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ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพใน   
    วิชาชีพของแต่ละบุคคล
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



สารประธานโรตารีสากล

 ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และ มิตรสหายที่รัก

 ขณะนี ้ดเูหมอืนมใิช่เวลาทีจ่ะมองกนัในด้านบวกแต่มนัก็ควรจะเป็นเช่นนัน้ เมือ่ก่อนที่
จะก่อตัง้โรตารขีึน้มา โลกของเรากไ็ด้พบกบัปัญหาเรือ่งใหญ่ๆ ทีท่ดสอบความสามารถของ
มนุษย์ในด้านความก้าวหน้าและความอดทน ต่อมาในยุคของโรตารี โลกเราต้องเผชิญภัย
พิบัติมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี พวกเราก็มีชีวิตรอดมาได้ โรตารีได้ช่วยเหลือโลกเราให้ผ่านมา
ทุกย่างก้าวจวบจนวันนี้ 
 ปัญหาใหญ่ๆ ทุกเรื่องคือโอกาสส�าหรับการย้อนไปเริ่มต้นและการเจริญเติบโต ผมได้
ประกาศคติพจน์ประจ�าปีนี้
  “โรตารเีปิดหนทาง สร้างโอกาส” ในการประชมุอบรมผูว่้าการภาคทีเ่มอืงซานดเิอโก 
ในขณะที่ปัญหาโควิด-๑๙ เพิ่งจะเริ่มต้น แต่ค�ากล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อถือมานานหลายปี
แล้ว
 โรตารี มิใช่เพียงเป็นสโมสรที่ท่านเข้าไปร่วมประชุมเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้โอกาส

ท่านอกีนบัครัง้ไม่ถ้วน เราเชือ่ในการสร้างโอกาสส�าหรบัผูอ้ืน่และตวัเราเอง เราเชือ่ในกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ของ
เราไม่ว่าจะเลก็หรอืใหญ่กต็าม จะให้โอกาสส�าหรบัผูที้ต้่องการความช่วยเหลอืจากเรา โรตารเีปิดโอกาสให้เรามชีวิีต
อยู่อย่างมีความสุข ชีวิตที่มีคุณค่า มีมิตรสหายทั่วโลก ที่ยึดมั่นในคุณค่าหลักของเราด้วยกัน
 รฐับาลประเทศต่างๆ และสถาบนัต่างๆ เริม่ให้ความชืน่ชมกบัรปูแบบหุน้ส่วนการสาธารณสขุของพวกเรา 
ทีม่คีวามส�าคญักบังานของเรา บรรดาผู้คนทีต่ดิอยูก่บับ้าน ต่างกอ็ยากตดิต่อกันและกระหายในการช่วยเหลอืชมุชน
ของตน ขณะนี้ พวกเขาก�าลังชื่นชอบกับคุณค่าการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เราให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ต้น
 ทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้เป็นข่าวดใีนเชงิบวก แต่มใิช่ว่าโรตารนีัน้มโีอกาสมากกว่าทีเ่คยมมีาในการท�างานแล้ว
จะรบัประกนัได้ว่าเราจะประสบผลส�าเรจ็ได้ โลกเราก�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็มาก แม้แต่ก่อนหน้าจะมปัีญหา
โควิด-๑๙ ก็ตาม ผู้คนเริ่มที่จะเคลื่อนตัวออกจากการประชุมที่ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันตามปรกติ เริ่มไป
ร่วมประชุมกันทางออนไลน์ ส่งเสริมมิตรภาพและมีชีวิตชีวาสานสัมพันธ์กันทางสื่อโซเชียลมีเดีย ก่อนที่พวกเราจะ
ประชุมกันทาง Zoom and Skype  คนรุ่นใหม่มักจะต้องการท�างานบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างจริงจังเสมอ แต่จะมี
ค�าถามว่าพวกเขาจะมีบทบาทส�าคัญในองค์กรโรตารีเพียงใด หรือจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในการติดต่อสัมพันธ์
แบบต่างๆ เพียงใด บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพูดจากันบนโต๊ะ ทดสอบการท�างานแบบใหม่ๆ และตระเตรียม
โรตารีในอนาคตด้วยกัน
 วิกฤติโควิด-๑๙ บังคับให้เราทุกคนต้องปรับตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับแผนปฏิบัติการใหม่ของเรา ที่เรียก
ร้องเป็นพิเศษให้เราปรับปรุงความสามารถท่ีจะปรับตัวเรา แต่การปรับตัวยังไม่เพียงพอ เราต้องเปล่ียนแปลงและ
ต้องมกีารเปลีย่นแปลงอย่างจรงิจงั หากเราจะต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาในยคุใหม่นี ้และเตรยีมโรตารเีพือ่โลกทีก่�าลงั
ต้องการอย่างมาก นีค่อืปัญหาใหญ่ของเรา มใิช่ในปีหน้าต่อไปเท่านัน้แต่ส�าหรับอนาคตต่อไปด้วย ขึน้อยู่กับเราท่ีจะ
ท�าให้โรตารีพร้อมส�าหรับช่วงเวลาใหม่ๆ เหล่าน้ี ด้วยการเปิดใจกว้างยอมรับแนวคิดใหม่ พลังงานใหม่และความ                                                                                                                                             
มุ่งม่ันของคนรุ่นใหม่ ท่ีต้องการแสวงหาทางออกส�าหรับแนวคิดใหม่ๆ เราต้องเป็นองค์กรที่ยอมรับยุคดิจิตัล          
อย่างเตม็ตวั มใิช่องค์กรทีเ่พยีงแต่มองหาวธิกีารสือ่สารออนไลน์เพือ่การประชมุแบบทีเ่ราเคยท�ากนัอยูเ่สมอเท่านัน้ 
 วันนี้ โลกต้องการโรตารีมากกว่าที่เคยมา จึงข้ึนอยู่กับพวกเราท่ีจะม่ันใจได้ว่า “โรตารีเปิดแนวทาง         
สร้างโอกาส” ส�าหรับคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย
     ด้วยความนับถือ 

โฮลเกอร์ คนัค
ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค กรกฏาคม ๒๕๖๓
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สารประธานโรตารีสากล

 ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และ มิตรสหายที่รักครับ

 ปี ๒๐๒๐ (๒๕๖๓) ปีนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล รวมไป
ถึงการแพร่ระบาดไวรัสระดับโลก และการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมที่เกิดขึ้นใหม่          
ขอให้เราระลึกว่าเราอยู่ในโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และโรตารีก็เป็นภาพสะท้อน
ของโลกนี้ด้วย 
 เราต้องพร้อมรับฟังและปรับตัวเราเอง ใช้คุณค่าหลักของเราในการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
มีมิตรไมตรีจิตในความแตกต่างและมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�า หากเรามีคุณค่าเหล่านี้อยู่ใน
ตัวและใช้แบบทดสอบสี่แนวทางในทุกแง่มุมของชีวิตเราแล้ว เราสามารถเตรียมพร้อมท่ี
จะเป็นผู้น�าได้ทุกเวลาทุกเมื่อ
 ผมมีความภูมิใจที่พวกเราได้พิสูจน์ความสามารถในการปรับตัว เราได้เผชิญหน้ากับ                                                                                                         
ภัยพิบัติแต่โรตารีก็มิได้หยุดยั้ง เราย้ายการประชุมทางออนไลน์ และค้นพบวิธีการใหม่
ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ เรายกเลิกการประชุมใหญ่โรตารีสากลที่ฮอโนลูลู และเปลี่ยน

มาเป็นการประชุมโดยพฤตินัย (virtual convention) เป็นครั้งแรก ทุกสัปดาห์เราก�าลังพิสูจน์ว่าโรตารีสามารถยืดหยุ่น                           
การประชมุไม่ว่าทีใ่ดกต็าม ในการประชมุปรกต ิบนมอืถอืหรอืคอมพวิเตอร์ โรตารมีวีธิกีารตดิต่อกบัทกุคนทีต้่องการได้ทุกเวลา 
และจะด�าเนินการเช่นนี้ต่อไป
 มีหลายท่านบอกผมว่า พวกเขาสนุกกับการประชุมแบบลูกผสมทางออนไลน์และการประชุมพบหน้ากันตามปรกติ 
มากกว่าแต่ก่อน เราจะสามารถรักษาแรงเหวี่ยง (โมเมนตัม) นี้ต่อไปอย่างไร เพื่อใช้โอกาสนี้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรตารี
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 ส�าหรับผมแล้ว การประชุมสโมสรในรูปแบบใหม่คือหัวใจหลักมิใช่การทดลองอีกต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของ                    
โรตารีที่แท้จริงในทุกวันนี้ นอกจากการประชุมสโมสรแบบทั่วไปแล้ว เรายังมีสโมสรอิเล็กทรอนิกส์ (อี-คลับ) สโมสรโรทาแรคท์           
สโมสรในที่เกิดเหตุ (cause-based club) และสโมสรผู้เดินทาง (passport clubs) สโมสรเหล่านี้ช่วยให้โรตารีเป็นแหล่งรวม
สมาชิกดียิ่งขึ้น เป็นสโมสรที่ยืดหยุ่นขึ้นและประทับใจสมาชิกใหม่ยิ่งขึ้น โปรดเยี่ยมเยียนสโมสรเหล่านี้ ไปแลกเปลี่ยนแนวคิด
กัน ร่วมเป็นหุ้นส่วนกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และส่งเสริมชุมชนของเราเองด้วย 
 เราทกุคนเหน็พ้องต้องกันว่า เราจ�าเป็นต้องขยายโรตาร ีแต่บางครัง้เรากส็ามารถตดิกับดักได้กับเกมเพิม่จ�านวนสมาชกิ 
โดยลมืมองภาพรวมใหญ่ของโรตาร ีทีส่ดุแล้วการเพิม่จ�านวนสมาชกิภาพกไ็ร้ความหมาย หากว่าปีต่อไปสมาชกิใหม่เหล่านัน้ออก
จากสโมสรของเรา จึงขอให้เราเพิ่มขยายโรตารีอย่างยั่งยืนด้วย ความยืดหยุ่นของโรตารีในการร่วมประชุมจะช่วยให้สมาชิกมี          
ส่วนร่วม ช่วยให้ชุมชนมองเห็นว่าเราแตกต่างจากสโมสรอื่นๆ ขอให้เราเฉลิมฉลองที่ปัจจุบันน้ีโรตารีมีระเบียบน้อยลงและมี                                                                                             
การรวมกันมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ นอกจากการประชุมแบบปรกติ
 ผมขอแนะน�าให้แต่ละสโมสรจัดการประชุมประจ�าปีเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นสักครั้งหน่ึง เพื่อถามค�าถามและขอค�าตอบ
อย่างตรงไปตรงมา เราได้ท�าทุกอย่างที่เราสามารถท�าเพื่อสมาชิกของเราหรือไม่ และสโมสรของเราได้สะท้อนถึงชุมชนที่เรา
บ�าเพญ็ประโยชน์หรอืไม่ เราก�าลงัใช้วธิกีารนีใ้นการประชมุระดบัสากลด้วย ผมมคีวามภมูใิจทีม่สีภุาพสตรหีกท่านท�างานกบัผม
ในคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลปีนีเ้ป็นจ�านวนมากทีส่ดุท่ีเราเคยมมีา ขอให้เรารักษาการท�างานของโรตารีไปในทิศทางน้ีทุก
ระดับชั้นด้วย เราจ�าเป็นต้องมองภาพรวมทุกด้านมากยิ่งขึ้น ให้มีความแตกต่างในประเภทอาชีพยิ่งขึ้น  เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ของโรตารี
 เป็นเรื่องท่ีน่าแปลกใจ ท่ีจินตนาการว่าเราจะมีวิธีการใหม่ในการปรับตัวและมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในปีนี้และปีต่อ
ไปอย่างไร แต่ผมมีความมั่นใจได้ว่า สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือไมตรีจิตมิตรภาพ เครือข่าย จรรยา
บรรณ และการบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารี ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าหลักที่ท�าให้โรตารีเป็นที่ประทับใจแก่ทุกคน
 พอล แฮริส ผู้ก่อตั้งโรตารีมีค�ากล่าวว่าบางครั้งบางเวลาเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง บัดนี้ถึงเวลานั้นแล้วโรตารี
เปิดแนวทาง สร้างโอกาส มีโอกาสนับไม่ถ้วนส�าหรับเราในการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้เราเข้มแข็ง ขณะที่เรามั่นคงยึด
มั่นในคุณค่าหลักของเรา
   โฮลเกอร์ คนัค

ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค สิงหาคม ๒๕๖๓



สารประธานทรัสตี

 คตพิจน์ของท่านประธานโรตารีสากล โฮลเกอร์ คนคั “โรตารเีปิดแนวทาง สร้างโอกาส” น้ัน 
ผมเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้มาก ท่านอาจถามว่าจะเป็นได้อย่างไร ขณะที่ความวุ่นวาย
ทั้งหลายก�าลังเกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันนี้ เรื่องต่อไปนี้คัดจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวอังกฤษชื่อ 
อลัน วัตต์ ที่แต่งนิทานจากลัทธิเต๋ามาช่วยอธิบายเหตุผลนี้ได้
 ครัง้หนึง่มชีาวนาคนหนึง่ทีม้่าของเขาวิง่หนอีอกจากคอกไป ตกตอนเยน็บรรดาเพือ่นบ้านก็
มาแสดงความสงสาร บอกว่า “พวกเราเสียใจที่ได้ยินว่าม้าของคุณหายไป ช่างโชคร้ายจริงๆ ” ชาวนา
ตอบสั้นๆว่า “อาจจะใช่” 
 วันรุ่งขึ้น ม้าก็กลับมาเข้าคอกพร้อมกับม้าป่าอีกเจ็ดตัว ตกเย็นเพื่อนบ้านทุกคนก็มาบอกว่า 
“ช่างโชคดีจริงๆ เดี๋ยวนี้คุณมีม้าตั้งแปดตัวแล้ว” ชาวนาก็บอกสั้นๆว่า “อาจจะใช่”
 วันต่อมา ลูกชายของขาวนาพยายามน�าม้าตัวหนึ่งออกไป ขณะก�าลังขี่ม้า เขาพลัดตกลงมา
และขาหกั เพือ่นบ้านมาเยีย่มและบอกว่า “น่าสงสารนะ โชคร้ายจรงิๆ” ชาวนากต็อบว่า “อาจจะใช่” 
 วนัต่อมา มเีจ้าหน้าทีม่าเกณฑ์ทหารเข้ากองทพั เขาปฏเิสธไม่รบัลกูชายชาวนาเพราะขาหัก 
เพื่อนบ้านก็กล่าวว่า “อย่างนี้ก็โชคดีสิ” ชาวนาก็ตอบว่า “อาจจะใช่” 
 สิง่ทีเ่ราเรียนรูจ้ากเรือ่งนีก้คื็อ ธรรมชาตนิัน้ยุง่ยากสับสน เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะบอกว่าส่ิงทีเ่กดิขึน้
นั้นจะดีหรือไม่ดี เพราะว่าท่านจะไม่มีวันทราบว่าจะเกิดผลต่อเนื่องอย่างไร เราทุกคนสามารถทราบ
ได้ว่าทุกๆ กิจกรรมและผลสืบเนื่องที่ตามมาย่อมจะมีโอกาส – โอกาสที่จะสร้างคุณค่าหรือมีความ
ปรารถนาให้ลงมือกระท�าเพื่อให้โลกเราดียิ่งขึ้นอีกนิดในรูปแบบที่เราต้องการ
 มูลนิธิโรตารีนั้นเป็นดุจท่อร้อยสายไฟที่ท�าไห้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่า โดยอาศัย
มูลนิธิ เรากระท�าในส่วนของเราเพื่อให้โลกปลอดโปลิโอในที่สุด นอกจากนั้น เราสามารถสนับสนุน
โครงการโควิด-๑๙ ที่ส�าคัญๆ โครงการต่างๆ เพื่อเตรียมการให้โลก ในความพยายามจัดหาวัคซีนที่
จ�าเป็นต้องใช้โดยเร็ว เรายังสามารถสานต่องานบ�าเพ็ญประโยชน์ส�าหรับผู้คนที่ยากไร้ในขณะท่ีงาน
บ�าเพ็ญประโยชน์ปรกติอีกมากมายที่ต้องหยุดชะงักไป 
 องค์กรโรตารีของเราจะมีโอกาสดีที่จะเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งยิ่งขึ้นในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือ
ไม่? อาจจะใช่ ช่วงนี้จะเป็นโอกาสดีส�าหรับท่านเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าหรือไม่? อาจจะใช่ ขึ้นอยู่กับท่าน
ทั้งหลายและตัวผมเองด้วย 

เค. อาร์. ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์. ราวินดรัน กรกฏาคม ๒๕๖๓
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สารประธานทรัสตี

 มีความแตกต่างในโลกของปัญหาและการท้าทาย
 ถ้าเจ้าผึง้น้อยเผชญิหน้ากบัต่อยักษ์ เจ้าผึง้น้อยอาจจะมปัีญหา แต่ถ้าเจ้าผึง้น้อยมฝีงูผึง้น้อย
มาด้วยกันและเผชิญหน้ากับต่อยักษ์ตัวนั้น มันก็จะเป็นปัญหาของต่อยักษ์
 นี่คือเรื่องจริงในธรรมชาติ แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่มนุษย์ต้องเผชิญด้วยเช่นกัน เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ที่ผมต้องเผชิญหน้าซ่ึงยิ่งใหญ่กว่าทรัพยากรที่ผมมี มันก็จะเป็นปัญหาของผม อย่างไร
กต็าม หากผมมทีรพัยากรมากกว่า สถานการณ์นัน้กเ็ป็นแค่สิง่ท้าทายเท่านัน้ บางครัง้เรากม็องปัญหา
ของเราสูงเกินไปและประเมินความสามารถของเราต�่ากว่าที่จะเอาชนะปัญหานั้น 
 การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่เกินก�าลังของมูลนิธิโรตารี แต่ว่า
ในขณะที่สิ่งต่างๆ เดินหน้าต่อไป เรามิได้อนุญาตให้โควิด-๑๙ ผ่านเราไปง่ายๆ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน
ที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนทุนสู้ภัยพิบัติจ�านวน ๒๐๘ ทุนเป็นเงิน ๕.๒ ล้านเหรียญสหรัฐ และมอบทุน
ระดับโลก (Global Grants) ๑๖๙ ทุนเป็นเงิน ๑๓.๘ ล้านเหรียญสหรัฐด้วย ทั้งหมดภายใน ๓ เดือน 
เราได้เฉลี่ยเงินบริจาคของมิตรโรแทเรียนน�ามารวมกับทุนของมูลนิธิ และเงินทุนจากองค์กรอื่นอีก
หลายราย สมทบให้โครงการใหญ่ขึ้นและมีผลกระทบมากขึ้น
 เราจะไม่ยอมให้มหันตภัยจากโรคระบาดนี้เอาชนะเรา ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า        
โรแทเรียนเป็นผู้ท่ีอยากรู้อยากเห็น เป็นกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์และมีความฝันยิ่งใหญ่ให้
โลกดียิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันเราก็มีความแข็งแรง สามารถทนแรงเสียดทานที่ท้าทายผู้อื่นจนอาจขอ             
ยอมแพ้
 เรามิได้อยู่นิ่งเฉยระหว่างล็อคดาวน์การแพร่ไวรัส เราระดมทุนและท�าโครงการต่างๆ เช่น
เดียวกับเมื่อเราท�าในขณะที่ไม่มีการล็อคดาวน์ เราระลึกเสมอว่านี่คืองานเดียวกันกับงานที่เราเคยท�า
อยู่เสมอ – ยื่นมือออกไปช่วยคนที่มีทุกข์ยากล�าบาก – ยกเว้นเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรากระท�า คือ 
 • ขั้นตอนการเตรียมการและส่งมอบโครงการของเรา--เปลี่ยนไป
 • วิธีการสื่อสารในสิ่งที่เรากระท�า--เปลี่ยนไป
 มูลนิธิโรตารีมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ผ่านพายุร้อนหนาวมาก็มาก บางครั้งพายุอ่อนก�าลัง
และบางครั้งพายุก็ท�าลายล้างโลก ขอบคุณส�าหรับความเข้มแข็ง ความเสียสละและความมุ่งมั่นของ         
โรแทเรยีนและระดบัการท�างานทีพ่วกเขาลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง ผมจงึเชือ่มัน่ว่ามูลนธิขิองเราจะเดนิ
หน้าเผชิญอนาคตด้วยความหวังและแรงบันดาลใจที่เกิดใหม่
 มลูนธิขิองเราจะผ่านพ้นการแพร่ระบาดไวรสัในโลกครัง้นีอ้ย่างแขง็แกร่งและแขง็แรงยิง่ขึน้ 
ตราบเท่าที่ท่านทั้งหลายยังสืบสานความเชื่อมั่นและไว้วางใจในมูลนิธิของเรา 

เค. อาร์. ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์. ราวินดรัน สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี
pr.pichet3330@gmail.com



อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

บทบรรณาธิการ

บ้านผาฮี้ โฮมสเตย์
กาแฟ อาหารและที่พัก
Phahee Valley cafe&homestay
Ban Phahee 19 Moo.10, 
Pong Ngam, Mae Sai District, 
Chiang Rai 57130

Cr.รทร.ก้องเกียรติ ต๊ะพรหมมา 
   สโมสรโรตารีแม่สาย

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

Mid Pandemic, Post Pandemic, Second wave!
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเราอยู่ท่ามกลางการระบาด
หลังโรคระบาด หรือ ระบาดรอบสอง
และจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานเท่าใด
ถึงจุดที่จะมีวัคซีนป้องกันรักษาโรคนี้

บ้านเราเป็นหนึ่งในน้อยแห่งจากทั่วโลก 
ที่ยังสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้ดี
แต่ผลกระทบจากโรคระบาดน้ี โดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสเลยทีเดียว

ในวันที่นักท่องเที่ยวต่างชาติแทบจะเป็นศูนย์
ในขณะที่เราต้องพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก
ผูป้ระกอบการและผูค้นทีเ่กีย่วข้องเดอืดร้อนกนัถ้วนหน้า

ในฐานะฟันเฟืองเล็กๆ ในโรตารี และในบ้านเรา
จึงอยากจะขอเชิญชวนมวลมิตรทุกท่าน 
ได้ออกไปร่วมประชุม จับจ่ายใช้สอย เดินทางท่องเที่ยว
เพื่อจะได้บรรเทาและช่วยขยับเขยื้อนวงล้อเศรษฐกิจ
ในยามนี้จะหวังพึ่งใครก็ยาก คงต้องช่วยกันเอง
ตามก�าลัง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช โยธาวุธ

**สรุปความเสียหาย ในภาคการ
ท่องเที่ยวของไทย โดย ลงทุนแมน**



นิตยสารโรตารีประเทศไทย
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สนเทศโรตารี

	 First	 Impression	ถือว่าค�านี้ยังใช้ได้ตลอดกาล	ทุกท่าน
ลองคดิตามนะครบั	ในวนัหนึง่ทีเ่ราจะต้องได้สมัผสัหรอืเรยีนรูบ้คุคล	
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น	 แน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก่อน
จะไปสมัผสักบับคุคลหรอืองค์กรจรงิๆ	นัน่กค็อื	โปรไฟล์ของเขาหรอื
องค์กรนั้นๆ	หรือง่ายๆ	ถ้าเราต้องการจะรู้จักเพื่อนใหม่สักคน	เราก็
จะต้องแอบศึกษาเขาจากท้ังคนรอบข้าง	 คนท่ีรู้จัก	 หรือแม้กระทั่ง
โปรไฟล์ต่างๆ	 ที่เขาเป็นใช่มั้ยครับ	 ย้อนกลับมาถึงองค์กรที่เรียกว่า	
“โรตาร”ี	ทกุท่านลองถามกลบัไปกบัตนเองหรอืสมาชกิในสโมสรว่า	
เมื่อพูดถึงโรตารี	 เขานึกถึงหรือภาพในหัว
ของเขาคืออะไร	 และลองถามไปยังคนท่ี					
ไม่ใช่โรแทเรียน	ด้วยค�าถามเดยีวกนั	เพือ่รบั
รู้ว่าภาพในหัวของคนที่ไม่ใช่โรแทเรียน	นั่น	
ค�าว่าโรตารีในมุมมองของเขาคืออะไร
	 	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 โรตารีสากล	
พยายามจะส่งเสริมในส่วนของภาพลักษณ์
องค์กร	เพือ่ให้ชาวโรแทเรยีนทัง้เก่าและใหม่	
รวมไปถึงประชาชนที่ไม่ใช่โรแทเรียน	 ได้มี
มุมมองของภาพจ�าในหัวของเขา	 ซึ่งถือว่า
เป็น	first	 impression	ที่ดีได้	แล้วค�าถาม
คือ	 ภาพจ�าแบบไหนที่ทางโรตารีสากล	
ต้องการที่จะสร้างขึ้นให้ประชาชนได้รับรู้	 แน่นอนครับว่าภาพหนึ่ง
ภาพ	ควรจะสือ่ความหมายในตัวของมนัเอง	ได้เล่าเรือ่งราวในตวัของ
มันเองได้ดี	 ดังนั้น	 campaign	 “People	 of	 Action”	 จึงเกิดขึ้น	
เพราะโรตารีสากลได้เลง็เหน็ว่า	สิง่ทีพ่วกเรามอบประโยชน์แก่ชมุชน
ของเราที่ดีที่สุดก็คือ	 โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	 ดังนั้นการ									
ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีเราเรียกกันว่า	 “People	 of	 Action”	
หรอื	“ฅนลงมือท�า”	ทางโรตารสีากลคดิเหน็ว่า	จะเล่าเรือ่งราวทีพ่วก
เราชาวโรแทเรียนได้ท�ากันอยู่ถึงทุกวันน้ี	 และท�าให้เกิดภาพจ�าที่ดี
แก่ประชาชนทกุคน	ทีส่�าคัญหลายภาพท�าให้เกดิความประทบัใจขึน้	
และอาจเข้าไปในใจของทุกๆ	คน	
	 คราวนี้เรามาพูดถึงว่า	 ภาพประเภทไหนที่เราสามารถน�า

ไปเผยแพร่ในส่วนของ	People	of	Action	ได้บ้าง	จริงๆ	แล้วมีหลัก
เกณฑ์มากมายตามแบบฉบบัของโรตารสีากล	ซึง่ท่านสามารถเข้าไป
ดูได้ใน	My	Rotary	แต่ผมจะแนะน�าส่วนส�าคัญหลักๆ	ให้เข้าใจได้
ง่ายมากขึน้	เพราะเราไม่ใช่ช่างภาพมอือาชีพ	ดงันัน้	เราเอาหลกัการ
ง่ายๆ	มาใช้จะเป็นประโยชน์กับโรแทเรียนมากกว่า	ดังนี้

	 •	 ภาพที่เราจะเลือกเป็นภาพเกี่ยวกับกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ	ไม่ใช่ภาพการพบปะมิตรภาพสังสรรค์

