอเพ็ญ ด่านหนองวัวซอ และด่านสถาบัน
ราชภัฎอุดร โดยมีนายณฐพล วิถี นายอ�าเภอเพ็ญ พร้อมด้วยนายชวิศ ป้องขันธ์ 

ปลัดอาวุโส นายณรงค์เดช ค�าภูนอก ปลัดอ�าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เจ้า
หน้าที่ต�ารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.ส.อ. ธนาธิป ไทยภักดี 
หัวหน้าส�านักปลัด อบต. สุมเส้า จิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมรับมอบจากนายกและ
อดีตนายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ณ บริเวณจุดคัดกรอง ศูนย์บริการประชาชนบ้านนิคม ถนนมิตรภาพ 
(อุดรธานี-หนองคาย) ต. บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

 7. สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช และสโมสรโรตารีชาดอล ภาค 
6630 (คู่มิตร) ได้ร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 จ�านวน 400 ชิ้น ให้กับ
โรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลเทพรัตน์ จ. นครราชสีมา
 8. โครงการ “ตู้น�้าใจ ปันสุข” ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน สโมสรโรตารี 
นครราชสีมาเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบปัญหาจากการ
ต้องถูกปิดกจิการ บางท่านไม่มรีายได้เน่ืองจากการหยดุงานจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 จึงท�าโครงการ “ตู้น�้าใจ ปันสุข” โดยน�าตู้ดังกล่าวตั้งไว้ ณ วัดบึง 
และรวบรวมสิง่ของจากสมาชกิในสโมสรและผูมี้จิตศรทัธา และหลวงพ่อเจ้าคณะ
จงัหวดั พระเทพสมีาภรณ์ เมตตาช่วยดแูลและเตมิอาหารใส่ตูท้กุวนั ส่วนสโมสร
โรตารีนครราชสมีาน�าอาหารแห้งมาเตมิทุกวนัเช่นกนั ถือเป็นการช่วยเหลือแบ่ง
ปันให้ชุมชนรอดพ้นภาวะวิกฤติ 

 9. สโมสรโรตารีจันทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเจพีไรวา อ. เมือง              
จ. จันทบุรี จัดท�าโครงการ “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยได้
รับการสนับสนุนจากสมาชิกสโมสร บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัท
แลคตาซอย จ�ากัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร 
น�้าตาล ไข่ไก่ ผักกาดกระป๋อง ปลากระป๋อง น�้าโอเลี้ยง นมกล่อง ผงซักฟอก 
ยาสีฟัน ผลไม้ บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป มูลค่ากว่า 20,000 บาท โดยมีผู้ได้รับผล  
กระทบจากโรคโควิด-19 มาต่อแถวรับมอบสิ่งของดังกล่าวมากกว่า 200 คน   
ในวันแรก 16 พฤษภาคม 2563
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โรตารีร่วมใจสู้ภัย COVID-19

Coronavirus

โครงการ ตู้โรตารีปันสุข
สนับสนุนโดย กองทุนสายธารน�้าใจโรตารี ภาค 3350
รายงานโดย อน.นิรมิต ภิญโญบูรณ์ (สโมสรโรตารีเจริญนคร)
 ผู้ว่าการภาคทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ถูกใจในความคิดเรื่องของโครงการตู้ปันสุขนี้
แต่แรกเหมือน “รักแรกพบ” ท่านรีบโทรหาผมเลย ชื่นชมโครงการแบบนี้ และอยากให้
สโมสรในภาค 3350 ได้ท�า ผมบอกท่านว่าโครงการแบบนีด้หีลายอย่าง ลงทนุน้อย คนใน
ชุมชนเห็นมาก อยู่นาน มีกิจกรรมหมุนเวียนของในตู้ทุกวัน เป็นเวลาอีกหลายเดือนกว่า
โควิดจะจบไป (low investment, high impact, long exposure)
 โครงการนีส่้งเสริมให้คนในชมุชนได้ฝึกฝนการช่วยเหลอืกนัเอง ลดการพึง่พา
แต่รัฐบาล คนมีมากก็มาเติม ลดความตระหนี่ คนมีน้อยก็มาหยิบ เพิ่มความตระหนัก
 ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เมื่อผู้ว่าการภาคของเราประกาศโครงการนี้
ออกไป ก็มีสโมสรต่างๆ สนใจเข้าร่วมทันที ในไม่กี่วันก็จองกันหมด 21 ตู้ โดยกองทุน
สายธารน�้าใจโรตารีภาค 3350 ได้จัดตู้โรตารีปันสุขพร้อมจัดอาหารแห้งใส่ตู้ให้เป็นการ
ประเดิมชัยเพื่อให้ทุกสโมสรน�าไปติดตั้งและดูแลในชุมชนของตัวเอง
 ในพุทธศาสนา การให้ทาน การท�าบุญ แท้จริงแล้วคือการช�าระกเิลส เพือ่ให้
จิตเราปล่อยวาง ลดตระหนี่ จิตใสสะอาดขึ้น โดยเราไม่ต้องไปหวังผล ผลที่ได้ย่อมเกิด
จากเหตุที่เราท�าโดยธรรมชาติ แม้เราไม่หวังอะไร มันก็ได้อยู่ดี เช่น เราปลูกมะม่วงก็ได้
ผลมะม่วงแม้เราจะไม่ได้หวงั หรอืแม้เราวงิวอนให้มะม่วงกลายเป็นมะพร้าวกย็งัได้มะม่วง
อยู่ดี มันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้ว แปลว่า แม้เราท่านท�าบุญโดยบริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไร 
เราท่านกจ็ะได้ผลของบญุนัน้อยูด่ ีการหวงัจงึเป็นสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นและก่อเกดิการไม่ปล่อย
วางเป็นกิเลส
 ขอแบ่งปันประสบการณ์ของตวัเอง วนัแรกๆ ทีค่ดิเอาตู้ปันสขุไปตัง้หน้าปาก
ซอยเจริญนคร 35 ผมหาร้านค้าหลายร้านเพื่อขอตั้งตู้ หลายร้านไม่สะดวก สุดท้ายก็มา
ได้ร้านค้าปากซอยเจริญนคร 35 ที่ยอมรับฝากดูแลตู้ให้ ก็มีกูรูของการท�าบุญเตือนว่า 
“จะหายทั้งของและตู้” ขอให้เชื่อเขา ผมบอกว่าผมไม่ได้ไม่เชื่อ แต่
 1. อยากลองวิธีท�าทานแบบใหม่ และคิดว่าการกินเกิดขึ้นทุกวัน จึงควรมีให้
ทุกวัน ไม่ใช่นานๆ ให้ทีเหมือนที่คนอื่นท�า
 2. ต้องการทดสอบใจคน ตู้หายก็หาย ไม่เป็นไร มันไม่ได้แพงอะไร เพราะ
การท�าบุญ ให้แล้วให้เลย ตู้ได้กลายเป็นของชุมชนแล้ว เราจะไม่ยึดติด หากเรามัวแต่
กลัว สิ่งดีๆ จะไม่เกิดขึ้น เราได้เพียงป้องกันความเสียหายเท่านั้น แต่จะท�า
 3. ต้องการเชิญชวนให้คนในวงกว้างได้รู้จักช่วยตัวเอง ช่วยผู้อ่ืน มีวินัยใน
การหยิบ
 นยก. สุมาลี (พี่น้อย) สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ บอกว่า “แบ่งปันกันค่ะ 
เป็นกิจกรรมท่ีดี ท�าให้คนรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ท่ีเขาล�าบาก เจอวิกฤตที่
ต้องการความช่วยเหลือ ยื่นมือช่วยกันคนละเล็กน้อยก็ท�าให้เขาพ้นวิกฤตไปได้บ้างค่ะ 
ขอบคุณส�าหรับกิจกรรมนี้ ดีมากค่ะ”
 ขอทุกท่านมีความสุข ความเจริญ 
 ขอขอบคุณ คณะท�างาน ผวภ. ทนงศักดิ์  พงษ์ศรี อผภ.ประวิทย์                    
โรจน์ขจรนภาลัย อน. ยุพดี คีรี  อน. พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ อน. ธนัญญ์ธัช อิทธิวัฒน
วาณิช

1. ลพบุรี
2. ยานนาวา
3. สัมพันธวงศ์
4. สวนหลวง
5. เจริญนคร
6. เมืองเพชรบูรณ์
7. บางบัวทอง
8. เยาวราช
9. กรุงเทพตะวันออก
10. บางรัก
11. กรุงเทพรัตนโกสินทร์
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รายชื่อสโมสรรับตู้โรตารีปันสุข
12. ปากเกร็ด
13. กรุงเทพบางล�าพู ในพระอุปถัมภ์ฯ
14. ราชเทวี
15. ปทุมธานี
16. พระพุทธบาท
17. อุทัยธานี
18. หนองแขม
19. หนองบัว
20. สระปทุม
21. วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ



อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
เรียบเรียง
 จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ที่มีการ
แพร่ระบาดได้ง่าย ท�าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ท่ีต้อง
รักษาคนไข้นั้น มีความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การสวมใส่หน้ากาก
อนามัยเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงจ�าเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) ซึ่งก็คือ อุปกรณ์ป้องกัน
และคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กร
อนามยัโลก โดยทัว่ไปบคุลากรทางการแพทย์ จ�าเป็นต้องสวมใส่ ชดุ PPE เพือ่ป้องกนั
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโรค ทั้งนี้เพื่อ
 - ป้องกันการติดเชื้อผ่านผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
 - ปกคลุมร่างกายทุกส่วน
 - ป้องกันการซึมของน�้า
 - ป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ (ในบางกรณีเท่านั้น)
 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการแพร่
กระจายไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้แทบทุกจังหวัดมีผู้ป่วยติดเชื้อ และยังต้องคัดกรองผู้
ป่วยกลุม่เสีย่งด้วย ท�าให้มีความจ�าเป็นจะต้องใช้ชดุ PPE เพิม่มากขึน้ แต่ปัญหาเรือ่ง
ความขาดแคลนชุด PPE ท�าให้หลายๆ โรงพยาบาลท�าการขอรับบริจาคจากผู้
สนับสนุนต่างๆ ทั้งหน่วยงาน ร้านค้า ผู้ประกอบการและประชาชน ผู้ว่าการภาค 
กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย ภาค 3360 โรตารีสากลได้เห็นความจ�าเป็นในเรื่องนี้ จึงได้จัด
ท�าโครงการซื้อชุด PPE ให้โรงพยาบาลต่างๆ ในภาค 3360 โดยซื้อชุด PPE ทั้งหมด 

804 ชุด แบ่งให้ทุกสโมสรในภาค 3360 สโมสรละ 12 ชุด น�าไปมอบให้โรงพยาบาล
ในเขตบริการของแต่ละสโมสร และท่านผูว่้าการภาคกมลศกัดิ ์เรียนชีแ้จ้งว่าชดุ PPE 
12 ชุดน้ีเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นเท่าน้ัน แต่ละสโมสรต้องน�าไปต่อยอดขยายผลซ้ือ
อุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม มาก-น้อยแล้วแต่สโมสรจะพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสมกับแต่ละสโมสร ส�าหรับงบประมาณที่ใช้ซื้อชุด PPE 804 ชุดๆ ละ 270 
บาท รวมเป็นเงิน 217,080 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 1. เงินกองทุนภัยพิบัติของภาค 3360            100,000  บาท
 2. เงินเหลือจากบัญชีผู้ประสบภัยธรรมชาติ              25,000  บาท
 3. งบช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในเงินบ�ารุงภาค    27,400 บาท
 4. ผวภ. กมลศักดิ์-แอนน์วันทนีญ์ วิสิฐสกุลชัย บริจาค   23,080 บาท 
 5. อผภ. ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ บริจาค            10,000 บาท 
 6. อผภ. อนุรักษ์-แอนน์อัมพร นภาวรรณ บริจาค         10,000 บาท 
 7. อผภ. สุรศักดิ์-แอนน์วัชรี พฤกษิกานนท์ บริจาค         3,000 บาท 
 8. อผภ. นิธิ-แอนน์ไศลทิพย์ สูงสว่าง บริจาค              5,000 บาท 
 9. อผภ. รุ่งรานี-สุภาพบุรุษอาทิตย์ แสนศิริ บริจาค        3,600 บาท
 10. ผวล. สมชาย-แอนน์ชุติมา เกิดเดโช บริจาค          10,000 บาท
   รวมเป็นเงิน                       217,080 บาท
 โดยชุด PPE จะจัดส่งไปที่ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคซึ่งจะน�าไปมอบให้สโมสร
ที่ดูแลต่อไป
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คุยท้ายปีกับกองบรรณาธิการ
อน. จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนา

