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ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพใน   
    วิชาชีพของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้
    เดือดร้อนที่จ�าเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิต   
    ของผู้คนในชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจากการ    
    ล่วงละเมิดใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงาน
    และการท�ากิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัย
    ในการล่วงละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจต่อ
    ผู้รายงานการล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูกตอบโต้

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

รับรู้
ถึง
พลัง

ในงานประชุมใหญ่ โรตารีสากล ปี 2021
กรุงไทเป ไต้หวัน 12-16 มิถุนายน 2021



สารประธานโรตารีสากล

  ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และ มิตรสหายที่รัก

  เยาวชนแลกเปล่ียนของโรตารี หน่ึงในหลายๆ โปรแกรมส�าหรับเยาวชน
และคนรุ่นหนุ่มสาวที่พวกเรามีกิจกรรมเฉลิมฉลองในเดือนนี้ คือเส้นทางของผมในการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในโรตารี ผมและภริยาของผม ซูซาน เริ่มต้นรับอุปถัมภ์นักเรียนแลก
เปล่ียนหลังจากผมเข้ามาในโรตารีไม่นานนัก ประสบการณ์นี้ช่วยผมจากการเป็นสมาชิก
สโมสรธรรมดาๆ คนหนึ่ง กลับมาเป็นโรแทเรียนที่แท้จริง ทุกวันนี้เยาวชนแลกเปลี่ยน
กลายเป็นประเพณีที่เข้มแข็งของครอบครัวของเรา เรารับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียน
ตลอดเวลา ๒๔ ปีมานี้ จ�านวนถึง ๔๓ คนแล้ว! 
  ครอบครัวเรารักโปรแกรมนี้มาก ตั้งแต่แรกเริ่ม นอกเหนือจากรับอุปถัมภ์
นกัเรยีนในบ้านของเราแล้ว เราเข้าไปมส่ีวนร่วมโปรแกรมด้วยการช่วยจดัค่ายนกัเรียนภาค
ฤดรู้อนด้วย และหนึง่ในค่ายทีว่่านี ้เราได้พบกบั ครสิตนิ ลิชตนิ นกัเรยีนมธัยมจากเยอรมนั 
ในขณะนัน้ บดิาของเธอคอือดตีนายกสโมสรโรตารขีองผมเอง เพือ่ทดลองสิง่ใหม่ๆ ส�าหรบั