	 •	เป็นภาพแบบเผลอๆ	ภาษาช่างภาพ
คอืภาพแนวแคนดติ	โดยไม่ต้ังใจมองกล้องหรอื
ยิ้มให้กล้อง
	 •	เป็นภาพที่เห็นทั้งผู้ให้	(โรแทเรียน)	
และผู้รับ	(ประชาชน)	และที่ส�าคัญในส่วนของ
ผูใ้ห้ควรมตีราโรตารสีากลประดบัในตวัไม่ว่าจะ
เป็น	เสื้อผ้า	หมวก	อย่างน้อย	1	จุด	เพื่อแสดง
ให้เรารู้ว่าเป็นโรแทเรียน
	 •	 มองแล้วส่ือความหมายที่อบอุ่น	 มี
ความสุข	เล่าเรื่องราวได้ดีจับใจคนมอง

ถงึเวลาแล้วครบัทีพ่วกเราจะช่วยกนัเผยแพร่สิง่
ดีๆ 	ทีม่ปีระโยชน์ทีพ่วกเราได้ท�าให้แก่ชมุชน	ผ่านทางภาพแห่งความ
ประทับใจ	 ภาพที่ได้เห็นถึงความสุขของผู้ให้	 คือชาวโรแทเรียนกับ
ผู้รับคือประชาชนในชุมชนน้ันๆ	 ภาพที่ส่ือความหมายดีๆ	 แสดงถึง
ความอบอุ่น	แล้วเชื่อไหมครับว่า	หลังจากที่เราเผยแพร่ภาพเหล่านี้
ออกไป	เราจะได้เสยีงตอบรับกลบัมาทีด่	ีเราอาจจะมสีมาชกิทีอ่ยาก
ร่วมอดุมการณ์เดยีวกันเพิม่ขึน้ในสโมสร	เราอาจจะมโีครงการใหม่ๆ	
จากทางชมุชนต่างๆ	ทีไ่ด้เหน็สิง่ทีเ่ราเผยแพร่ออกไป	ท�าให้ประชาชน
รูจั้กพวกเราได้ดขีึน้และเข้าถงึพวกเราได้มากขึน้ด้วยเช่นกนั	หวงัเป็น
อย่างยิ่งว่าทุกๆ	 สโมสรจะช่วยกันสร้างภาพจ�าใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้น							
ต่อทุกๆ	คนนะครับ	

“ภาพลักษณ์โรตารี”

“ สิ่งที่พวกเรามอบ
ประโยชนแ์ก่ชุมชน

ของเราที่ดีที่สุด ก็คือ 
โครงการ

บ�าเพ็ญประโยชนต์่างๆ ”

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี 
ภาค 3360

อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์



รอยต่อ
	 ช่วงท้ายปีต่อต้นปีของโรตาร	ีจะต่างไปจากปีสากลด้วยเหตุ
ที่ในปีสากลผู้คนจะคิดถึงกิจกรรม	countdown	ที่ปวงชนจะออกมา
ท�ากิจกรรมหลากหลาย	 เช่น	 จุดพลุ	 นัดพบกันเพ่ือนับถอยหลัง											
สวดมนต์ข้ามปี	ใส่บาตรต้นปี	ฯลฯ	อีกมากมาย	แต่ปีของโรตารีซึ่งเริ่ม
ในวันที่	1	กรกฎาคม	ถึง	30	มิถุนายน	มักจะกลืนๆ	กันไป	
	 กิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือรอยต่อมักต้องเริ่มเร็วนิด			
ช้าหน่อย	ได้แก่งานเลีย้งอ�าลาและขอบคณุนายกสโมสร	ร่วมไปกบัการ
ต้อนรบันายกสโมสรคนใหม่	งานสถาปนาคณะกรรมการบรหิารสโมสร	
ซึ่งมักลากยาวจากเดือนมิถุนายนเลยมาจนถึง
กรกฎาคม	โรแทเรียนจะเดนิทางกันเป็นทีค่กึคกั	
เจอกันตามปั๊มน�้ามันก่อนถึงปลายทาง
	 ปีน้ีต่างออกไปมาก	 หลังจากเราตื่น
เต้น	ตกใจ	กบัการมาเยอืนของ	COVID-19	และ
ผูค้นส่วนใหญ่	“อยูบ้่าน	หยดุเชือ้	เพือ่ชาต”ิ	บาง
วันมีความกังวลว่าจะต้องอยู่บ้านเพิ่ม	 14	 วัน
ไหมหากต้องไปธุระในกรุงเทพฯ	 และจังหวัด	
เสี่ยงอื่นๆ	 กิจกรรมที่ต้องพบปะกันหายไป	
กิจกรรมทาง	 social	media	 ดูจะเพิ่มขึ้นเป็น
ล�าดับ	
	 สโมสรที่เริ่มจากการคุยกันทาง	 line	
เปลี่ยนแปลงเป็นประชุมทาง	 line	 และบัดน้ี
พัฒนาเป็นประชุมผ่าน	Zoom	มากขึ้น	สังเกตว่าคนใน	Zoom	แต่ง
ตวัตามสบาย	ใส่ชดุนอน	กางเกงขาสัน้	ไม่แต่งหน้าเพราะอยูบ้่าน	ท�าให้
บรรยากาศการประชุมแปลกออกไป	
	 โรแทเรยีนหลายคนนกึขึน้ได้ว่า	แม้จะอยูบ้่านแต่ตามสบาย
เกินไปเห็นจะไม่สวย	ไม่หล่อ	หยิบสูทสโมสรมาสวมทับชุดเสียหน่อย
กดู็ดขีึน้	บางคนพฒันาถงึขัน้ใส่ชดุประจ�าสโมสร	แต่งหน้า	ทาปาก	ครบ
เครื่องมานั่งหน้าจอ	 อย่างนี้แหละที่เรียกว่าโรแทเรียน	 คือมักท�าเอง	
ไม่ชอบให้บอก	 ท�าอย่างท่ีตนเองคิดว่าดี	 อย่างน้อยๆ	 ก็แอบคิดว่า									
โรตารีีเป็นสังคมของคนดี	ท�าอะไรๆ	ก็ดีๆ	เข้าไว้หน่อย
	 ปีใหม่	 “โรตารีเปิดแนวทาง	 สร้างโอกาส”	ปีของนายกรุ่น	
116	ตัวเลขประจ�ารุ่นช่วยให้โรแทเรียนคึกคักขึ้นเป็นอย่างมาก	มีรุ่น
โดยไม่ต้องไปเข้าชั้นเรียน	เป็นเครือข่ายชั้นดียิ่งกว่าเครือข่ายใดๆ	เลย

ทีเดียว	บางภาคมีเพลงประจ�ารุ่นขึ้นมาอีกต่างหาก	เพลงท�าให้คึกคัก	
ท�าให้เกิดหมู่เหล่า	
	 เกิดสมมุติฐานขึ้นมาว่า	 เพลงชาติไทยคนไทยก็ต้องร้องได้	
เพลงของโรตารี	โรแทเรียนควรร้องได้	หลายสโมสรมีสมุดเพลงไว้ร้อง
ก่อนเปิดประชุม	 เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยือน	 เพื่อลาแล้วพบกันใหม่	
บางสโมสรร้อง	3	เพลง	คือเพลงชาติ	 เพลงโรตารีสัมพันธ์	และเพลง
ประจ�าสโมสร	
	 เรายงัมเีพลงประจ�าปีทีม่เีนือ้เกีย่วกบัคตพิจน์ของแต่ละปีท่ี

มักแต่งโดย	อน.ทนงศักดิ์	วิบูลย์มา	ภาค	3350	
ให้พวกเราได้ร้องเสมอมา	 มีเพลงไทยปนฝรั่ง	
เช่น	 เพลงสวัสดี	 ร้องเมื่อไรก็ประทับใจเมื่อนั้น	
ดจูะบอกความเป็นตวัตนของคนไทยได้ด	ี	เพลง
อื่นอีกมากมายที่อาจใช้แสดงตัวตนของโรแท-
เรียนว่า	 เป็นผู้มีดนตรีการ	มิใช่	 “ชอบกลนัก”	
แต่อย่างใด	
		 วิธีท�างานของสโมสรโรตารี	มักจะมอง
เป้าหมายและลู่ทางผ่านกติกาของใบประกาศ
เกียรติคุณประจ�าปี	บางปียาก	บางปีง่าย	แต่ปี	
“เปิดแนวทาง	สร้างโอกาส”	นี้ดูเหมือนจะเปิด
โอกาส	ให้ทกุสโมสรได้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุ	
เพราะการท�ากิจกรรมให้ได้ครบอย่าง	13	ข้อใน	

25	ข้อนั้น	ไม่ยากนัก	หากเป็นการสอบก็แค่ผ่านเกินครึ่ง	เท่านั้นเอง	
	 แต่การประมวลผลนั้นต้องบันทึกผ่าน	 Rotary	 Club	
Central	 จะได้เป็นที่ประจักษ์แจ้ง	 คือ	 ท�าไปแจ้งไป	 แจ้งใคร?	 แจ้ง
ที่ไหน?	ก็คือแจ้งผ่าน	Rotary	Club	Central	ไปยังผู้อ่าน	ใครอยาก
ทราบว่า	25	ข้อมีอะไรบ้างก็ขอเรียนเชิญเปิด	Rotary	Club	Central	
แล้วจะทราบว่าข้อใดยาก	ข้อใดง่าย	หากมีสโมสรจ�านวนมากกว่าครึ่ง	
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ	 ท่านผู้ว่าการภาคก็จะได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณไปด้วย	
	 แม้จะเป็นปีทีโ่รแทเรยีนต้องเริม่คุน้ชินกับความรูส้กึใหม่คือ	
ต้องกระชับมิตรแม้จะอยู่ห่างไกล	 ต้องอาศัย	 social	media	 เป็น						
ตวัช่วยตามแบบคนรุน่ใหม่	และโปรดมัน่ใจว่าสถานการณ์จะดีขึน้เป็น
ล�าดับ	

“วิธีท�างานของ
สโมสรโรตารมีักจะมอง 

เป้าหมายและลู่ทาง
 ผ่านกติกาของ 

ใบประกาศเกียรติคุณ 
ประจ�าปี”

Article : บทความ
อน. ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี 

สโมสรโรตารีพะเยา 
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โฮลเกอร์ คนัค มีวิสัยทัศน์ที่สดใสต่อโรตารี ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเพื่อนๆ 
เรื่องต่างๆ ก็ผ่านไปได้

หัวใจยังหนุ่ม

by Jenny Llakmani | photography by Samuel Zuder
ผู้แปล อน. ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก

โฮลเกอร์ คนัค ก�าลังดูดฝุ่น
   สโมสรโรตารีแฮร์สซอกตุม เลาเอิร์นบวก-เมอลิน 
(Herzogtum Lauenburg-Mölln) ได้จัดตลาดนัด
คริสต์มาสประจ�าปีบนแนวระเบียงในวิหารรัตเซอร์บวร์ก 
(Ratzeburg) ของยุคศตวรรษที่ 12 ในสองวันที่ขายของ
หัตถกรรม ขายต้นมิสเซิลโท ขนมเค้กและคุกก้ีพ้ืนบ้าน 
ท�าให้สโมสรได้เงินประมาณ 8,000 ยูโร ซึ่งในปีนี้จะมอบ
เงินให้แก่องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไรของเยอรมนีที่ให้การ
สนับสนุนเด็กที่ป่วยหนัก ในระหว่างที่สมาชิกสโมสรท�าการ
รื้อถอนบูธและเก็บโต๊ะเก้าอ้ี คนัคก็คว้าเครื่องดูดฝุ่นและ
ก้มหน้าก้มตาดูดเศษหินเศษดินและเศษขยะตามพื้น
  ปัจจุบัน (ขณะสัมภาษณ์) คนัคเป็นประธาน  
โรตารีสากลรับเลือกซึ่งก�าลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ารับ
ต�าแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่เขาก็ยังเป็น       
โรแทเรียนปกติ และเป็นสมาชิกของสโมสรมา 27 ปี มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสโมสรเหมือนคนอ่ืนๆ “เขาแค่อยากเป็น
เพื่อนคนหนึ่งในหมู่เพื่อนๆ” บาร์บาร่า ฮาร์ดคอป สมาชิก
สโมสรกล่าว
  มีวลีภาษาเยอรมันกล่าวว่า ‘man holt die 
Leute ins Boot’ ซึ่งมีความหมายว่า การรวมผู้คนให้มา
ท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ในปีที่ก�าลังจะ
มาถึงนี้โรแทเรียนจะได้เห็นว่าโฮลเกอร์ คนัค ไม่ได้เป็นคน
ที่ยืนอยู่ข้างสนามขณะที่คนอ่ืนท�างาน แต่สิ่งที่ส�าคัญไม่
แพ้กันส�าหรับคนัคคือ ปรัชญาที่ว่าการท�างานหนัก  ไม่ได้
หมายความว่าคุณจะไม่มีช่วงเวลาดีๆ เขาใช้เวลาในปีนี้เพ่ือ
หาคนเข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความส�าคัญ

ล�าดับแรกกับคนหนุ่มสาว เขาจะพยายามท�าอย่างดีที่สุด
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความสุขกับตัวเอง
  “มันเป็นหลักการพื้นฐานของโฮลเกอร์”ฮิวเบอร์
ตัส ไอช์บลัตต์ (Hubertus Eichblatt) ซ่ึงเป็นเพ่ือนเก่า
ของเขาและสมาชิกสโมสรกล่าว “เมื่อเรามารวมอยู่ด้วยกัน
มันต้องสนุก”
  โฮลเกอร์ คนัค เป็นประธานโรตารีที่ไม่เหมือน
คนอ่ืน ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาใส่กางเกงยีนส์และไม่
ผูกไท เขาเป็นประธานโรตารีชาวเยอรมันคนแรก และ
มาถึงต�าแหน่งนี้ได้ โดยท่ีแต่งตัวผิดจารีตประเพณี  ไม่
เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆ เขาไม่ได้ก้าวผ่านต�าแหน่งของ                                                                      
โรตารีทีละขั้น เขาเป็นนายกสโมสรและผู้ว่าการภาค แต่
ได้ด�ารงต�าแหน่งในโรตารีสากลเพียงต�าแหน่งเดียว โดย
เป็นผู้น�าการฝึกอบรมก่อนท่ีจะมาเป็นกรรมการบริหาร 
และเขายังจ�าได ้ว ่าในการประชุมสัมมนาเจ ้าหน้าที่                  
โรตารี (Rotary Institute) มีผู้คนถามเขาว่าเขาเคยท�า             
ต�าแหน่งอื่นๆ อะไรในภาคมาก่อนเป็นผู้ว่าการภาค “ผม
ตอบว่า ‘ไม่เคย ไม่เคยครับ’ ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้
พวกเขามาก” เขาเล่า
  สิ่งท่ีท�าให้คนัคเป็นที่รู ้จักมากที่สุดคือ การ
ท่ีเขามีส่วนร่วมในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนของ            
โรตารี ประสบการณ์นั้นเป็นท่ีซาบซึ้งและมีความหมาย
ยิ่งใหญ่มากต่อเขาและซูซานภรรยาของเขา พวกเขาไม่มี
ลูกของตัวเองแต่พวกเขาได้เปิดบ้านตัวเอง และเต็มใจรับ
นักเรียนหลายสิบคน “บ้านของคนัคมักมีแขกมาเสมอโดย
เฉพาะคนหนุ่มสาว” เฮลมุท คนอทท์ (Helmut Knoth) 

โฮลเกอร์ คนัค 
ประธานโรตารี

สากล ปี 
2563-64 
“เขาดูหนุ่ม” 
เพื่อนคนหนึ่ง

กล่าว 
“อ่อนเยาว์!”
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ภาพบน: ปาร์ตี้
คริสต์มาสสุดประทับใจ
ที่สโมสรแฮร์สซอกตุม 
เลาเอิร์นบวก-เมอลิน 
ในเดือนธันวาคม คนัค
คุยกับเพื่อนสมาชิก 
บาร์บาร่า ฮาร์ดคอป 
และเกอร์ริท สามีของ
เธอกับแจน ชเมดีส 

ภาพหลังขวา: 
สนุกสนานกับมิตรภาพ

ของสโมสรคือ 
(จากซ้าย) 

คาร์สเตน เลสซิ่ง, 
ซูซาน เลสซิ่ง,         

แอนเดรียส “ซันนี่” 
ชูลส์ และ             

ฮาโร-ไมเนอร์ท 
ปีเตอร์เซ่น

 2020 RI President

เพื่อนและสมาชิกของสโมสรของโฮลเกอร์กล่าว “พวกเขา
มีแขกหลายร้อยคนตลอดหลายปีที่ผ่านมา”
  หลั งจากไม ่นานที่ ได ้ เข ้ าร ่ วมกับสโมสร         
โรตารีในปี 2535 คนัคได้ช่วยเหลือการออกค่ายของ
นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นในทางตอนเหนือของ
เยอรมนี เขาประทับใจเรื่องน้ีทันที “ผมคิดว่ามันเป็น
โปรแกรมท่ีสุดยอดมากจริงๆ” เขากล่าว “นี่คือสิ่งที่คุณ
พูดกันในภาษาเยอรมันว่า ‘wo dein Herz aufgeht’ 
หมายถึงหัวใจคุณเปิด เมื่อใดก็ตาม ที่คุณได้พูดคุยกับ
บรรดาหนุ่มสาว พวกเขาจะบอกคุณว่า ‘มันคือช่วงเวลา
ที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน’ บางครั้งผมคิดว่าพวกเขาก็รู้สึก
แปลกใจตัวเองกับสิ่งท่ีพวกเขาสามารถท�าได้และความ
เป็นไปได้ที่เปิดขึ้นโดยผ่านโรตารี”
  โอกาสได้เปิดให้กับคนัคเช่นกัน เขาได้เป็น
ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสร และหลังจากท�า
หน้าที่เป็นผู้ว่าการภาค 1940 ในปี 2549-50 เขาถูกขอให้
เป็นประธานเยาวชนแลกเปล่ียนร่วมภาค ซ่ึงเป็นต�าแหน่ง
ที่เขาด�ารงอยู ่จนกระทั่งถึงวันก่อนที่เขาจะเริ่มด�ารง

ต�าแหน่งในคณะกรรมการ
บริหารของโรตารีในปี 2556 
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาสังเกต
ว่าเขามักพึ่งคนอื่นเสมอ “คุณ
ปรับวิสัยทัศน์ร่วมกันและจาก
นั้นเราก็เดินไปข้างหน้าด้วย
กัน” เขากล่าว “ทุกคนต่าง
มีเส้นทางเดินที่ต ่างกันเล็ก
น้อย ไม่เคยมีถนนเพียงเส้น
เดียว แต่เป้าหมายควรเป็น
เป้าหมายเดียวกัน”
  คนหนุ ่มสาวดูจะ
เข้าใจในวิธีการของคนัคได้ดี 
“โฮลเกอร์มีวิสัยทัศน์และเขา
ก็ก�าลังท�าตามวิสัยทัศน์นั้นค่ะ” บริตตานี อาเธอร์ สมาชิก
ของสโมสรโรทาแรคท์เบอร์ลินและสโมสรโรตารีเบอร์ลิน
อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว “และต้องยอมรับว่าวิสัยทัศน์
นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับเขา ท้ังโฮลเกอร์และซูซานได้รับ
นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนหลายสิบคน คุณคิดไหมว่าเขา



“เขาตลกสุดๆ และ
จิตใจดี แต่เขาเป็น
คนจริงจังกับสิ่งที่
ต้องท�า ซึ่งนั่นเป็น
เหตุผลว่า ท�าไมเขาจึง
เป็นผู้น�าที่น่าสนใจ”

ท�าทุกอย่างเพื่อท่ีว่าในปี 2563 เขาสามารถพูดได้ว่า ‘เรา
จ�าเป็นต้องลงทุนในเร่ืองเยาวชน’?  นี่คือสิ่งที่พวกเขาเป็น
ค่ะ”
  อาเธอร์ยังเห็นว่า คนัคมีความตั้งใจเป็นพิเศษที่
จะท�าในเรื่อง “ศักยภาพ ไม่ใช่ประสบการณ์” ในปี 2555 
ในฐานะนักเรียนทุนทูตสันถวไมตรีชาวออสเตรเลียใน
ประเทศเยอรมนี อาเธอร์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสั้นๆ 
กับโฮลเกอร์ในที่ประชุมของสโมสร และสิ่งนี้น�าไปสู่การ
บรรยายของเธอเกี่ยวกับ “ช่วงเวลาโรตารี” ในท่ีประชุม
ฟอรั่มสันติภาพในกรุงเบอร์ลิน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนโดย
ประธานโรตารีสากลปี 2555-56 นายซากุจิ ทานากะ และ
หลังจากการน�าเสนอของเธอ เธอคิดว่าเธอก็น่าจะจบแค่
นั้น แต่คนัค ผู้จัดฟอร่ัมและตอนน้ันก�าลังเก็บข้อมูลส�าหรับ
จัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โรตารี กลับมีแนวคิดอื่น 
“ฉันเพ่ิงพูดกับโรแทเรียนหลายร้อยคน” เธอหวนคิด “ฉัน
รู้สึกดีมาก” และเขาก็ถามว่า “คุณอยากจะมาช่วยเรื่องการ
ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โรตารีไหมครับ?” และฉันก็ตอบ

ว่า “อยากค่ะ!”
  เช่นเดียวกับโรแทเรียนคนอื่นๆ อาเธอร์มอง
เห็นส่วนลึกของบุคคลิกภาพแห่งการโน้มน้าวของคนัค 
“เขาตลกและสุภาพมาก แต่ก็ขึงขังจริงจังกับบางเรื่อง            
นี่คือเหตุผลว่าท�าไมเขาถึงเป็นผู้น�าที่น่าสนใจ เขามีความ
สามารถในหลายต�าแหน่งตามแต่ที่คุณต้องการให้เขาท�า”

  โฮลเกอร์และซูซาน คนัค ชอบท่องเที่ยว แต่
พวกเขาก็ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านเกิด ซูซาน
อยู่ในรัตเซอบวร์ก (Ratzeburg) ส่วนตัวเขาอยู่ในหมู่บ้าน       
โกรสโกรนอ (Groß Grönau) ที่อยู่ใกล้เคียงประมาณ 40 
ไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮัมบูร์ก การเลี้ยงดูของ
พวกเขาคล้ายกันอย่างน่าทึ่ง ต่างเกิดในปี 2495 และอาศัย
อยู่ที่ร้านค้าซ่ึงเป็นธุรกิจของครอบครัว พ่อและปู่ของซูซาน
เป็นคนท�าไส้กรอก ส่วนปู่ทวดของโฮลเกอร์เป็นคนก่อตั้ง 
ร้านเบเกอรี่ เม่ือปี 2411 “พวกเราเป็นท่ีรักของทุกคนมาก
ครับ” โฮลเกอร์จ�าได้ “ทุกคนห่วงใยคุณ ทุกคนรู้ดีว่าที่ตรง
นั่นมีคุณ”
  ฮิวเบอร์ตัส ไอช์บลัตต์ ก็เป็นคนที่โตมาใน      
รัตเซอบวร์กด้วยเช ่นกัน ที่ ซ่ึงน ้องสาวของเขาและ                        
ซูซานซึ่งเดิมมีนามสกุลว่า ฮอร์ส เป็นเพื่อนกันในวัยเด็ก           
“ครอบครัวของฮอร์สมีบ้านใหญ่โตกว้างขวางมากเหมือน
กับโฮลเกอร์” เขาเล่า “เพื่อนๆ มักจะเดินเข้าๆ ออกๆ 
ประจ�า”
  โฮลเกอร์และซูซานอาศัยอยู่ในบ้านท่ีคร้ังหนึ่ง
เคยเป็นบ้านคุณยายของซูซาน บ้านติดกันเป็นบ้านของ 
ซาบีน ไรเบนซาห์ม น้องสาวของซูซานซ่ึงเป็นบ้านที่
สองคนพี่น้องเติบโตมาด้วยกัน ประมาณสิบปีก่อนหลัง
จากสามีของซาบีนเสียชีวิต บาร์บาร่า สตาท น้องสาว
ของโฮลเกอร์ก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องชั้นบนสุดของบ้านหลัง
นั้น บ้านสองหลังมีห้องพักแขกทั้งหมดเก้าห้อง และการ
มีหลานๆ 12 คนของ                        
บาร ์ บ าร ่ า  นั ก เรี ยน
เยาวชนแลกเปลี่ยนท้ัง
อดีตและปัจจุบันหลายสิบ
คนและเพื่อนอีกมากมาย 
จะต้องมีคนมาพักอย่าง
น้อยหนึ่งห้องเสมอ
  ทุกๆ เช้า ทุกคน
จะมาพบปะสังสรรค์กัน
เพื่อดื่มกาแฟในห้องนั่ง
เล ่นท่ีสะดวกสบายของ                             
โ ฮ ล เ ก อ ร ์ แ ล ะ ซู ซ า น       
ซึ่งมีหน้าต่างสูงจากพ้ืน
จรดเพดานท� า ให ้มอง
เห็นทิวทัศน์ทะเลสาปคุช
เช่นซี (Küchensee) หนึ่งในสี่ทะเลสาบที่ล้อมรอบเมือง          
รัตเซอบวร์ก พวกเขามักทานอาหารกลางวันด้วยกันและ
ตามด้วยกาแฟ จากนั้นโฮลเกอร์ก็จะท�าอย่างที่เคยท�าคือ       
ขดร่างยาวๆ ของเขาลงบนโซฟาตัวเล็กๆ เพื่องีบหลับขณะ
ที่ซูซาน, บาร์บาร่าและซาบีนคุยกันต่อ “เขาชอบฟังเราคุย
กัน ขณะที่เขางีบ” ซาบีนกล่าว
  ท้ังสี่คนจะแบ่งหน้าท่ีกัน รวมท้ังซ้ือของและ
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“ผมคิดว่า นี่เป็นวิธี
การอยู่ร่วมกันที่

ถูกต้อง ความลับ
ของทุกสิ่งคือ

การถาม อะไรคือเป้า
หมายของเรา นี่คือ
เป้าหมายที่แน่นอน
ของเรา แล้วตอนนี้
เราใช้ชีวิตอย่างไร”

 2020 RI President

ท�าอาหาร “เม่ือมีใครต้องการอะไร คุณก็แค่ตะโกนบอก”   
โฮลเกอร์กล่าว “ผมคิดว่านี่เป็นวิธีในการอยู่ร่วมกันที่ถูก
ต้อง เคล็ดลับของทุกเรื่องก็คือการถาม อะไรคือเป้าหมาย
ของเรา น่ีคือเป้าหมายที่แน่นอนของเรา แล้วตอนนี้เราใช้