 อน. วาณิช โยธาวุธ บรรณาธิการบริหาร ได้แนะน�า อน.        
อภศิกัดิ ์จอมพงษ์ สงักดัสโมสรโรตารแีม่จัน จงัหวดัเชยีงราย ภาค 3360 
ทีไ่ด้มารบัหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิารนติยสารโรตารปีระเทศไทยฉบบัแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฉบับออนไลน์เท่านั้น โดย อน. อภิศักดิ์ เป็นผู้ที่ถนัด
ในการใช้สือ่ออนไลน์ จะได้มาช่วยให้การท�างานของนติยสารฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษได้น�าเสนออย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ อน. อภศิกัด์ิ กล่าวว่า กลุม่
เป้าหมายผู้อ่านนิตยสารภาคภาษาอังกฤษ จะเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
สมาชกิสโมสรโรตารทีีเ่ป็นอนิเตอร์ฯ ซึง่เนือ้หาอาจจะต้องปรบัให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย ในด้านการประชาสัมพันธ์นิตยสารฉบับภาษาอังกฤษ
ออนไลน์นั้น อาจท�าเป็น QR Code ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารฉบับตีพิมพ์
เป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจอ่านฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษสแกน QR 
Code เข้าไปอ่านฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ รวมถึงการส่งลิ้งค์ไปทาง
อีเมลให้กับสมาชิกที่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะต้องขอข้อมูลจากทางศูนย์
โรตารีประเทศไทย
 อผภ. อนุรักษ์ นภาวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์              
ได้ให้ข้อมูลว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลอีเมลของโรแทเรียนได้ในเว็บไซต์ที่        
My Rotary ซึ่งผู้ว่าการภาคมีทั้งชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลในการติดต่อที่สามารถดึง
ออกมาเป็นรายการหรือรูปแบบของ Label ส�าหรับติดหน้าซองจดหมาย 
ที่จะส่งให้คุณจิตราพร เจ้าหน้าที่ศูนย์โรตารีฯ ผู้รับผิดชอบการจัดส่ง          
นิตยสารฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูลปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ข้อมูลอัพเดทอยู่เสมอ
 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ถึงการประชาสัมพันธ์
นิตยสารโรตารีประเทศไทยว่า ท�าอย่างไรจะให้สมาชิกสนใจและให้ความ
ส�าคัญมากขึ้นกว่าปัจจุบัน แม้ว่าที่ผ่านมาได้ท�าให้สมาชิกมีความสนใจข้ึน
มาระดบัหนึง่จากการจดัให้มบีรรณาธกิารประจ�าภาค สมาชกิจะสนใจเรือ่ง
ราวของผู้ว่าการภาคและกิจกรรมในภาคของตนเอง การจัดส่งนิตยสารฯ 
ให้ตามที่อยู่ของสมาชิกยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร ในระบบ My Rotary 
ทีอ่ยูข่องบางคนอาจเป็นทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนทีไ่ม่ใช่ทีอ่ยูปั่จจบุนั ซึง่ต้อง
ขอความร่วมมือจากนายกสโมสรหรือเลขานุการสโมสรโรตารีต่างๆ ส่งชื่อ 
ทีอ่ยูข่องสมาชกิทีอั่พเดท หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเข้ามาทีศ่นูย์โรตาร ีฯ
เพราะหากมีสมาชิกลาออกและมีคนใหม่เข้ามา เม่ือสโมสรไม่แจ้ง คนที่     
ลาออกไปแล้วกย็งัได้รบันติยสารฯ อยู ่แต่สมาชกิใหม่จะไม่ได้รบันติยสารฯ 
สโมสรควรมีการส�ารวจว่าสมาชิกใครไม่ได้รับนิตยสารฯ ก็ให้ท�าชื่อ ที่อยู่ที่
อัพเดทส่งให้กับศูนย์โรตารีฯ ทันที เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกใน
สโมสรโรตารเีอง และทางศนูย์โรตารีฯ ก็จะท�าการส�ารวจโดยส่งไปให้แต่ละ
สโมสรตอนต้นปีบริหารก็จะท�าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น
 อผภ. อนุรักษ์ได้แจ้งเพิ่มเติมถึงการส�ารวจความคิดเห็นของ        
โรแทเรียนต่อนิตยสารโรตารีประเทศไทย จากแบบสอบถามที่ได้ส่งให้กับ
โรแทเรียนในช่องทางการอบรมนายกรับเลือกร่วมภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ 

และการประชุมใหญ่
ของภาค 3340 และ

ภาค 3360 แม้ว่าการประชุมใหญ่ของภาค 3330 และภาค 3350 จะไม่ได้
จัดเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เสียก่อน แต่ก็ได้มีการ
ส�ารวจผ่านระบบออนไลน์ มีโรแทเรียนตอบแบบสอบถามจ�านวน 458 คน 
ซึ่งสรุปสั้นๆ ดังนี้คือ
 - สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับนิตยสาร มีบางส่วนที่ได้รับบ้างไม่ได้รับ
บ้าง ส่วนที่ไม่ได้รับนิตยสารฯ เลยมีจ�านวน 27 คนเนื่องจากเป็นสมาชิก
ใหม่ที่ทางสโมสรยังไม่ได้แจ้งรายชื่อมาที่ศูนย์โรตารีฯ
 - เมื่อได้รับนิตยสารฯ แล้ว ส่วนใหญ่จะอ่านทุกฉบับ แต่ยังมี
จ�านวน 151 คนที่อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง และที่ไม่อ่านเลยมีจ�านวน 16 คน
 - ส่วนใหญ่ชอบรูปภาพกิจกรรมของแต่ละภาค รูปภาพที่เป็น
แรงบันดาลใจ ถัดมาเป็นสกู๊ปพิเศษ และบทความจากโรแทเรียน
 - สมาชิกชอบนิตยสารฯ รูปแบบพิมพ์จ�านวน 219 คน และ    
รูปแบบออนไลน์จ�านวน 197 คน ซึ่งใกล้เคียงกัน
 ซึ่งข้อมูลในรายละเอียดและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ได้มา ทาง     
ผูร้บัผดิชอบจะได้น�ามาพจิารณาและด�าเนนิการปรบัปรงุในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป

ประสบการณ์ท�างานหนึ่งปีที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของกอง
บรรณาธิการ
 อผภ. จฑุาทพิย์ ธรรมศริพิงษ์ บรรณาธกิารผูช่้วย ภาค 3330 
กล่าวว่ายนิดทีีไ่ด้ร่วมงานกบัทมีกองบรรณาธกิารนติยสารฯ โดยทกุท่านได้
ตัง้ใจมาก บรรณาธกิารบรหิารได้ให้อิสระในการน�าเสนอตามกรอบแนวทาง
ของแต่ละฉบับ ส่วนข้อมูลประชาสัมพันธ์ของแต่ละสโมสรในภาคก็ได้รับ
ความร่วมมอืจากโรแทเรยีนในภาคเป็นอย่างด ีเขาจะดใีจทีกิ่จกรรมของเขา
ได้น�าเสนอในนติยสารฯ ส�าหรบัการประชาสมัพนัธ์ในต้นปีหน้าจะช่วยศนูย์
โรตารฯี ส�ารวจว่าใครได้รบัหรอืไม่ได้รบันติยสารฯ เพราะเป็นเรือ่งท่ีส�าคญั
มาก 
 รทร. เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ บรรณาธิการผู้ช่วย ภาค 
3340 กล่าวว่าได้ร่วมงานกับกองบรรณาธิการมา 2 ปี มีการแบ่งงานกันดี
มาก บรรณาธิการบริหารให้โจทย์ท่ีท�าให้ท�างานง่ายขึ้น ท่ีผ่านมาปลายปี
อาจจะส่งงานช้าเพราะติดภารกิจหลายอย่างพร้อมๆ กัน ได้รับความร่วม
มือในการส่งกิจกรรมของสโมสรต่างๆ ในภาคเป็นอย่างดี ตนเองเป็น           
ผู้ประสานงานและท�างานตามโจทย์ที่ได้รับในแต่ละฉบับ
 ผชภ. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ บรรณาธิการผู้ช่วย ภาค 3350 
กล่าวว่ายินดีที่ได้มาร่วมงานกับทีมกองบรรณาธิการนิตยสารฯ รู้สึกว่าได้
พัฒนาตนเอง เจริญเติบโต และกว้างขวางขึ้น จากคนที่ท�าสารสโมสร ท�า
สารผูว่้าการภาค แล้วได้มโีอกาสมาท�านติยสารระดบัประเทศ ในแต่ละฉบบั
ก็จะท�างานตามกรอบแนวทางที่บรรณาธิการบริหารวางไว้ ที่ผ่านมาได้
พยายามประชาสมัพนัธ์นติยสารฯ ทุกครัง้ทีม่โีอกาส ทัง้ในการประชมุต่างๆ 
ของภาค 3350 ทางโซเชียลมีเดีย น�าไปมอบให้แก่องค์กรหรือชุมชนที่ได้มี

 นติยสารโรตารปีระเทศไทยฉบบันีเ้ป็นฉบบัสดุท้ายของปีโรตาร ี2562-2563 ทมีงานจงึได้นดัประชมุเพือ่
พดูคยุท้ายปีกบักองบรรณาธกิารถงึความรูส้กึทีไ่ด้ร่วมงานกนัมาตลอดระยะเวลาหนึง่ปี รวมถงึเรือ่งราวทีอ่ยากแบ่ง
ปัน เป็นครั้งแรกที่ได้มีการประชุมออนไลน์ของกองบรรณาธิการ นับเป็นการปรับตัวสู่ New Normal ที่มีข้อดีคือ
วันน้ีทีมงานเข้าประชุมครบทุกคน ได้เห็นหน้าตาและพูดคุยโต้ตอบกันอย่างสะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลาและ          
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่อย่างใด
 (ภาพแถวบน) อผภ. อนุรักษ์ นภาวรรณ, อน. จันทนี เทียนวิจิตร, อน. วาณิช โยธาวุธ, รทร. เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์, 
อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (ภาพแถวล่าง) อน. อภิศักดิ์ จอมพงษ์, อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์, ผชภ. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ,          
อน. ดร.บุษบง จ�าเริญดารารัศมี, คุณจิตราพร สันติธรรมเจริญ