การเปลีย่นแปลงในปีนี ้ผมจงึขอใช้เนือ้ทีต่รงนีข้องประธานโรตารสีากลเพือ่ให้ครสิตนิได้มาแบ่งปันเรือ่งราวของเธอ
“ฉันได้ติดต่อครั้งแรกกับโรทาแรคท์ เมื่อประมาณ ๑๓ ปีก่อน ฉันอยู่กับคุณซูซานและคุณโฮลเกอร์ในการจัดอาหาร
บาร์บีคิวในค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คุณโฮลเกอร์หันมาพูดกับฉันว่า ‘ท�าไมเธอไม่ลองไปเยี่ยมดูสโมสรโรทาแรคท์
สักแห่งหน่ึง แล้วเธอจะได้พบกับคนหนุ่มสาวจ�านวนมากที่มาอยู่ด้วยกัน เพื่อจะสร้างความแตกต่างและร่วมสนุก
ด้วยกัน”
 สองสามปีต่อมา ขณะที่ฉันไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยไทรเออร์ ค�าพูดของคุณโฮลเกอร์ก็ดังก้องมาใน
หูฉันอีกและฉันคิดว่าจะลองพยายามท�าตาม ซึ่งเป็นเวลานานกว่าแปดปีมาแล้วแต่ฉันยังไม่ลืม เมื่อคุณไปอยู่กับ                 
โรทาแรคท์แล้ว คุณจะไม่อยากออกไปไหน โรทาแรคท์ติดตามฉันไปทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่สโมสรไทรเออร์แล้วก็ไปท่ี
สโมสรในโบโลญ่า อติาล ีทีฉ่นัไปเรยีนต่อทีน่ัน่ และเมือ่ฉนัไปต่อปรญิญาโททีเ่มอืงคลี ฉนักไ็ปร่วมงานกบัโรทาแรคท์
ที่นั่น ก่อนที่จะย้อนกลับมาอยู่กับสโมสรโรทาแรคท์ฮัมบูร์ก-อัลสเตอร์ตัล เมื่อฉันเริ่มท�างาน ซึ่งแต่ละสโมสรที่กล่าว
นั้น ล้วนมีเอกลักษณ์และจุดโฟกัสของตนเอง แต่ทุกๆ แห่งก็มีแรงบันดาลใจที่เป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเหมือนๆ กัน 
 เวลาน้ี ฉันมีบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสในสโมสรโรทาแรคท์ของฉันซึ่งฉันมีความสุขจริงๆ ฉันมี         
โรทาแรคท์อยู่ในหัวใจของฉัน สร้างแบบคุณค่าแก่ฉัน แม้ว่าความสนใจของฉันอาจเปลี่ยนไปบ้าง วันหนึ่ง เมื่อคุณ     
ซูซานมาเคาะประตูห้องฉันเหมือนเธอจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย เธอต้องการแนะน�าให้ฉันรู้จักสโมสร         
โรตารีคนหนุ่มสาวแบบทันสมัยที่ตั้งอยู่ระหว่างฮัมบูร์กและโมเลน บ้านเกิดของฉันคือสโมสรอี-คลับฮัมบูร์ก-                                                                                                                                         
คอนเนคท์ ซ่ึงคุณซูซานไปช่วยก่อตั้ง สโมสรนี้ประชุมแบบอี-คลับ ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและมีความเป็นส่วนตัว 
สมาชิกมีอายุแตกต่างกัน ฉันคิดว่าเมื่อทุกส่ิงดูจะเหมาะสมดีแล้ว ท�าไมไม่ลองพยายามดู ต่อจากนั้นเมื่อเวลามีค่า
และควรจะมีความสนุกสนานด้วยเมื่อมีโอกาส ที่เหลือก็จะเป็นไปเอง
 เดี๋ยวนี้ ฉันอยู่ในโลกทั้งสอง คือสมาชิกที่ภูมิใจของโรทาแรคท์และโรแทเรียนด้วย และฉันมีเป้าหมายส่วน
ตัวที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่เดินเป็นเส้นขนานกันนี้ เราทุกคนต่างมีเหตุผลคล้ายๆ กันในการมีส่วนร่วม
อยู่ในครอบครัวโรตารี
 ในการชักชวนคริสตินให้มาเป็นสมาชิกของโรตารี อาจต้องใช้ความพยายามบ้าง แต่มันก็ได้ผลคุ้มค่า เป็น
หน้าทีข่องเราในการใช้ความพยายามแบบนีก้บัผูร่้วมโปรแกรมเยาวชนและโรทาแรคเทอร์ เพือ่จะเกบ็รกัษาพวกเขา
ไว้ในครอบครัวโรตารี ผมหวังว่าท่านท้ังหลายคงจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของเธอได้บ้าง ขึ้นอยู่กับเราแต่ละ
คนว่าจะมัน่ใจว่าคนหนุม่สาวเช่นครสิตนินีจ้ะสามารถมปีระสบการณ์ในรปูแบบต่างๆ ทีโ่รตารเีปิดโอกาสส�าหรบัเรา 
และส�าหรับบุคคลที่เราร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วย
     ด้วยความนับถือ 

โฮลเกอร์ คนัค
ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค กันยายน ๒๕๖๓
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สารประธานโรตารีสากล

  ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และ มิตรสหายที่รักครับ

  ระหว่างการประชุมออนไลน์ Zoom กับบรรดาโรแทเรียนและน้องๆ              
โรทาแรคเทอร์ เร็วๆ นี้ ผมมองเห็นใบหน้ายิ้มแย้มบนจอของผมมากมาย ท�าให้ผมคิดว่า
องค์กรของเราเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงเวลาอันสั้น เป็นที่แน่ชัดว่าเราคงจะไม่หวนกลับ
ไป “วิถีเก่า” ในโรตารีอีกแล้ว ผมคิดว่านี่คือโอกาสที่น่าตื่นเต้นจริงๆ
  นวตักรรม/การเปลีย่นแปลงก�าลงัเกิดขึน้ในหลากหลายระดบั ขณะทีเ่ราก�าลงั
คิดใหม่และท�าโรตารีใหม่ การยืดหยุ่นแบบใหม่ของโรตารีก�าลังผสมผสานกับวัฒนธรรม    
ดจิติลัเพือ่ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงในรปูแบบต่างๆทีพ่วกเราจ�านวนมากไม่เคยพบเห็น
มาก่อน เราสามารถเรียนรู้ได้มากจากโรแทเรียน ดังเช่น รีเบคคา ฟราย ซึ่งอายุเพียง ๓๑ 
ปีแต่มีประสบการณ์ในโรตารี ๑๕ ปีแล้ว ดังนี้ 
  “ฉนัมองว่าโรตารเีป็นดงัชานชาลาของปรากฏการณ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงโลก ฉนั
เชือ่ว่าฉนัสามารถมอีทิธพิลมากพอทีจ่ะรวบรวมพลังของผูอ้ืน่มาร่วมสร้างการเปล่ียนแปลง