ชีวิตอย่างไร”
     วันเสาร์หนึ่งในเดือน
ธันวาคม โฮลเกอร์, ซูซาน, บาร์
บาร่า และซาบีน ก�าลังเตรียม
สตูว์เนื้อไวน์แดง (boef bour-
gu ignon) เพื่ อ เลี้ ยงอาหาร
ค�่าให้กับเพื่อนสนิท 23 คน ท่ี                                  
ครอบครัวคนัคจะเป็นเจ้าภาพใน
วันถัดไป พวกเขาก็เลยวางแผน
ร า ย ก า ร อ า ห า ร ส� า ห รั บ วั น
คริสต์มาสไปพร้อมกันด้วยซึ่งจะ
มีคนมาร่วมงาน 15 คน และจะ
เป็น 16 คนถ้าหากว่าหญิงสาวชาว
อียิปต์ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในเยอรมนี
และเป็นลูกสาวของโรแทเรียนที่
พวกเขาพบกันที่ประชุมสัมมนา
เจ้าหน้าที่โรตารีในชาร์มเอลเชค 
(Sharmel-Sheikh) ตอบรับ     
ค�าเชิญของพวกเขา
  เฮลมุท คนอทท์ 

ขนานนามความมีมิตรจิตมิตรใจของครอบครัวคนัคว่าเป็น 
“ความโชคดีของโรตารี อย่างน้อยปีละครั้งเราจะมีงานเลี้ยง
ที่นั่นในสวนสวยงามของพวกเขา” เขากล่าวว่า “เมื่อไหร่ที่
อากาศดีเราก็ไปว่ายน�้า ในฤดูหนาวก็มีงานเลี้ยงวันเกิดของ
โฮลเกอร์ตามประเพณี เราพบปะสังสรรค์กันที่สโมสรเรือ
พายและไต่เขารอบๆ ทะเลสาบ” ของขวัญวันเกิดทั้งหมด
ถูกบริจาคให้กับมูลนิธิคาร์ลอดัม (Karl Adam) ซึ่งคนัค
ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนสโมสรเรือพาย (รัตเซอบวร์กมี
ชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องสโมสรเรือพาย โดยสมาชิกได้
ช่วยกันสร้างทีมเยอรมันที่แข็งแกร่ง ซ่ึงได้รับรางวัลเหรียญ
ทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี 2503, 2511, 2543, 
2547, และ 2555 ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ฝึกสอนมานานของ
สโมสรเป็นครูโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ชื่อ คาร์ล อดัม ซึ่งได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชพายเรือที่เก่งที่สุดตลอดกาล   
และพัฒนาจนเป็นที่รู ้จักกันในนามว่า “ลีลาพายแบบ                                                                      
รัตเซอบวร์ก”)
  เมื่อดูภาพอัลบั้มครอบครัว คนัคเล่าถึงวันหยุด
พักผ่อน ในวัยเด็กตอนไปเที่ยวชายทะเล – โฮลเกอร์และ 
ครอบครัวไปเที่ยวเกาะซิลท์ (Sylt) ในทะเลเหนือ ส่วน
ซูซานและครอบครัวของเธอก็ไปชายฝั ่งทะเลบอลติก 
ครอบครัวของโฮลเกอร์ยังมีบ้านพักฤดูร้อนหลังเล็ก อยู่

ห่างไม่กี่กิโลเมตรจากบ้านของเขา 
พร้อมกับสวนกว้างใหญ่ที่พวกเขา
จะใช้เวลาที่นั่นในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ ป่าและทุ่งหญ้าคือสิ่งที่เขา
ชอบไปเดินส�ารวจ “มันเป็นวัยเด็ก
ที่สุดยอด” เขากล่าว
    บ ้านในวัยเด็กของ    
โฮลเกอร์ตั้งอยู่ประมาณ 500 เมตร
จากแม่น�้าสายเล็กๆ ชื่อวาเคนนิซ 
(Wakenitz) ซึ่งเป็นพรมแดนติด
กับเยอรมนีตะวันออก “ส�าหรับ
ผม ที่นั่นคือปลายสุดโลกจริงๆ” 
เขาหวนคิด ในฤดูร ้อนเขาและ
เพื่อนๆ อยากจะทดสอบความ            
กล้าหาญของตัวเอง โดยการว่าย
ข้ามแม่น�้า โดยบนฝั่งอีกด้านหนึ่ง
เป็นหนองน�้าท่ีมีทุ่นระเบิดและหอ
สังเกตการณ์ของทหารเยอรมัน
ตะวันออกประจ�าการอยู่ หลังจากการล่มสลายของก�าแพง
เบอร์ลินในปี 2532 เขากล่าวว่า “สิ่งแรกที่พวกเราท�าคือ   
ขี่จักรยานเข้าไปส�ารวจอีกด้านหนึ่ง หอสังเกตการณ์ทั้งหมด
เปิดโล่ง ผมได้มองเห็นหมู่บ้านหรือบ้านของเราเองซึ่งไม่เคย
เห็นมาก่อนจากมุมนั้น”
  เ ม่ือตอนยังหนุ ่ม  ในวันหยุดและวันหยุด         
สุดสัปดาห์ โฮลเกอร์ท�างานเป็นคนขับรถส่งเบเกอรี่ของ
ครอบครัว หลังจากเรียนจบมัธยมเขาได้เรียนการค้าขายโดย
ท�างานในร้านเบเกอรี่อีกแห่งหนึ่งเป็นเวลาสองปีซึ่งเป็นการ
ฝึกงานตามการเรียนสายวิชาชีพ Ausbildung “ดังนั้น ผม
สามารถท�าเบเกอรี่ได้หลายอย่าง” เขากล่าวอย่างสนุก 



ภาพบน: โฮลเกอร์และ
ซูซาน คนัค รักการทำ 
อาหารให้ตัวเองและทำ 
ให้เพื่อนๆ ที่นี่พวกเขา
มาทานอาหารร่วมกัน

ในห้องครัวของ   
น้องสาวของโฮลเกอร์ 

ภาพประกอบ:    
ทะเลสาบคุชเช่นซี หนึ่ง

ในสี่ทะเลสาบของ   
รัตเซอร์บวร์กเป็น   
ฉากหลังที่สวยงาม

สำ หรับมื้อกลางวันกับ
พี่สาวโฮลเกอร์,         

บาร์บาร่า (ซ้าย) และ
น้องสาวของซูซาน   

ซาบีน (ขวา) 

“และผมยังชอบท�าอยู่ คุณต้องรักในสิ่งที่คุณท�าเพื่อที่จะ
ท�าให้ดี ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคการตลาดอะไรก็ตาม มัน
เก่ียวกับคุณภาพทั้งสิ้น คุณภาพเกิดจากการใส่ความรัก
ในผลผลิตและพยายามท�าให้ดีที่สุด เท่าที่จะท�าได้ แต่คุณ
ต้องอาศัยเวลา นั่นเป็นความลับของเรื่องต่างๆ มากมาย” 
  หลังจากเรียนจบสายวิชาชีพ Ausbildung 
และฝึกงานอีกหนึ่งปีในโรงงานขนมปังใหญ่แห่งหนึ่งใน        
สตุตการ์ต เขาได้ไปท่ีเมืองคีลเพื่อเรียนการบริหารธุรกิจ 
ในการประชุมนักศึกษาครั้งแรก เขาสังเกตเห็นว่าที่ภรรยา
ของเขา “ผมเห็นซูซานเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2515” เขา
กล่าว “ผมจ�าได้ดี”
  โฮลเกอร์ไม่ได้ท�าให้ซูซานรู้สึกประทับใจในแบบ
เดียวกัน บางทีอาจเป็นเพราะมีผู้ชาย 94 คนและมีผู้หญิง

เพียงสามคนเท่าน้ันในชั้นเรียน แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็เร่ิม
คุ้นเคยกันและในวันหยุดสุดสัปดาห์ พวกเขาจะขับรถกลับ
บ้านด้วยกันเพื่อไปท�างานของครอบครัว และก่อนที่จะ
กลับไปท่ีคีลในตอนเย็นวันอาทิตย์ พวกเขาจะขนขนมปัง
จากร้านคนัคเบเกอรี่และไส้กรอกจากร้านฮอร์สใส่รถไป
ด้วย “เพื่อนๆ ของเราก็รู้ที่จะมาทุกวันจันทร์” ซูซานเล่า
พร้อมกับหัวเราะ
  พวกเขาจบการศึกษาในปี 2518 และได้
แต่งงานกันในปีถัดมา แต่ต ่างคนก็ยังคงท�างานใน
ธุรกิจของครอบครัวของตนเอง ในเวลานั้นธุรกิจคนัค                    
เบเกอรี่มีร้านค้าหลายร้านและมีพนักงานประมาณ 50 คน             
หลังจากรับช่วงต่อจากพ่อของเขาในช่วงปลายปี 2513 
คนัคตัดสินใจขยายกิจการและตกลงใจอยากเรียนให้รู ้
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ภาพบน: รัตเซอร์
บวร์กกับวิหารสมัย
ศตวรรษที่ 12 และ

ทะเลสาบน้ำ แข็ง 
ภาพประกอบ: คนัค
ทักทายสมาชิกของ
สโมสรเรือพายที่โด่ง
ดังเมื่อพวกเขากลับ
มาจากการฝึกซ้อม 

 2020 RI President

แน่ชัดว่าเมล็ดธัญญพืชที่น�ามาท�าขนมปังมาจากไหน                                                                
ดังนั้นเขาจึงหันไปหาเพื่อนของเขา ฮิวเบอร์ตัส ไอช์บลัตต์ 
ซึ่งเป็นเกษตรกรผู ้ริเริ่มตั้งสหกรณ์ร ่วมกับเกษตรกร        
รายอื่นๆ คนัคยังได้ท�างานร่วมกับกุนเธอร์ ฟีลมาน คน
ขายแว่นตารายใหญ่ท่ีสุดของยุโรป ที่ลงทุนการปลูกพืช
อินทรีย์ในฟาร์มของเขาเองชื่อฮอฟ ลุทเจนซี (Hof Lüt-
jensee) ทั้งคนัคและฟีลมานร่วมกันสร้างโรงสีและท�า
ตลาดขนมปังออร์แกนิกซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่มากเมื่อ 30 ปี
ที่แล้ว “โฮลเกอร์เป็นคนที่มีความคิด  สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
เสมอ” ไอช์บลัตต์กล่าว “มีหัวก้าวหน้ากับสิ่งต่างๆ    
เหล่านั้นมาก”
  ความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหน่ึงของคนัค คือ
การย้ายการอบขนมปังไปท�าที่ร้าน ก่อนหน้าน้ันขนมปัง
จะผลิตในโรงงานและจะถูกส่งไปยังร้านค้า ความคิด
ของคนัคคือให้โรงงานยังคงผลิตแป้งท�าขนมปัง แต่จาก
นั้นแช่แข็งเป็นก้อนๆ เพื่อส่งกระจายไปยังร้านค้าเพื่อไป                         
อบต่อ ค�าขวัญของเขาคือ -“ร้านอบขนมปังสดใหม่”                                              
(Der frische Bäcker) ทุกวันนี้เบเกอรี่เกือบทุกร้านใน
ประเทศเยอรมนีท�าอย่างนี้
  คนัคยังขยายธุรกิจต่อไป จนในที่สุดเขามีร้านค้า
ประมาณ 50 ร้าน และโรงงานที่มีพนักงานหลายร้อยคน 

เขาได้รับข้อเสนอจากบริษัทต่างประเทศที่ลงทุนในธุรกิจ 
เบเกอรี่เพื่อขอซื้อบริษัทของเขา มันเป็นข้อเสนอที่ดีมาก
และคนัคก็รับข้อเสนอนี้ ด้วยความท่ียังเป็นหนุ่มวัย 40 ปี
เขาจึงมองหาธุรกิจอื่นและได้มาจับธุรกิจกอล์ฟ (และถูก
เลือกเป็นประธานสโมสรกอล์ฟของเขาทันที) เขาเคยเป็น
สมาชิกขององค์กรโต๊ะกลม (Round Table) ซึ่งเป็นองค์กร
ส�าหรับผู้ที่มีอายุน้อยว่า 40 ปี เมื่อเขาอายุ 39 เขาเข้าร่วม
สโมสรโรตารีที่อยู่ในเมืองใกล้เมอลิน (Mölln) (เขายังคง
เป็นสมาชิกอยู่ท่ีนั่นแม้จะมีการก่อต้ังสโมสรใหม่หลังจาก
นั้นไม่นานในรัตเซอบวร์กโดยที่เพื่อนๆ ของเขาหลายคน
เป็นสมาชิก) และไม่นานเขาก็ได้พบสิ่งท่ีตรงกับใจของเขา
ในเรื่องการแลกเปลี่ยนเยาวชนโรตารี 
  เมืองรัตเซอบวร์กเป็นเมืองสมัยยุคกลาง มีวิหาร
โบราณและร้านอาหารครึ่งอิฐครึ่งไม้ ตั้งอยู่บนเกาะที่       
ล้อมรอบด้วยทะเลสาบน�้าแข็งสี่แห่ง รัฐทางตอนเหนือของ
เยอรมันชเลสวิก-โฮลชไตน์ดารดาษไปด้วยทะเลสาบ ถนน
ที่คดเคี้ยวทอดยาวผ่านเขตชนบทอันเขียวชอุ่มผ่านฟาร์ม
และหมู่บ้านต่างๆ ที่สร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมอิฐแบบ
ท้องถิ่น แต่นักเรียนท่ีได้มาพักกับโฮลเกอร์และซูซานได้
พบเห็นสิ่งที่เป็นมากกว่าประสบการณ์ ที่ได้จากมองภาพ
โปสการ์ดของประเทศเยอรมนี
         จูราจ ดวอแร็ก เป็นหนึ่งในนักเรียนกลุ่มแรกๆ ที่



“โฮลเกอร์บอกผม
ว่า เงินไม่ใช่สิ่งที่
ส�าคัญที่สุด ผม
ต้องสนุกกับงาน
ของผม และผมก็
ควรมีความสุขกับ
ชีวิตด้วย”

ครอบครัวคนัคเป็นเจ้าภาพ
ในปี 2539 หลังจากกลับ
บ้านที่สโลวาเกียเด็กหนุ่ม
อายุ 16 ปีได้ส่งการ์ดให้
โฮลเกอร์และซูซาน ซึ่งได้
เชิญเขากลับมาเยี่ยมเยียน
อีกครั้ง แต่เมื่อพ่อของด
วอแร็กเสียชีวิตด้วยอาการ
หัวใจวาย เด็กหนุ่มบอก
คนัคว่าเขาไม่สามารถมา
ได้ โฮลเกอร์และซูซาน
พร้อมกับแม่ของดวอแร็ก       
ยืนกรานให ้เขามาเยี่ยม
ตามแผนที่วางไว้
    “ผมได้พักอยู ่
กั บพวก เข าห น่ึ ง เ ดื อน

และพวกเขาท�าทุกอย่างเพื่อช ่วยเหลือผม” ดวอแร็ก
เล่า “ตั้งแต่นั้นเราก็เป็นเพื่อนสนิทกัน ถ้าผมไม่ได้พบกับ
โฮลเกอร์และซูซาน และถ้าพวกเขาไม่ได้ให้ค�าปรึกษา
ผมในหลายๆ ด้านของชีวิต ผมก็คงไม่ประสบความ
ส�าเร็จในสิ่งท่ีผมมี” ปัจจุบันดวอแร็กเป็นผู้น�าของบริษัท
การลงทุนเอกชนในกรุงเวียนนา แต่เขาไม่ได้พูดเก่ียว
กับความส�าเร็จด้านวัตถุ “ผมไปจากศูนย์ จนเป็นใคร                                                                   
บางคนที่ไม่ใช่ในความหมายเรื่องเงิน แต่ในแง่ของคนที่มี
สุขภาพดี”
  เขากับโฮลเกอร์ “มักมีเร่ืองพูดคุยกันอย่างเข้มข้น
เสมอ” ดวอแร็กซ่ึงยังคงเยี่ยมเยียนทุกปีกล่าว “เขาบอกผม
ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด และว่าผมต้องสนุกกับงานของ
ตัวเองและควรมีความสุขกับชีวิตด้วย เขาบอกผมว่าผมควร
จะไปเที่ยวและมองดูโลก และเขาพาผมไปประชุมกับเพื่อนๆ 
โรแทเรียนหลายครั้ง ในเวลานั้นผมไม่เข้าใจหรอกว่าท�าไม แต่
เมื่อผมโตข้ึนผมก็รู้ว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งเดียวที่จะได้เรียนรู้วิธี
ปฏิบัติตนกับคนที่คุณไม่รู้จัก เขาท�าให้ผมโตขึ้น”
  เกี่ยวกับโฮลเกอร์และซูซาน เขาบอกว่า “พวกเขา
มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และมีความรับผิดชอบสูงต่อคนที่พวกเขาเป็น
พี่เลี้ยง พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆ พวกเขาเป็นผู้ชนะเลิศ
แชมป์ลีก”
  ครอบครัวคนัคมีความรับผิดชอบมากในการเป็น    
พี่เลี้ยงให้กับนักเรียน “เป้าหมายส�าคัญของการแลกเปลี่ยน
เยาวชน คือการเข้าไปสู่อีกหนึ่งวัฒนธรรมเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างท่ีคุณสามารถท�าได้” โฮลเกอร์กล่าว “และสิ่งที่       
น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเยาวชนคือ ผู้ปกครองส่ง
ลูกๆ ของตัวเองไปท่ัวโลกและเชื่อมั่นว่าโรแทเรียนจะปฏิบัติ
ต่อพวกเขาเหมือนลูกหลานของตัวเอง มันเป็นสิ่งท่ีไม่เหมือน
ใคร ไม่มีองค์กรใดท�าเช่นนี้”
  พอลล่า มิแรนดา ใช ้ เวลาสามเดือนอยู ่กับ        

ครอบครัวคนัคซึ่งเป็นเจ้าภาพคนแรกของเธอ ในระหว่างปีที่
มีการแลกเปลี่ยนในปี 2551 เธอมาถึงรัตเซอบวร์กจากบ้าน
ของเธอในอาร์เจนตินาในเดือนมกราคม “หนูจ�าได้ว่ามันเป็น
เวลา 4 โมงเย็น และมันมืดแล้วในเยอรมนี และหนูก็รู้สึก
เหมือนว่า โอ้พระเจ้า หนูอยู่ที่ไหนนี่? และพวกเขาก็ต้อนรับ
หนูด้วยมื้ออาหารเยอรมัน”
  เมื่อมิแรนดามีอายุ 
19 ปีในเดือนต่อมา โฮลเกอร์
กับซูซานได้จัดงานเลี้ยงวัน
เกิดให้เธอ กับเพื่อนใหม่ของ
เธอที่โรงเรียน “พวกเขาท�า
บาร์บีคิวอะซาโด (asado) 
อย่างที่เราท�าในอาร์เจนตินา” 
เธอเล่า “พวกเขาต้องการ
ท�าให้หนูรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
และหนูก็ดีใจมาก ปีนี้ของ
หนูจะไม่เหมือนเดิมหากไม่มี 
พวกเขา หนูรักพวกเขาจริงๆ”
             อะลัวส์ เซอร์วาตี้
อดีตผู้ว่าการภาค 1870 พบ
กับคนัคครั้งแรกเมื่อ 25 ปี
ก่อนในท่ีประชุมแลกเปลี่ยน
เยาวชนร่วมภาคในเยอรมันนี “ทั้งโฮลเกอร์และซูซานมีกิริยา                                                            
เรียบง่ายและเปิดเผยท่ีดึงดูดและจูงใจคนหนุ่มสาว” เขา
กล่าว “เมื่อคุณพบพวกเขา คุณจะรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาชอบ
คนหนุ่มสาว ทัศนคติของโฮลเกอร์คือโรตารีจะต้องเป็นเด็ก
และการท�างานกับคนหนุ่มสาวจะท�าให้คุณยังเป็นเด็ก”
  ดวอแร็คเห็นด้วย “ผมอยู่กับโฮลเกอร์ในเดือน
ธันวาคมและเขาดูไม่เปลี่ยนเลยในเวลา 24 ปี เขายังคง
เหมือนเดิมหรืออาจจะมีก็แค่ ร้ิวรอยย่นบนใบหน้าบ้าง 
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนี้ให้พลังแก่เขา”
  วลีที่คุณมักได้ยินบ่อยๆ ในหมู่โรทาแรคท์ชาว
เยอรมันคือ auf Augenhöhe begegnen - การได้รู้จักกับ
คนในระดับสายตา “นั่นหมายความว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน
เมื่อลงสนาม” ซูซานกล่าว “มันไม่ได้มีความแตกต่างเลยถ้า
หากว่าบางคนจะเป็นผู้อ�านวยการหรือคนขับรถ คุณถกเถียง
กันในบางเรื่องและได้ค�าตอบโดยที่ไม่ท�าให้คนอื่นรู้สึกว่าเขา
ถูกสั่งให้ท�า”
  ตามความเห็นของเพื่อนๆ และครอบครัว โฮลเกอร์
มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงในเรื่องนี้ “ถ้าเขาไม่สามารถท�าอะไร
บางอย่างได้ด้วยตัวเอง เขาก็สามารถมอบหมายให้คนอ่ืน
ท�าได้อย่างดีทีเดียว” ซูซานหัวเราะ “เขารู้ว่าใครเก่งในเรื่อง
ใด มันเป็นพรสวรรค์ของเขา”
  เธอกล่าวว่า ตัวอย่างหนึ่งคือความส�าเร็จที่เขาได้
ร่วมงานกับโรทาแรคเทอร์ในการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ี
โรตารีท่ีกรุงเบอร์ลิน “พวกเขาบอกว่า ‘เราจะต้องจัดประชุม
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กลุ่มย่อย’ และแทนที่จะพูดว่า ‘คุณท�าไม่ได้หรอก’ เขา
กลับพูดว่า ‘ให้เดินหน้า’ เขาเชื่อมั่นในคนว่าจะท�าส�าเร็จ
ได้ แต่เขาจะอยู่เบื้องหลังคอยจับตาดู มันเกิดอย่างเดียวกัน
ในการประชุมที่ฮัมบูร์ก” ที่คนัคและแอนเดรียส วอนโมล- 
เลอร์ ได้เป็นประธานร่วมในคณะกรรมการเจ้าภาพปี 2562 
“มี โรทาแรคเทอร์มากมายมาร่วมงานด้วย”
  ซูซานกล่าวว่า หนึ่งในเป้าหมายหลักของสามี
ของเธอคือ การท�าให้โรตารีและโรทาแรคท์ใกล้ชิดกันมาก
ข้ึน “เขาต่ืนเต้นกับสิ่งที่เขาต้องการท�าให้ส�าเร็จ” และเม่ือ
เขารู้สึกตื่นเต้นกับบางสิ่งบางอย่าง “เขาสามารถท�าให้คน
อื่นตื่นเต้นไปด้วย” ซาบีนน้องสาวของซูซานกล่าวเสริม          
ดังที่ บริตตานี อาร์เธอร์ ให้ข้อสังเกตว่า “คุณรู้สึกเหมือน
คุณก�าลังทุ่มเทให้กับวิสัยทัศน์ของเขา”
  ช ่วงระหว่างดื่มกาแฟคาปูชิโน ่ในร้านกาแฟ
ของโรงแรมซีฮอฟ (Hotel Seehof) ในรัตเซอบวร์กท่ีมี
ทิวทัศน์ของทะเลสาปคุดเช่นซีส่องประกายระยิบระยับ  
บรรดาเพื่อนๆ ของคนัค โดยมีฮิวเบอร์ตัส ไอช์บลัตต์,               
เฮลมุท คนอทท์, เจนส์-ยูวี แจนเซ่น และ แอนเดรีย-ปีเตอร์ 
เอห์เลอร์ –เมอลิน – รวมทั้งโฮลเกอร์ และสมาชิกทุกคน
ของสโมสรแฮร์สซอกตุม เลาเอิร์นบวก-เมอลิน ต่างยอมรับ
ว่าโฮลเกอร์มีความสามารถพิเศษในการระดมอาสาสมัคร  
เอห์เลอร์ จ�าได้ว่ามันเป็นอย่างไรตอนท่ีเขาด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการภาคในช่วงปีท่ีคนัคเป็นผู้ว่าการภาค “ก่อนหน้า

นั้น” เขากล่าว “ภายใต้การน�า
ของผู้ว่า   การภาคคนอื่นๆ มัก
จะเป็นว่า ‘ใครบางคนควรท�าสิ่ง
นั้น’ หรือ ‘ใครจะท�าสิ่งนี้?’ แต่
โฮลเกอร์จะพูดเจาะจงว่า ‘ฮิว
เบอร์ตัส ผมก�าลังคิดถึงเรื่องหนึ่ง 
และคุณเป็นคนเหมาะท่ีสุดท่ีจะท�า
เรื่องนี้ นี่คือที่ผมเห็น มันเป็นเรื่อง

ที่เหมาะกับคุณ ฮิวเบอร์ตัส ผมอยากให้คุณท�าเรื่องน้ีจริงๆ 
มันจะยอดเยี่ยมมากถ้าคุณจะท�าเรื่องนี้!’ วิธีที่เขาใช้กับคุณ
ท�าให้คุณไม่สามารถปฏิเสธได้และคุณยินดีที่จะท�าเพราะเขา
ไม่ได้แค่มอบงานให้กับคุณแล้วเดินจากไป แต่เขาจะกลับมา
ในอีกหนึ่งเดือนและถามว่า ‘ฮิวเบอร์ตัสทุกอย่างโอเคไหม 
ผมจะช่วยอะไรได้ไหม?’”
  ไอช์บลัตต์หัวเราะกับการพรรณนานี้และเน้น
ว่า คนัคประสบความส�าเร็จเพราะเขามีความกระตือรือร้น
ที่สัมผัสได้อย่างมาก และเพราะเขาท�าเป็นตัวอย่าง “เขามี
ลักษณะนิสัยทางบวกที่เป็นตัวอย่าง ดังน้ันจึงค่อนข้างง่าย
ส�าหรับเขาที่จะโน้มน้าวผู้คนให้ท�าสิ่งต่างๆ ”
  เมื่อคุยกันถึงคุณสมบัติที่ดีของคนัค พวกเขาก็
สะท้อนสิ่งท่ีหลายคนพูดว่า คนัคไม่เคยอารมณ์เสีย แต่เท่า
ที่เป็นเพ่ือนสนิทกันมา พวกเขายืนยันว่าคนัคไม่ได้สมบูรณ์
แบบ “เราต้องหาจุดอ่อน” ไอช์บลัตต์ร�าพึงก่อนที่หาจุด