โอกาสไปร่วมกิจกรรมด้วย หากทราบว่าใครที่ไม่ได้รับนิตยสารฯ ก็จะ
ประสานงานกับทางศูนย์โรตารีฯ 
 อน. นพ.ณัฎฐธนนิ เศรษฐวนชิย์ บรรณาธิการผูช่้วยภาค 3360 
กล่าวว่าได้ร่วมงานกับทีมกองบรรณาธิการมา 3 ปี ที่ผ่านมาแทบไม่ได้เดิน
ทางมาเข้าร่วมประชุมกับทีมงานด้วยติดภารกิจที่โรงพยาบาล วันนี้เป็น
โอกาสอันดีที่ได้พบเจอกับทุกท่านในการประชุมออนไลน์ รู้สึกยินดีมากที่ 
บก. วาณิช เปิดโอกาสให้มาร่วมท�างาน ขอบคุณคุณจิตราพร (เจ้าหน้าที่
ศูนย์โรตารฯี ) ทีอ่ดทนต่อการส่งงานทีค่่อนข้างล่าช้าในบางครัง้ สิง่ทีไ่ด้เรยีน
รู้จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ ซึ่งเดิมจะบันทึกเทปแล้วมาถอดเน้ือหาแต่บาง
คร้ังเนื้อหาไม่ครบถ้วนท�าให้ต้องมีการเพิ่มเติมภายหลัง ต่อมาเปลี่ยนเป็น
เขยีนหวัข้อส่งให้ผูส้มัภาษณ์เขยีนเล่ามา แล้วเราเอามาเรยีบเรียงอกีครัง้หนึง่ 
รู้สึกได้ว่าเนื้อหาครอบคลุม แต่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาเพราะต้องส่งไปตรวจ
และส่งกลับมาท�าให้ล่าช้า ส่วนการลงภาพข่าวกิจกรรมของแต่ละสโมสร 
ตนเองจะกระจายน�าลง ให้แต่ละสโมสรที่ส่งภาพข่าวกิจกรรมมาโดยไม่ให้
กระจุกอยู่ที่สโมสรใดสโมสรหนึ่ง เมื่อได้รับธีมเรื่องแต่ละฉบับที่ บก. ให้มา
ก็จะพยายามหาข้อมูล กิจกรรมที่สอดคล้องกัน
 อน. ดร.บุษบง จ�าเริญดารารัศมี คอลัมนิสต์ สังกัดสโมสร     
โรตารีพะเยา ภาค 3360 กล่าวว่าด้วยตนเองเป็นคอลัมนิสต์จึงไม่ค่อยได้
ท�างานร่วมกับทีมงานท่านอ่ืนมากนัก เมื่อมีเน้ือหาก็เขียนได้ลื่นไหล รู้สึก
ชอบอยู ่ซึง่ อน. วาณชิ บรรณาธกิารบรหิารกล่าวเสรมิว่าบทความของท่าน
อาจารย์บษุบงเป็นบทความทีน่่าสนใจ ให้ก�าลงัใจ สอดคล้องกบัภารกิจของ
โรตารี เวลาอ่านจะรู้สึกราบรื่น
 อน. จนัทนี เทียนวจิติร บรรณาธิการผูช่้วยบรหิาร สงักัดสโมสร
โรตารีล้านนา ภาค 3360 กล่าวว่าได้ร่วมงานกับกองบรรณาธิการชุดนี้มา 
3 ปี ได้รับมอบหมายให้เขียนสกู๊ป บทความ การสัมภาษณ์ เนื้อหาตามธีม
ของแต่ละฉบับ โดยให้สอดคล้องกับนิตยสารเดอะโรแทเรียนและ
สถานการณ์ ทีท่างบรรณาธกิารจะวางแนวทางไว้ บางครัง้ก็จะหารอืกันก่อน
ที่จะวางแนวทางให้กับบรรณาธิการผู้ช่วยแต่ละภาค การสัมภาษณ์โรแท
เรียนแต่ละท่าน ก็จะได้รับประสบการณ์และเรียนรู้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการสัมภาษณ์ท่านพิชัย รัตตกุล ท่าน ซี. เค. ฮวง ประธานมูลนิธิโรตารี 
อดีตประธานโรตารีสากล เป็นต้น

แนวทางการท�างานในปีใหม่ของโรตารีที่จะถึง
 ทีมงานได้หารือกันในการท�างานในปีใหม่ของโรตารีในฉบับถัด

จากฉบบันี ้โดยทมีงานเหน็ว่า ควรจะเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 ทีม่ผีลกระทบเป็นอย่างมากต่อการด�ารงชวีติในขณะนี้ 
และคาดว่าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกราว 1-2 ปีจนกว่าจะมีการ
พัฒนาวัคซีน เรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชีพที่ได้รับผลกระทบ การปรับตัว การ
สร้างอาชพีใหม่ เช่น ท�าธรุกจิด้านอาหาร การท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์
ของโรตารีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เช่น การป้องกัน 
การมอบชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ท�าหน้ากากผ้า การท�า         
ตู้ปันสุข การอบรมให้ความรู้ แจกอาหาร ฯลฯ รวมไปถึงการปฏิบัติที่เป็น 
New Normal และ Vocational จากรุ่นสู่รุ่น 

การโปรโมทนิตยสารโรตารีประเทศไทย
 ทมีงานได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกบัการโปรโมทนติยสารฯ 
ให้กบัโรแทเรยีน เมือ่นติยสารฯ ออกกส็ามารถถ่ายรปูจัดส่งไปทางไลน์กลุม่
ต่างๆ ของโรตารี พร้อมทั้งน�าเสนอให้เอาข้อมูลในนิตยสารไปสนเทศ        
โรตารใีนการประชมุประจ�าสปัดาห์ได้เป็นอย่างด ีทีป่ระชมุยงัได้เสนอจดัให้
มกีารตอบค�าถามชงิโชค คอลมัน์ดดูวง มมุเล่นเกมส์ชงิรางวลั อกัษรไขว้เพือ่
เฉลยในฉบับต่อไป โดยท�าเป็น QR Code แล้วให้ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ
ส่งมาทางไลน์จะได้สะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงการจัดท�าของที่ระลึกจาก    
นติยสารฯ ส�าหรบัผูร่้วมกจิกรรม เป็นต้น ซึง่ข้อเสนอเหล่านี ้บก. ขอให้ช่วย
กันพิจารณาหาแนวทางการจัดท�าให้รอบคอบ รัดกุม และน่าสนใจ    
นอกจากนี้ ทีมงานได้พิจารณาการจัดพิมพ์ตัวหนังสือให้มีสีเข้มหรือ       
ท�าให้ชัด เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
 ส�าหรับฉบับแปลภาษาอังกฤษ อน. อภิศักดิ์ กล่าวว่าเดิมเราจะ
รอให้การแปลทกุอย่างเสรจ็แล้วถงึจะน�ารวบรวมลงในออนไลน์ ตนเองเหน็
ว่าบางเรือ่งทีเ่นือ้หาเดมิเป็นภาษาองักฤษอยูแ่ล้ว กส็ามารถน�ามาลงไว้ก่อน
โดยเขยีนเป็น Draft 1, 2, 3 จนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์ เพราะเป็นฉบบัออนไลน์
สามารถเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ
 การประชุมออนไลน์ครั้งแรกของกองบรรณาธิการนิตยสาร    
โรตารปีระเทศไทยในรปูแบบ New Normal ใช้เวลาอย่างคุม้ค่าสองชัว่โมง
เต็ม ได้เนื้อหาและมิตรภาพระหว่างทีมงานโรตารีท้ังสี่ภาคในประเทศไทย 
ทกุท่านยนิดทีีจ่ะสร้างสรรค์ผลงาน โดยหวงัว่าโรแทเรยีนทกุท่านจะได้อ่าน
นิตยสารโรตารีประเทศไทยที่บรรจุเนื้อหาของโรตารีที่เป็นประโยชน์ และ
กิจกรรมของมิตรโรแทเรียน พร้อมกับภาคภูมิใจในการ “บริการเหนือ
ตนเอง” ของโรแทเรียนทุกๆ คน
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อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

	 เรียนมิตรโรแทเรียนทุกท่านค่ะ	
 
	 ท่านโรแทเรียนเคยได้ยินค�าพังเพยที่ว่า	“ปล่อยเสือ
เข้าป่า”	หรือไม่คะ	ดิฉันคิดถึงโรแทเรียนหลายๆ	ท่านที่เป็นผู้
อาวโุสหรือวยัท�างานทีเ่พิง่ตดัสนิใจมาเป็นโรแทเรยีน	ต้องหยดุ
การเสริมสร้างมิตรภาพอย่างกระทันหันช่วง	 3-4	 เดือน	 แต่
ส�าหรับโรแทเรียนวัย	 45-65	 ปี	 ยังมีความกระหายที่จะหา
โอกาสพบกันให้ได้	ค�าว่ามิตรภาพนั้นช่างลึกล�้าหาค�าบรรยาย
ได้ยากค่ะ	เพราะแต่ละท่านที่ท�ากิจกรรมอยู่ในครอบครัว	เช่น	
ท�าอาหาร	ปลกูต้นไม้	หรอือ่ืนๆ	ต่างกต้็องลงภาพใน	Line	และ	
Facebook	ตลอดจนบางครัง้อดนกึข�าๆ	ว่า	ช่องทาง	Line	ของ
สโมสรเป็นรายการอาหารไปแล้ว	 ผู้ท่ีท�าอาหารไม่เป็นก็รับ
ประทานทางสายตาไปก็แล้วกัน	 โชคดีนะคะที่ไม่ได้ข่าวว่า									
โรแทเรียนเราล้มป่วยด้วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 เรียกว่าบุญ
รักษาแท้ๆ	อย่างไรก็ดี	ในโอกาสที่นิตยสารฉบับเดือน	พ.ค.	-	
มิ.ย.	 นี้เป็นฉบับส่งท้ายของปีโรตารีแล้ว	 ก็ขอให้ผู ้ที่สนใจ
ติดตามนิตยสารได้ช่วยถามข่าวกันบ้างว่า	 มีใครไม่ได้รับ
นิตยสารโรตารีประเทศไทย	กรุณาช่วยแจ้งมายังสโมสรโรตารี	
ทีท่่านสงักดัอยู	่หรอืแจ้งมายงัศนูย์โรตารใีนประเทศไทยได้เลย
ค่ะ
	 ขอให้ผลบุญของชาวโรแทเรียนคุ้มครองให้ทุก			
ครอบครัวทุกๆ	ท่านปลอดภัยค่ะ

D. 3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

ผวภ. สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
ปี 2562-63



	 หากระยะการเดนิทางพสิจูน์เวลา	แต่เวลากพ็สิจูน์คนทีเ่ดนิทาง	เป็นความจรงิท่ีทุก
คนที่มีชีวิตอยู่จะด�าเนินชีวิตของตนเองแบบนี้ทุกๆ	วัน	แต่ทว่ามีไม่กี่คนที่จะมีความสามารถ
คิด	วิเคราะห์	แยกช่วงเวลาที่จะด�าเนินชีวิต	ทั้งบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ให้ลงตัวสมดุลกับเวลาที่
ม	ี24	ชัว่โมงเหมอืนกนั	การได้อทิุศตนเป็นผูน้�าคนทีมี่จติใจมุง่มัน่จะบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น	
ถือว่าเป็นเกียรติและมีวาสนาครั้งหนึ่งในชีวิต	 ดังนั้นเวลาคือเครื่องก�าหนด	 แต่ระยะทางคือ
การวัดใจอย่างหนึ่ง	 สุภาพบุรุษท่านนี้ใช้เวลาและระยะทางด้วยความทุ่มเทตลอดเวลา	 1	 ปี
และอีกต่อๆ	ไปค่ะ
 “ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน”
	 ผมเริม่รูจ้กัโรตารเีมือ่ปี	พ.ศ.2542	คุณพ่อของผมเป็นสมาชิกสโมสรโรตารยีะลา	ผม
สมคัรเข้าเป็นสมาชกิสโมสรโรตารยีะลาปี	พ.ศ.	2551	ต่อมาปี	2554-2555	ผมท�าหน้าทีน่ายก
สโมสรโรตารียะลา	 ปี	 2562-2563	 (2019-2020)	 ผมได้รับเกียรติจากผู้น�าภาคและสมาชิก			
โรแทเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาค	3330	โรตารีสากล	มีพื้นที่ครอบคลุม	23	จังหวัด	(14	
จังหวัดภาคใต้	และ	9	จังหวัดภาคกลาง)	มีสโมสรโรตารี	102	สโมสร	หน้าที่ผู้น�าภาคท�าให้
รู้สึกท้ังภาคภูมิใจและกังวลใจในปรับตัว	 โดยเฉพาะธุรกิจและครอบครัวของผมแต่เพราะ	
องค์กรโรตารีเป็นองค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก	 และมีอายุยืนยาวมาถึงปี	
2562-2563	ก็	115	ปี	แต่เมื่อท�าหน้าที่ผู้ว่าการภาคท�าให้รับรู้ว่าในถนนเส้นทางสายนี้ผมไม่
ได้เดนิคนเดยีว	ผมมทีีมงานทีพ่ร้อมช่วยสนบัสนนุการท�างานให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ	โดยผ่าน
โครงสร้างทีโ่รตารสีากลก�าหนดมรีปูแบบโดยได้รบัความร่วมมอืจากอดตีผู้น�าภาคทีผ่่านๆ	มา	
มีประธานคณะกรรมการทุกๆ	ฝ่าย	ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค	และนายกสโมสรทุกๆ	สโมสร	ท�าให้
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาค	 3330	 โรตารีสากล	 บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ทาง			
โรตารีสากลและของทางภาค	3330	ได้อย่างท�าให้เกิดความภูมิใจในชีวิตของผม
	 การปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาคมีการเดินทางเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ	 102	
สโมสร	 ใน	 23	 จังหวัด	 นับได้ว่าเป็นการได้เปิดโลกกว้างให้กับผมและโรตารีแอนน์สิริภัทร	
(ก้อย)	 อึ่งสร้อยทอง	 เรามีโอกาสสัมผัสโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ดีๆ	 ที่มีสมาชิกโรแทเรียน	
และผู้คนมารวมตัวกันลงมือกระท�า	 “People	 of	 Action”	 ในสิ่งที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยน	
แปลงสร้างประโยชน์ได้แบบยั่งยืน	ทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง	ต่อชุมชน	และในระดับโลก	
	 ประสบการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของผมและโรตารีแอนน์	 ของการท�างานใน
บทบาทหน้าทีผู้่ว่าการภาค	3330	โรตารสีากล	ได้พบเจอผู้คนทีม่จิีตใจดงีามพร้อมทีจ่ะบรกิาร
ผู้อื่นเหนือตน	(Service	Above	Self)	เสมือนว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่โตมาด้วย
กัน	มีความผูกพันกันได้อย่างน่าอัศจรรย์	นี่คือบางสิ่งบางอย่างในหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้
พบเจอในครอบครัวใหญ่ของเรา	 “ครอบครัวโรตารี”	 ขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัส	
COVID-19	ส่งผลกระทบต่อชีวติเราในทกุด้าน	และท�าให้ครอบครวัโรตารเีราอยูใ่นสถานการณ์
ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน
	 วิถีทางการด�าเนินกิจกรรมขององค์กรโรตารี	ช่วยให้ทุกสิ่งสามารถเชื่อมสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน	 ในวิธีที่ลึกซึ้งและมีความหมาย	ข้ามความแตกต่างทุกๆ	มิติ	 เราเชื่อมสัมพันธ์กับ
ชุมชนของเราเพิ่มโอกาสทางอาชีพ	ความช่วยเหลือของโรแทเรียนในโลกใบนี้ที่ส่วนใหญ่	เรา
เห็นถึงการแข่งขัน	การแบ่งแยกกัน	แต่ครอบครัวโรตารีของพวกเรากลับมารวมตัวกันเพราะ	
“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก	Rotary	Connects	the	World”
	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยกุศลผลบุญ	 และคุณความดีท่ีพวกเราร่วมกันท�ามาโดย
ตลอดคงจะช่วยปกป้องคุ้มครองครอบครัวโรตารีภาค	3330	ทุกท่าน	รอดพ้นจากภัยของโรค
ร้าย	COVID-19	ในครั้งนี้	