ในโลกแบบที่เขาต้องการ ฉันได้รับมุมมองวิสัยทัศน์ผู้น�าจากประสบการณ์ของฉันในโปรแกรม RYLA และโรทาแรคท์ และเวลา
นี้ ในฐานะนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่ e-club - Social Impact Network การมีส่วนร่วมโปรแกรมศิษย์เก่าโรตารี คือหัวใจ
ในการก่อตั้งสโมสรใหม่ สโมสรของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า โรทาแรคเตอร์และศิษย์เก่าอื่นๆ มีความต้องการเข้ามาร่วมอยู่ใน      
โรตารี— แต่บางครัง้พวกเขาไม่สามารถหาสโมสรโรตารทีีเ่หมาะสมส�าหรบัพวกเขา สโมสรของเรามสีมาชกิ ๓๑ คน อายรุะหว่าง 
๒๓ ถึง ๔๑ ปีและเกือบทุกคนล้วนเป็นศิษย์เก่าโปรแกรมโรตารี
 เราจ�าเป็นต้องบูรณาการและปรับโรตารีให้เข้ากับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายด้านอาชีพที่เราก�าลังติดตามอยู่ 
ในการก่อตั้งสโมสรแห่งนี้ พวกเราออกแบบสโมสรโรตารีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มุ่งเน้นเพิ่มคุณค่าส�าหรับสมาชิกของเรา 
เรายังแสวงหาเชื่อมต่อกันระหว่างกลุ่มมิตรภาพโรตารี กลุ่มปฏิบัติการโรตารีและหุ้นส่วนระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อยกระดับ
ประสบการณ์สมาชิกของเราให้ก้าวหน้าขึ้นเหนือระดับสโมสร
 สโมสรของเราจัดประชุมและบริหารโครงการเกือบทั้งหมดทางออนไลน์ โดยใช้ทีมงานของไมโครซอฟท์ร่วมกับทีม 
๒๔/๗ (ท�างาน ๒๔ ชม. ตลอด ๗ วัน)ในหัวข้อที่สมาชิกเราสนใจ ซึ่งหมายความว่าสโมสรของเรามิได้มีข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์
ด้านสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ถึงแม้ว่าพวกเราหลายคนอยู่ในออสเตรเลีย แต่เรายังมีสมาชิกที่อยู่ในเยอรมัน อิตาลี เม็กซิโก 
แทนซาเนีย และสหรัฐอเมริกา ด้วย
 หวัใจของสโมสรเราอกีประการหนึง่ คอืการวดัผลกระทบของโครงการของเรา ในช่วงเดอืนกรกฎาคมปีนีเ้ราท�าโครงการ 
Plastic Free มกีารรณรงค์สร้างความตระหนกั ส่งเสรมิวธิกีารต่างๆ ทีแ่ต่ละบคุคลสามารถลดการใช้พลาสตกิ เราสามารถติดต่อ
ได้มากกว่า ๖,๐๐๐ คน นี่คือโครงการที่มีผลกระทบแบบสัมผัสได้และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ฉันมี
ความภูมิใจที่เราก�าลังน�าพาผู้คนมารวมกันผ่านทางสโมสรของเรา ให้มีประสบการณ์โรตารีแบบใหม่ ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคต
ของเรามาก
 สโมสรโรตารทีกุแห่งมโีอกาสเป็นสโมสรทีม่นีวตักรรมเช่นเดยีวกบัสโมสรของรเีบคคา ขอให้เราไว้ใจสโมสรเหล่านี ้เรยีน
รู้จากพวกเขาและช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขา การเปลี่ยนแปลงในโรตารีจะเกิดขึ้นในระดับรากหญ้า และสโมสรที่เป็นผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงจะก�าหนดได้เองว่าโรตารีแบบใหม่นี้จะสามารถเป็นแบบใด
 การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่เสมอ เราจึงต้องท�างานหนักยิ่งขึ้นในหลายๆ พื้นที่ เป็นสิ่งส�าคัญที่เราจะต้องเฉลิมฉลองการ
เสยีสละของผูค้นทีม่าจากทกุภมูหิลงั และส่งเสรมิบคุคลทีม่าจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้พวกเขามโีอกาสมากยิง่ขึน้ ทีจ่ะมส่ีวนร่วม
เช่นเดียวกับสมาชิกและผู้น�าในโรตารี
 เครื่องมือส�าหรับท�าให้โรตารีเป็นที่รวมกันยิ่งขึ้น เกี่ยวเนื่องกันยิ่งขึ้นและมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นส�าหรับทุกคน อยู่ที่
ปลายนิ้วของเรา โปรดใช้ประโยชน์ ณ บัดนี้ แล้วเราจะเห็นว่า โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส ส�าหรับพวกเราตลอดจนบุคคล
ผู้ที่ยังไม่เคยพบเราได้อย่างไร
   โฮลเกอร์ คนัค

ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค ตุลาคม ๒๕๖๓



สารประธานทรัสตี

 เราสามารถเลือกใช้สันติวิธีได้ทุกวัน 

 ปลายปี ค.ศ. ๑๙๑๔ (ในสงครามโลกครัง้ที ่๑) ยโุรปถกูแบ่งแยกด้วยแนวคสูนามเพลาะยาว
เป็นร้อยๆ ไมล์ เมื่อกองทัพอังกฤษ/ฝรั่งเศสอยู่ประจันหน้ากับเยอรมันฟากหนึ่งในแนวรบ ระยะห่าง
เพยีงเสยีงตะโกนกบัฝ่ายเยอรมนันอีกีฟากหนึง่ และพระสนัตะปาปาทรงขอร้องให้ทัง้สองฝ่ายสงบศกึ
กันในเทศกาลวันคริสต์มาส แต่การสู้รบยังด�าเนินต่อไป 
 จนมาถึงค�่าคืนวันคริสต์มาส ทหารที่อยู่หลังแนวรบของอังกฤษก็ได้ยินเสียงที่ไม่มีใครคาด
คดิ มใิช่เสยีงปืนแต่เป็นเสยีงเพลง และมเีสยีงตะโกนตามมาว่า “สุขสนัต์วนัครสิต์มาส เมอรีค่รสิต์มาส 
ทหารอังกฤษ” มีเสียงตะโกนมาอีกว่า “ทหารอังกฤษ ออกมารวมกับพวกเราเถิด” 
 ทหารทั้งสองฝ่ายค่อยๆ โผล่ขึ้นจากสนามเพลาะอย่างระมัดระวัง ออกไปสู่พื้นที่ว่างปลอด
พรมแดนระหว่างแนวรบของทั้งสองฝ่าย และในไม่ช้าเหล่าทหารก็ได้พบว่ามันเป็นการสงบศึกจริงๆ 
พวกเขาร่วมจบัมอืกนัร้องเพลงครสิต์มาสด้วยกนั แลกเปลีย่นของขวญัและเหล้าวสิกีใ้ห้แก่กนัและกนั 
และในที่สุดก็มีการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพขึ้นระหว่างอังกฤษและเยอรมัน 
 การหยุดยิงมีผลต่อไปอีกเพียงสองวัน ก่อนที่ทหารทั้งสองฝ่ายจะกลับคืนสู่แนวรบของตน 
และเริ่มยิงต่อสู้หลั่งเลือดกันต่อไปอีกเกือบสี่ปี ก่อนที่สงครามโลกยุติ แต่เรื่องราวการหยุดรบในวัน
คริสต์มาสนั้น ยังเตือนใจเราอยู่ว่า สันติภาพสามารถเป็นไปได้ หากเราเลือกที่จะยอมรับกัน หากมี
สันติภาพได้เพียงสองสามวันแล้ว เหตุใดจึงไม่สามารถมีต่อไปเป็นเดือนเป็นปีเล่า? และเรามีวิธีอะไร
ที่จะป้องกันและยุติความขัดแย้งนั้นเสียแต่แรกๆ
 ผูน้�าสทิธปิระชาชนชาวอเมรกินั มาร์ตนิ ลเูธอร์ คงิ จเูนยีร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพธิรัีบรางวลั
สันติภาพโนเบิล ปี ๑๙๖๔ ไว้ตอนหนึ่งว่า “เราต้องมุ่งมั่นกระท�าการเพื่อรองรับการมีสันติภาพในเชิง
บวกด้วย มิใช่เพียงแต่การหยุดสู้รบในด้านลบเพียงด้านเดียว” 
 การมีสันติภาพเชิงบวกในโครงสร้างสังคม ในนโยบาย/ในทัศนคติประจ�าวันและในปฏิบัติ
การ เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมในทุกระดับชั้น จะสร้างความอยู่รอดของสันติท่ียั่งยืน นี่คือค�าตอบ
ต่อเสียงร้องขอความยุติธรรมและสันติภาพที่เราได้ยินจากการประท้วงบนท้องถนนจากเมืองมินนีอา
โปลิสถึงกรุงปารีสในปีนี้ 
 สันติภาพเชิงบวกที่ศึกษากันในศูนย์สันติภาพโรตารีรอบโลกของเราเวลานี้มิใช่เพียงแต่เป็น
แนวคิดของสถาบันนักศึกษาทุนสันติภาพโลกของโรตารีเท่านั้น ในการเป็นหุ้นส่วนของโรตารีร่วมกับ
สถาบันสันติภาพและเศรษฐศาสตร์ สถาบันสันติภาพเชิงบวกของโรตารีได้เสนอมอบการฝึกอบรมให้
ฟรีส�าหรับสมาชิกโรตารีทุกคน ถึงวิธีจัดการสันติภาพเชิงบวกในโครงการทุกโครงการที่เรากระท�าใน
ระดับรากหญ้า รวมถึงทุนสนับสนุนต่างๆ ของมูลนิธิฯ ด้วย 
 สนัตภิาพเชงิบวกนัน้เหมาะแก่ทกุระดบัของมลูนธิโิรตาร ีโครงการเรยีนรูห้นงัสอืของเราช่วย
เหลอืเดก็ๆ ให้ก้าวหน้าในการเรยีนรูห้นงัสือ ดงันัน้ฝ่ายทีคั่ดค้านในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กจ็ะสามารถเข้าใจ
อกีฝ่ายได้ดยีิง่ข้ึน โดยอาศยัทนุสนบัสนนุของมลูนธิทิีช่่วยจดัหาน�า้สะอาด ชมุชนให้มคีวามมัน่คง และ
เด็กๆ สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้มากขึ้น ดีกว่าเดินไปหาแหล่งน�้านับเป็นชั่วโมงๆ ในที่สุด
บทบาทของเราในฐานะผู้น�าสังคมประชาชน ผู้ด�าเนินการสันติภาพเชิงบวก สืบต่อขยายงานต่อไป ไม่
เพยีงแต่อาศยัหุน้ส่วนโครงการและทนุสนบัสนนุในจ�านวนเพิม่ขึน้ แต่ยงัต้องผ่านเข้าไปอยูใ่นหวัใจของ
เรา ในความคิดและด้วยมือของเราที่จัดมอบของขวัญให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เค. อาร์ ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์ ราวินดรัน กันยายน ๒๕๖๓