บกพร่องของคนใจดีี “เขาชอบแฟชั่นมาก แว่นตาของเขา
ไง!”
  เมื่อเอ่ยถึงแว่นตาที่เป็นเอกลักษณ์ของคนัค ก็มี
ปฏิกิริยาในกลุ่มทันที “เขาเป็นคนเดียวท่ีสวมแว่นตาแบบ
นั้น” เอห์เลอร์กล่าว “และถ้าแว่นตาหักก็ไม่มีปัญหาเพราะ
เขามีส�ารองอีกคู่!”
  “แว่นตาเป็นเครื่องหมายแสดงตัวเขา” คนอทท์
กล่าวเสริม ผมรู้จักเขาเพราะเขาใส่แว่นพวกนี้ และเขาไม่
ค่อยผูกเน็คไท สวมกางเกงยีนส์ตลอดเวลา  เขาดูหนุ่มอ่อน
เยาว์!” เพ่ือนๆ พยักหน้าและหัวเราะขณะด่ืมคาปูชิโน่หมด
ถ้วย
  ปรัชญาของคนัค – ที่ว ่าไม่ว่าคุณจะท�างาน
หนักแค่ไหนคุณต้องสนุกด้วย - น�าไปใช้โดยเฉพาะกับ         
โรตารี “การท่องเที่ยว การคุยกับผู้คน เป็นเรื่องสนุกส�าหรับ
เขาจริงๆ” ซูซานซึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้งของโรตารีอีคลับ         
ฮัมบวร์กคอนเน็ค (Rotary E-Club Hamburg Connect) 
กล่าว “โรตารีท�าให้เขาสนุก - และมันก็ท�าให้ฉันสนุกมาก
เช่นกัน” 
  คนัคต้องการให้ทุกคนสนุกกับโรตารี - และภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรตารี “เราทุกคนรักองค์กรน้ีและเรา
ทุกคนควรรู้สึกว่าเราสมควรท่ีจะท�าบางอย่างเพื่อให้โรตารี
เข้มแข็งข้ึน” เขายืนยัน “มันไม่ยากที่จะท�ามากข้ึน ขอให้มี
ส่วนร่วมในสโมสรของคุณมากขึ้น สนใจเพื่อนของคุณมาก
ขึ้น มีส่วนร่วมในโครงการและโปรแกรมมากขึ้น ถามตัวคุณ
เองว่า สโมสรของเรามีส่วนร่วมในบริการเยาวชนหรือไม่? 
เราจะมีความคิดเพื่อระดมทุนที่ดีกว่านี้ไหม? และสโมสรยัง
มีความรับผิดชอบท่ีจะท�าให้ผู้คนรู้สึกดี รู้สึกยินดีต้อนรับ 
รู้สึกภาคภูมิใจไหม? มันต้องรู้สึกพิเศษที่จะเป็นโรแทเรียน”
  เมื่อคิดถึงในปีข้างหน้า เขาสังเกตว่าประธาน    
โรตารีจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายรวมถึง
การประชุมภาคและส่งตัวแทนไปร่วมงานเหล่านั้น แต่
คนัควางแผนท่ีจะเข้าร ่วมการประชุมกับภาค 1940             
ถ้าเป็นการประชุมแบบเสมือนจริง ซึ่งผู้ว่าการภาคปีน้ีคือ 
เอ็ดการ์ ฟรีดริช ซ่ึงเป็นสมาชิกของสโมสรแฮร์สซอกตุม 
เลาเอิร์นบวก-เมอลิน (Herzogtum Lauenburg-Mölln) 
“ผมคิดว่าคุณน่าจะยกเว้นให้กับภาคของคุณเองโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงถ้าผู้ว่าการภาคมาจากสโมสรของคุณ” คนัคกล่าว
ว่า “สโมสรโรตารีของคุณมีความส�าคัญจริงๆ ไม่ว่าคุณ
จะท�างานอยู่ท่ีไหนในโรตารี และไม่ว่าจะส�าคัญเพียงใด 
สุดท้ายแล้วคุณก็เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีของคุณเองและมี
ความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนๆ ของคุณ”
   “น่ันเป็นเหตุผลที่เราต้องดูแลสโมสรโรตารีของ
เราและเพื่อนๆ ในสโมสรของเรา ไม่ส�าคัญว่าคุณจะเคยเป็น
นายกหรือไม่ สุดท้ายแล้วสิ่งส�าคัญคือคุณก็อยู่กับเพื่อนๆ”



สโมสรโรตารี อะเมอสฟูร์ท สเตด (Amersfoort Stad) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์
Rotary Club of Amersfoort Stad, The 
Netherlands
“สโมสรได้ให้ความสนใจ ให้ความช่วยเหลือจ�านวนมาก

ด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามโคโรน่าไวรัสมีผลท�าให้              
ผูป้กครองและพ่ีเลีย้งทีด่แูลคนป่วยหรอืคนชราต้องพักอยูก่บับ้านพร้อมกบั
เด็กๆ นักเรียน สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนี้ มีผลให้หน่วยงานของ
เรา KidsCoronaKrant ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ระบบดิจิตอลอยู่ในสภาวะที่
ไม่มีโอกาสเตรียมตัวในการด�าเนินงานทุกเรื่อง รวมทั้งการเตรียมรายงาน 
ภาพวาด ภาพถ่าย และการถ่ายท�าวิดีโอส�าหรับเด็กๆ (ค�าว่า Krant เป็น
ภาษาดัช หมายถึงหนงัสือพมิพ์) ส่วนเว๊บไซต์เป็นโครงการร่วมกนัท�าหนงัสอื 
(project of the My Book Buddy organization) เราริเริ่มที่ประเทศ
เคนยาเม่ือ 10 ปีก่อน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรแทเรียนและองค์กร
อื่นๆ”
รายงานโดย แคที่ สเปียเรนเบริก

สโมสรโรตารี ลา มาซ่า อิมแพค (La Marsa Impact) 
ประเทศตูนิเซีย
Rotary Club of La Marsa Impact, Tunisia
“โรแทเรียนชาวตูนิเซียนจ�านวนหลายๆ สโมสรตัดสินใจ
บริจาคเงินต่อสู้โรคโคโรน่าไวรัส นอกเหนือจากสนับสนุน

การเงนิในโครงการเรอืธง เราจดัตัง้ ‘coronathon’ ในระบบออนไลน์ เพือ่
รวบรวมเงนิบรจิาคจากโรแทเรยีน ครอบครวัและเพือ่นๆ ช่วยกนัสนบัสนนุ
ด้านการเงินตามความประสงค์ของโรงพยาบาล รวมทัง้สนบัสนนุเครือ่งช่วย
หายใจและพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ”
รายงานโดย ไอญ่า เชาอุช

สโมสรโรตารี ซานต้า โรซ่า ตะวันตก, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา
Rotary Club of Santa Rosa West, California
“สโมสรโรตารีของเราเป็นมิตรกับสโมสรโรตารีซานต้า     
โรซ่า ตะวันออก ร่วมกันบริจาคเบื้องต้น 2,000 เหรียญ

สหรฐั จดัหาอาหารมือ้กลางวนัจากร้านอาหารทีโ่รแทเรยีนเป็นเจ้าของ ให้
บริการฟรีด้วยมิตรไมตรีกับผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวทุกคน ช่วยตนเอง
แบบขับรถผ่านเพื่อรับอาหารมื้อกลางวันด้วยตนเองที่ซานต้า โรซ่า เรายัง
จดัให้สงัคมมส่ีวนร่วมบรจิาค ผ่านโครงการ GoFundMe ร่วมกบั 4 สโมสร
ซานต้า โรซ่า ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้”
รายงานโดย นายกสโมสร เคซี่ วิลเลี่ยม

สโมสรโรตารี ดาวน์ทาวน์ แฟรงคลิน มลรัฐเทนเนสซี่ 
สหรัฐอเมริกา
Rotary Club of Downtown Franklin, Tennessee
“สโมสรมีแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ด้วยการเว้นระยะห่าง อย่างไรก็ตามเราจัดหาอาหาร

ส�าหรับผู้อื่นๆ ที่ห่างไกล ช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือใน      
พื้นที่เทนเนสซี่กลาง โดยโรแทเรียน ไมค์ ออลเด สนับสนุนโดยบริจาค        
กล่องใส่อาหาร จัดวางไว้ทีร่ะเบยีงหน้าบ้านของสมาชกิสโมสรร่วมกบัธรุกจิ
ท้องถิ่น นอกเหนือจากอาหาร เรายังสามารถรณรงค์เงินบริจาคให้สโมสร
ได้ 530 เหรียญสหรัฐ”
รายงานโดย จอห์น เรย์โนลส์

สโมสรโรตารี โบ เบส์ซิ่น-โรส ฮิลล์ ประเทศ(เกาะ)
มอริเชียส
Rotary Club of Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius
“เริ่มตั้งแต่มีโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สโมสรของ
เราร่วมกับมิตรบริษัทต่างๆ ในพ้ืนที่ สนามบินมอริเชียส 

ช่วยกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนรัฐบาล เราบริจาค
เครื่องช่วยการหายใจ เครื่องตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ 
รวมทัง้อปุกรณ์ช่วยตรวจหาการตดิเชือ้และการป้องกนัภาวะตดิเชือ้รนุแรง
ในเลือดและอื่นๆ อุปกรณ์ทั้งหมดได้จัดไว้ในต�าแหน่งที่เหมาะสมในโรง
พยาบาลนิวซูอิลเลค (New Souillac) เมื่อ 23 มีนาคมที่ผ่านมา”
รายงานโดย รัคเคช กาจู

สโมสรโรตารี ดเจอร์โชล์ม ประเทศสวีเดน
Rotary Club of Djursholm, Sweden
“เมื่อกลางเดือนมีนาคมท่ีผ ่านมา สโมสรของเรา                  
ดเจอร์โชล์ม เฮลป์ ได้ให้ความช่วยเหลอืผูพ้กัอาศยัทีก่กัตวั
เพือ่เฝ้าดอูาการ หรอืแยกตวัไว้ที ่ดนัเดอร์รดิ (Danderyd) 

ที่อยู่นอกเขตเทศบาลสต๊อกโฮล์มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เราจัดหาอาหาร
และของใช้อื่นๆ บริการ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและสนทนาพูดคุยให้ก�าลังใจ 
โรตารีมกัจะก้าวไปข้างหน้าเสมอเมือ่มวีกิฤตหรอืภยัพบิตั ิเรามองเห็นเรือ่ง
ดังกล่าวคืองานที่เราต้องให้บริการแก่ชุมชนของเรา”
รายงานโดย มาร์กิท สเวนสัน

Adapt and Connect
ผู้แปล อผภ. นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี

สโมสรโรตารีเชียงใหม่

การปรับตัวให้เหมาะสมและมีส่วนเกี่ยวข้อง
Adapt and Connect    

ชาวโรแทเรยีนเป็นผูท้ีส่ามารถปรบัตวัให้เหมาะสมกบัสถานะการณ์ตลอดเวลา เมือ่เผชญิหน้ากับภยัพบิตั ิโรแทเรยีนจะพยายามค้นหาแนว
ทางใหม่ๆ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนเสมอ การเผชิญหน้ากับโรคไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดกระจายไปทั่วโลก ชาวโรแทเรียนได้ตอบรับการ
ท้าทายดังกล่าว สโมสรโรตารีท่ัวโลกได้ช่วยกันแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกันโดยเฉพาะแนวความคิดการสร้างสรรค์หลากหลาย
แนวทางที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว 



โรตารีภาค 3521 ประเทศไต้หวัน 
District 3521 (Taiwan)
“เพื่อบริจาคอาหารโดยใช้ระบบตลาดขายส่ง โรตารีภาค 
3521 ไต้หวัน ได้เตรียมจัดชุดอาหารกล่องมอบให้       
บคุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ทีก่�าลงัปฏบิตังิาน

รักษาผู ้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับความช่วยเหลือจากท่านรัฐมนตรี
สาธารณสขุและงานสวสัดกิาร รวมทัง้นายกเทศมนตรเีมอืงไทเปและเมอืง
ไทเปใหม่ ช่วยเป็นส่ือประสานงานกับห้องครัวกลางของเรา เพ่ือเตรียม
อาหารน�าส่งอาหารแต่ละมื้ออย่างมีประสิทธิภาพ”
รายงานโดย อผภ.ซาร่า มา

สโมสรโรตารี เบอร์ลิน พราท์ซ เดอร์ รีพับลิค ประเทศ
เยอรมัน
Rotary Club of Berlin Platz der Republik, 
Germany
“สโมสรโรตาร ีเบอร์ลนิ พลาท์ซ เดอร์ รพีบัลคิ และสโมสร

โรทาแรคท์เบอร์ลินอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวให้การสนับสนุนบุคคลกรที่
ก�าลงัอาสาสมคัรท�างานเฉพาะกจิ รวมทัง้บคุคลากรทางการแพทย์ ในการ
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสและการมีสุขภาพดี โดยช่วยบริการในการจัดหา
สิ่งของที่ต้องการจากร้านขายของช�า หรืองานเดินทางไปส่งจดหมาย/ท�า
ธรุกรรมต่างๆ ด้วยการตดิต่อขอรบับริการผ่านหมายเลขโทรศพัท์หรืออเีมล 
ในช่วงเริ่มต้นโครงการ มีโรแทเรียน 6 คนและโรทาแรคเทอร์ 17 คนช่วย
บริการถึงที่ทุกๆ อย่าง ช่วยประสานงาน ติดต่อถึงประตูบ้าน สร้างความ
ตื่นตัว เราได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงและใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นตัวช่วย”
รายงานโดย จอร์ค แฮส

สโมสรโรตารี เวสทรูตัน ประเทศอังกฤษ
Rotary Club of Westhoughton, England
“สโมสรโรตารเีราช่วยประสานงานและส่งเสรมิ การค้นหา
เสื้อผ้าหมีชั้นในแบบเต็มตัว ส�าหรับเด็กๆ ที่อยู่บ้าน รวม
ทั้งปู่ย่าตายายที่ไม่สามารถมาเยี่ยมหลานๆ ได้สวมใส่        

เหมือนๆ กัน เป็นแนวทางเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยกระจายของเล่นและสร้าง
ความสดใสส�าหรับช่วงเวลาบังคับในปัจจุบัน”
รายงานโดย ฟิลล์ วูด

สโมสรโรตารี นาเปอร์วิลล์ ซันไรซ์ มลรัฐอิลินอยส์
สหรัฐอเมริกา
Rotary Club of Naperville Sunrise, Illinois
“โดยการใช้สื่อออนไลน์ สโมสรโรตารีของเราใช้แนวทาง 
เดินและหยุดห่างกัน โดยให้สมาชิกยืนรอ ณ จุดที่          

เหมาะสม ระยะห่างกันประมาณ 6 ฟุต เป็นแนวปฏิบัติเพื่อรับอาหารที่
ห้องเกบ็อาหาร เราแจ้งให้สมาชกิมุง่หวงัทราบแนวคดินี ้ทกุคนมคีวามรูส้กึ
ที่ดีในช่วงเวลาที่ล�าบากนี้”
รายงานโดย ดิบอร์ราช นิวแมน

สโมสรโรตารี ออสเวสตรี่ แคมเบรียน ประเทศอังกฤษ
Rotary Club of Oswestry Cambrian, England
“เนื่องจากการปิดการตดิต่อสือ่สารพบปะกนัอนัเนือ่งมา
จากโรคไวรัสโควิด-19 ผู้คนได้รับทราบข้อก�าหนดให้
ปฏิบัติตามคือ ทุกๆ คนต้องอยู่แยกตนเอง ร้านขายยา

ต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกของสโมสรโรตารี ออสเวสตรี่      
แคมเบรียน มีความยินดีที่จะก้าวเข้ามาให้ความช่วยเหลือร้านขายยาเก่า
แก่ใกล้โบสถ์เล็กๆ ในการน�าส่งยาตามที่ต้องการ”
รายงานโดย รอน พัคห์

สโมสรโรตารี สนามจันทร์ ประเทศไทย
Rotary Club of Sanam Chan, Thailand
“สืบเนื่องจากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจาก         
โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม สโมสรได้รณรงค์หาเงิน
บริจาคจากสมาชิกได้ 600 เหรียญสหรัฐ จัดหาวัสดุเพื่อ

ผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้ามอบให้โรงพยาบาล โดยมีสโมสรโรทาแรคท์
ชมุชนสนามจนัทร์ท่ีสโมสรโรตารสีนบัสนนุร่วมให้ความช่วยเหลอื สมาชกิ 
30 คนสามารถช่วยกันผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าได้จ�านวน 3,580 ชิ้น 
มอบให้ 22 โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในจังหวัด”
รายงานโดย รัตนาภรณ์ เลารุจิราลัย

สโมสรโรตารี ปานาจิ มิดทาวน์ ประเทศอินเดีย
Rotary Club of Panaji Mid-Town, India
“ท่ามกลางความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ 
เหมาะสม สโมสรโรตารีของเราได้ออกแบบ ผลิตและ
กระจายหน้ากากป้องกันใบหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัสให้แพทย์ พยาบาลและบุคคลากรที่ท�างานด้านสุขภาพ ในช่วงวัน
แรกๆ ทีทุ่กคนหวาดระแวงการตดิเชือ้ เราสามารถส่งมอบหน้ากากป้องกนั
ที่ท�าด้วยอะคลิลิคหนา 2 มิลลิเมตร ได้จ�านวน 100 ชิ้น และผลิตหมวก
นิรภัยส�าหรับผู้บริหารด้านสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”
รายงานโดย ซิดด์ดา ซาเดสสัย

สโมสรโรตารี มาดราส เซ็นทรัล ประเทศอินเดีย
Rotaract Club of Madras Central, India
“สบืเนือ่งจากผูค้นเกบ็ตวัอยูก่บับ้านจากสถานการณ์โรค
โควิด-19 สโมสรของเราปรารถนาจะผลักดันให้ผู้คนมี
เจตคติที่ดีและไม่ว้าวุ่นกับความคิดด้านลบมากนัก เรา

แสวงหาแนวคิดที่ครอบคลุมการเก็บตัวที่ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ใช้เวลา
อยู่กับครอบครวัอย่างสมบรูณ์แบบ เราน�าเสนอการท้าทายแบบง่ายๆ ด้วย
การท�าอาหารที่ท่านชอบหรืออาหารแบบใหม่ๆ เก็บภาพระหว่าง
กระบวนการท�าอาหาร ส่งแบ่งปันในสังคมออนไลน์ รวมทั้งในเฟซบุ๊คใน
หัวข้อ #Quarantine Cooking Challenge ปรากฎว่าได้รับการตอบ
สนองอย่างน่าทึ่ง ไม่มีอะไรที่ช่วยให้ผู้คนมามีส่วนร่วมได้ดีเท่ากับเรื่อง
อาหารดีๆ”
รายงานโดย เมียร่า เดวี
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Adapt and Connect
การปรับตัวให้เหมาะสมและมีส่วนเกี่ยวข้อง



Our District
(จากซ้ายไปขวา)

 ผวภ. สมชาย เกิดเดโช (3360), ผวภ. สมศรี เมฆธน (3350), 
ผวภ. วิมล คชินทักษ (3340), ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ (3330)

บรรณาธิการบริหาร
อน. วาณิช โยธาวุธ      (สโมสรโรตารีแม่สาย) 

บรรณาธิการผู้ช่วย
อน. จันทนี เทียนวิจิตร      (สโมสรโรตารีล้านนา)

บรรณาธิการผู้ช่วย 
อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์     (สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์)
รทร. เดียร์ราห์  พิบูลย์วัฒนวงษ ์(สโมสรโรตารีหมากแข้ง )
อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ        (สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ)

อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์  (สโมสรโรตารีแพร่)
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Corona Virus-19

New Normal ความปกติใหม่ D. 3330

D. 3340

การบริหารงานโรตารี 
ในรูปแบบ New Normal 
ของผู้ว่าการภาค ปี 2563-2564

 นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่สถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปท่ัวโลก 
ท�าให้กระทบกับการด�าเนินชีวิต ของพวกเรา 
ทุกคน โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศล็อคดาวน์
หลายพื้นที่ และประกาศใช้พระราชก�าหนด
สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 
ท�าให้เราต้องปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิต และ
พฤติกรรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น จึงมีการบัญญัติ     
ศัพท ์ใหม ่ค�าว ่า New Normal ขึ้น ซึ่ ง                                
ราชบัณฑิตยสภา ให้ค�านิยามเป็นภาษาไทยว่า 
ความปกติใหม่ หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม่
   กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารี
ประเทศไทยจึงได้สัมภาษณ์ผู้ว่าการภาคทั้งสี่
ภาค ในประเทศไทยว่า นับตั้งแต่การเตรียมตัว
เข้ารับการบริหารงานโรตารีเม่ือต้นปี ภาคของ
ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างไร 
ท่านได้ปรับเปลี่ยนการด�าเนินกิจกรรมไปแล้ว
อย่างไรบ้าง และได้วางแนวทางการบรหิารงาน
โรตารีในภาคของท่านอย่างไรในยุค New 
Normal นี้ เราไปพบกับผู้ว่าการภาคทั้งสี่ท่าน
กันเลยค่ะ



ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ภาค 3330
 ก่อนสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางภาค 3330 มี
วฒันธรรมการจดังานสถาปนาคณะกรรมการบรหิารสโมสรโรตารแีบบ
เดมิทีป่ฏิบตัต่ิอเนือ่งมานาน คอืแต่ละสโมสรต่างกจ็ดัพธิสีถาปนานายก
สโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรของตนเองเฉลีย่วนัละสโมสร 
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานราว 3 เดือน โรแทเรียนทุกคนต่างก็มี
ภาระและความรับผิดชอบ ท่ีจะต้องไปร่วมงานของต่างสโมสรทุกวัน 
ท�าให้ได้รับมิตรภาพที่ดีที่แลกด้วยต้นทุนเวลาในการเดินทางและการ
เข้าร่วมพธิสีถาปนาฯ และงบประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนอย่างมากมาย 
เคยมีผู้เก็บข้อมูลประเมินว่าเราใช้จ่ายไปกับการนี้กว่า 10 ล้านบาท 
ต่อปี
 เมื่อเกิดวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มาพร้อมกับ
โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาค 3330 ได้วางแผนและตัดสินใจ      
จัดงานอบรมภาค 3330 ประจ�าปี 2563-2564 (DTA) โดยแบ่งการ  
จัดงานเป็น 4 ครั้ง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรังและจังหวัด
นครปฐมอกีสองคร้ัง ทัง้นีเ้พือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายและการควบคุม
ของภาครัฐที่เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เม่ือ
การจัดการอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ในช่วงท้ายของการอบรม เรา
ได้จดัพธิสีถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบรกิารสโมสร ให้กับ
ทกุสโมสร เราได้จัดให้ทกุสโมสรอย่างสมเกยีรต ิประทบัใจและไม่มค่ีา
ใช้จ่ายใดๆ ที่สโมสรต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียว
 ผลของการจัดพิธีสถาปนาฯ ดังกล่าว พบว่าทุกสโมสรให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจและสามารถสร้างความ
ประทบัใจได้อย่างมาก มกีารบนัทกึภาพท่ีสวยงาม เกิดความประหยดั
และเหมาะสม หลังจากพิธีดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นแล้ว ในปีนี้ไม่มีสโมสร
โรตารีในภาค 3330 จัดพิธีสถาปนาของตนเองอีกเลย หากจะมีบ้างก็

เป็นงานฉลองคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งจัดแบบเรียบง่ายและเป็น
กันเองภายในสโมสร เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็น New Normal ปกติแล้ว
เรามกัจะคดิว่าเราสามารถปรบัเปลีย่นทกุอย่างได้เสมอ แต่การปฏบิตัิ
ใดๆ ทีท่�าสบืต่อกนัมานานจนถอืเป็นวัฒนธรรมแล้วกย็ากมากทีจ่ะปรับ
หรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ถือว่าได้
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย และโรตารี 
ของเรา หากมองในมุมนี้เราก็ได้รับประโยชน์นั้นเช่นกัน
 ในส่วนของการจัดประชุมต่างๆ ในปัจจุบันและที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้น ทางคณะกรรมการภาค โดยประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
และนายกสโมสรได้จัดให้มีการประชุมทั้งแบบออนไลน์ และระบบ
พบปะกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม ส�าหรับการจัด
กิจกรรมเยาวชนต่างๆ เช่น RYLA, Rotaract, Interact ยังคงจัดอยู่
เหมือนเดิม แต่จะปรับเปล่ียนลักษณะของกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และข้อควรระวังที่ก�าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ส่วน
การจัด Intercity Meeting ซึ่งทุกปีภาค 3330 จะจัดประชุม 2 ครั้ง
แบ่งเป็นพื้นที่ตอนบนและตอนล่าง ส�าหรับปีนี้จะปรับเปลี่ยนเป็น
กิจกรรม “ผู้ว่าการภาคพบนายกสโมสรและผู้ช่วยผู้ว่าการภาค” 
จ�านวน 2 ครัง้ ทัง้ตอนบนและตอนล่างเช่นกนั ส�าหรบัการเยีย่มสโมสร
อย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาคนั้น ยังคงด�าเนินการอยู่ แต่เราจะ
เพิม่ความเข้มงวดในเรือ่งการสวมใส่หน้ากากอนามยั การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การล้างมือบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม ผมจะเน้นย�้าสโมสรให้    
ลดค่าใช้จ่ายในการจดัเลีย้งต้อนรบัผูว่้าการภาค ให้เน้นความพอเพยีง
และความพอดี เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจกับทุกฝ่าย ซึ่งสิ่งต่างๆ 
เหล่านีเ้ป็นบางส่วนท่ีเราพยายามทีจ่ะปรบัเปลีย่นให้เกดิประโยชน์แก่
ทกุฝ่ายให้มากทีส่ดุ เราหวงัว่ากจิกรรมบางสิง่บางอย่างทีเ่ราปรบัตวัได้
ดใีนวนันี ้กอ็าจจะเป็นส่ิงทีเ่ราได้ถอืปฏิบตัติลอดไปในอนาคตก็ได้ครบั

ผู้ว่าการภาควิมล คชินทักษ ภาค 3340
 ในช่วงชีวิตของคนๆ หน่ึงอาจจะพานพบอะไรท่ีไม่คาดคิด
มาก่อนได้หลายครัง้ แต่สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ครัง้นี ้เป็นสิง่
ทีไ่ม่คาดคดิ และ มผีลกระทบมากเกินกว่าทีจ่ะจินตนาการว่าเป็นเรือ่ง
จริง ดิฉันจ�าได้ว่าวันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นวันที่คณะผู้ว่าการภาค
รับเลือกเดินทางกลับจากการประชุม International Assembly ที่
เมืองซานดิเอโก้ ประเทศสหรฐัอเมริกา มกีารพดูถงึโรคระบาดที่ก�าลงั
เกิดขึ้นและเตือนให้เราสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งต่อมาโรคนี้ได้ขยาย   
วงกว้างจนเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบไป  
ทัว่โลก ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และท�าให้วถิชีวีติต้องปรบัเปลีย่น
ใหม่ พวกเราต่างตื่นตระหนกและคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นและจะมี
อะไรเกิดขึ้นอีกไหมในระหว่างทางนี้
 เมื่อถึงช่วงที่จะต้องจัดอบรมภาค 3340 ประจ�าปี 2563-
2564 (DTA) ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ห้ามจัดกิจกรรม
ตา่งๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทางคณะกรรมการภาคเลอืก
ที่จะรอคอยจนสถานการณ์คลี่คลายพอสมควรในการจัด DTA แบบ
พบปะกันได้ ซึ่งต้องแยกจัดถึง 4 ครั้งเพื่อลดจ�านวนผู้มาร่วมประชุม
ไม่ให้มีจ�านวนมากเกินไป คือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดจันทบุรี และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลที่ได้รับดีเกินกว่า
ทีค่าดคดิ การอบรมประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดโีดยได้รบัมติรภาพ
จากมิตรโรแทเรียนที่งอกงามขึ้น 