ผวภ.	สกนธ์	-	แอนน์สิรภัทร	อึ่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค	3330	โรตารีสากล	ปี	2562-2563
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สรุปผลงานภาค 3330

(แถวบน) ร่วมพิธีเปิดศาลาการุณย์ และโครงการบึงแห่งความรัก (The Lake of Love) ในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริ ฯ ณ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ต. โพนงาม อ.อากาศอ�านวย จ.สกลนคร

(ซ้ายบน) การประชุมสัมมนานายกรับเลือกร่วม 4 ภาค (Multi-district PETS) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

(แถวกลาง จากซ้ายไปขวา) สโมสรโรตารีสุพรรณิการ ์กิจกรรมเยี่ยมชมดูวิธีการเก็บแห้วและปอกแห้ว การท�าทับทิมกรอบ สาธิตและแนะน�าโดยประธานชุมชนโรตารีวังยาง (RCC) ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์     สโมสรโรตารีกระบี ่ส่งมอบโครงการสร้างห้องสุขา ทาสีและปลูกต้นไม้           
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จ. กระบี่    สโมสรโรตารีพังงา มอบสี และร่วมทาสีรั้วโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ต. บางเตย อ. เมือง จ. พังงา     สโมสรโรตารีแก่นจันทน ์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตลาดศรีเมืองร่วมเดินรณรงค์รับบริจาคเข้ากองทุนโปลิโอ ณ ตลาดศรีเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี

(ซ้ายล่าง) สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ มอบโครงการขาเทียม ณ มูลนิธิประชานุกูล อ. เมือง จ. ราชบุรี

(แถวล่างจากซ้ายไปขวา) สโมสรโรตารีปัตตานี มอบชุดผู้ป่วยจ�านวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี     สโมสรโรตารีอันดามัน โครงการ Save Andaman โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดยะนุ้ย มีชมรมนักประดาน�้าลงไปเก็บขยะในทะเลและน�าประการังเทียม “โลโก้โรตารี” ลงในท้องทะเล            
จังหวัดภูเก็ต     สโมสรโรตารียะลา ส่งมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (ชุด PPE) ให้กับโรงพยาบาลยะลา โดยเป็นทุนสนับสนุนจากทางภาค 3330 โรตารีสากล     สโมสรโรตารีเหลืองกระบี ่โครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” สอนอาชีพปักลูกปัดบนผ้าฮิญาบส�าหรับสตรีมุสลิม ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ใกล้จะพ้นโทษ          
เพื่อน�าความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษแล้ว ณ เรือนจ�ากระบี่ จ. กระบี่     สโมสรโรตารีเอราวัณ โครงการ “โลกสวยด้วยแว่นโรตารี” และบริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนวัดสุขกร อ. เมือง จ. สมุทรปราการ



(แถวบน) ร่วมพิธีเปิดศาลาการุณย์ และโครงการบึงแห่งความรัก (The Lake of Love) ในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริ ฯ ณ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ต. โพนงาม อ.อากาศอ�านวย จ.สกลนคร

(ซ้ายบน) การประชุมสัมมนานายกรับเลือกร่วม 4 ภาค (Multi-district PETS) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

(แถวกลาง จากซ้ายไปขวา) สโมสรโรตารีสุพรรณิการ ์กิจกรรมเยี่ยมชมดูวิธีการเก็บแห้วและปอกแห้ว การท�าทับทิมกรอบ สาธิตและแนะน�าโดยประธานชุมชนโรตารีวังยาง (RCC) ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์     สโมสรโรตารีกระบี ่ส่งมอบโครงการสร้างห้องสุขา ทาสีและปลูกต้นไม้           
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จ. กระบี่    สโมสรโรตารีพังงา มอบสี และร่วมทาสีรั้วโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ต. บางเตย อ. เมือง จ. พังงา     สโมสรโรตารีแก่นจันทน ์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตลาดศรีเมืองร่วมเดินรณรงค์รับบริจาคเข้ากองทุนโปลิโอ ณ ตลาดศรีเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี

(ซ้ายล่าง) สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ มอบโครงการขาเทียม ณ มูลนิธิประชานุกูล อ. เมือง จ. ราชบุรี

(แถวล่างจากซ้ายไปขวา) สโมสรโรตารีปัตตานี มอบชุดผู้ป่วยจ�านวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี     สโมสรโรตารีอันดามัน โครงการ Save Andaman โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดยะนุ้ย มีชมรมนักประดาน�้าลงไปเก็บขยะในทะเลและน�าประการังเทียม “โลโก้โรตารี” ลงในท้องทะเล            
จังหวัดภูเก็ต     สโมสรโรตารียะลา ส่งมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (ชุด PPE) ให้กับโรงพยาบาลยะลา โดยเป็นทุนสนับสนุนจากทางภาค 3330 โรตารีสากล     สโมสรโรตารีเหลืองกระบี ่โครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” สอนอาชีพปักลูกปัดบนผ้าฮิญาบส�าหรับสตรีมุสลิม ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ใกล้จะพ้นโทษ          
เพื่อน�าความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษแล้ว ณ เรือนจ�ากระบี่ จ. กระบี่     สโมสรโรตารีเอราวัณ โครงการ “โลกสวยด้วยแว่นโรตารี” และบริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนวัดสุขกร อ. เมือง จ. สมุทรปราการ
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รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน	จากช่วงเวลา
ที่เรา	ท่าน	ต้องพยามผ่านช่วงหนักหนาสาหัสของการระบาด	
Covid-19	 ซึ่งไม่ใช่เพียงประเทศไทย	 แต่หมายถึงแทบทุก
ประเทศทัว่โลก	วนันี	้เหมอืนเราจะเริม่ผ่านมนัมาได้เปลาะหนึง่	
แต่กย็งัวางใจไม่ได้ว่าเราจะพ้นวกิฤตนีเ้สยีทเีดยีว	เพราะเรายงั
คงต้องสร้างภูมิคุ้มกันกันต่อไปจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเรา
สามารถควบคุมโรคนี้ได้จริง
	 หลายสโมสรได้สร้างการมีส่วนร่วมในวิกฤตครั้งนี้	
ด้วยการบริจาคหน้ากากอนามัย	ตู้แรงดันลบ	ตู้ป้องกันเชื้อใน
การตรวจโรค	เครือ่งตรวจวดัไข้และความดนั	การบรจิาคเครือ่ง
อุปโภค	 บริโภค	 เป็นถุงยังชีพหรือตู้น�้าใจ	 การท�าอาหารแจก	
เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงน�้าใจของเราชาวโรแทเรียนที่
คิดถึงผู้ด้อยโอกาสกว่าเสมอ
	 ส�าหรับฉบับสุดท้ายของปีิ	 “โรตารี	 เชื่อมสัมพันธ์
โลก”	 เป็นปีที่เราอาจจะได้เห็นโครงการต่างๆ	 เดินหน้าไม่
สมบรูณ์นกัจากมาตรการปิดประเทศและการด�าเนนิงานทีต้่อง
หยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง	แต่เชื่อมั่นว่า	เราก็ยังคงสานต่อได้ในปีิถัด
ไป	“โรตารี	เปิดแนวทาง	สร้างโอกาส”

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D. 3340

จากใจผู้ว่าการภาค 3340 “โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก” 
ผวภ.มารวย จินตบัณฑิวงศ์ ปีิ 2562-2563
 ปี ิ พ.ศ. 2562-2563 หรือปี ค.ศ. 2019-2020 เป็นปีแห่ง
ประสบการณ์ชวิีตอกีมติหินึง่ การท�าธรุกจิส่วนตวัและการท�างานโรตารใีห้แก่
ภาคน้ันเป็นการท�างานต่างกันอย่างสิ้นเชิง การท�างานโรตารีให้แก่ภาคนั้น
เป็นการท้าทายอย่างมาก ตัวเราเองต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะ
รับส่ิงใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา เป็นการบริหารองค์กรที่ใหญ่และเก่าแก่อายุ 
115 ปี ตวัเราเองต้องน้อมรบักบัทกุอย่างทีเ่ปลีย่นแปลงและปรบัปรงุอยูต่ลอด
เวลา
 ในช่วงที่ท�างานเริ่ม 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เวลา 
1 ปี แห่งการบริหารงานภาคนั้น ต้องกล่าวค�าว่าขอบคุณทีมงาน ทีมบริหาร
ภาค และประธานโครงการต่างๆ รวมถึงผู้ช่วยภาค เลขาภาค และนายก
สโมสรทุกสโมสรรวมทั้งมวลมิตรโรแทเรียนภาค 3340 ทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมอืและตอบรบัการท�างานร่วมกนัได้อย่างดี เกนิความคาดหวงัด้วยซ�า้ไป
ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ท�างานในครั้งนี้ มันเป็นประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้
ง่ายๆ ทีบ่คุคลทัว่ไปจะได้รบัโอกาสในการท�างานร่วมกบับคุคลทีป่ระสบความ
ส�าเร็จในด้านอาชีพและการท�างานส่วนตัวแทบทุกคนล้วนเป็นผู้น�าทั้งสิ้น
 สุดท้ายผมคงจะต้องกล่าวค�าว่าขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนภาค 
3340 ที่ได้ให้โอกาสแก่กระผมและครอบครัวจินตบัณฑิตวงศ์ ได้มาท�างาน
รับใช้ภาค 3340 อย่างภาคภูมิใจและสมเกียรติยิ่ง มันเป็นความจ�าที่ไม่รู้ลืม
ไปตลอดชีวิต