04  กันยายน-ตุลาคม 2563

สารประธานทรัสตี

 ฉลองวันโปลิโอโลก ด้วยการบริจาค

 ในต้นทศวรรษปี ๑๙๙๐ โรคโปลิโอยงัเป็นปัญหาใหญ่อยูใ่นประเทศของผม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโปลโิอพลัสของศรลัีงกา ผมเป็นส่วนหนึง่ของกองก�าลังโรแทเรยีน เป็นส่วนหนึง่ของเจ้า
หน้าทีร่ฐับาลและผูแ้ทนขององค์การทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาตหิรอืยนูเิซฟ  (UNICEF) ได้พยายาม
รณรงค์กวาดล้างโปลิโอรวมถึงการจัดวันรณรงค์ภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติิ (NIDs) 
 แต่ในช่วงนั้นเป็นเวลาที่ยากล�าบากมาก ยังมีสงครามกลางเมืองต่อสู้กันในศรีลังกา ฝ่าย
รฐับาลแจ้งมาว่า เราอาจจดัวนัรณรงค์ภมูคิุม้กันโรคแห่งชาตไิด้เฉพาะนอกพืน้ทีท่ีม่กีารขดัแย้งเท่านัน้ 
ซึง่หมายความว่าเดก็ๆ จ�านวนหนึง่ในสามของประเทศจะไม่ได้รบัวคัซนี—เป็นข้อเสนอทีเ่รายอมรบัไม่
ได้
 โรตารีพร้อมกับองค์การยูนิเซฟจึงได้ก้าวเข้ามาช่วยจัดการเรื่องการหยุดยิง ด้วยการติดต่อ
กบัผูน้�าฝ่ายกบฏคนหนึง่ ซึง่เป็นคนทีน่่ากลัวทีสุ่ดในโลก มใิช่งานทีง่่ายเลย เราจงึต้องระมดัระวงัรักษา
ชื่อเสียงที่ดีของโรตารีระหว่างการเจรจาด้วย
 สองสามสัปดาห์ต่อมา เลขานุการของผมน�าจดหมายฉบับหนึ่งมายื่นให้ผมที่ส�านักงาน มือ
ไม้สั่นเพราะความหวาดกลัว จดหมายนั้นลงนามโดยตัวหัวหน้ากบฏเอง เขียนว่า “คุณราวินดรันที่รัก 
หากว่าคณุสามารถจดัการให้ฝ่ายรฐับาลหยดุยงิสกัสองวนั ฝ่ายผมก็ยนิดวีางปืนในสองวนัน้ีด้วย เพราะ
ว่าเรามิได้ท�าสงครามกับเด็กๆ”
 ในไม่ช้า เราก็จัดวันหยอดวัคซีนแห่งชาติ (NID) ขึ้นมา ขบวนรถยนต์ที่ติดตราเครื่องหมาย 
โรตารีก็สามารถเดินทางไปที่บู๊ทหยอดวัคซีนในพื้นที่ที่ฝ่ายกบฏยึดครองอยู่ โดยได้รับความเคารพ
นับถือในทางปฏิบัติเช่นเดียวกาชาดสากล
 อปุสรรคอาจดเูหมอืนว่าจะไม่สามารถฟันฝ่าไปได้ จนกระทัง่เราผ่านพ้นมนัไป เดอืนมีนาคม 
๒๐๒๐ ทีผ่่านมานี ้โปรแกรมโปลิโอได้ตดัสนิใจอย่างยากล�าบาก ในการหยดุพกัการหยอดวคัซนีเป็นการ
ชั่วคราว โดยท่ีสมาชิกโรตารีได้ใช้อาคารที่ก่อสร้างในโครงการโปลิโอไปใช้ในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ 
และขณะน้ี ไวรัสร้ายโปลิโอก็ได้ถูกขจัดออกไปจากดินแดนอัฟริกา คงเหลือแพร่ระบาดอยู่เพียงสอง
ประเทศ (อัฟกานิสถานและปากีสถาน) เท่านั้น เราจึงต้องเดินหน้าต่อไปข้างหน้า ประวัติศาสตร์ของ
เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถผ่านพ้นวิกฤติการท่ียากล�าบากที่สุดมาแล้ว แต่เราคงไม่อาจกระท�าได้ 
หากปราศจากความช่วยเหลือของท่านทั้งหลาย
 วันโปลิโอโลก ๒๔ ตุลาคมนี้ เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เราควรต้องระดมหาทุนกันอีกและ
สร้างความตระหนักในความพยายามกวาดล้างโปลิโอของโรตารี โปรดดูเว็บ endpolio.org/
worldpoliotoday เพื่อค้นหาเครื่องมือส�าหรับวางแผนจัดการประชุมออนไลน์และการระดมทุน 
และโปรดลงทะเบียนกิจกรรมสโมสรของท่านไว้ด้วย
 โปรดพิจารณาบริจาคเพื่อขจัดโปลิโอ End Polio Now น�าไปสมทบกับทุนของมูลนิธิ บิล 
& เมลินดา เกทส์ (อัตรา ๒ ต่อ ๑) การเผชิญหน้ากับภัยพิบัติไวรัสโควิด-๑๙ นี้ ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะ
พบการระบาดของโปลิโอรอบใหม่ด้วย ดังนั้นการสนับสนุนของท่านจึงส�าคัญมากยิ่งกว่าแต่ก่อนและ
เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะร่วมมือกันจัดการกับอุปสรรคที่เหลืออยู่และท�าให้โลกปลอดโปลิโอในที่สุด