 
 ส�าหรับการประชุมสัมมนาต่างๆ ประจ�าปีของภาค 3340 
ในปีนี้ ทางคณะกรรมการจะจัดประชุมแบบผสมผสานทั้งการประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom และการประชมุแบบพบปะ
กัน ซึ่งแน่นอน การประชุมแบบพบปะกันก็จะยังคงรักษามาตรการ
เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย โดยการจัดประชุมของภาคก็
จะจัดแบ่งเป็นโซน เพื่อความสะดวกของมิตรโรแทเรียนในแต่ละพื้นที่ 
และเป็นการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าประชุม ส่วนการเผยแพร่ข่าวสารของ
ภาคไปยังสโมสรและมิตรโรแทเรียน จะเผยแพร่ผ่านระบบโซเชียล 
มีเดียที่สะดวกและรวดเร็วทันเหตุการณ์
 ในยุค New Normal แม้ว่าบางโอกาสเราไม่ได้เดินทางไป
พบปะกนัมากเหมอืนในอดตีทีผ่่านมา แต่โรแทเรยีนเราสามารถพดูคยุ 
ปรกึษาหารอื หรอืตดิตามความคืบหน้าของการท�างานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ผ่านการพบหน้ากันทางโซเชียลมีเดีย ท�าให้การท�างานมี
ประสิทธิภาพขึ้น และที่น่าอัศจรรย์ใจคือ ความรัก สามัคคี ความเห็น
อกเห็นใจ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือในภาค 
3340 ยังคงแน่นแฟ้นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเราจะผ่านปีนี้ไป
ได้ และในขณะเดียวกัน เราก็สามารถสร้างพลังท�าให้โรตารีภาคของ
เราเข้มแข็งขึ้น
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Corona Virus-19

New Normal ความปกติใหม่ D. 3350

D. 3360



ผู้ว่าการภาคสมศรี เมฆธน ภาค 3350
 ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่อง
ท้าทายอย่างมากในการท�างานปีโรตารี 2563-2564 เริ่มงานแรกหลัง
จากการอบรม International Assembly ของผู้ว่าการภาครับเลือก
ตอนนั้น ที่เมืองซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา คือการอบรมนายก
รับเลือกร่วมภาค (Multi district-PETS) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงวันที่  
1 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายกรับเลือกหลายท่านขอยกเลิก
ไม่เข้าอบรมเนือ่งจากเกรงว่าอาจมีความเสีย่งในการรบัเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้
ได้ตั้งแต่การเดินทาง บางท่านอยากไปแต่ไม่อยากโดยสารเครื่องบิน ซึ่ง
โชคดีที่ทางภาคได้รับการสนับสนุนรถบัสจาก นายกรับเลือก พรเทพ 
หงษ์รัตนอุทัย สโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ ท�าให้นายกรับเลือกในภาค 
3350 ได้ร่วมเดินทางไปเป็นกลุ่มด้วยกัน
 งานต่อมาคือการอบรมภาค 3350 ประจ�าปี 2563-2564 
(DTA) ทีเ่ดมิก�าหนดไว้วนัที ่25 เมษายน ไม่สามารถจดัแบบเดมิได้เพราะ
ห้ามชมุนมุพบปะคนจ�านวนมาก ต้องหารอืกบัคณะกรรมการจัดงานเพือ่
หาวธิกีารจัดอบรมในรปูแบบทีเ่หมาะสม ผลสรปุว่าต้องท�าแบบลูกผสม 
(Hybrid) เนื่องจากสมาชิกส่วนมากในขณะนั้นยังไม่ชินกับการประชุม
ออนไลน์ เราจึงนัดหมายผู้น�าการอบรมให้เตรียมเน้ือหาการอบรมเป็น 
Power Point แล้วมาบรรยายประกอบบันทึกเป็นวิดีทัศน์ (VDO) ใส่ 
Flash Drive แล้วส่งให้นายกรับเลือกเพื่อกระจายต่อให้คณะกรรมการ

บริหารสโมสรได้ศึกษา และจากนั้นประมาณ 30 วันก็นัดหมายประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application เพื่อให้ผู้น�าการอบรมได้ตอบ
ข้อซักถามซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ได้ผลดีมากในสถานการณ์
ขณะนั้น
 อกีงานหนึง่ทีแ่ปลกใหม่มากทีภ่าค 3350 ไม่เคยจดัท�ามาก่อน 
คือการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live พิธีสถาปนาผู้ว่าการ
ภาค ซึ่งอดีตประธานโรตารีสากลท่านพิชัย รัตตกุล ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี มีผู้น�าภาคในอดีตและอนาคตมาร่วมในพิธีซึ่งจัดแบบ
รักษาระยะห่าง สมาชิกในภาคมีส่วนร่วมในพิธีนี้ผ่านทางหน้าจอ
โทรศพัท์มอืถอืและคอมพวิเตอร์ ส�าหรบัการประชมุ อบรม และกจิกรรม
ต่างๆ ท่ีก�าลงัจะจดัขึน้กจ็ะมทีัง้รปูแบบออนไลน์และแบบพบปะกนั โดย
จะจัดตามความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกระทรวง
สาธารณสุข โดยที่ยังมีเป้าหมายผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเดิมทุกประการ
 การเผชญิอปุสรรคต่างๆ ท�าให้เรามวีวิฒันาการ เปิดโอกาสให้
ตัวเองเรียนรู้ที่จะปรับตัวโดยใช้เครื่องมือไอทีให้มากขึ้น พิสูจน์ให้เรา
ตระหนกัว่าในวกิฤตนัน้ย่อมมโีอกาสเสมอ และเราจะมอบโอกาสให้ผู้อ่ืน
ผ่านกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ เพราะ             
“โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส” 

ผู้ว่าการภาคสมชาย เกิดเดโช ภาค 3360
 ในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ผู้ว่าการภาค
รับเลือก อยู่ในระหว่างเตรียมตัวศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของผู้ว่าการ
ภาค ตั้งแต่การอบรม GETS ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 การอบรม International Assembly ที่เมืองซาน
ดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปลายเดือนมกราคม 2563 การอบรม
เตรียมความพร้อมให้กับนายกรับเลือก ในภาค 3360 โดยจัดสามครั้ง
ในสามโซนของภาค การอบรม DTTS หรือการอบรมทีมงานภาคและผู้
ช่วยผู้ว่าการภาคในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และปิดท้ายด้วยงาน
สัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาคหรือ Multi district-PETS ที่ภาค 
3360 เป็นเจ้าภาพจดัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่วันที ่28 กุมภาพนัธ์ถึง 1 มนีาคม 
ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 รุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ ในงานอบรม Multi district-PETS คณะกรรมการได้จัดให้มี
การวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และโรแทเรียนทุกคนที่เข้า
ประชมุได้ใส่หน้ากากอนามยั แต่หลายท่านยังมคีวามกงัวลในการตดิเชือ้
ที่อาจมีความเสี่ยงอยู่ แต่เพราะความมีสปิริตของโรตารีที่เกินร้อย ทุก
คนก็ไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อถอยผ่านการอบรมทุกงานไปได้ โดยที่ไม่มีใครติด
เชื้อเลยแม้แต่คนเดียว นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมาก
 หลงัจากนัน้ กเ็ป็นช่วงท่ีทกุคนต้องกกัตวัเองอยูใ่นบ้าน ส�าหรบั
ชาวโรตารแีล้วนบัว่าเป็นความอดึอดัอย่างมาก เพราะปกตแิล้วกจ็ะเป็น
เวลาทีพ่วกเราได้มีโอกาสพบปะและท�ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซึง่รวมถงึ
ผลกระทบต่อแผนงานของผูว่้าการภาคด้วย งานอบรมทีอ่ยูใ่นระยะเวลา
อนัใกล้ เช่นงานอบรมภาคประจ�าปี (DTA) กต้็องเปลีย่นรปูแบบเป็นการ
อบรมทางออนไลน์แม้ว่าเราจะไม่ได้พบหน้าพบตากัน แต่สิ่งที่เราเห็นก็
คอืรปูแบบใหม่ของการอบรม เราสามารถเข้าไปชมเข้าไปศึกษาข้อมลูได้
ตลอดเวลา และสามารถกลับมาดูใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ ในหัวข้อที่เราสนใจ

 
 ผลกระทบที่เห็นชัดก็คือการท�ากิจกรรมใหญ่ๆ ที่ต ้องมี           
โรแทเรียนจ�านวนมากมาพบปะกันก็ยังคงท�าไม่ได้ แต่ก็มีส่ิงใหม่ๆ มา
ทดแทนเช่นกัน โรแทเรียนได้พูดคุยกันทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ได้มี
โอกาสประชมุกนัออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application ท�าให้เราพบ
หน้ากนับ่อยขึน้ นบัว่าเป็นวถิชีวีติใหม่ ซึง่ต่อไปก็คงจะกลายเป็นวถิชีีวติ
ปกติ และส่ิงที่เราเห็นว่าเป็นปัญหา เรื่องการเว้นระยะห่างก็จะไม่เป็น
ปัญหาอีกต่อไป 
 สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นในช่วงที่เราไม่สามารถท�างานได้อย่าง
คล่องตัว ผมพบว่าโรแทเรียนมีความตื่นตัว มีความกระตือรือร้น และมี
แรงบันดาลใจมากขึ้น เมื่อได้เห็นความยากล�าบากของผู้คนในชุมชนใน
สังคม เรายังได้เห็นโรแทเรียนมีโอกาสแสดงความเข้มแข็งช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้อื่น เป็นการบริการเหนือตนเอง ที่เราจะได้ยินบ่อยๆ ว่าคนไทย
ไม่ทอดทิ้งกัน จะเห็นว่ามีโครงการย่อยๆ เกิดขึ้นมากมายเป็นการช่วย
เหลือชุมชนในเบื้องต้น เช่น โครงการแจกหน้ากากอนามัย แจกเจล    
ล้างมือ แจกอุปกรณ์ทางการแพทย์ แจกข้าวปลาอาหาร มีตู้ปันสุข ทั้งๆ 
ที่โรแทเรียนส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับประชาชนทั่วไป ก็ยัง
มีหัวใจของการบริการ หลังจากนี้เป็นต้นไปกิจกรรมของโรตารีก็คงจะ
อยู่ในรูปแบบของการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การสังสรรค์จะลดลง การให้ความร่วมมือ การระดมทุนก็
น่าจะอยู่ในระดับเดิม เพราะสโมสรโรตารีส่วนใหญ่เรามีการวางแผนใน
ระยะต่างๆ ของสโมสรอยู่แล้ว 
 สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่า ไม่ว่าโลกของเราจะต้องเผชิญกับวิกฤต
อะไรกต็าม พวกเราชาวโรตารกีจ็ะท�าหน้าทีข่องเราต่อไป ท�าความดเีพือ่
ผู ้ อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ท�าความดีให้แก่ชาวโลก นับว่า         
“โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส” 
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อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน	
	 โอกาสของคนมีมากมาย	 ถ้าเราคิดให้ดีและมีเวลา
มากพอเราจะรู้ว่า	หากแม้พวกเราต้องเว้นระยะห่าง	สวมแว่น
ที่มีแผ่นพลาสติกบางๆ	 กั้นไว้	 หรือปิดปากด้วยผ้าแมสก์แบบ
สวยงามตามลวดลายต่างๆ	ของผ้า	หรือแบบถูกหลักอนามัยที่
มขีายตามร้านขายยา	เราทกุคนต่างได้โอกาสทีโ่ลกประทานมา
ให้คือได้พักผ่อน	อยู่กับตัวเองมากกว่าเดิม	ใจเรา	ร่างกายเรา
ต่างชอบและดีใจ	 ที่เจ้าของร่างได้ให้โอกาสเชลล์ต่างๆ	 ได้							
พักผ่อนบ้าง	แต่ก็ไม่นานเราชาวโรตารีก็เริ่มขยับขยายตัวออก
มาพบปะผู้คนมากขึ้นๆ	
	 หลังจากที่ภาค	 3330	 ได้จัดอบรมสัมมนามูลนิธ	ิ	
โรตารี	 ภาพลักษณ์สาธารณะและสมาชิกภาพ	 ไปเม่ือวันที	่							
1	 สิงหาคม	 2563	ท�าให้พวกเรารู้ว่าการต้องการที่จะมีเพื่อน
นัน้ส�าคญักบัชวีติมากยิง่นกั	การท่ีมส่ีวนของการเป็นผูถ่้ายทอด
สร้างความเข้าใจให้กบัโรแทเรยีน	ทีม่าเข้าร่วมการสมัมนาครัง้
นี	้ท�าให้มัน่ใจได้ว่า	โรแทเรยีนทกุๆ	คนยงัคงมจีติใจทีอ่าสาช่วย
เหลือชุมชน	 และผู้ที่ล�าบากกว่าเสมอ	 แม้ว่าสถานการณ์ของ
โรคระบาด	 COVID-19	 ยังไม่มีวัคซีน	 ต่างชาติท่ัวโลกยังพบ					
ผู้ป่วยตามข่าวที่เราทราบดี	และด้วยความเป็นโรแทเรียนก็ยัง
สูแ้ละขอให้ประชาชนทัว่โลกปลอดภยั	มชีวิีตทีด่ขีึน้	ธรุกจิดขีึน้	
สุขภาพดีขึ้น	 	 เราทุกคนต่างเป็นก�าลังใจให้กันและกันตลอด
เวลาค่ะ

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ	COVID-19		นับ
ตั้งแต่ปลายปี	 2562	 จนถึงปัจจุบัน	 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตปกติ	
เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการต่างๆ	 ซึ่ง							
มวลมิตรโรแทเรียนได้เผชิญกับมาตรการเหล่านั้น	 สโมสรโรตารีต้องปรับ
เปล่ียนโครงการต่างๆ	 ไปจากท่ีเคยปฏิบัติมาทุกปี	 ไม่ว่าจะเป็นการประชุม	
การลงชุมชน	การร่วมงานกับต่างสโมสร
	 New	Normal	หรือวิถีชีวิตใหม่	จะเกิดขึ้นแก่ทุกคน	ทุกวงการรวม
ทั้งโรตารี	 ตัวอย่างเช่น	 ปรับเปล่ียนการประชุมที่ต้องมาพบปะกัน	 เป็นการ
ประชมุทางไกล	โดยใช้	Application	ต่างๆ	เช่น	Zoom,	Google	Meet	หรือ	
Line	 หากจ�าเป็นต้องพบปะหารือกันต่อหน้า	 ก็จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง	 ส่วน
อาหาร	เครือ่งดืม่	ให้บรกิารเป็นส่วนตวัไม่ปะปนกนั	เปลีย่นกจิกรรมสร้างพลงั
ความสามัคคีซึ่งเคยจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับสถานศึกษามาเป็นการประกวด
บทความระหว่างนักเรียน	 นักศึกษา	 ในหัวข้อเรื่องความสามัคคี	 การมอบ
อปุกรณ์การแพทย์รกัษาโรคแทนการสมัผสัใกล้ชดิผูป่้วย	กรณภีาวะเศรษฐกจิ
ที่ย�่าแย่ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้	สมควรยิ่งให้ลดภาระของสมาชิกที่ต้องจ่าย
เงินให้แก่สโมสรรายปี	 ซึ่งศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้มีมติยกเว้นค่าบ�ารุง
ภาคบางส่วนให้แล้ว	
	 ส�าหรับโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์	 ควรพิจารณาขอสนับสนุน								
งบประมาณจากมลูนธิโิรตารซ่ึีงสโมสรบรจิาคสมทบกองทุนประจ�าปีทกุปี	เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการรบกวนเงินบริจาคจากประชาชน	
	 นีเ่ป็นเพยีงตวัอย่างเบือ้งต้นส�าหรบั	New	Normal		เชือ่ว่ามวลมติร
ทั้งหลายยังมีหลายวิธี	 อันจะท�าให้เราก้าวผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างราบร่ืน	
ด้วยอุดมการณ์แห่งโรตารี	

“โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส
อย่างไร แบบ New Normal”
โดย นย. ดลใจ จองพานิช 
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ 

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล New Normal วิถีชีวิตใหม่



การบรหิารจดัการสโมสรโรตารีราชบรุแีบบ New 
Normal 
โดย นย. นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ 
นายกสโมสรโรตารีราชบุรี 
	 ตลอด	47	ปี	ที่ผ่านมาสโมสรโรตารีราชบุรีถึง
แม้จะพ่ึงผ่านสถานการณ์แบบไม่ปกติ	 แต่การ
บรหิารโรตารไีม่มีวันหยดุนิง่	ต้องปรบัเปลีย่นแต่ยงั
คงไว้ซึ่งอุดมการณ์โรตารีท่ีมั่นคง	 ยึดหลักการ

บริการสโมสร	บริการอาชพี	และมิตรภาพเป็นท่ีตัง้	เพิม่ส่ิงอ�านวยความสะดวกให้
ทันสมัย	 ตั้งแต่การสื่อสารทุกช่องทางด้วยระบบออนไลน์	 เพิ่มเสริมรายละเอียด
ก่อนการประชุม	 ท�าให้การประชุมกลับมากระชับภายในหนึ่งชั่วโมง	 สมาชิกให้
ความสนใจกับมาร่วมพัฒนาสโมสร	ส่วนโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์	เน้นเรื่องการ
ส่งเสรมิป้องกนัครอบครวัโรตารพีร้อมไปกนักับชุมชน	เพือ่เพิม่ภาพลักษณ์สโมสร	
ด้านชมุชนและอาชพี	เป็นสิง่ท่ีด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	โดยปีบรหิารนีบ้รูณาการ
ให้สโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ	
สโมสรโรตารรีาชบรุจีะก้าวไปสมดงัวิสัยทัศน์ของนายกสโมสรร่วมรุน่ปี	2563-64	
นี้ว่า	“มิตรภาพก้าวไกล	ก้าวทันโลก”

ความดีใจที่เป็นสโมสรยุค COVID-19 โอกาส
สร้างกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ ่
โดย นย. กุลภากร นทีธนาทิพ 
นายกสโมสรโรตารีทวารวดี 
	 ดิฉันรูสึ้กยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากค่ะทีไ่ด้
รบัเลือกให้เป็นนายกสโมสร	และในปีนีก็้เป็นปีแรก
ทีส่โมสรโรตารทีวารวด	ีได้เริม่ท�าโครงการ	Global	
Grant	ซึง่เป็นส่ิงทีท้่าทายกบัสโมสรขนาดเลก็อย่าง

เรามาก	จงึต้องขอค�าปรึกษาจากผูใ้หญ่ต่างสโมสรทีม่ปีระสบการณ์ในท�าโครงการ	
เพื่อให้ผลงานออกมาราบรื่นได้มากที่สุด	 ในปีนี้เองหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อ	 COVID-19	 ทางสโมสรจึงจัดท�าโครงการด้านสุขภาพ
อนามัยกับโรงพยาบาล	เพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
ไปพร้อมๆ	กัน	และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกอีกด้วย	
	 จากปัญหาดังกล่าว	 ส่งผลให้โรตารีต้องปรับเปล่ียนวิธีการท�างานไป
บ้าง	 แต่นั่นก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคมากนัก	 เพราะเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การ
ประสานงานง่ายขึ้น	ทั้งการประชุมออนไลน์	ทั้งการรับส่งข้อมูลต่างๆ	ท�าให้การ
ท�างานมีความรวดเร็ว	และมีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ค่ะ
 

การบรหิารงานทางธุรกิจและสโมสรโรตารหีวัหิน 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
โดย นย.ณิชารี ทรัพย์มา 
นายกสโมสรโรตารีหัวหิน 
	 การระบาดของโรค	 COVID-19	 นี้ ได ้																					
ส่งผล	 กระทบมากมายนานัปการท้ังเศรษฐกิจ																			
สังคม	กระทบกับวิถชีวิีตความเป็นอยูข่องทุกสงัคม	
สมาชิกของสโมสรโรตารีหัวหินเองได้ถูกจ�ากัดการ
พบปะพูดคุย	 ประชุมกันเพื่อสร้างสรรค์โครงการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยค�าว่า	 “Social	 Distancing”	หรือ	 การเว้นระยะห่างทาง
สงัคม	ในช่วงต้นวกิฤตขิอง	COVID-19	ดฉัินเองในฐานะนายกสโมสรโรตารีหวัหนิ	
ปี	 2563-2564	 ได้เสาะแสวงหาวิธีการที่จะด�ารงไว้ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	ของสโมสร	
โดยเฉพาะการประชุมเตรียมงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	 ด้วยการงดหรือ
หลกีเลีย่งการประชมุทัง้สโมสร	แต่จะใช้วธีิการตัง้	Line	กลุ่มเพือ่การปรกึษาหารือ	
การประสานงานทางโทรศพัท์	การประชมุกลุม่ย่อย	เน้น	Social	distancing	เพ่ิม
ความถี่ของการประสานงานรายบุคคลมากกว่าเดิมหลายเท่า	กระตุ้นการสื่อสาร
ให้สมาชิกทุกท่านได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสโมสร	 ดิฉันมีความคิดว่า	 Social	
Distancing	 เป็นเพียงอุปสรรค	 แต่ขัดขวางการบ�าเพ็ญประโยชน์พวกเราไม่ได	้
COVID-19	 เป็นโรคระบาด	 ที่สร้างโอกาสให้พวกเราได้ท�าโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค	 สโมสรโรตารีหัวหินยังคงไว้ซึ่ง									
“โรตารีเปิดแนวทาง	สร้างโอกาส”

ในยุคที่ความท้าทายกับสโมสรที่มีสมาชิกมาก
และในขณะทีอุ่ปถมัภ์สโมสร Interact, Rotaract 
มากด้วย
โดย นย. ต�านาน ชุษณะทัศน์ 
นายกสโมสรโรตารีนครปฐม 
	 สโมสรโรตารีนครปฐม	 มีสโมสรโรทาแรคท์
จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่สโมสรโรทาแรคท์มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครปฐม	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	วิทยาลัย

เทคนิคนครปฐม	และสโมสรอินเทอร์แรคท์จ�านวน	6	แห่งได้แก่	สโมสรอินเทอร์
แรคท์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย	 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา	 โรงเรียนราชินีบูรณะ	
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย	 2	 โรงเรียนสระกระเทียมวิทยา	 และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
	 สโมสรโรทาแรคท์มีสมาชิกรวมกันประมาณ	150	คน	สโมสรอินเทอร์
แรคท์มสีมาชกิรวมกนัประมาณ	500	คน	ทัง้หมดนีม้กีารท�ากิจกรรมร่วมกบัสโมสร
ทัง้หมด	อาทเิช่น	การท�าโครงการด้านอาชพี	โครงการปลกูต้นไม้	โครงการหนงัสอื
เข้าห้องสมดุ	และกรรมการทกุๆ	ฝ่ายของสโมสรได้มีการวางแผนงานทีจ่ะพยายาม
ท�าโครงการด้านอาชพีให้เหมาะสมกบัยคุโควดินีด้้วย	เพือ่ต้องการให้เดก็ๆ	เยาวชน
เข้าใจกับโรตารีให้มากขึ้น	 เพราะเยาวชนบางคนมีแนวความคิดท่ีดี	 ความคิด
สร้างสรรค์เป็นคนสมัยใหม่	 รวมถึงท�าโครงการเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาลัยเพ่ือเป็น
โรทาแรคท์และเป็นโรแทเรียนในอนาคต	 การท�าทะเบียนข้อมูลของน้องๆ	 ใน					
อินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์เพื่อเป็นโรแทเรียน	 และการท�าแผนต่อเนื่องกับ
น้องๆ	 จากนี้ไปจะมีการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น	 และเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตที่ท�าให้
การเกบ็ข้อมลูด้านสมาชกิ	แม้แต่กจิกรรมของน้องๆ	ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงความ
คิดเห็นและบทบาทที่ผมตั้งใจให้ด�าเนินในฐานะนายกสโมสรโรตารีนครปฐมครับ	

การปรบัตวัของสมาชกิสโมสรหลงัธุรกจิในเกาะภเูก็ตกบัผลกระทบ COVID-19
โดย นย. พรเทพ รวยริน
สโมสรโรตารีทุ่งคา 
	 สโมสรโรตารีทุ ่งคามีอายุเกือบ	 30	 ปี	 มี
วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบอย่างให้กับสโมสรอื่น
อยู่เสมอ	 การเต่งกายสูทสโมสรทุกครั้งเมื่อเข้า
ประชมุประจ�าสปัดาห์	เป็นความประทบัใจทกุครัง้
ของแขกที่มาเยือน	 แต่เมื่อมีสมาชิกที่มีความต่าง
ด้านอายุ	 ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงค่อน
ข้างเรว็	เราต้องสร้างความชดัเจนให้กบังานบรหิาร

สโมสรให้มากข้ึน	เพราะภายภาคหน้า	สโมสรจะถูกบริหารด้วยคนรุ่นใหม่	และจะ
ต้องมีหลักเหตผุลให้เค้าชดัเจน	เมือ่ผมในฐานะนายกสโมสร	และเป็นสมาชกิทีอ่ยู่
ตรงกลางระหว่างคนสองรุน่	จงึต้องมคีวามชดัเจนในการตดัสนิใจ	มส่ีวนร่วมตัดสิน
ใจ	เราก็มีอดีตนายกคอยช่วยสนับสนุน	ถ้าสโมสรเดินไปแบบนี้	สโมสรจะเดินไป
ข้างหน้าได้	เหมือนธุรกิจที่บริหารด้วยรุ่นลูก	และมีพ่อแม่คอยเป็นที่ปรึกษา	
	 สโมสรทุ่งคามีสมาชิกชายล้วน	 สิ่งส�าคัญที่ปลูกฝังมากับสมาชิกรุ่นสู่
รุ่นคือต้องให้เกียรติโรตารีแอนน์เสมอ	 จะเป็นงานเลี้ยงสร้างมิตรภาพภายใน
ครอบครัวโรตารี	 และอีกวันส�าคัญคือวันครบรอบก่อต้ังสโมสรวันที่	 4	 ธันวาคม	
ของทุกปีก็จะเป็นงานเลี้ยงภายในให้สมาชิก	 และโรตารีแอนน์โดยก�าหนด										
คอนเซ็ปงานไม่ซ�้ากันแต่ละปี	สร้างมิตรภาพภายในให้เข้มแข็ง	และลูกหลานของ
สมาชิกได้มาเจอกัน		 	
	 ในช่วง	 COVID-19	 	 ท�าให้เกิดความท้าทายใหม่	 เพราะสมาชิกส่วน
ใหญ่ท�าธุรกิจท่องเที่ยว	 เพราะฉะนั้นจะต้องวางแนวทางการบริหารสโมสรให้อยู่
ในงบประมาณที่เหมาะสม	ท�าโครงการที่มีประโยชน์	และท�าให้เกิดความร่วมมือ
ในภาพรวม	 ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต	 มีทั้งหมด	 9	 สโมสร	 หลังจากที่ท�าโครงการ					
ร่วมกันในช่วงโรคระบาด	COVID-19		ในจังหวัดภูเก็ต	นับว่าเป็นวิกฤตที่ท�าให้เรา
สร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างภาพลักษณ์ให้สาธารณะว่า	 โรตารีในจังหวัด
ภูเก็ตมี	 9	 สโมสร	 และเข้มแข็งทั้ง	 9	 สโมสร	 และจะยิ่งเข้มแข็งเมื่อ	 9	 สโมสร							
ท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันให้กับชุมชน



พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
       การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ต่างๆ มีความส�าคัญมาก ภาคและสโมสรต้อง
ตื่นตัว และพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์อยู่เสมอ ที่ผ่านมาภาค 3330 
ได้ปรับตัวอยู่เสมอ โดยในปีน้ีจึงมีการจัดการ
ประชุมทั้งรูปแบบปกติ ท่ีต้องมีการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัยและ ปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของภาครัฐและการจัดประชุม
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการใช้ทั้งสองวิธี
แบบผสมผสานนี้ได้รับความร่วมมือและได้รับ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี
  ถึงวันนี้ เรายังไม่รู้ว่าโลกของเราจะมี
วัคซีนเมื่อไหร่ สถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19	จะอยู่กับเราไปอีกนานเพียงไร แต่สิ่ง
ส�าคัญ เราต้องดูแลตนเองและบุคคลรอบข้าง
ให้มีสุขภาพแข็งแรง หลีกเล่ียงความเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อโรค โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าและข้อ
ก�าหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าโรแทเรียนทุกท่าน จะสามารถท�า
หน้าที่ของท่าน ได้ตามความตั้งใจ และความ 
มุ่งมั่นของท่านได้ตลอดไป

การจัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะ
กรรมการบริหารของสโมสรโรตารีภาค 3330
  จากสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19	 สร้างความเปลีย่นแปลงอย่างมากมาย
ให้กับผู้คนในทุกภาคส่วน องค์กรโรตารีของเราก็
ไม่สามารถหลีกพ้นจากผลกระทบดังกล่าว ภาค 
3330 จงึต้องปรบัตวัอย่างมากเช่นกนั โดยผูว่้าการ
ภาค 3330 ได้ก�าหนดแผนการจัดงานอบรมภาค 
3330 ประจ�าปี 2563-2564 (DTA) และการ
สถาปนาร่วมของสโมสรโรตารีในภาค 3330 เป็น 
3 แผน โดยพิจารณาตัดสินใจจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19	และข้อก�าหนดของภาค
รัฐดังนี้
 แผนที่ 1 การจัดอบรม DTA และจัด
พธีิสถาปนาร่วมปกต ิในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563
 แผนที่ 2 การจัดอบรม DTA และจัด
พิธีสถาปนาร่วมแบ่งออกเป็น 4 ครั้งในพื้นที่ต่างๆ 
ของภาค 3330
 แผนที่ 3 การจัดอบรม DTA และจัด
พิธีสถาปนาร่วมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
  หลงัจากนัน้เราพบว่า สถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 พบว่ามีข้อกังวลและ
ต้องระมัดระวังอย่างมาก ประกอบกับมีการ
ประกาศข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก�าหนดการบรหิารราชการ ในสถานการณ์
ฉกุเฉนิและการควบคุมโดยศนูย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท�าให้ภาค 3330 ต้องตัดสินใจเลือก
ใช้แผนที ่2 หลงัจากภาครฐัประกาศผ่อนคลายการ
ควบคุมระยะท่ี 3 โดยจัดการอบรมฯ และพิธี

สถาปนา 4 ครั้งดังนี้
 ครั้งที่ 1 การจัดอบรม DTA และจัดพิธี
สถาปนาร่วมในพื้นที่  1-5,11-15และ31 ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ครั้งที่ 2 การจัดอบรม DTA และจัดพิธี
สถาปนาร่วมในพ้ืนที่ 6-10 ณ โรงเรียนพรศิริกุล 
จังหวัดตรัง
 ครั้งที่ 3 การจัดอบรม DTA และจัดพิธี
สถาปนาร่วมในพ้ืนที่ 16-23 ณ โรงแรมทวารวดี 
ไมด้า จังหวัดนครปฐม 
 ครั้งที่ 4 การจัดอบรม DTA และจัดพิธี
สถาปนาร่วมในพ้ืนที่ 24-30 ณ โรงแรมทวารวดี 
ไมด้า จังหวัดนครปฐม 
     การจัดงานได้รับความร่วมมือจากโรแทเรียน
และผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก มีผู้เข้ารับการอบรมและ
ร่วมพิธีฯ ทั้ง 4 งานประมาณ 1,000 คน ซึ่งเป็น
จ�านวนมากเกินความคาดหมาย โดยการก�าหนด
ค่าลงทะเบยีน ส�าหรับการเข้ารับการอบรมและเข้า
ร่วมพิธีสถาปนาครั้งที่ 1 และ 2 เพียง 250 บาท
ต่อท่าน ครั้งที่ 3 และ 4 เพียง 700 บาทต่อท่าน 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนท่ีต�่ามาก เพื่อ
เป็นการลดภาระให้กับสมาชิกของภาค 3330 
  ส�าหรบัการจดัพธิสีถาปนานายกสโมสร
และคณะกรรมการสโมสรร่วมแต่ละครัง้นัน้ เราจัด
ได้อย่างเหมาะสม มีเกียรติและสง่างาม ทุกสโมสร
ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีทกุท่านได้รับภาพแห่ง
ความประทับใจ คณะกรรมการสโมสรมีส่วนร่วม
ในพิธี ทุกท่านจึงมีความพึงพอใจและการจัดงานก็
สามารถด�าเนินการได้ประสบความส�าเร็จ28  กรกฏาคม-สิงหาคม 2563

D.3330
Installation Ceremony

พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค และ การจัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารฯ





30  กรกฏาคม-สิงหาคม 2563

รทร. เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 เปิดปีโรตารีใหม่	“โรตาร	ีเปิดแนวทาง	สร้างโอกาส”	
ภายใต้สถานการณ์ของไวรัสที่เริ่มผ่อนคลาย	 แม้ว่าเราหลาย
ท่านจะยงัคงกงัวลไม่น้อย	กบัการอาจจะกลบัมาระบาดอกีครัง้
ของไวรัส	 COVID-19	 เราก็ได้แต่แอบหวังว่า	 3	 ประเทศที่ได้
ประกาศการทดลองวคัซีคข้ันที	่3	ไม่ว่าจะเป็น	บราซลิ	องักฤษ
และจีน	ที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความส�าเร็จนั้น	จะสามารถ
น�าความสุขมาสู่ชาวโลกอีกครั้ง	ซึ่งในปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราจะ
ได้	“เปิดแนวทาง	สร้างโอกาส”	อย่างแท้จรงิ	เพราะแม้ว่าไวรสั
จะผ่านไปได้	 แต่บาดแผลหน่ึงท่ีอาจจะอยู่อีกยาวนาน	 คือ
เศรษฐกิจที่เข้าขั้นวิกฤต	พร้อมด้วยภาวะตกงานถาวรที่สูงขึ้น
แทนที	่เราอาจจะได้วางแผนท�าโครงการส่งเสรมิอาชพีกนัมาก
ขึ้นควบคู่ไปกับการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของโรตารี	 เพื่อช่วย
เหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต	
	 ช่วงเวลาแห่ง	New	Normal	โรแทเรียนหลายท่าน
ต้องด�าเนนิชวีติและธุรกจิในรปูแบบใหม่	ทีม่มีาตรการระวงัการ
แพร่ระบาดที่อาจจะกระทบกับท่านที่ท�าธุรกิจบริการอยู่มาก	
อย่างไรกด็	ี2-3	เดอืนจากนีท่้านทีม่แีผนเดนิทางท่องเทีย่วหรอื
เดินทางท�าธุระที่รู ้ล่วงหน้า	 อย่าลืมที่จะใช้สิทธิโครงการ									
เราเที่ยวด้วยกันนะคะ	นอกจากเราจะได้เที่ยว	 ได้ท�าธุระแล้ว				
เราอาจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมและร้าน
อาหารที่อาจจะเป็นโรแทเรียนด้วยกันค่ะ

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

	 จากวิกฤต	 COVID-19	ที่เราต้องเฝ้าระวังมาตลอด	 5-6	 เดือนมานี	้
หลายประเทศสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลายและมีแนวโน้มการระบาดอกีระลอก	
วันนี้	 แม้ว่าประเทศไทยของเราจะไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วนอกจากผู้เดินทางมา
จากต่างประเทศ	 เรื่องน้ีต้องขอบคุณรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทยท์ท่ี
ตั้งมาตรการควบคุมโรคอย่างแข็งแรง	 และที่ส�าคัญต้องรู้สึกซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณมากที่สุดคือการวางรากฐาน	อสม.	ของสมเด็จแม่ฟ้าหลวง	ที่
ได้ทรงก่อตั้งและด�าเนินการอย่างทั่วถึงในทุกหมู่บ้านและชุมชนมานานแล้ว	
ท�าให้การสาธารสุขของเราเข้มแข็ง	ไม่เหมือนประเทศใดในโลก
	 ยุคนี้จึงเป็นยุคของ	 New	 Normal	 ที่ช่วยให้เราตระหนักถึง							
ความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของเราเอง	 เรายังคงต้องมีมาตรการระวัง
การแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเคร่งครัด	 ธุรกิจของผมจ�าเป็นต้องรับมือกับ
ลูกค้าหลากหลาย	การเพิ่มการระวังและคัดกรองลูกค้าก่อนเข้ามาใช้บริการ
ในร้าน	พร้อมกบัจ�ากดัจ�านวนลกูค้าทีจ่ะเข้ามาใช้บรกิาร	การรกัษาระยะห่าง	
เป็นเรื่องส�าคัญมาก	 การเข้าลงทะเบียนไทยชนะกลายเป็นความจ�าเป็นที่จะ
ท�าให้เราไล่เรยีงผูม้โีอกาสเส่ียงได้ชดัเจนหากเกดิการพบผูต้ดิเชือ้	การด�าเนนิ
การเหล่านีอ้าจจะเป็นภาระและค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้	แต่ผมกม็มีมุมองย้อนกลบั
ว่าในบ้านผมมีทั้งคนสูงอายุและเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย	
ไม่แค่ผม	พนกังานในร้าน	ต่างกม็คีรอบครัว	มพ่ีอ	แม่	มลีกูทีต้่องระวงัสขุภาพ
เช่นกัน	ดังนั้นการระวังไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีแก่ทุกฝ่าย	ไม่ต้องมองที่ผลก�าไร
แต่มองที่เราอยู่ได้	ทุกคนอยู่ได้และมีความสุข	นั่นก็คงเพียงพอแล้ว
	 การสร้างมาตรฐานการระวังการติดเช้ือเวลาน้ี	 ผมมองว่ามีความ
ส�าคัญอย่างมาก	เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าของเราเป็นการแสดงให้
ลูกค้าได้เหน็ว่าเราเน้นความปลอดภัยและความสะอาดขนาดไหน	แน่นอนว่า
ต้องเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว	ไม่ว่าจะมีไวรัสระบาดหรือไม่	
	 ผมเชือ่ว่า	วนันีเ้ราอยูใ่นช่วงเวลาทีแ่ม้จะยากล�าบากแต่เรากจ็ะผ่าน
พ้นไป	 พร้อมกับควรคงไว้ซึ่งมาตรฐานการรักษาสุขภาพและความสะอาดที่
เราจะท�าให้เรารู้สึกปลอดภัยเสมอ

ชีวิตมาตรฐานใหม่ที่ต้องใส่ใจ
โดย อน. ศักดิ์ชัย อุ่นจิตตกุล 
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

New Normal วิถีชีวิตใหม่



การเสริมสร้างภาพลักษณ์สโมสรโรตารี
นย. วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ 
สโมสรโรตารีจันทบุรี 
	 สโมสรโรตารีจันทบุรี	ด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เรือ่ยมา	ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโรงเรียน	
สถานีอนามัย	 ศาลาที่พักริมทางหลวงหน ้า												
โรงพยาบาล	 หน้าโรงเรียน	 และทางเข้าหมู่บ้าน
หลายแห่ง	จัดท�าโครงการธนาคารข้าว	ธนาคารยา

รกัษาโรค	จดัท�าโครงการอาหารกลางวนั	โครงการน�า้ดืม่สะอาด	มอบทนุการศกึษา
ทุกปีๆ	ละ	200,000	บาท	มอบรถดับเพลิงให้เทศบาล	มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการ
แพทย์	เครือ่งมอืแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัด	มูลค่าหลายล้านบาท	มอบเครือ่ง
คอมพิวเตอร์	 วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว	 ให้
โรงเรียนต่างๆ	 รวมทั้งบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารีสากลจนถึงปัจจุบัน	 เป็น	 PHF	
และ	EREY	จ�านวน	88,319	USD.	สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสโมสร
โรตารจีนัทบรุใีนอดตีให้ประชาชนในท้องถิน่ได้รบัรู	้รบัทราบและชืน่ชมในผลงาน
ของสโมสรทีเ่ป็นผูใ้ห้โดยไม่รับสิง่ตอบแทน	เป็นการบรกิารเหนือตนเอง	(Service	
Above	Self)	อย่างแท้จริง
	 ปัจจุบัน	 มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็ว	มีเทคโนโลยีที่น�าสมัย	การติดต่อสื่อสารไปทั่วโลกสามารถใช้อินเตอร์เน็ต
จากสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ	 มากมาย	 ท�าให้องค์กรโรตารีต้องพัฒนาก้าว
ตามให้ทัน	การสร้างภาพลักษณ์ของสโมสรโรตารีจันทบุรีจึงต้องปรับปรุงเทคนิค
วิธีการให้เข้ากับกับสภาพความเป็นอยู่ในขณะนี	้ โดยการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ทัน
กับเหตุการณ์บ้านเมือง	เช่นเมื่อมีภัยธรรมชาติ	ฝนตกน�้าท่วม	เขื่อนพัง	เกิดพายุ
พดับ้านเรอืนเสยีหาย	แผ่นดนิไหว	สึนามิ	และโรคระบาคไวรสัโคโรน่า	(COVID-19)	
สโมสรโรตารีจันทบุรีก็ได้ร่วมมือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่างๆ	
ทุกครั้ง	 โดยเฉพาะในปีนี้โรค	COVID-19	 ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว	 สโมสร
โรตารก็ีได้จดัซือ้วัสดอุปุกรณ์การแพทย์	ชดุ	PPE	หน้ากาก	N95	และ	Face	Shield	
มอบให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าจนัทบรีุทีม่ผีูป่้วยเข้ารบัการรกัษาอย่างทันท่วงที	
จัดท�าตู้ปันสุขแจกสิ่งของให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว	
และเม่ือได้ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เหล่านี้แล้ว	 สโมสรก็ได้เผยแพร่ภาพ
กจิกรรมในหนงัสือพิมพ์ท้องถิน่	เคเบิล้ทีว	ี	ในโซเชีย่ลมเีดยีกลุม่ไลน์ต่างๆ	เฟซบุ๊ค	
และเว็บไซต์ของสโมสรโรตารีและของภาค3340	 มีการเผยแพร่ภาพและวีดีโอ	
อพัโหลดลงในยูทูป	และส่งลิง้ค์ไปยงักลุม่ไลน์ต่างๆ	เป็นการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์
ของสโมสรโรตารีจันทบุรีไปสู่สมาชิกในสโมสร	ต่างสโมสร	ชุมชนในท้องถิ่น	และ
สังคมทั่วโลกทางอินเตอร์เน็ตได้

นย. วิภาพรรณ นิจพาณิชย์ 
สโมสรโรตารีน�้าพอง
	 อดตีถงึปัจจุบนั	โลกของเรามกีารเปลีย่นแปลง
อยู ่ตลอดเวลา	 ดิฉันรู ้ จักโรตารีมาต้ังแต่เด็กๆ	
ประมาณอายุ	12	ปี	เพราะคุณพ่อท่านเป็นสมาชิก
สโมสรโรตารนี�า้พอง	เคยด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสร	
ปีิ	2533-2534	(อน.	บรรพต	นิจพาณิย์)	วันนี้	ดิฉัน
ได้มารับต�าแหน่งนายกสโมสร	 ดิฉันจะบริหาร

สโมสรโดยมีหลักการแบบผสมผสานคืออะไรที่เป็นแบบแผนที่ถูกต้องของสมัย			
รุ่นพ่อ	รุ่นพี่	ดิฉันจะด�ารงไว้และสอดแทรกด้วยการน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริม
ให้ทันกับยุคสมัยของการเปล่ียนแปลง	อย่างเช่นสถานการณ์	 COVID-19	ท�าให้
เราต้องหยุดทุกอย่างอย่างไม่คาดคิด	 เราได้มีการน�าเอาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ	 เข้า
มาใช้ในการประชมุโดยทีไ่ม่ต้องเดินทางมาพบปะกัน	หลักการบรหิารงานของดฉัิน	
นอกจากจะน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วย	ดิฉันยงัให้ความส�าคัญในการท่ีจะคอยเอาใจ
ใส่ดูแล	และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก	เพราะบางทีเราอาจจะมองข้ามในจุด
ที่เราไม่ถนัดหรือเราอาจจะไม่ละเอียดพอ	 การบริหารของดิฉันจะเป็นการเปิด
โอกาสให้กบัสมาชกิได้มส่ีวน	ในการท�ากิจกรมในสิง่ทีเ่ราไม่คดิว่าจะท�าได้	แต่จรงิๆ	
แล้วเราท�าได้	 ถ้าเราลงมือท�าหรือลองท�า	 ไม่มีค�าว่าผิด	 ไม่มีค�าว่าถูก	 มีแต่ค�าว่า
มติรภาพและความสามคัคใีนสโมสร	และดฉินัตัง้ใจจะให้สมาชกิทกุท่านโดยเฉพาะ

สมาชิกใหม่	 ที่ก�าลังเข้ามาร่วมกับสโมสรได้เข้าใจถึงความหมายของค�าว่า											
“โรตารี”	 ว่าองค์กรน้ี	 คืออะไร	 ท�าเพื่ออะไร	 อย่างถ่องแท้ถึงการเป็นจิตอาสา							
ผูเ้สยีสละตนท�าเพือ่สงัคม	หรอืสโลแกนทีว่่าการบรกิารเหนอืตน	“Service	Above	
Self”	ดิฉันจึงอยากให้สมาชิกในสโมสรได้เรียนรู้	เข้าใจ	เปิดโอกาสให้ได้มามีส่วน
ร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและรับรู้ถึงการเป็นโรตารีอย่างแท้จริง

นย. อัญชนีย์ วงศ์กาฬสินธุ์ 
สโมสรโรตารีสกลนคร
	 เมื่อก ้าวเข ้าสู ่ป ี โรตาริี	 2563-64	 เป ็น
สถานการณ์ที่มาพร้อมกับความไม่ปกติ	 คือเกิด
วิกฤติการณ์เชื้อไวรัส	 COVID-19	 ระบาด	 ซึ่งการ
ระบาดแพร่ไปทั่วโลก	ท�าให้เราจ�าเป็นและจ�ายอม
เปลี่ยนพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต	 มาตรการ
ป้องกันตัวเองหลายอย่าง	 ทั้งการใส่หน้ากาก

อนามัยหรือการล้างมือบ่อยๆ	 และยังมีการป้องกันโดยใช้วิธีการอ่ืนๆ	 เช่น	 การ
กกัตวั	การปิดส�านกังานชัว่คราว	การงดเดนิทางไกลหรอืงดเดนิทางไปต่างประเทศ
หรือแม้แต่การปิดเมือง	 จนน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่อันน่ายินดี	 เพ่ือให้สถานการณ์ที	่						
เลวร้ายได้ผ่อนคลายลงบ้าง	จนกระทัง่ท�าให้เราสามารถเริม่ท�ากจิกรรมต่างๆ	ของ
สโมสรได้มากขึ้น
	 กิจกรรมเป้าหมายที่ดิฉันวางไว้ในปีิ	2563-2564	นี้	ได้แก่
	 			-	โครงการธนาคารน�้าใต้ดินซึ่งยังท�าอย่างต่อเนื่อง
		 			-	โครงการอ่านหนังสือเพื่อเด็กสกล
	 			-	โครงการเลี้ยงปลาแบบ	Bio	Floc
	 	 	 -	 โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับส�านักงานป่าไม้จังหวัด
สกลนคร	และองค์กรเอกชนต่างๆ	
		 นอกจากนี้	 ยังมีโครงการอื่นๆ	อีกมากมาย	ถึงแม้ว่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดต่างๆ	ของเชื้อไวรัส	COVID-19	ในปัจจุบัน	ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินัก	
แต่เราชาวโรตารี	 ก็ยังมุ่งมั่นท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือมวลมนุษยชาติ											
ต่อไป	โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ใดๆ	ดั่งอรรถพจน์ที่ว่า	“โรตารีเปิดแนวทาง	สร้าง
โอกาส”	“Rotary	Opens	Opportunities”	

 
นย. รุจิรา สรุจิก�าจรวัฒนะ 
สโมสรโรตารีหมากแข้ง 
	 ในปีโรตารี	 2563-	 2564	 นี้	 เป็นปีแห่ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส	 COVID-19		
แม้ว่าจะอยูใ่นช่วงเร่ิมผ่อนผนัคลายไปบ้างแล้ว	แต่
ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ	 ขอให้ทุก
ท่านรับมือกับมันอย่างมีสติ	 และเรียนรู้วิธีป้องกัน
ตนเองให้มาก	 สโมสรโรตารีหมากแข้งได้ระดม

ความคิด	ระดมก�าลังทรัพย์	เพื่อหาหนทาง	หาวิธีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ขยายเชื้อไวรัสในจังหวัดอุดรธานี	 มวลมิตรโรแทเรียนในสโมสร	
ได้ช่วยกันจัดหาหน้ากากอนามัย	เจลล้างมือ	และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	เพื่อน�าไป
มอบให้กับคณะแพทย์	พยาบาล	 โรงพยาบาล	และสาธารณสุขทุกกิจกรรมที่เรา
ท�าอย่างต่อเน่ืองด้วยหัวใจ	 ท�าให้มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านในสโมสรเกิดความ
รักความสามัคคีซ่ึงเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบุคคลภายนอก	 ท�าให้สโมสรมีสมาชิก
ใหม่เพิ่มขึ้นหลายท่านในช่วง	COVID-19		วิกฤตคือโอกาสจริงๆ	เรามีระบบการ
จดัสนเทศสมาชกิใหม่ซึง่ส่วนใหญ่จะมพ้ืีนฐานจิตอาสาอยูแ่ล้ว	เมือ่ผ่านการอบรม
โรตารีดิฉันสัมผัสได้ว่าสมาชิกใหม่มีความกระตือรือร้นเพราะเข้าใจในโรตารี		
	 บรรยากาศในสโมสรโรตารีหมากแข้งทุกครั้งที่ท�ากิจกรรมร่วมกันเรา
จะให้เกียรติซึ่งกันและกัน	ชื่นชมยกย่อง	ส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน	ดังนั้น
โครงการต่างๆ	จึงประสบความส�าเร็จอย่างสวยงาม	เพราะเราเน้นหลักมิตรภาพ	
เป็นความจริง	 อิงเที่ยงธรรม	 น�าไมตรี	 ดีทุกฝ่าย	 เราท�างานด้วยความจริงใจ											
งดจริงจังอันอาจจะก่อความบาดหมางได้	Rotary	ให้โอกาส	เราได้มีเพื่อนทุกเพศ	
ทุกวัย	ทุกอาชีพ	ทุกเชื้อชาติ	โรตารีให้โอกาสได้มาร่วมกันท�าคุณงามความดีเพื่อ
สังคมและเพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา	ให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น
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จากการ “เชื่อมสัมพันธ์โลก” สู่การ “เปิดแนวทาง สร้าง
โอกาส”
 ภาค 3340 จัดพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาคเมื่อวันที่ 
5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการจัดประชุมอบรม
คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีของภาค (DTA) ณ 
โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยในพิธีสถาปนาเป็นช่วง
เวลาแห่งความภาคภมูใิจของผูว่้าการภาคทีก่�าลงัจะผ่านพ้น 
อผภ.มารวย จินตบัณฑิตวงษ์ ที่ได้ท�าภาระกิจตลอด 1 ปีใน
การน�าสโมสรต่างๆ ในภาค 3340 สู่เป้าหมาย “เชือ่มสมัพนัธ์
โลก” สร้างภาพลกัษณ์ของโรตารสีูส่งัคม และพร้อมทีจ่ะส่ง
ต่อสิง่ดีๆ  ในปีโรตาร ี2562-2563 ทัง้หมด ผ่านผูว่้าการภาค
คนใหม่ ผวภ. วิมล คชินทักษ เพื่อ “เปิดแนวทาง สร้าง
โอกาส” ต่อไป
 ผู้ว่าการภาควิมล คชินทักษ ภาค 3340 โรตารี
สากล ปีโรตารี 2563-2564 ได้รับมอบต�าแหน่งจาก อผภ. 
มารวย จินตบัณฑิตวงษ์ ผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล ปี
โรตาร ี2562-2563 โดยมพีธิกีารแบบเรยีบง่าย และมเีกยีรติ
อย่างยิ่ง เน่ืองจากสถาณการณ์โรคไวรัส COVID-19	ที่มีผล 
กระทบในทกุองค์กรท�าให้พธิกีารสถาปนาในปีบรหิารนีต้้อง
ปรับเปลี่ยนตามแนววิถีใหม่ (New Normal) การส่งมอบ
ได้เสร็จเรยีบร้อย พร้อมกับการร่วมแสดงความยนิดกีบัท่าน
ผู้น�าภาคท่านใหม่ในปีโรตารี ที่มีคติพจน์ ดังนี้ “โรตารีเปิด
แนวทางสร้างโอกาส” (Rotary Opens Opportunnities) 
โดยมีประธานโรตารีสากล Holger Knaack ท�าหน้าที่เป็น
ผู้น�าในปีโรตารีนี้

พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค และ การจัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารฯ

ก้าวใหม่สู่ “โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส”
 จากพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 สู่พิธีสถาปนาคณะกรรมการ
บริหารสโมสรโรตารีในภาค 3340 ทุกสโมสร อันถือเป็นวาระส�าคัญในการ
ประกาศเกียรติคุณคณะท�างาน ที่ท�าอย่างทุ่มเทมาตลอดปีที่ได้แสดงผลให้ได้
เป็นที่ประจักษ์ และให้เกียรติแก่คณะท�างานที่จะมาสานงานต่อ ก่องานใหม่
ให้สโมสรเข้มแข็งมากขึ้น บรรยากาศพิธีการของทุกสโมสรในภาค 3340 เป็น
ไปอย่างเรียบง่าย เน้นความเป็น “โรตารี” ที่มีมิตรภาพ แต่รักษาไว้ด้วยระยะ
ห่างทางสังคมอย่างเหลือเชื่อ
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