ผวภ. มารวย จินตบัณฑิตวงศ์
ปี 2562-63



สรุปผลงานภาค 3340
1. โครงการช่วยเหลืออุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ของภาค 3340
 เป็นโครงการของคณะกรรมการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาตขิองภาค 3340 (D-Doo) โดยม ีอผภ.
วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 นั้น เกิดฝนตกหนักต่อ
เนื่องและน�้าป่าสะสม ไหลท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในส่วนของภาค 3340 มีจังหวัดที่ได้รับอุทกภัยอย่าง
หนัก คือจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี ภาค 3340 มิได้รอช้า ได้เปิดรับบริจาคจากทุกภาคส่วน 
 โดยเลอืกทีจ่ะช่วยเหลอืจงัหวดัอบุลราชธาน ีเนือ่งจากได้รับผลกระทบเกือบทัง้จงัหวดั ทัง้หมด 25 อ�าเภอ 
129 ต�าบล 826 หมูบ้่าน ในคร้ังนัน้ได้ยอดเงนิบริจาคพร้อมสิง่ของมากมาย และยตุกิารรบับรจิาคเมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 
2562 อันเป็นช่วงที่เหตุการณ์ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 
 นับเป็นความส�าเร็จและความสุขใจไม่น้อยของผู้ร่วมบริจาค เนื่องจากคณะกรรมได้มีการบริหารจัดสรร
งบได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด หลังสู่ภาวะปกติ   สโมสรโรตารีมิตร ภาพขอนแก่น โดย ท่านนายก สุดาเพ็ญ วงศ์วานิช 
น�าทีมสมาชิกสโมสรฯ เดินทางไปมอบเสื่อและผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยน�้าท่วมในอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นการช่วยเหลือ              
ผูป้ระสบภยั โดยการรวบรวมปัจจยัจากสมาชิกในสโมสรและต่างสโมสร รวมทัง้ผูม้จิีตกศุลทีม่นี�า้ใจดงีามและเมตตา
ในจังหวัดขอนแก่น เพราะแม้หลังน�้าท่วม น�้าจะแห้งหายไปแล้ว แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากน�้าท่วมนั้นก็ยัง
สุดเกินกว่าจะบรรยายได้
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2. โครงการ Family Food Safety

 เปน็โครงการโดยสโมสรโรตารีสกลนคร 
ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนด้าน
อาหารแก่ชาวบ้านในพืน้ทีจั่งหวดัสกลนคร อนัเป็น
โครงการต่อเนือ่งจากโครงการธนาคารน�า้ใต้ดนิ ซึง่
เป็นโครงการเด่นและได้รบัรางวลัถ้วยพระราชทาน
ระดับภาคและระดับประเทศมาแล้ว
 โครงการ Family Food Safety จะ
เป็นการให้ความรูด้้านต่างๆ เกีย่วกบัการเลีย้งปลา
นิลในระบบธรรมชาตินิเวศ เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องมีความสนใจและตั้งใจ โครงการนี้
ท่าน ผวน. นิวัต บุญยสิริวงษ์ เป็นตัวแทนสโมสร
โรตารีสกลนครมอบปลาพร้อมวัสดุและอุปกรณ์
การเลี้ยงปลาให้กับเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อการเริ่มต้นเลี้ยงปลานิลในระบบ 
Biofloc ให้แก่เกษตรกรหลายหมู่บ้าน ตามอ�าเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร ที่สนใจในโครงการ 
Family Food Safety ของสโมสรโรตารีสกลนคร 
โดยก่อนการรับมอบปลาพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ 
เกษตรกรได้รับการอบรมวิธีการเลี้ยงและขั้นตอน
ต่างๆ อย่างเข้าใจ และต้องทบทวนวิธีการใช้
อุปกรณ์ การเริ่มต้นสร้าง Floc และการให้อาหาร
ปลาระหว่างการสร้าง Floc เป็นการทบทวนความ
เข้าใจเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิท์ีด่แีละยัง่ยนืในการเริม่
ต้นเลี้ยงปลา



4. สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดมอบเสาไฟฟ้าส่อง
สว่างให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานในพิธี
มอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จ�านวน 10 ต้น 
ให้กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ท่ีถนนรอบคลอง
คูเมือง ช่วงที่ 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต. ในเมือง 
อ. เมอืง จ. ร้อยเอด็ โดยมี นายบรรจง โฆษติจรินนัท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นางวารุณี สุริยวนา
กลุ นายกก่อตัง้สโมสรโรตารร้ีอยเอด็ สมาชกิสโมสร
โรตารีฯ ้และข้าราชการเข้าร่วมงาน 
 นายมงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล นายก
สโมสรโรตารร้ีอยเอด็ ปิี 2562-2563 กล่าวว่า คณะ
กรรมการสโมสรโรตารีร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม เป็นผลจากการ ร่วมคดิ 
ร่วมท�า ร่วมบริจาค ของสมาชิกทั้ง 41 คนของ
สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด อีกทั้งเป็นหน่ึงในโครงการ
บริหารชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 กิจกรรมหลักของปีิ 
2562-2563 อกีด้วย สโมสรโรตารร้ีอยเอด็จงึได้จดั
ซื้อเสาไฟฟ้าพร้อมระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ติดต้ังให้แก่เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ ทีถ่นนรอบคลอง
คเูมอืงช่วงที ่2 และได้มกีารมอบในครัง้นีเ้พือ่น�าไป
ใช้ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยประหยัดค่าไฟ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป ็นประโยชน์แก ่มวล
มนุษยชาติในอนาคต

 3. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นเมือง (International Service 
Project)

 สโมสรโรตารร้ีอยเอด็ สโมสรโรตารอีบุล 
สโมสรโซกะ ซิต้ี ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมอบเคร่ือง
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นเมืองในโครงการ 
“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทยและดนตรี   
พื้นเมือง” International Service Project (ISP) 
ให้แก่โรงเรียนบ้านหมูม้น ต. หมูม้น อ. เชียงขวัญ 
จ. ร้อยเอด็ มลูค่า 67,880 บาท พร้อมชมการแสดง
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองของเด็กนักเรียน     
อันมีคุณครูไพบูลย์ สตารัตน์ ผู้ฝึกสอน จึงบรรเลง
เพลงได้ไพเราะ ประทบัใจอย่างมาก ทัง้นีไ้ด้รบัแจ้ง
จากทางโรงเรียนว่า ได้มีโครงการท�าอาหารเช้าให้
เด็กนักเรียน โดยไม่ได้ใช้งบของทางโรงเรียนหรือ        
งบหลวง นยก. วารุณี สุริยวนากุล จึงสมทบ
สนับสนุนโครงการอาหารเช้าแก่เด็กนักเรียนเป็น
จ�านวนเงิน 5,000 บาท
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

ผชภ. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สวัสดีส่งท้ายปีโรตารี	2562	–	2563	ค่ะ
	 ยงัอยูใ่นช่วงของสถานการณ์	COVID-19	ทีท่�าให้พวก
เราไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปรกติได้เต็มท่ีนัก	 แม้ว่าจะเริ่มกลับ
มาท�ากจิกรรมหรือประชมุกนักต้็องใช้วถีิ	New	Normal	ทีท่าง
รัฐบาลพยายามขอความร่วมมือ	 เพื่อไม่ให้เชื้อโรคร้ายลุกลาม
ไปมากกว่าน้ี	 พร้อมๆ	 ไปกับที่หลายฝ่ายพยายามคิดค้นหา
วัคซีนป้องกันอยู่	 คณะบรรณาธิการของเราเองก็หันมาใช้การ
ประชมุทาง	Zoom	แทนการพบปะดงัเช่นทกุครัง้	ซ่ึงกลบักลาย
เป็นข้อดีตรงที่ท�าให้เป็นครั้งแรกที่บรรณาธิการทั้ง	4	ภาคเข้า
ร่วมประชุมกันครบทุกคน
	 ฉบับสุดท้ายของปีนี้	 เป็นบทสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าการ
ภาค	ทนงศักดิ์	พงษ์ศรี	ถึงผลสรุปกิจกรรมในด้านต่างๆ	ที่ผ่าน
มาท้ังปี	 รวมทั้งขอน�าเสนอโครงการทุนสมทบระดับโลกที	่					
น่าสนใจของหลายสโมสรในประเด็นต่างๆ	กัน	4	โครงการค่ะ
	 ส่วนสกู๊ปพิเศษของภาค	 3350	 ในเรื่อง	 Rotary	
Disaster	Response	Grants	(COVID–19)	นั้น	ความจริงใน
ภาคเราท�าหลายอย่าง	 เช่น	 บริจาคหน้ากากอนามัย	 KN95	
หน้ากากผ้า	และชดุ	PPE	ให้บคุลากรทางการแพทย์ในช่วงแรก	
ต่อมากเ็ริม่สอนประชาชนทัว่ไปให้เยบ็	Mask	ผ้าใช้เอง	รวมทัง้
หลายสโมสรได้บรจิาคข้าวสาร	อาหารแห้ง	อาหารกล่องให้กบั
ชุมชนของตน	เป็นต้น	แต่ขอเลือกน�าเสนอเรื่องตู้โรตารีปันสุข	
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งมอบครั้งเดียวแล้วจบ	 แต่เป็นเรื่องที่
เคลื่อนไหวทุกวัน	 มีทั้งคนมาหยิบไป	 มีทั้งคนมาเติมใหม่	 ใน
โครงการน�าร่องที่ภาคตั้งต้นให้เพื่อทั้ง	 21	 สโมสรและสโมสร
อื่นๆ	จะน�าไปต่อยอดได้
	 ดแูลสขุภาพและปลอดจากภยัโควดิกนัทกุท่านนะคะ

ผวภ. ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี
ปีิ 2562-63



		 ปี	พ.ศ.	2562	 -	2563	“โรตารี	 เชื่อมสัมพันธ์โลก”	
เป็นปีทีอ่ยูใ่นสภาวะไม่ปกต	ิเกดิโรคระบาด	COVID-19	ระบาด
ไปทัว่โลก	ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย	การด�าเนนิการต่างๆ	ใน
ช่วง	 3-4	 เดือนสุดท้ายเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 ภายใต้
นโยบายของภาครฐั	ในการควบคมุการระบาดของโคโรน่าไวรัส	
โรแทเรยีนทกุท่านก็เตม็ใจและให้ความร่วมมอืปฏบิตัติาม	“อยู่
บ้าน	หยุดเชื้อ	เพื่อชาติ”	จนสถานการณ์ต่างๆ	ดีขึ้น	โรแทเรียน
ทุกท่านถูกฝึกถูกสอนให้อยู่นิ่งดูดายไม่ได้	ผู้คนเดือดร้อนอย่าง
แสนสาหัส	 ทุกท่านทุกสโมสรออกมาช่วยเหลือผู้คนในชุมชน
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง	
		 ภาค	3350	โรตารีสากล	ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	ออก
มาสนับสนุนสโมสรให้ช่วยเหลือผู้คนในชุมชน	 หลายโครงการ	
ดังนี้
	 1.	โครงการทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีระดับภาค	
ผลิตหน้ากากผ้า	จ�านวน	21,000	ชิ้น	และเจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือฆ่าเชื้อ	จ�านวน	10,000	ขวด	แจกจ่ายคนในชุมชน
	 2.	 โครงการทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีระดับโลก	
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเต็นท์ความดันลบให้กับ									
โรงพยาบาลราชวิถี
	 3.	 โครงการทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีเพื่อช่วย
เหลือภัยพิบัติ	ผลิตหน้ากากผ้า	จ�านวน	20,000	ชิ้น	แจกจ่าย
คนในชุมชน
	 4.	 โครงการทุนสนับสนุนจากกองทุนสายธารน�้าใจ
โรตารี	 ภาค	 3350	 ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ	 จ�านวน	 10,000	
ขวด	และผลิตตู้โรตารีปันสุข	จ�านวน	21	ตู้	

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิในปี	พ.ศ.	2562	-	2563	“โรตาร	ี
เชื่อมสัมพันธ์โลก”	พอที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้
	 1.	การพฒันาสมาชกิภาพ	จากจ�านวนสมาชกิ	2,821	
ท่าน	113	สโมสร	 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2562	จนถึง
ปัจจุบัน	มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น	3,033	ท่าน	เพิ่มสุทธิ	212	ท่าน	
มีสโมสรเพิ่มขึ้นเป็น	 116	 สโมสร	 โดยเพิ่มขึ้น	 3	 สโมสรใน	 3	
ประเทศ	ดังนี้
	 	 	 1.1	 สโมสรโรตารีสายไหม	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 12	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	
จ�านวนสมาชิกก่อตั้ง	 25	 ท่าน	 น�าโดย	 นยก.	 ดร.บูรณศิลป์								
โทบุดดี
	 	 1.2	 สโมสรโรตารีมัณฑะเลย์	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 14	
กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2563	 ในพื้นที่เมืองมัณฑะเลย์	 ประเทศ									
เมียนมาร์	จ�านวนสมาชิกก่อตั้ง	22	ท่าน	น�าโดย	CP.	Muang	
Tin	Muang
		 	1.3	สโมสรโรตารีพนมเปญชักโทมุก	ก่อตั้งเมื่อวันที่	
23	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2563	 ในพื้นท่ีกรุงพนมเปญ	 ประเทศ
กมัพชูา	จ�านวนสมาชิกก่อตัง้	26	ท่าน	น�าโดย	CP.	Phally	Leng