	 สวัสดีค่ะ	มิตรโรแทเรียนทุกท่าน
	 พบกนัอกีครัง้	ในนติยสารฉบบัที	่1	ของผูว่้าการภาค	
และประธานศูนย์โรตารีท่านใหม่	 แต่กองบรรณาธิการของ
นิตยสารยังคงเป็นชุดเดิมค่ะ	 ทุกคนพร้อมเสิร์ฟสาระและ
บันเทิงให้ทุกท่านต่อไปอีก	2	ปี
	 ภาวะ	COVID-19	แม้จะดูว่าผ่อนคลายขึ้น	แต่ก็ยัง
ไม่หมดไป	ขอเสนอตัวอย่างของโรแทเรียน	2	ท่านที่ใช้วิกฤต
ให้เป็นโอกาส	และปรับตัวในแบบ	New	Normal	ซึ่งเมื่ออ่าน
แล้ว	หลายท่านอาจจะเห็นว่าเป็นแนวทางคล้ายๆ	กับที่ตัวเอง
ได้ท�าเหมือนกันก็เป็นได้
	 คอลัมน์แนะน�านายกใหม่ในฉบับน้ี	 นอกจากแต่ละ
ท่านจะเข้ามาเป็นโรแทเรยีนในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัแล้ว	ดฉัิน
ยงัได้ตัง้ค�าถามให้ท่านแสดงความเหน็เรือ่งของโรตารกีนัคนละ
แนวด้วย	เข้าไปอ่านดูนะคะว่าใครพูดถึงเรื่องอะไร
	 ส�าหรับภาพสวยๆ	 ในฉบับแรก	 เป็นภาพงานพิธี
สถาปนาผูว่้าการภาค	ซึง่ปีนีภ้าค	3350	จดัแบบ	New	Normal	
เชญิผูเ้ข้าร่วมงานเฉพาะทีเ่กีย่วข้องจรงิๆ	เพยีง	50	ท่านเท่านัน้	
และจดัให้ผูส้นใจได้ดทูาง	Facebook	Live	ไปพร้อมๆ	กนั	ส่วน
อีก	 1	 หน้า	 ขอน�าเสนอภาพการสถาปนาฯ	 ของสโมสรต่างๆ	
ค่ะ	 เนื่องจากในปีนี้เราไม่มีการจัดงานสถาปนาร่วมโดยคณะ
กรรมการภาค	
	 พบกันครั้งต่อไปในอีก	2	เดือนข้างหน้านะคะ

ความปกติใหม่
นย. ธนิตรา คฤหวาณิช สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์ฯ 
		 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ที่
ผ่านมา	ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงในทกุๆ	มติขิองวถิกีาร
ด�าเนินชีวิต	ซึ่ง	‘บริษัท	วินเซิร์ฟ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด’	เป็น
อกีกลุม่บริษทัทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ภายใน	จนกลายมา
เป็นชวีติประจ�าวนัแบบใหม่	หรือทีเ่รียกว่า	“New	Normal”	
	 โดยในเบื้องต้น	ได้สนับสนุนให้บุคลากรภายในบริษัท

ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัด
อุณหภูมิก่อนเริ่มงาน	จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ	และท�าความสะอาดทุกจุดสัมผัสของ
พืน้ทีส่่วนรวมภายในส�านกังาน	นอกจากนี	้ยงัสนบัสนนุให้พนกังานท�างานจากทีบ้่าน	ก่อน
จะค่อยๆ	เปลีย่นเป็นการปรับเวลาเร่ิมงานให้ไม่ตรงกนัเพ่ือลดความแออัด	ในขณะเดยีวกนั
ก็ได้แยกที่น่ังตามลักษณะการเดินทางมาท�างานโดยรถสาธารณะหรือรถส่วนตัว	 เพื่อลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ	 เช่นเดียวกันกับเวลาพักกลางวันท่ีได้เปลี่ยนให้มารับประทานที่
ที่นั่งของตนเองโดยใช้ภาชนะส่วนตัว	พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบขยะของตนเอง	
	 ส�าหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท	 ในช่วงแรกนั้นได้ยกเลิกการ
นัดหมายเพิ่มเติมไปก่อน	 จากนั้นจึงปรับเป็นการนัดหมายเวลาไม่ให้ตรงกันกับกลุ่มผู้						
ตดิต่ออืน่ๆ	โดยทกุคนจะได้รบัการตรวจวดัอณุหภมูก่ิอนเข้าบรษิทัทกุครัง้	และเปล่ียนการ
เสิร์ฟของว่างเป็นการมอบอาหารแพคให้กลับไปรับประทาน
	 จนถึงตอนนี้บริษัทฯ	ยังคงปฏิบัติตาม	‘ความปกติใหม่’	นี้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อ
เสริมเกราะป้องกันให้บุคลากรทุกคนในบริษัทปลอดภัยจากเชื้อไวรัส	 COVID-19	 และ
พร้อมที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

วิกฤตเป็นโอกาสเสมอ 
อน. พงษ์ อิงคสิทธิ์ สโมสรโรตารีบางรัก
		 ผมเริ่มตั้ง	“บริษัท	Huskies”	ในปี	2539	ซึ่งเป็นปีที่
วิกฤตเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตก	 หลังจากท่ีท�างานเป็นมือ
อาชีพ	เรยีนรู้หาประสบการณม์ากวา่	8	ปหีลังจบการศึกษา	
เพราะคิดว่าถ้าบริษัทสอบผ่านในช่วงเศรษฐกิจย�่าแย่	 เราก็
จะสามารถน�าพาธุรกิจให้อยู่รอดตลอดไปได้	
		 ในช่วง	COVID-19	ทีผ่่านมากเ็ช่นกัน	ช่วงน้ัน	Huskies	
เติบโตมาได้	24	ปีเต็มแล้ว	ด้าน	Online	ไม่ได้รับผลกระทบ
มากนัก	 แต่มีผลกระทบในแผนก	Made	 to	Order	 หรือ

สนิค้าสัง่ท�าเพือ่โปรโมชัน่	ผมจงึเริม่คดิธรุกิจใหม่	ตอนนัน้คดิว่าถ้าเราปิดประเทศ	ออกจาก
บ้านไม่ได้	แต่คนเรายงัต้องกินอาหาร	ซึง่เป็นปัจจยั	4	และ	Grab,	Lineman,	Food	Panda	
ก็มีอยู่มากมายที่คอยให้บริการ	 ผมจึงเร่ิมคิดที่จะท�าธุรกิจอาหาร	 เพราะผมได้รับการ
ถ่ายทอดฝีมือจากคุณแม่	 ปกติก็ท�าอาหารให้สมาชิกในครอบครัวทานกันอยู่เป็นประจ�า	
อุปกรณ์เครื่องครัวจึงพร้อมอยู่แล้ว	มีแหล่งวัตถุดิบใกล้บ้าน	แถมยังมีลูกสาว	ลูกชายช่วย
กันท�าตลาด	Online	 ได้	 ในด้านก�าลังซื้อก็ไม่น่าเป็นห่วง	 เพราะลูกค้าเป้าหมายอยู่บ้าน	
Work	at	Home	กนัเป็นส่วนใหญ่	ผมและครอบครัวจงึเร่ิมต้นธรุกจิอาหารตามส่ง	(Food	
Delivery)	ด้วยการสร้างแบรนด์	ชื่อ	Pongu	and	Gammu	Healthy	Food	รังสรรค์เมนู
กว่า	40	เมนู	และเริ่มเปิดตัวตอนปลายเดือนมีนาคม	2563	
	 การขายอาหารเป็นไปได้ดี	 เพราะเราเน้นอาหารที่สด	 สะอาด	 ดีต่อใจ	 และ
สขุภาพ	ปราศจากวตัถุกันเสยีและผงชรูส	แต่เป็นงานทีห่นกัมากๆ	เพราะต้องเตรียมวตัถุดบิ
ตั้งแต่เช้า	ท�าอาหารกันทั้งวันยันค�่า	แต่สิ่งที่ได้มาคุ้มค่า	พอจะแชร์ได้หลายประเด็น	1.	ผม
ได้เรียนรู้กระบวนการธุรกิจอาหารตามส่ง	 ครบวงจร	 สามารถน�าไปต่อยอดได้ในอนาคต	
2.	ผมได้ฝึกความอดทน	ท้าทายความสามารถของตนเอง	และพิสจูน์ได้ว่าถ้ามโีอกาส	และ	
ขยนั	อดทน	แม้วกิฤตเรากส็ามารถผ่านมนัไปได้	3.	ผมได้ลดน�า้หนกัไปเกอืบ	7	ก.ก.	เพราะ
เหนื่อยจนทานอาหารไม่ลง	
	 แต่การเปิดธุรกิจที่ผมเรียกว่า	 อาหารตามส่ง	 ก็ท�าเพียงช่วงสั้นๆ	 3-4	 เดือน	
เน่ืองจากธรุกจิหลกัเร่ิมกลบัมาในภาวะปกต	ิและได้รับการขอร้องจากลกูสาว	ไม่อยากเหน็
พ่อแม่เหน่ือยมากไปกว่าน้ี	อยากให้กลบัไปน่ังท�างานบริหารเหมือนเดมิ	ผมผ่านการท�างาน
มาหลายรูปแบบ	ทั้งเป็นผู้ถูกจ้างและเป็นนายตนเอง	แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร	ตลอดเวลาถ้า
เราท�างานเตม็ที	่ขยนั	อดทน	และรับผดิชอบในหน้าทีก่ารงานอย่างเตม็ก�าลงั	บวกกบัก�าลงั
ใจจากครอบครัว	และการคดิด	ีท�าด	ีไม่เอาเปรียบคนอ่ืน	สิง่เหล่าน้ีจะช่วยให้เราข้ามปัญหา
อุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย	ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ

New Normal วิถีชีวิตใหม่



นย. โซไรดา ซาลวาลา
สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ
  เมื่อ 21 ปีที่แล้วได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเรื่อง 
“ช้าง” ให้กับสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ในปี
ของ นย.สมเกียรติ สุกิจจวนิช ท่านจึงเชิญมาเป็น
สมาชิก เคยได้รับเกียรติเสนอชื่อให้เป็นนายก
สโมสรมาก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง แต่ติดภารกิจงาน
ประจ�ากับ “มูลนิธิเพื่อนช้าง” ที่ช่วงนั้นต้องต่อสู้

กับขบวนการค้าช้าง มาถึงปีนี้เพื่อนสมาชิกเห็นสมควรให้รับหน้าที่นายกสโมสร 
ซ่ึงงานประจ�าอยู่จังหวัดล�าปาง อาจจะท�าหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วน แต่เพื่อนสมาชิก
ทุกท่านก็ยืนยันให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างเต็มที
 กิจกรรมที่ทางสโมสรฯ จะด�าเนินการในปีนี้ เช่น มอบทุนการศึกษา
ให้นักเรียนยากจนร่วมกับสโมสรคู่มิตร (เกาหลี) แว่นตาเพื่อชุมชน ชุมชนต้นน�้า
ร่วมกับสโมสรคู่มิตร (ญี่ปุ่น) งานวันเด็กมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลที่
ขาดแคลน 

ขอทราบความเห็นเรื่องการบริหารสโมสรที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย
  ทางสโมสรฯ ใช้การประชุมทาง Zoom ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
จากเหตโุรคระบาด COVID-19	ต้องเว้นระยะห่างตามทีร่าชการก�าหนด ซึง่ท�าให้
สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชมุได้จากทีบ้่าน หรอืแม้แต่สมาชกิทีก่�าลงัเดนิทางอยู่
ในรถ หรืออยู่ในจังหวัดห่างไกล เช่น ตัวดิฉันเอง ซึ่งท�างานอยู่ในป่าภาคเหนือ  
การสือ่สารผา่นเทคโนโลยีช่วยไดม้าก ท�าใหส้มาชกิใกล้ชดิกันเช่นเดิม รวมถงึการ
ท�า Club Plan ด้วย สามารถแสดงเอกสารผ่านหน้าจอ ช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง 
สรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้เมื่อสถานที่ประชุมเปิดใช้ตามปรกติ ดิฉันไป      
เคาะฆ้องครั้งแรก ณ ที่นั้น แต่ต่อมาก็ยังใช้ Zoom ในการประชุมเช่นเดิม ช่วย 
ลดเวลาการเดินทาง และสร้างความมั่นใจกับความปลอดภัยในขณะที่เรายังต้อง

เผชิญกับ COVID-19 นี้อยู่

นย. พรเทพ หงษ์รัตนอุทัย 
สโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ
     เข้าเป็นโรแทเรียนในปี ผวภ. นครินทร์             
รัตนกิจสุนทร โดยการแนะน�าของนายกผ่านพ้น 
นิพนธ์ เธียรวัฒนานนท์ ที่เห็นว่าผมมีจิตเป็นกุศล 
ชอบช่วยเหลือผู้คน มีเมตตาสูง ซึ่งถ้าได้มาท�างาน
จิตอาสาในองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม ก็จะ

สามารถช่วยเหลอืผูค้นได้มากกว่าการท�างานเพยีงล�าพงั เมือ่เข้ามาในสโมสรปีแรก
ก็ช่วยงานทุกกิจกรรมด้วยความกระตือรือล้นและเต็มใจ ตอนท่ีต้องปิดประเทศ
เพราะ COVID-19	  ผมก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการแจกอาหาร และอาหารแห้งให้
ชุมชนเขตราษฎร์บูรณะทุกวัน เป็นเวลา 2 เดือน 10 วัน โดยใช้ทุนทรัพย์ของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ รูส้กึเป็นเกียรตอิย่างยิง่ท่ีได้รบัเลือกเป็นผู้น�าสโมสรปีบริหาร 
2563-2564
 กิจกรรมที่จะท�าในปีนี้ เช่น จัดแข่งเทเบิ้ลเทนนิส ครั้งที่ 2 เพื่อหาทุน
ให้สโมสรใช้ท�ากิจกรรมกับต่างสโมสร จัดงานวันเด็กร่วมกับโรงเรียนในเขต             
ราษฏร์บูรณะและศูนย์สร้างสุขทุกวัย  งานมอบทุนธรรมศึกษาและทุนการศึกษา 
ให้นักเรียนในเขตฯ โดยร่วมมือกับมูลนิธิหลวงปู่พริ้ง  กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุร่วม
กับศูนย์สร้างสุขทุกวัย กิจกรรมมิตรภาพสัญจรกรุงเทพ-กาญจนบุรี 

ขอทราบความเห็นว่าเรื่องของสมาชิกภาพส�าคัญอย่างไร
  ผมเห็นว่าสโมสรมีส่วนประกอบที่ส�าคัญคือ สมาชิกภาพ มิตรภาพ 
และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
  สมาชกิก่อให้เกดิมติรภาพ มติรภาพก่อให้เกดิกจิกรรม สมาชกิจะมาก
หรือน้อยไม่ส�าคัญ ขอให้เป็นสมาชิกที่พร้อมและมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะช่วยกัน
ท�าให้สโมสรเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของสโมสร พร้อมรับฟังความคิด
เหน็ใหม่ และใช้ความสามารถของตนในกิจกรรมต่างๆ ความหลากหลายของอาชพี
ในสโมสรท�าให้เรามีความพร้อมหลายด้านในการท�างาน ส่งเสริมให้ท�ากิจกรรม
ง่ายขึน้ การประชาสมัพนัธ์ให้บคุคลภายนอก เพือ่นฝงู คูค้่า ชมุชน ได้รูจ้กัโครงการ
ต่างๆ และกิจกรรมของสโมสร จะท�าให้เกิดความมีส่วนร่วม และพร้อมจะเป็น
สมาชิกต่อไป

นย. กวิน ผิวเผื่อน
สโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรี
  เข้ามาเป็นโรแทเรียนเมื่อปี 2561 โดยการ
ชักชวนของ อน. องอาจ รุ่งรัศมี ซึ่งเป็นนายกในปี
นั้น ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู ้จักโรตารีเลย คิดว่าแค่
ออกงานมาถ่ายรูปสวยๆ กนัเท่าน้ัน แต่พอได้มาอยู่
จึงรู้ว่าสมาชิกขององค์กร “ROTARY” นี้ไม่ใช่          

ผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิตเท่านั้น แต่เป็นชีวิตที่พร้อมให้ทั้งกาย ทั้งใจ ที่ต้องใช้
ค�าว่า “ให้” เพราะท�างานเพื่อสาธารณกุศลจริงๆ
 ในปีนี้มีโครงการที่ตั้งใจจะท�าหลายอย่าง เช่น “จัดงานเกษตร และ
โรตารีแฟร์” จัดงานแรลลี่ชุดไทยไหว้พระดี โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ใน
จังหวัดลพบุรี   โครงการ “ร่มเย็นเพราะ ROTARY เพื่อเด็ก” โดยจัดหาพัดลมติด
เพดานให้กับโรงเรียนห่างไกลชุมชนเมือง โครงการ “ช่องปากดีเพราะเรา” และ 
โครงการ “สดใสเพราะน�้า ROTARY” เป็นต้น

ขอทราบแนวทางเรื่องการรักษา หาเพิ่มสมาชิก ในยุควิกฤติเศรษฐกิจนี้
  การรักษาสมาชิก คือท�าให้สมาชิกมีความสุขกับการได้อยู่ในโรตารี มี
กจิกรรมต่างๆ ให้ทกุคนมส่ีวนร่วมงานด้วยความสมัครใจ ผูกพนั ให้เกยีรติทกุท่าน
ในสโมสร เราในฐานะเป็นผู้น�าสโมสรต้องรับฟังการน�าเสนอ และข้อเสนอแนะ 
เมื่อสมาชิกทุกคนได้ร่วมเสนอแนะ ได้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมท�างานกันอย่างมี    
ความสุขก็จะไม่ออกจากสโมสร
  ส่วนวิธีการเพิ่มสมาชิกของผมคือ การบอกต่อของสมาชิกทุกๆ ท่าน 
สมาชิก 1 ท่านต้องหาสมาชิกให้ได้ 1 : 1 เราจะพยายามท�าในปีนี้เพื่อเพิ่มให้มี

สมาชิกอย่างคงทนและถาวร 

นย. เรืออากาศโทหญิง ภัทรมน ตระหง่าน 
สโมสรโรตารีดุสิต
เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา สโมสรโรตารีดุสิตเริ่มรับสมาชิก
ที่เป็นผู้หญิง ออยเป็นหนึ่งในห้าคนที่เข้ามา พอได้
มาร่วมประชุม ท�ากจิกรรมร่วมกนั ออยรู้สกึถึงความ
อบอุ่น ความเป็นกันเอง ความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะท�า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด 

สโมสรโรตารีดุสิต จะถือคติ Maximize Happiness for Society คือการมุ่งสร้าง
ความสขุอย่างสงูสดุ ตอบแทนคนืก�าไรให้สงัคม หรอืชมุชนทีส่โมสรเข้าลงพืน้ทีใ่น
การจัดท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ออยมีความรู้สึกภูมิใจท่ีได้มาเป็นหนึ่งใน
สมาชิกของที่นี่ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในเรื่องราวของโรตารีทั้งจากการที่สโมสรส่งไป
อบรมรับความรู้จากการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติการลง 
พ้ืนท่ีชุมชนจริง เพ่ือรับทราบความต้องการของชุมชน ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา 
จัดหาสิ่งที่ขาดแคลน เพื่อตอบโจทย์ชุมชนอย่างแท้จริง ออยได้รับมอบหมายให้
ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ อาทเิช่น ปฏคิม เลขาสโมสร เพ่ือฝึกฝนเกบ็เกีย่วประสบการณ์ 
จนมาถงึต�าแหน่งนายกหญงิคนแรก ซึง่นบัเป็นเกยีรติอย่างสงูสดุ และปัจจบุนัเป็น
สมาชิกผู้หญิงเพียงคนเดียวของสโมสร 

ขอทราบความคิดเห็นในเร่ืองกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ยุคเว้นระยะห่าง ว่ามี
แนวทางอย่างไร
  COVID-19	 ไม่ใช่ปัญหาในการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด หากเราเข้าใจ
และรู้จักปรับแนวทางให้เข้ากับสถานการณ์ แนวทางของออยคือ เริ่มต้นจากตัว
เราเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อน เราต้องมภีมูคิุม้กนัแข็งแรง การจดัเตรียมสถานที่ 
ก็เป็นปัจจัยท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก และต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์
ป้องกันโรค หน้ากากอนามัยและเจลต้องไม่ขาด ยึดความสะอาดเป็นหลัก 
 สมาชิกและผู้ร่วมกิจกรรมมาในจ�านวนพอสมควร มีการรักษาระยะ
ห่างแบบ Social Distancing และมีการคัดกรองก่อนเข้าร่วมงานทุกครั้ง เมื่อท�า
กิจกรรมเสร็จแล้วจะต้องมีการท�าความสะอาดพื้นผิวหรือจุดที่ได้รับการสัมผัส 
ตลอดจนติดตามผลด้านสุขภาพของผู้มาร่วมงาน  COVID-19	จะไม่ใช่เรื่องยาก
ต่อการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์อีกต่อไป หากเราใส่ใจ (ในความสะอาด) ใส่
หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการเข้าร่วมท�ากิจกรรมค่ะ
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D.3350
Installation Ceremony

พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค และ การจัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารฯ

งานสถาปนาผู้ว่าการภาค ปี 2563 - 2564 
ภาค 3350 โรตารีสากล
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.
 โดยการจัดงานในปีนี้เป็น Live Streaming มีผู้เข้าร่วมงานรับเชิญ
เพียง 50 ท่านเท่านั้น
 ส่วนโรแทเรียนอื่นๆ ร่วมชมการถ่ายทอดจาก Facebook Page: 
Rotary News Thailand



4 สโมสรโรตารีในจังหวัดนครสวรรค์ - สี่แคว-หนองบัว-เจ้าพระยานครสวรรค์-ชุมแสง

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ สโมสรโรตารีท่าเรือ

สโมสรโรตารีปทุมวัน สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ และสโมสรโรตารีหล่มสัก

สโมสรโรตารีราชเทวี 3 สโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ-ราชพฤกษ์-ปากเกร็ด นนทบุรี

สโมสรโรตารีสระปทุม สโมสรโรตารีสยามเอราวัณ

สโมสรโรตารีสวนจิตรลดา สโมสรโรตารีนครสวรรค์
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน	

	 เริม่ต้นปีโรตารี	ิ2563-64	อย่างเป็นทางการแล้วครบั	
ซึง่ตอนนีพ้วกเราโรแทเรียนภาค	3360	เริม่มกีารปรบัเข้าสูช่วีติ
วิถีใหม่กันอย่างคุ้นชินแล้ว	 ส�าหรับฉบับน้ีผมขอแนะน�านายก
ใหม่ของบางสโมสรในภาค	 3360	 โดยท่ีผมอยากน�าเสนอ							
มุมมองของนายกปีโรตารีนี้	 โดยเฉพาะกับการปรับตัวใน											
วิถีชีวิตใหม่	
	 นอกจากนี้ครับยังได้รับความอนุเคราะห์จาก	 นยก.
พัฒนา	พิทตระพันธ์	สโมสรโรตารีพุทธชินราช	ประธานคณะ
กรรมการบรกิารชนรุน่ใหม่	ท่านลงบทความสนเทศโรตารีเกีย่ว
กับชีวิตวิถีใหม่ให้กับพวกเรา	ในมุมมองของผู้เกษียณอายุการ
ท�างานแล้ว	 มุมมองของท่านจะแตกต่างจากคนท่ีก�าลัง
ประกอบอาชีพหรือด�ารงชีวิต	 ไปพร้อมกับการท�างานอย่างไร
เราไปติดตามกันนะครับ	ส่วนที่เหลือผมได้น�าภาพเก็บตกงาน
สถาปนาผูว่้าการภาค	และภาพการสถาปนานายกสโมสรต่างๆ	
บางส่วนมาให้ทุกท่านได้ชมครับ

	 เมือ่เราพจิารณาจากอายเุฉลีย่ของโรแทเรยีนในภาค	3360	แล้วนัน้	
สรุปได้ว่าภาค	3360	ของเรา	มีโรแทเรียนที่อายุเกิน	60	ปีขึ้นไปอยู่มากพอ
สมควร	 และในจ�านวนนี้ก็อาจจะมีผู้ที่เกษียณจากงานประจ�าอยู่บ้าง	 เช่น	
ข้าราชการบ�านาญ	 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ซึ่งต้องยอมรับว่าในสภาวะที่
เศรษฐกิจท่ีตกต�่าและยังถูกซ�้าเติมด้วยการระบาดของโรค	 COVID-19	 ใน
ปัจจุบันนี้	ผมคิดว่าท่านทั้งหลายที่เกษียณอายุจากงานประจ�ามาแต่ยังมีราย
ได้ประจ�าทุกเดือนนั้น	 เป็นผู้ท่ีมีสถานะภาพมั่นคงและได้รับผลกระทบน้อย
ที่สุด	นอกจากนี้ท่านยังมีเวลาและมีโอกาสดีๆ	อื่นอีกมาก	ได้แก่

	 1)	มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวมากขึ้น
	 2)	มีเวลาและโอกาสที่จะท�ากิจกรรมที่ท่านชื่นชอบมากกว่าเดิม
	 3)	มีเวลาและโอกาสที่จะดูแลสุขภาพของท่านมากขึ้น
	 4)	 ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	 หากท่านใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
	 5)	ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์	ซึ่งสามารถให้ค�าปรึกษาและแนะน�า
ผู้อื่นได้

	 เมื่อท่านมีทุกอย่างเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้ว	 ท่านจึงเป็นผู้ท่ีมีความ
สุขทัง้กายและใจ	ดงันัน้ท่านจึงสามารถทีจ่ะเผ่ือแผ่ความสุขนัน้ให้แก่ผูอื้น่และ
สังคมได้แน่นอน	 ลองคิดดูง ่ายๆ	 ว่าถ้าท่านปลูกพืชผักสวนครัวท่ีเรา																
รับประทานกันเป็นประจ�า	 โดยการปลูกในกระถางบริเวณใกล้ๆ	บ้าน	 แล้ว									
ดแูลทกุๆ	วนั	ในระเวลาอนัสัน้พชืผกัเหล่านีจ้ะโตเรว็มากหรอืออกดอกผลจน
รบัประทานได้	ท่านจะได้รบัประทานผักปลอดสารพษิทีป่ลกูเอง	หากบรโิภค
เองไม่หมดก็แจกเพื่อนท่านได้ด้วย	
	 ดงันัน้	ในสถานการณ์วกิฤตเช่นนี	้กจ็ะเป็นโอกาสให้ท่านสร้างความ
สุขกายสุขใจได้เสมอ	 หากเรามีสติพร้อมที่จะปรับตัวให้เหมาะสมและสร้าง
ขวญัก�าลังใจให้กบัตวัเอง	ทกุท่านคงเหน็ด้วยกบัผมว่าสุขภาพกายและใจเป็น
ส่ิงที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตครับ	 สุดท้ายน้ีขอให้โรแทเรียนทุกท่านมีความ
ตระหนัก	 โดยไม่ตระหนก	 ในการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	 ให้กับ
ชุมชน	 และยังคงรักษามาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด	 แล้ว
พวกเราจะคุ้นชินกับการท�ากิจกรรมวิถีใหม่ไปเรื่อยๆ	 ขอเป็นก�าลังใจให้ทุก
สโมสรนะครับ