											2.	งานมูลนิธิโรตารี	มียอดบริจาคเป็นเงินรวม	909,302	
เหรียญสหรัฐ	 เป็นการบริจาคเข้ากองทุน	 Annual	 Fund	
682,602	เหรียญสหรัฐ	Per	Capita	241.97	เหรียญสหรัฐ	ที่
เหลือจะเป็นการบริจาคเข้ากองทุนอื่นๆ	อีก	226,700	เหรียญ
สหรัฐ	 ส่วนการท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิโรตารี	สรุปได้ดังนี้
	 2.1	โครงการทนุสนบัสนนุระดบัโลก	(Global	Grant)	
จ�านวน	111	โครงการ	คิดเป็นจ�านวนเงิน	189,501,984	บาท
	 2.2	โครงการทนุสนบัสนนุระดบัภาค	(District	Grant)	
จ�านวน	26	โครงการ	คิดเป็นจ�านวนเงิน	4,085,760	บาท
	 2.3	โครงการทนุสนบัสนนุช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิตั	ิ
(Disaster	 Response	 Grant)	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 คิดเป็น
จ�านวนเงิน	800,000	บาท

									3.	งานภาพลักษณ์โรตารี	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สโมสร
และโรแทเรียน	ทุกท่านร่วมด�าเนินการดังนี้
	 3.1	 ระดับบุคคล	 โรแทเรียนทุกท่านในภาค	 3350	
โรตารีสากล	 ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงาม	 เป็นตัวอย่างท่ีดี
ของคนในชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	ก็ถือว่าเราได้ร่วมกัน
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโรตารี
	 3.2	 ระดับสโมสร	 ทุกสโมสรเน้นการถ่ายรูปแบบ	
People	in	Action	เพื่อสื่อสารในสื่อและผู้คนในชุมชน	อีกทั้ง
เน้นให้ทกุสโมสร	จดัท�า	Facebook	ของสโมสร	ซึง่ปัจจบุนัเป็น
สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
	 3.3	 ระดับภาค	 จัดท�าเว็ปไซต์	 Facebook	 และ						
YouTube	เพื่อช่วยส่งเสริมและสื่อสารกิจกรรมต่างๆ	ของภาค
และสโมสรอีกหนึ่งช่องทาง

									งานทั้งหมดจะส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	เพราะได้รับการร่วม
มือร่วมใจกันของสโมสรและสมาชิกทุกท่านในภาค	 3350				
โรตารีสากล	ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างจริงใจ
									ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
สากลโลก	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	อ�านาจแห่งคุณงาม
ความด	ีทีท่่านคดิ	ท่านสร้าง	ท่านท�า	ช่วยดลบนัดาลให้ท่านและ
ครอบครัว	ประสบแต่ความสุข	สุขภาพแข็งแรง	ร�่ารวยเงินทอง	
มากมายหมูม่ติร	ปลอดโรคปลอดภัย	ผ่านพ้นวกิฤตการณ์ในครัง้
นี้ไปด้วยกันครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.	ทนงศักดิ์	พงษ์ศรี

ผู้ว่าการภาค	3350	โรตารีสากล	ปี	2562-2563
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สรุปผลงานภาค 3350

COVID-19 Response for Medical Equipment & Supply
โดย ผชภ. วรเดช ปัญจรงคะ (สโมสรโรตารีสุขุมวิท)
 เมือ่ไวรสัโคโรนา (โควิด-19) ระบาด รฐับาลไทยประกาศ พ.ร.ก. ฉกุเฉนิ 
ทุกธุรกิจให้มีการท�างานที่บ้าน โรงเรียนปิด เด็กและเยาวชนหยุดอยู่บ้าน ความ
กังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัสเป็นไปทุกหย่อมหญ้า แต่เมื่อได้ข้อความ “เราแค่อยาก
ช่วยแพทย์ด้วยความรู้ท่ีเรามีอยู่” จาก รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว เมื่อ 19 
มีนาคม 2563 ท�าให้ตื่นจากความตระหนกที่กังวลแค่เรื่องธุรกิจ และครอบครัว
ของตนเอง คิดขึ้นมาว่า “เราอยากช่วยสังคมด้วยพลังของโรตารี” จึงโทรศัพท์
ไปหา ผวภ. ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เพื่อปรึกษาหารือ 
  ผูว่้าฯ เป็นผูน้�าท่ีมหีวัใจของการบรกิารเหนอืตน บ�าเพญ็ประโยชน์โดย
ไม่หวังผลตอบแทน ได้มอบหมายให้หาข้อมูลเพื่อจัดท�าโครงการของภาค ส่วน
การเตรียมจัดหาเงินร่วมสมทบโครงการจากต่างประเทศ ก็ได้การสนับสนุนจาก 
อผภ. เจสัน ลิม ประธานมูลนิธิโรตารีภาค 3350 เป็นอย่างดี การเริ่มต้นหาข้อมูล
เริ่มขึ้นจากคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าโรงพยาบาลราชวิถีคนไข้เยอะ ภรรยาก็ช่วย
เตือนความจ�าว่าสโมสรโรตารีสุขุมวิทเคยประสาน นพ.เจริญ วิภูภิญโญ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กให้โรงพยาบาลราชวิถี และได้แนะน�าให้ติดต่อ 
รศ.นพ.พจน์ อนิทลาภาพร หวัหน้างานโรคตดิเชือ้โรงพยาบาลราชวิถ ีซ่ึงได้ให้ราย
ละเอียดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการสนับสนุน อันประกอบด้วย 
เต็นท์ส�าหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีความดันลบ เครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพสูง 
หน้ากากป้องกนั รองเท้าทีใ่ช้ในพืน้ท่ีเส่ียงตดิเชือ้ การจัดหาอปุกรณ์ก็ได้เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพวิศวกรช่วยให้ค�าแนะน�า การจัดท�ารายละเอียดโครงการ 
GG#2011839 อย่างละเอียดรอบคอบโดย ผชภ.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ ท�าให้ได้
รบัอนมุตัภิายใน 3 วนั และสามารถส่งมอบโครงการในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
ที่โรงพยาบาลราชวิถี
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา 
ดร.จิตกร กนกนัยการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อน.        
ประสาธน์ เกยีรติไพบูลย์กจิ ทีช่่วยสนบัสนนุข้อมลูด้านวศิวกรรมทีช่่วยตอบสนอง
ความต้องการของแพทย์ได้เป็นอย่างดี 
 ขอให้กุศลดีท่ีเกิดขึ้นจากโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์นี้ ส่งผลให้                 
โรแทเรียนและครอบครัวทุกท่าน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง และร่วมบริจาคให้มูลนิธิ
โรตารีทุกปีอย่างต่อเนื่องตลอดไป

โครงการปรับปรุงบริการทางการแพทย์ส�าหรับทารกแรกเกิด 
โดย อผภ. ดร.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ (สโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมินทร์)
 โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ เป็นโรงพยาบาลสงักดักรงุเทพมหานคร ขนาด 
150 เตียง ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย 3 ให้บริการแก่ประชาชนในเขตทวีวัฒนา 
บางแค บางบอน หนองแขม และอ�าเภอสามพราน จ.นครปฐม รวมมีประชากร
ราว 600,000 คน ปัจจุบันมีคนไข้นอกทั่วไปวันละประมาณ 500 คน อัตราการ
คลอดวันละประมาณ 3 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านและคนท�างานจากต่าง
ประเทศในพืน้ทีท่ีไ่ม่ค่อยได้รบัการฝากครรภ์ ทารกทีค่ลอดใหม่จงึมปัีญหามากกว่า
ปกติ ในขณะที่โรงพยาบาลซึ่งก่อต้ังมาแล้วกว่า 25 ปี มีอุปกรณ์ทางการแพทย์
ส�าหรับทารกแรกเกิดน้อยมาก ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุใช้งานมากว่า 15 ปี เป็น
เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเก่า บางเครื่องหมดอายุใช้การไม่ได้
 สโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมนิทร์ ได้ท�าการส�ารวจและประชมุหารอืกับ
คณะแพทย์และพยาบาลด้านทารกแรกเกดิของโรงพยาบาลเกีย่วกบัความต้องการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือท่ีจะน�ามาปรับปรุงคุณภาพการบริการทางการแพทย์
ส�าหรับทารกแรกเกิด อันประกอบด้วย 
 1. เครื่องช่วยหายใจส�าหรับเด็กแรกเกิดครบชุดที่ใช้ในห้อง NICU ซึ่ง
โรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องนี้อย่างมาก ที่มีอยู่่ 1 เครื่องก็่ใช้งานไม่ได้ต้องรอ
การซ่อม



 2. เครื่องวัดสัญญาณชีพจรเด็กแรกเกิดตลอดเวลา (Neonatal 
Monitor) กรณีที่เด็กคลอดออกมาแล้วมีปัญหา เครื่องนี้สามารถน�าไปใช้ในห้อง 
NICU หรือเคลื่อนย้ายไปใช้ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กอ่อนได้
 3. เครื่องติดตามอาการของทารกในหอพักผู้ป่วยแบบหน้าจอสัมผัส 
(General Ward Full Touch Screen Patient Monitor 12”) พร้อมด้วย
เทคโนโลยีล่าสุด
 4. เครือ่งเฝ้าระวงัและตดิตามสญัญาณชพีผู้ป่วย (ทารก) ชนดิเคลือ่นที่
เพื่อใช้ในแผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกฉุกเฉิน (Vital Signs Monitor) ก่อนจะรับ
เข้ารักษาในห้อง NICU หรือหออภิบาลผู้ป่วยต่อไป
 5. เครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดทางหลอดเลือดด�า 
(Infusion and Syringe Pumps) ส�าหรับเด็กทารก จ�านวนรวม 3 เครื่อง
 6. ตู้อบเด็กคลอดก่อนก�าหนดประเภทเคลื่อนย้ายทารก เพื่อส่งต่อ
ไปโรงพยาบาลอื่น (Infant Incubator, Transportation Type) ใช้เคลื่อนย้าย
ทารกในกรณีที่ทารกนั้นมีอาการแทรกซ้อนและยุ่งยากต่อการรักษา จ�าเป็นต้อง
ส่งต่อไปให้โรงพยาบาลทีม่คีวามพร้อมและมกีมุารแพทย์ทีเ่ชีย่วชาญกว่า (ส�าหรับ
เครื่องน้ีอยู ่นอกโครงการทุนสมทบมูลนิธิโรตารี แต่สโมสรโรตารีกรุงเทพ                  
นวมินทร์ โดยการสนับสนุนของ รทร. ส่งแสง จุลเจนใจ ได้บริจาคให้แก่               
โรงพยาบาล ในนามสโมสรฯ หลังจากที่ทราบว่าตู้อบเด็กชนิดน้ีมีความจ�าเป็น
มาก) โครงการ GG#1987807 นี้ มีมูลค่าทั้งหมด 1,313,946 บาท เป็นโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาค และสโมสรโรตารีในภาค 3750 ประเทศเกาหลีใต้ 
สโมสรโรตารีในภาค 3490 ประเทศไต้หวัน เงินสนับสนุนจากทั้งสองภาคนี้รวม
เป็นเงิน 19,900 เหรียญสหรัฐ
 โครงการน้ีได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2562 เพื่อฉลองวันครบรอบ 5 ปีของสโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมินทร์