“วิถีชีวิตใหม่ New Normal”
โดย นยก.พัฒนา พิทตระพันธ์
สโมสรโรตารีพุทธชินราช

New Normal วิถีชีวิตใหม่



นย. อริสรา กิตติท�า
สโมสรโรตารีเชียงของ 
	 ซึง่เป็นนายก	ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ภาค	3360	อีกด้วย	“ปีนี้เป็นปีที่ทั่วโลกต่าง
ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า-19	 โรตารีในยุควิถีชีวิตใหม่
ต้องมกีารปรับตวัในทกุๆ	ด้านเช่นกัน	สโมสร

โรตารมีวีตัถปุระสงค์หลกัคอืการบ�าเพญ็ประโยชน์ให้แก่ชมุชน	ปีนีเ้ป็น
ปีที่เรามีข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรม	 เราต้องมองถึงความเสี่ยง	ต้องมี
การวางแผนให้ทันต่อเวลาและต้องปลอดภัย	 เช่นช่วงที่เกิดการ								
แพร่เช้ือ	 เศรษฐกิจตกต�่า	 การช่วยเหลือของสโมสรโรตารีเชียงของท่ี
ได้ให้ความช่วยเหลอืกบัชมุชน	เช่นการจดัท�าตูปั้นสขุ	การแจกถงุยงัชีพ	
การแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค	และอีกหลายอย่าง	ที่พอช่วยเหลือให้แก่
ผู้ที่เดือดร้อนได้	 และกิจกรรมที่เราได้ให้กับชุมชนก็ท�าให้ภาพลักษณ์
ของโรตารีของสโมสรเป็นที่ประจักษ์ท�าให้ผู้พบเห็นเกิดพลังศรัทธา
และทางสโมสรโรตารีเชียงของได้ใช้วิธีชักชวนคนรุ่นใหม่ที่มีความ
พร้อม	 มีความสามารถมาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน	 เม่ือ
ความศรัทธาในองค์กรเกิดขึ้น	ผลที่ได้รับคือการเพิ่มสมาชิกในสโมสร
ในโรตารีในยุควิถีชีวิตใหม่	ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารีค่ะ”

นย. จิตพิมาน อุประค�า 
สโมสรนครพิงค์เชียงใหม่ 
	 	 ถือเป็นสโมสรที่มีโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 “ในยุควิกฤติ
เศรษฐกจิแบบนี	้การรกัษาสมาชกิเดมิส�าคญั
มาก	การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท�างาน	
และมีบทบาทส�าคัญในสโมสร	 จะท�าให้

สมาชิกภาพคงอยู่	 สมาชิกจะมีความภูมิใจในตัวเองที่ได้ท�าประโยชน์
ให้กับส่วนรวม	น�าไปสู่การเป็นโรเทเรียนตลอดชีวิต	 ส่วนการหาสมา
ชิกใหม่ดิฉันมองว่าการท�ากิจกรรมต่างๆ	ตลอดจนการประชาสัมพันธ์	
เมือ่คนข้างนอกมองเห็นและอยากมีส่วนร่วม	กจ็ะเข้ามาสอบถาม	การ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 การชักชวนให้ท�ากิจกรรมสโมสร	 กิจกรรม
บ�าเพญ็ประโยชน์	เรากจ็ะได้สมาชกิใหม่ทีมี่คณุภาพ	และอยากท�าเพือ่
ส่วนรวมเหมือนกัน	
	 ในส่วนโครงการเยาวชนแลกเปลืย่น	หลงัช่วง	COVID-19	การ
ใช้ชีวิตแบบ	New	normal	ในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไป	การให้
ความรูแ้ละการอบรมเดก็ๆ	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่	การโปรโมทการ
ให้ข้อมูลเป็นสิ่งจ�าเป็นในการเพิ่มเด็กแลกเปลี่ยน	 ไม่ว่าจะในพื้นที่
โรงเรียนหรือชุมชน	 ส่วนสโมสรโรทาแรคท์	 ควรสนับสนุนให้ท�า
กิจกรรมและมีส่วนร่วม	การประชุมโรทาแรคเทอร์	จะผ่านวีดีโอหรือ
นัดเจอกันก็ได้	 เพราะแต่ละคนอาจไม่ได้อยู่ใกล้กัน	 แต่เมื่อมีการท�า
กิจกรรมจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม	และเข้ามาเป็นสมาชิก

นย. ญาดา ธรรมประเสริฐ 
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ 
	 นายกญาดา	 ธรรมประเสริฐ	 ปัจจุบัน
อายุ	28	ปี	ซึ่งเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดใน
สโมสรโรตารีเชียงใหม่	 หลายๆ	 ท่านเรียก
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ว่าเป็นสโมสรพี่ใหญ่	
เพราะเราเป็นสโมสรแห่งแรกในภูมิภาค	ที่

มอีายกุว่า	60	ปี	และในปีนี	้ยงัเป็นปีทีม่กีารแพร่ระบาดของ	COVID-19	
จงึท�าให้มคีวามท้าทายมากในการบรหิารสโมสรให้มีความแขง็แกร่งใน
ทุกๆ	ด้าน	แต่ในวันนี้ขอพูดถึง	2	ด้านหลักๆ	คือ	ด้านการบริหารและ
ด้านสมาชิกภาพ
	 ด้านการบริหารสโมสรนั้นเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญมาก	 ช่วง
โควิดระบาดน้ัน	 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ได้งดการประชุมแบบปกติไป
กว่า	 3	 เดือน	 เราย้ายมาประชุมในรูปแบบออนไลน์แทนโดยใช้
โปรแกรม	Zoom	แต่เมื่อมีสิ่งใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็ว	สมาชิกผู้ใหญ่
ในสโมสรหลายๆ	ท่านยงัไม่คุน้เคย	ใช้ไม่ค่อยเป็นหรอืไม่อยากประชมุ
ออนไลน์	นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง	แต่ก็มีเรื่องน่ายินดี
อยู่หลายประการเช่นกัน	โดย	อผภ.ดร.ศุภวัตร	ภูวกุล	จะเป็นผู้เข้ามา
ประชุมออนไลน์เป็นท่านแรกทุกครั้ง	โดยไม่ติดปัญหาทางเทคนิคเลย	
และอีกมุมหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน	คือสมาชิกที่ปกติไม่สะดวกมาประชุม
เลย	 เมื่อมีการประชุมออนไลน์	 ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมอย่าง
สนุกสนาน	 ในปัจจุบันสโมสรโรตารีเชียงใหม่	 จึงมีแนวทางในการ
บริหารไปในรูปแบบกึ่งออนไลน์	 มีการประชุมปกติ	 พร้อมกับ	 Live	
ผ่าน	Facebook	บางครั้งเพิ่มช่องทางให้สมาชิกและผู้สนใจได้เข้ามา
มส่ีวนร่วมในการประชมุ	พร้อมกบัเป็นการประชาสมัพนัธ์โรตารไีปใน
ตัว	 มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	 เพราะสามารถดูการประชุมได้จากที่ไหน	
เม่ือไหร่	 หรือย้อนหลังก็ได้เช่นกัน	 โดยท่านสามารถติดตามได้ท่ี	
fanpage:	Rotary	Club	of	Chiang	Mai	
	 ด้านสมาชิกภาพก็เป็นอีกด้านที่ท้าทายเช่นกันค่ะ	 เพราะ	
สมาชิกหลายๆ	ท่านได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	ค่อนข้างมาก	ใน
ตอนนี้เราจึงให้ความส�าคัญกับการรักษาสมาชิกเก่าให้คงไว้	 การที่จะ
รักษาสมาชิกให้คงไว้นั้น	ตัวนายกและประธานฝ่ายสมาชิกภาพจะคุย
กับสมาชิกก่อนถึงเหตุผลที่จะลาออก	 แล้วขอให้เปลี่ยนมาเป็นการ				
ลาพัก	(เพราะสมาชิกทุกท่านรักในความเป็นโรตารี	และยังอยากเป็น																		
โรแทเรียนอยู่)	 โดยเราสามารถรักษาสมาชิกไว้ได้เป็นส่วนใหญ่	 ส่วน
การเพ่ิมสมาชิกใหม่ในปีนี้	 เรามองเห็นโอกาสจากกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมจัดหารายได้ที่เราจะจัดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกป่าทดแทน	ท�าแนวกันไฟ	 สอนน้องแปรงฟัน	 กิจกรรม	 Virtual	
Walk	&	Run	ฯลฯ	ทางสโมสรเปิดรับเยาวชนภายนอกเพื่อเป็นอาสา
สมัครที่จะไปร่วมโครงการต่างๆ	 เพื่อมองหาสมาชิกผู้มุ่งหวังที่เป็นผู้
ปกครองของเยาวชนหรอืตัวอาสาสมคัรเอง	โดยใจความส�าคญัคอืเน้น
การเปิดแนวทาง	สร้างโอกาส	และทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆ	ของ
สโมสรในการด�าเนนิการบรหิารจดัการสโมสรโรตารเีชยีงใหม่	ดฉินัขอ
ขอบคณุและยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของนติยสารโรตารค่ีะ

 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านทกุท่าน ส�าหรบัในบทความนีผ้มขอแนะน�านายกสโมสร ปีโรตาร ี2563-64 ของภาค 3360 บางสโมสรนะครบั 
เรยีกว่าเป็นน�า้จิม้ให้ทกุท่านได้รูจ้กัถึงพลงัของท่านนายกเหล่านี ้ทีจ่ะน�าสโมสรไปสูเ่ป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ไว้ ภายใต้สภาวะวถิใีหม่ (New Normal) 
โดยสโมสรผมจะแนะน�าคือ



พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค และ การจัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารฯ
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D.3360
Installation Ceremony
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre in Thailand

 หลังการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ครั้งแรก ทีมบรรณาธิการ
ได้ขอพบท่านประธานฯ ทีเ่ดินทางไกลมาจากเชยีงราย เพือ่ท่ีพวกเราจะได้รู้จกั
ท่านมากขึ้น โดยมีโรตารีแอนน์สุจินต์ให้ก�าลังใจอยู่ข้างๆ

RTM - ความรู้สึกแรกที่ทราบว่าต้องรับหน้าที่นี้
 เป็นเรือ่งหนกัใจ เพราะผมความรูน้้อย แต่โรตารที�างานเป็นทมี ในปี 
2546-2547 ผมเป็นผู้ว่าการภาค 3360 ได้รับความกรุณา ความร่วมมือและ
ช่วยเหลอืจากคณะกรรมการอย่างดยีิง่ เป็นก�าลงัใจท�าให้ผมท�างานประสบความ
ส�าเร็จ ครั้งนี้ก็เช ่นกันผมจะท�าหน้าที่เพื่อโรตารีประเทศไทยอย่างเต็ม           
ความสามารถ

RTM - ขอให้ท่านเล่าชีวิตการท�างาน
 ผมเรียนไม่สูง เพราะช่วยพ่อแม่ค้าขายและดูแลน้องๆ ขายตั้งแต่
เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู ของป่า ต่อมาผลิตเส้นด้ายไหมพรมแบรนด์ “สหสิน” จ�าหน่าย
ทั่วประเทศมา 10 กว่าปี ตลอดระยะเวลาผมโชคดีมากได้โรตารีแอนน์สุจินต์ 
ดูแลครอบครัวและกิจการ เพราะผมให้เวลาท�างานส่วนรวมเยอะมาก โดย
เฉพาะช่วงที่ส่งน้องๆ เรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และฟิลิปปินส์ ผมมีลูก  
4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน เรียนจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาทุกคน และ
มีหลานชาย 3 คน หลานสาว 1 คน ผมมีเวลากลับไปเรียนจนจบปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2545 อายุ 62 ปี
 ผมท�างานส่วนรวมมาก แต่ขอกล่าวที่ส�าคัญให้ทราบพอสังเขป ใน
ด้านศาล ผมเป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 5 รวม 
15 ปี  ด้านกีฬา เป็นประธานจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
18 ในปี 2527 
 ด้านหอการค้า ผมเป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชยีงราย ปี 2538-
2539 ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ ประธานหอการค้ายอดเยี่ยม, หอการค้าดีเด่น
ชนะเลิศ, รายงานประจ�าปีดีเด่น นอกจากนั้นยังเป็นประธานจัดงานประชุม
สัมมนาหอการค้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ในปี 2538,   
ได้ส�ารวจเส้นทาง ผลักดันเส้นทางคมนาคม 2 เส้นทางคือ ไทย - พม่า จาก
แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง - เมืองลา - ประเทศจีน  และไทย - ลาว จาก
แขวงบ่อแก้ว - หลวงน�้าทา - บ่อเต็นบ่อหาน - สิบสองปันนา – ประเทศจีน  
และในด้านการศึกษา ผมเป็นคณะกรรมการก่อตัง้โรงเรยีนพานชิยการเชยีงราย 
ในปี 2522, ผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจนส�าเร็จ ในปี 2541 โดย

สัมภาษณ์ อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ปี 2563-65

เป็นกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ปี 2540 จนถงึ
ปัจจุบัน

RTM - ด้านโรตารีล่ะครับ
  ผมเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 
2518 เป็นโรแทเรียนมา 45 ปี และประชุม 100% มา 45 ปี เป็น
นายกสโมสรเชียงราย ปี 2529-2530 สมัยอดีตผู้ว่าการภาค คุณหมอ
กิจชัย ยิ่งเสรี ไปตั้งสโมสรโรตารีที่แม่สาย แม่จัน เชียงแสน แพร่ น่าน 
ผมติดตามไปกับท่านตลอด ต่อมาท่านจึงให้ผมช่วยงานภาค จัดงาน
ประชมุใหญ่ ท�าโครงการต่างๆ ร่วมกบัคูม่ติรไต้หวนัและญีปุ่น่มาจนถงึ
ทุกวันนี้ ท�างานต่อเนื่องมาถึงสมัย อดีตผู้ว่าการภาค โกวิท ศุภมงคล, 
อดีตผู้ว่าการภาค สมบัติ อินทรลาวัณย์ ซึ่งอยู่สโมสรเดียวกัน จนผม
รับต�าแหน่งผู้ว่าการภาคในปี 2546 
  นอกจากนี้ผมได้ท�ากิจกรรมส�าคัญให้ภาค 335, ภาค 
336, ภาค 3360 โรตารีประเทศไทย และโรตารีสากล เช่นในปี 2526 
เป็นเลขาจัดอบรมการเป็นผู้น�าเยาวชนไรล่าทั่วประเทศ ภาค 335, 
ในปี 2527 เป็นประธานฝ่ายลงทะเบยีนการจดัประชมุ DA ภาค 335, 
ปี 2534 เป็นเลขาจัดประชุม DA ภาค 336, ปี 2539 เป็นประธาน
จัดงานประชุม DC ร่วมภาค 3360-3340, ผมยังเป็นประธาน

อนุกรรมการก่อตั้งสโมสรโรตารีเวียงจันทน์ สปป.ลาว จนเป็นผลส�าเร็จ และยัง
ได้รบัเกยีรตจิากท่านประธานโรตารีสากล เค. อาร์. ราวนิดรนั เป็นผูแ้ทนประธาน
โรตารีสากล ไปประชุมใหญ่ภาค 3500 พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ ที่เมืองซินจู๋ 
ประเทศไต้หวัน ในปี 2559

RTM - ท่านตั้งเป้าหมายการท�างาน และมีหลักในการท�างานอย่างไร
 โรตารีสอนให้เราท�างานเป็นทีม จะท�าอะไรก็จะต้องเตรียมการ      
ล่วงหน้า ศึกษาข้อมูล โทรประสานงาน ติดตาม หารือและช่วยเหลือทีมงาน 
อย่างศูนย์โรตารีฯ เกิดขึ้นมานานแล้ว พวกเราก็ช่วยกันมาจนถึงทุกวันนี้

RTM - ท่านมีแนวทางอย่างไรส�าหรับศูนย์โรตารีฯ ใน 2 ปีข้างหน้านี้
 ช่วงเร่งด่วนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เรา
ก็ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร ลดค่าบ�ารุงภาค โรแทเรียนช่วยชุมชนไปทั่ว
แล้ว เราก็ต้องช่วยโรแทเรียนเพื่อเป็นก�าลังใจ ทั้งนี้มีอดีตประธานโรตารีสากล 
ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ให้ค�าแนะน�า ส�าหรับงานที่ศูนย์ฯ อะไรที่อดีตประธาน
ศูนย์ฯ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ได้ท�าเรื่องใหม่ๆ ไว้ดีอยู่แล้ว เราก็จะสานต่อ 
เราประชุมกันแล้ววันนี้ กรรมการแปล กรรมการประชาสัมพันธ์ และ               
กองบรรณาธกิารนติยสารจะตัง้อนกุรรมการขึน้มาเพือ่มทีมีงานทีช่่วยกนัพัฒนา
งานให้รวดเร็วข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง Website, Facebook, Open Chat, 
Learning Center หรอืนติยสารในรปูแบบออนไลน์ ทีส่�าคญัคอืมปัีญหาอนัไหน
ให้บอกมา เราจะแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว เราได้อดีตผู ้ว่าการภาค สมภพ               
ธีระสานต์  ให้เกียรติมาช่วยเป็นที่ปรึกษาอีกคนนึงด้วย

RTM - ท่านมีข้อความอะไรถึงโรแทเรียน 4 ภาค
 ด้วยการท�างานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ รวมพลังทุ่มเท รวมพลัง
สามคัคเีป็นหนึง่เดยีว ช่วยกนัคนละไม้คนละมอื จะท�าให้โครงการและเป้าหมาย
ส�าเร็จได้ กระผมและและกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย                   
ใคร่ขอความร่วมมอืจากนายกสโมสรและสมาชกิทกุท่านเพือ่บรรลเุป้าหมายของ
โรตารีสากลและของภาค ที่ส�าคัญ สนองต่อระเบียบการบริหารศูนย์โรตารีใน
ประเทศไทย ส่งผลถงึโรตารสีากลและประเทศไทยอย่างมัน่คงและยัง่ยนืยาวนาน
ตลอดไป



คณะกรรมการศูนย์โรตารีในประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา

อผภ.	วิวัฒน์	ศิริจางคพัฒนา
(ประธาน)	ภาค	3360

อผภ.	นครินทร์	รัตนกิจสุนทร
(กรรมการแปล)	ภาค	3350

อผภ.	ขวัญชัย	เลาหวิรภาพ
(รองประธานคนที่	1)	ภาค	3330

อผภ.	สวัสดิ์	ผดุงมาตรวรกุล
(รองประธานคนที่	2)	ภาค	3340

อผภ.	ไชยไว	พูนลาภมงคล
(รองประธานคนที่	3)	ภาค	3350

อผภ.	อรอนงค์	ศิริพรมนัส
(กรรมการห้องสมุด)	ภาค	3340

อน.	วาณิช	โยธาวุธ
(บรรณาธิการนิตยสาร)	ภาค	3360

อผภ.	วิชัย	มณีวัชรเกียรติ
(กรรมการการเงิน)	ภาค	3330

อผภ.	อนุรักษ์	นภาวรรณ
(เลขานุการ)	ภาค	3360

อผภ.	ทนงศักดิ์	พงษ์ศรี
(กรรมการประชาสัมพันธ์)	ภาค	3350

อผภ.	นพ.พรชัย	บุญแสง
ภาค	3330

ผวภ.	เฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์
ภาค	3330

ผวภ.	วิมล	คชินทักษ
ภาค	3340

ผวล.	ไพกิจ	ฮุนพงษ์สิมานนท์
ภาค	3330

อผภ.	นพ.พีระ	ฟาร์มไพบูลย์
ภาค	3330

อผภ.	รัฐประทีป	กีรติอุไร
ภาค	3340

อผภ.	ธงชัย	ล้อตระกานนท์
ภาค	3340

ผวภ.	สมศรี	เมฆธน
ภาค	3350

ผวล.	ผศ.ดร.จารีศรี	กุลศิริปัญโญ
ภาค	3340

อผภ.	สุรพล	ทวีแสงสกุลไทย
ภาค	3340

อผภ.	สุชาดา	อิทธิจารุกุล
ภาค	3350

อผภ.	เจสัน	ลิม
ภาค	3350

อผภ.	นพ.วีระชัย	จ�าเริญดารารัศมี
ภาค	3360

ผวภ.	สมชาย	เกิดเดโช
ภาค	3360

ผวล.	ศ.คลินิก	นพ.วิรุณ	บุญนุช
ภาค	3350

อผภ.	สุรศักดิ์	พฤกษิกานนท์
ภาค	3360

ผวล.	จิระยุทธ	หิรัณยวัฒน์
ภาค	3360

PRIP	พิชัย	รัตตกุล
(ประธาน)	ภาค	3350

อผภ.	ชัยสิน	มณีนันทน์
ภาค	3360

PRID	นรเศรษฐ	ปัทมานันท์
ภาค	3350

PRID	ศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์
ภาค	3350

อผภ.	สมภพ	สุขสิงห์
ภาค	3350

อผภ.	ชาญชัย	วิศิษฏ์กุล
ภาค	3350

อผภ.	มานิต	วงษ์สุรีย์รัตน์
ภาค	3330

อผภ.	ชาญ	จรรโลงเศวตกุล
ภาค	3340

อผภ.	สมภพ	ธีระสานต์
ภาค	3330

อผภ.	ไพโรจน์	เอื้อประเสริฐ
ภาค	3360
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สารประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

อผภ. วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,289 1,336 2,860 1,411 7,896
สโมสร 101 63 116 69 349

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก
	 ในโอกาสทีก่ระผมได้รบัเกยีรตจิากคณะกรรมการบริหารศนูย์โรตารใีนประเทศไทย	ให้ด�ารง
ต�าแหน่งประธาน	พร้อมกรรมการรวม	27	ท่านนั้น	กระผมยังได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	พิชัย	รัตตกุล	
เป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาอีก	9	ท่าน
	 คณะกรรมการชดุใหม่เริม่ปฏบิตัหิน้าทีว่นัที	่1	กรกฎาคม	2563	ถงึวนัที	่30	มถินุายน	2565	
(รวม	2	ปี)	ได้นัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2563	ณ	ศูนย์โรตารีฯ	โดยได้รับความกรุณา	
ความร่วมมือจากคณะกรรมการที่เดินทางมาร่วมประชุม	22	ท่าน	 โดยร่วมประชุมทาง	ZOOM	อีก		
1	ท่าน	รวมเป็น	23	ท่าน	
	 ทั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาน�าโดย	ฯพณฯพิชัย	รัตตกุล	พร้อมทั้งที่ปรึกษาอีก	4	ท่าน	
ได้ร่วมประชุมทาง	ZOOM	อีก	1	ท่าน	รวมเป็น	6	ท่าน
	 บรรยากาศที่ประชุมคึกคัก	 เป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงมาก	 ที่ส�าคัญได้รับเกียรติจาก			
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	 ได้ศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าเพิ่มเติม	 เพื่อจะได้เสนอต่อที่ประชุมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในหลายๆ	 กรณี	 พร้อมจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมได้ช่วยเสนอแนะ							
เพิ่มเติม	เพื่อสร้างคุณค่าของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้โรตารีประเทศไทย	มิตรโรแทเรียนได้อย่าง
ยั่งยืน
	 ช่วงเดอืนพฤศจกิายน	ปี	2562	ทีผ่่านมา	เริม่มีการระบาดของโรค	COVID-19	จนมาถงึปัจจบุนั	
เรื่องต่อเน่ืองจากคณะกรรมการชุดเก่าปี	 2561-2563	 ท่านอดีตประธานศูนย์ฯ	 ดร.เสาวลักษณ	์										
รัตนวิชช์	ได้เสนอเรื่องการลดค่าบ�ารุงศูนย์ฯ	เพื่อช่วยเหลือสมาชิกโรตารีในประเทศไทย	4	ภาค	348	
สโมสร	สมาชิกโรแทเรียนรวม	8,121	คน
	 คณะกรรมการชุดใหม่เห็นว่าเป็นเรื่องด่วนที่ต้องช่วยเหลือ	 อีกทั้ง	 ฯพณฯ	 พิชัย	 รัตตกุล	
ประธานทีป่รกึษา	ได้ให้ฝ่ายเหรญัญกิดงูบการเงนิของศนูย์ฯ	ว่าสมควรทีจ่ะช่วยเหลือโรแทเรยีนคนละ
เท่าไร	ทีป่ระชมุได้พจิารณาอย่างละเอยีดและรอบคอบแล้ว	มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ช่วยเหลอืโรแทเรยีน
ในปี	2563-64	รวม	1	ปี	คนละ	730	บาท	โดยมีมติยกเว้นค่าบ�ารุงศูนย์โรตารีฯ	510	บาท	และค่า
นิตยสารโรตารีประเทศไทย	220	บาท
	 ทางฝ่ายกรรมการประชาสัมพันธ์	 กรรมการแปล	 และบรรณาธิการนิตยสารโรตารี
ประเทศไทย	 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของงานพร้อมขอค�าแนะน�าเพิ่ม
เติมเพื่อให้เกิดผลการด�าเนินการดีที่สุด	พร้อมจะตั้งอนุกรรมการทั้ง	 3	ฝ่ายเพื่อท�างานให้ครอบคลุม
เพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี้ยังมีการประชุมกองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยในช่วงบ่ายวัน
เดียวกันนั้น	 เพื่อวางแผนงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคออนไลน์ของนิตยสารโรตารีในประเทศไทย	
การปรับรูปแบบนิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับภาษาอังกฤษ	 และการบริหารจัดการนิตยสารใน
อนาคต	เพื่อจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ	พร้อมกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ฯ	ในครั้งต่อไป
	 ความร่วมมอืของมติรโรแทเรยีนทกุท่านมคีณุค่ามคีวามหมายยิง่ต่อความเจรญิก้าวหน้าของ
โรตารีประเทศไทย
	 	 	 	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

   
	 	 	 	 	 (วิวัฒน์	ศิริจางคพัฒนา)
	 	 	 	 ผู้ว่าการภาค	3360	โรตารีสากลปี	2546-47
	 	 	 			ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ	ปี	2563-65



สโมสรโรตารีพลูตาหลวง
นายกสโมสรโรตารีพลูตาหลวงและสมาชิกร่วมท�ากิจกรรม Fighting Disease 

ออกเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการและติดเตียง ในชุมชนต�าบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี 

มาร่วมมือกัน

ช่วยเหลือ



TAKE ACTION
ERADICATE A DISEASE FOREVER

“ลงมือก�าจัดโรคร้ายนี้ให้สิ้นซาก”