การเพ่ิมศกัยภาพนกัเรยีน โดยการสอนบรรจภุณัฑ์และการขายของ
ออนไลน์ 
โดย อน. ปัฐมา ตรียกูล (สโมสรโรตารีเจริญนคร) 
 สโมสรโรตารเีจรญินครและสโมสรโรตารกีรงุเทพ ภาค 3350 ร่วมกบั
สโมสรโรตารสีรุนิทร์ ภาค 3340 ซ่ึงเป็นสโมสรท้องถิน่ โดยมีสโมสรโรตารี JEJU-
SEOBU เป็น International Partner พร้อมกับสโมสรโรตารี JEJU HONDI, 
สโมสรโรตารี JEJU GAON, (D. 3362), สโมสรโรตารี JUNGDO (D. 3680) และ
สโมสรโรตารี BUSAN – EULSUKDO (D. 3661) จากประเทศเกาหลี และการ
สนับสนุนจาก RI ได้ท�าโครงการ GG#1990362 นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิการศึกษา
บรเิวณชายแดนและส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 33 ร่วมในการ
ฝึกอบรมเด็กนักเรียน 200 คน และคุณครู 40 คน จากโรงเรียนบริเวณชายแดน 
13 โรงเรียน และใกล้ตัวเมือง 7 โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ เป็นเวลา 4 วัน ใน
ช่วงวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 
 การฝึกอบรม 2 วันแรกเป็นการขายของออนไลน์ โดยอาจารย์เนติ 
ธรรมาภานนต์ Certified Lazada Trainer และมทีมี ผศ.จากมหาวทิยาลยัราชภฏั
ดุสิต และผู้ช่วยสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 40 ท่าน หลังการฝึกอบรม

มีนักเรียน 80 คนลงแจ้งว่าเขาได้พยายามเปิดร้านขายของออนไลน์ได้แม้ว่าจะ
ยังไม่สมบูรณ์ในขณะนั้น 
 วันที่ 3 และวันที่ 4 มีอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ 3 ท่าน และปริญญา
โท 2 ท่านมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยได้มาสอนการบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 
กลุ่มตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนจะขาย เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งที่
นักเรียนสามารถท�าบรรจุภัณฑ์ได้มากมายหลายชนิดอย่างสวยงาม และยังมี
คุณครูบอกว่าจะน�าสิ่งที่เรียนไปต่อยอดได้
  แม้การฝึกอบรมจะเสร็จไปแล้วแต่ตอนนี้ก�าลังอยู่ในช่วงการท�า 
Monitoring และ Evaluation ว่าการฝึกอบรมนี้ให้ผลออกมาตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 จะมีการประเมินผลอีกครั้งพร้อมทั้งมีการฝึก
อบรมเสริมทักษะให้นักเรียนและครูเพิ่มเติม
 การขายของออนไลน์ซึ่งดูเหมือนจะเป็น New Normal ของคนไทย
เมื่อโควิด-19 มาเยือน การฝึกอบรมครั้งนี้นับว่าเป็นการฝึกอบรมทางเศรษฐกิจ
และวิชาชีพที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์สุดๆ เลยค่ะ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ 
โดย นยล. ดร.ธนณัฐฐ์ แจ้งสามสี (สโมสรโรตารียานนาวา)
  จากการส�ารวจความจ�าเป็น และความต้องการของชุมชนในจังหวัด
อ่างทอง คณะกรรมการสโมสรโรตารียานนาวา จงึมมีตเิหน็ชอบในการท�ากจิกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชมุชน ต่อมามลูนิธโิรตารีได้อนุมัติ โครงการทุนสมทบระดบั
โลก (Global Grant # 2094441) มอบรถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง จงัหวัดอ่างทอง โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิ
ให้มีการอบรมอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้

ความเข้าใจในการป้องกัน แนะน�าการรักษา และการควบคุมโรคเรื้อรังในผู้สูง
อายุในจังหวัดอ่างทอง   
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลอ่างทอง 
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ประภาส 
ลี้สุทธิพรชัย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้ว่าการภาค ทนงศักด์ิ และ      
โรตารีแอนน์ อน. จงกลดี พงษ์ศรี  นายวินัย รัตนศิริวิไล นายกสโมสรโรตารี
ยานนาวา รทร. ถริโชต ิฉตัรทวศีกัดิ ์ตวัแทนมลูนธิ ิครอ็ค โค ไดล์ ประเทศสิงคโปร์ 
นายพรศักดิ์ ศิลานุกิจ นายกสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 อน.           
เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภา ตัวแทนสโมสรโรตารีเยาวราช นยล. วราภรณ์ แจ่มใส 
ตวัแทนสโมสรโรตารีอ่างทองพร้อมทัง้มวลมติรโรแทเรียน แขกผูม้เีกยีรต ิและได้
มีการถ่ายทอดทางไกลด้วย VZOOM กับสโมสรโรตารีฮิการชิ โอซากาอีสท์ 
ประเทศญี่ปุ่น และสโมสรโรตารีการ์เด็น ซิต้ี สิงคโปร์ เพ่ือร่วมกันส่งมอบรถ
พยาบาลฉกุเฉนิ 1 คนั รถวลีแชร์ รวม 30 คนั เคร่ืองวดัความดนั 8 เคร่ือง อปุกรณ์
ตรวจวัดความเข้มของเลือด 1 ชุด หนังสือคู่มือส�าหรับดูแลผู้สูงอายุ 1,000 เล่ม 
ให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รวมมลูค่าโครงการ 87,000 USD คดิ
เป็นเงินไทย 2,871,000 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

เรียนมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ			

	 ฉบบันีถ้อืเป็นฉบบัสดุท้ายของปีบรหิาร	2562-2563	
แล้วนะครับ	 ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารและสาระ
น่ารู ้	 ตลอดจนบทความดีๆ	 ต่างๆ	 ของพวกเราท่ีทางทีม
บรรณาธกิารนติยสารได้ช่วยกนักลัน่กรอง	และออกแบบมาให้
ผู้อ่านทุกท่านไม่เบื่อหน่าย	และหาสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ	มาเพิ่ม
เตมิ	เพือ่ให้บทความในนติยสารโรตารปีระเทศไทยมคีณุค่ามาก
ขึน้	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทกุท่านจะประทบัใจกบัสิง่ทีพ่วกเราน�า
เสนอทุกฉบับนะครับ
	 ส�าหรับฉบับนี้	เป็นการสรุปผลงานของผู้ว่าการภาค	
3360	 โรตารีสากล	ผ่านการสัมภาษณ์ท่านในความรู้สึกต่างๆ
ตลอดเวลาปีบริหารของท่าน	 และยังมีโครงการเด่นๆ	 ท่ีท่าน
ยกมาบางส่วนเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้	และน�าไปใช้กับสโมสร
ของตนเองได้ครับ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่มี
คุณค่ากับทุกท่าน	 สุดท้ายน้ีในสถานะการณ์การระบาดของ			
โควิด-19	 ทางภาค	 3360	 ได้จัดท�าโครงการดีๆ	 เพื่อให้กับ						
โรงพยาบาลโดยน�าไปมอบให้ทุกๆ	 สโมสรในภาค	 3360	 ไป
มอบแก่โรงพยาบาลในชุมชนของตนเอง	และขอให้ทุกๆ	ท่าน
รักษาตัวเองปลอดภัยจากการติดเชื้อ	 และยังรักษามาตรการ
ของสาธารณสขุ	โดยใส่หน้ากาก	ล้างมอืบ่อยๆ	รกัษาระยะห่าง	
1-2	เมตร	ไว้ตลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของ
ประเทศไทยต่อไปครับ

ผวภ. กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย
ปีิ 2562-63



มวลมิตรโรแทเรียน, โรตารีแอนน์, สุภาพบุรุษโรตารีทุกท่าน
 
 ผมท�าหน้าที่ ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล มาเกือบครบ 
1 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมา ถือเป็นห้วงเวลาที่
เหนด็เหนือ่ยมากทีส่ดุช่วงหนึง่ของชวีติ แต่ในขณะเดยีวกนั กเ็ป็นช่วง
เวลาทีม่คีวามสขุและภาคภมูใิจมากทีส่ดุเช่นเดยีวกนั 6 เดอืนแรกเดนิ
ทางเยี่ยมสโมสรโรตารีต่างๆ ใน ภาค 3360 ทั้ง 67 สโมสรใน 14 
จงัหวดั ของภาคเหนอื วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เดนิทางทกุวนั ได้พกับ้างช่วง
วันเสาร์-อาทิตย์ แต่ถ้าเสาร์-อาทิตย์ไหน สโมสรเชิญไปร่วมกิจกรรมก็
จะไม่ได้พัก มีอยู ่ครั้งหนึ่งเวลา 08.00 น. เยี่ยมสโมสรโรตารี
ก�าแพงเพชรเยี่ยมเสร็จ 20.30 น. ช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นต้องไปเปิดงานให้
สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงราย ผมต้องรีบเดินทางจากจังหวัด
ก�าแพงเพชรไปพักครึ่งทางที่จังหวัดล�าปาง ถึงจังหวัดล�าปางเวลา
ประมาณเที่ยงคืน ตื่นเช้าเวลา 05.30 น. ก็เดินทางออกจากจังหวัด
ล�าปางถึงจังหวัดเชียงรายทันเปิดงานพอดี

 นีค่อืช่วงหนึง่ของชวีติทีแ่สนเหน่ือยยากและมคีวามสขุ การ
เยีย่มสโมสรถอืเป็นไฮไลท์ของการท�าหน้าทีผู่ว่้าการภาค สโมสรให้การ
ต้อนรับผู้ว่าการภาคและโรตารีแอนน์ด้วยเกียรติสูงสุด พาไปทาน

อาหารทีอ่ร่อยทีส่ดุ พาไปเทีย่วชมสถานทีท่ีส่วยงามทีส่ดุทีม่อียูใ่นเขต
บริการของสโมสร ผมคิดว่าคงไม่มีช่วงเวลาไหนในชีวิตอีกแล้วที่จะมี
ส่ิงสวยงามและน่าภาคภูมิใจเช่นนี้ ความประทับใจในมิตรภาพและ
น�้าใจไมตรีที่มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ และสุภาพบุรุษโรตารี 
ทุกสโมสรในภาค 3360 มีให้ผมและโรตารีแอนน์วันทนีญ์ จะจารึกอยู่
ในใจของเราทั้งสองตลอดไป

 ขอขอบคณุมวลมติรโรแทเรยีน ภาค 3360 ทกุท่านทีไ่ด้ร่วม
มือร่วมใจกันน�าพาองค์กรโรตารีใน ภาค3360 ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า
ด้วยความมั่นคงเข้มแข็ง บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้เกือบทุกประการ 
แม้จะมอีปุสรรคปัญหาต่างๆ อย่างมากมายกต็าม กศุลผลบญุจากคุณ
ความดทีีเ่ราร่วมกนัท�าในครัง้นีจ้งช่วยดลบนัดาลให้ทกุท่านประสบแต่
ความสุขความเจริญ เจริญรุ่งเรือง สมปรารถนาทุกประการตลอดไป
ครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
ผวภ. กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย 

 ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2562-63
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D.3360
สรุปผลงานภาค 3360

ผวภ. กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย
ผู้ว่าการภาค 3360 ปีิ 2562-63

อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
ผู้สัมภาษณ์และเรียบเรียง

 ส�าหรับโครงการเด่นๆ ที่ผมอยากจะ
ยกมาเป็นตัวอย่างของภาค 3360 ของเรานั้น มี
ทั้งสิ้น 4 โครงการด้วยกันครับ ซึ่งโครงการนอก
เหนือจากทั้ง 4 โครงการนี้ ก็เป็นโครงการที่
ส�าคัญและเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนทุกๆ
โครงการเลยนะครับ แต่หากผมจะยกมาทุก
โครงการของทุกสโมสรคงจะยาวมากๆ เป็นแน่ 
จึงขอคัดมา 4 โครงการเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

โครงการสร้างฝายชะลอน�้าจากแม่น�้าวัง 
โดยสโมสรโรตารีเมืองเกาะคา จ.ล�าปาง
 โดยโครงการนี้เร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 เริ่มสร้างฝายชะลอน�้า 3 ฝายต่อเนื่องกัน 
โดยแต่ละฝายยาวร่วม 100 เมตร เพือ่กัน้น�า้จาก
แม่น�้าวังโดยเริ่มต้นที่บ้านหนองแวงต่อด้วยบ้าน
ม่อนแก้ว ซึง่ปกตหิน้าแล้งแม่น�า้วงัน�า้จะแห้งมาก 
ปกติการประปาหมู่บ้านจะดูดน�้าวังมาใช้แต่พอ
หน้าแล้งไม่สามารถดูดได้ท�าให้ชาวบ้านเดือด
ร้อนมีน�้าใช้ไม่เพียงพอ หลังจากสร้างฝายกั้นน�้า
สามารถยกระดับน�้าได้ถึง 2 เมตร ส่งผลให้ชาว
บ้านได้รบัน�า้เพือ่ระบายเข้านาปรงัเกอืบ 1,00 ไร่ 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิง มูลค่าการสร้างฝาย
ชะลอน�้า 1 ฝายประมาณเกือบ 2 แสนบาท 
เทคนิคการสร้างฝายเขาใช้ปูนผสมทรายแห้งใส่
ลงในกระสอบและวางเรียงขวางกั้นน�้า เมื่อโดน
น�้าก็จะกลายเป็นคอนกรีต ในปี พ.ศ. 2562 ได้
สร้างงานเพิ่มที่บ้านนางแตนงบประมาณ 1.8 
แสนบาท ล่าสุดสร้างที่บ้านแม่หยวก ต.นาแก้ว 
ยาว 110 เมตร งบประมาณ 4 แสนบาท ซึ่งทาง
สโมสรเมอืงเกาะคาจดัโครงการหารายได้มาได้ 1 
แสนกว่าบาท และได้รบัการสนบัสนนุจากสโมสร
ดอยพระบาทและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
โดยวันที่สร้างฝายมีชาวบ้านมาร่วมเป็นร้อยๆ 
คนเป็นภาพที่น่าทึ่งมากๆ



โครงการการศึกษาติวเข้มความรู้ให้กับ
นักเรียน (Zero to Winner)
 เป็นโครงการสร้างภาพลักษณ์โรตารี
ที่ดี ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้โรตารีและท�าความ
รู้จักมากขึ้น ซ่ึงผู้ขับเคลื่อนโครงการคือ อผภ.
นิธิ และโรตารีแอนน์ไศลทิพย์ สูงสว่าง โดยท�า
โครงการใน 8 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงราย เชยีงใหม่ 
พะเยา ล�าปาง แพร่ น่าน สุโขทัยและพิษณุโลก 
ได้ัผลตอบรับเป็นอย่างดี และนักเรียนอยากให้
มีทุกๆ ปีเพื่อให้รุ่นน้องได้รับโอกาสดีๆ น้ีจาก
โรตารี
โครงการมอบเครื่องมือแพทย์ 
โดยสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม
  ผ่าน Global Grant ซึ่งได้ร่วมกับ
สโมสรโรตารีช้างเผือก สโมสรโรตารีล�าพูน 
สโมสรโรตารหีรภิญุชัย และสโมสรโรตารโีคมากิ 
จากภาค 2760 เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล
สันป่าตอง โรงพยาบาลล�าพูน โรงพยาบาล
ดอยสะเก็ด มีมูลค่ามากถึง 2,263,000 บาท 
ข้อดีของโครงการนี้คือเป็นตัวอย่างของสโมสร
ขนาดใหญ่ที่ชวนสโมสรขนาดเล็กท�าโครงการ
ร่วมกันและได้ประโยชน์แก่โรงพยาบาลถึง 3 
แห่ง
โครงการฝึกอาชีพปลูกองุ่นไร้เมล็ด 
Economic & Community Development 
(VTT) Agriculture Training for Grape 
Growers โดยสโมสรโรตารีวังจันทน์
 ร่วมกับภาค 2760 ท�าโครงการฝึก
อบรมการปลกูองุน่ไร้เมลด็แบบประณตี ซึง่เป็น
นวัตกรรมของญี่ปุ ่นที่ท�าส�าเร็จแล้ว โดยส่ง
เกษตรไปฝึกอบรมที่ญ่ีปุ่นประมาณ 1 เดือน 
และกลับมาประเทศไทยน�าความรูม้าปลกู ซึง่มี
วทิยากรจากญีปุ่น่กม็าเยีย่มและสอนเพ่ิมเตมิที่
ประเทศไทยด้วย
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หลังจากที่ได้ด�าเนินการโครงการเป็นเวลานานถึง 2 ปีเศษ  
คณะกรรมการโครงการแก้มลิงหนองโนนต่ายของโรตารีได้
จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้บริจาครวมทั้งสโมสรโรตารีทุก
สโมสรแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้โรแทเรียนทุกคนได้
รับทราบ จึงขอน�าเสนอในนิตยสารโรตารีประเทศไทยด้วย 

ส�าหรับการขุดลอกแก้มลิงในระยะที่  2  นั้น กรมชลประทาน
ได้รับเงินงบประมาณจ�านวนหน่ึงแล้วซ่ึงขณะน้ีก�าลังด�าเนิน
การขุดลอก คาดว่าจะแล้วเสร็จตามงบประมาณที่ได้รับใน 
เร็ว ๆ นี้  

หนองโนนต่าย
สรุปรายรับรายจ่าย



โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ศูนย์โรตารีประเทศไทย
Rotary Centre Thailand

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,468 (2,327) 1,435 (1,401) 3,039 (2,821) 1,406 (1,370) 8,348 (7,919)
สโมสร 103 (102) 66 (66) 116 (113) 67 (67) 352 (348)

มวมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก	

	 เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนของโรตารี	 เป็นเดือนแห่งบริการเยาวชน	
(Youth	Service	Month)	และมิตรภาพโรตารี	(Rotary	Fellowships	Month)		
ซึ่งมวลมิตรโรแทเรียนต่างก็พยายามท�ากิจกรรมต่างๆ	กันอย่างกว้างขวาง	แม้ว่า
จะอยู่ในระยะภัยโควิด-19	ที่ทุกคนยังต้องระมัดระวังตนเองในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ	 	 โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ทุกสโมสรและภาคต่างก็เตรียม
การเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสรของภาค	 (DTA)	และการสถาปนาคณะ
กรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ภายใต้การน�าของนายกคนใหม่และผู้ว่าการภาค
คนใหม่ของแต่ละภาค		ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ว่าการภาคทุกท่านใน
ปีโรตารีใหม่	2020-21	รวมทั้งนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่	มา	
ณ	ที่นี้	 	 รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรทุกท่านในปีท่ีผ่านมาส�าหรับ
ผลงานอันน่าประทับใจต่างๆ	ของท่านทั้งหลาย	ภาคใต้การน�าของผู้ว่าการภาค
ทุกท่าน

	 คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทยมีการประชุมปรึกษาหารือ
กันทางออนไลน์ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยในประเด็นต่างๆ	 ท่ีจะปรับการให้
บริการของศูนย์ฯ	 เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดแก่สโมสรและภาค	 เช่น	 เน้นการ
สนับสนุนการสื่อสาร	การประสานงานประชาสัมพันธ์	และการช่วยเหลือสโมสร
และภาค	 ในการพัฒนางานบริการต่างๆ	พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ	ของ
ศูนย์ฯ	แต่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	 เช่น	การแปลเอกสารต่างๆ	ที่สโมสร
หรือสมาชิกหรือภาคต้องการ	 	 ในการอบรมต่างๆ	หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ		
ศูนย์โรตารีฯ	ได้จัด	Website	ที่สมาชิกเข้าไปเลือกดูเอกสารที่สนใจและ	down-
load	ได้ทันที	มีการปรับค่าบ�ารุงภาคโดยเฉพาะค่าบ�ารุงศูนย์ฯ	และนิตยสารในปี	
2563-64	 	 ซ่ึงโดยทั่วไปขณะนี้บ้านเมืองยังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก	อัน
เนื่องจากภัยโรคโควิด-19	ก็ควรมีการลดค่าบ�ารุงนั้นลงบ้างตามความเหมาะสม

	 ประเด็นส�าคัญในการปรับปรุงงานของศูนย์โรตารีฯ	 คือ	 การเพ่ิมงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยมากขึ้น	 ในการสื่อสารระหว่างสโมสรและภาค	 เพื่อ
ความร่วมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างมวลมิตรโรแทเรียนใน
ประเทศไทย	รวมท้ังการส่งเสริมกิจกรรมการบริการของโรตารีให้เป็นที่รู้จักแก่
คนภายนอกด้วย	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางส่ือสังคมต่างๆ	 จึงจ�าเป็นต้อง
ปรับวิธีการที่ใช้สื่อสังคมต่างๆ	ที่ทันสมัยให้มากขึ้น	เช่น	Facebook,	group	line	
และ	website	รวมทั้งนิตยสาร	ซึ่งจะมีทางเลือกให้มีนิตยสารโรตารีในรูปเล่ม
แบบเดิมและเป็น	E-Magazine	หรือออนไลน์

	 ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	ศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้ปรับปรุงการให้บริการ
หลายประการด้วยกัน	 เช่น	 การประสานงานและสนับสนุนการท�าโครงการ

ร่วมกันระหว่างภาค	 ระหว่างสโมสร	 เช่น	 โครงการแก้มลิง	 การอบรมนายก
สโมสรรับเลือกร่วมภาค	 (Multi-district	 PETS),	DTA,	DC,	การอบรมและ
ปฐมนิเทศต่างๆ	การปรับเนื้อหาสาระเอกสารส�าคัญใน	Website	 เพ่ือการ
ค้นคว้าหาข้อมูลของสมาชิก	 การแปลเอกสารต่างๆ	 ที่ส�าคัญมากขึ้น	 โดย
เฉพาะการอบรมในหัวข้อต่างๆ	 การประสานงานระหว่างโรตารีสากลและ
มูลนิธในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรตารีส�านักงานใหญ่	 หรือการ
แก้ปัญหาต่างๆ	 	 การจัดท�า	Member	 Lead	 เป็นภาษาไทยให้สมาชิกและ
บุคคลภายนอกมีโอกาสรู้จักโรตารีและแสดงความสนใจท่ีจะเป็นสมาชิกต่อ
ไปได้	 	 การสร้างภาพลักษณ์ของโรตารีในประเทศไทยในการบริการเหนือ
ตนเองด้วยโครงการกองทุนช่วยผู้ประสบภัยพิบัติฉับพลัน	 	 การประสานงาน
กับองค์กรภายในภายนอกโรตารีเพ่ือการท�ากิจกรรมร่วมกับสโมสรโรตารีใน
ประเทศไทย	 	การเปิดกลุ่มไลน์	Open	Chat	 ให้โรแทเรียนทุกคนเป็นสมาชิก
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับโรตารี	และการประสานงานร่วมกันในกิจกรรม
ต่างๆ	 	ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากโรแทเรียนทั้งหลาย	 	ส�าหรับการให้
บริการอื่นๆ	ของศูนย์โรตารีฯ	แก่โรแทเรียนและภาคทั้งหลายยังคงเดิมในเร่ือง
ทั่วไป	แต่มีการจัดระบบบางอย่างให้การบริการรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม	 	ซึ่งได้
รับความร่วมมือจากโรแทเรียนหลายท่านในการแปลเอกสารพิเศษเพิ่มเติม	 ใน	
website	บ้าง	 ในการสื่อสารทางกลุ่มไลน์	Open	Chat	หรือ	website	ต่างๆ	 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์	 เช่น	อน.	สุขกิจ	ทวีวิเสสานนท์	สโมสรโรตารีกรุงเทพ 
ตะวันออก	 	อน.	ภาณุ	ยศเมธา	สโมสรโรตารีบางกอกไซเบอร์	 	อน.	อภิศักดิ์	
จอมพงษ์	 สโมสรโรตารีแม่จัน	 ฯลฯ	 ที่ให้ความช่วยเหลือการประสานงาน
ประชาสัมพันธ์และการแปลเอกสารต่างๆ	อยู่เสมอ		

	 ในนามของศูนย์โรตารีในประเทศไทย	ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนย์
โรตารีในประเทศไทย	กรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของศูนย์โรตารีฯ	ทุกท่าน	
รวมทั้งมวลมิตรโรแทเรียนทุกสโมสรทุกภาค	 โดยเฉพาะผู้ว่าการภาคทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานของศูนย์โรตารีฯ	ด้วยดี
โดยเสมอมา	รวมทั้งก�าลังใจท่ีมอบให้กันและกันมาโดยตลอดด้วยความประทับ
ใจยิ่ง	 	 ในปีโรตารี	2563-65	ท่านอดีตผู้ว่าการภาควิวัฒน์	ศิริจางคพัฒนา	ภาค	
3360	จะท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทยต่อ
ไป	พร้อมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จากทั้ง	4	ภาค	จึงขอให้พวกเราร่วม
กันแสดงความยินดีและให้ก�าลังใจท่านทั้งหลายเหล่านั้น	ในการบริหารงานศูนย์					
โรตารีฯ	ต่อไปให้โรตารีในประเทศไทยก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น	

	 ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีตลอดไป

         

	 	 	 					ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 	 (PRID	ศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์)

	 	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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