เค. อาร์ ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์ ราวินดรัน ตุลาคม ๒๕๖๓

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

	 ช่วงหน้าหนาว	ดอกปอเทือง
จะบานเต็มท้องทุ่ง	พร้อมฉากหลังเป็น
เทือกเขาดอยนางนอนหรือถ�้าหลวง	อาจ
จะไม่คุ้น	ต้องเรียกว่า	ถ�้าสิบสามหมูป่า			
ต.	โป่งผา	อ.	แม่สาย	จ.	เชียงราย

Cr.รทร.สาคร	จิตติวัฒนกุล	
สโมสรโรตารีแม่สาย

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

Together, Moving forward.
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”
ถ้าโรคระบาดคราวนี้เทียบได้กับสงคราม
เป็นสงครามที่ต้องต่อสู้กับศัตรูที่ไม่เห็นตัวตน
พวกเราที่อยู่แนวหลังยังวิตกกังวลและหวาดกลัว

ส�าหรับคนที่อยู่แนวหน้าที่ต้องเสียสละปฏิบัติหน้าที่
ท่ามกลางอันตรายจากโรคร้ายและความหวาดกลัว 
จึงเป็นเรื่องที่ประทับใจของคนทั้งโลก 

เรื่องราวของความโศกเศร้า พลัดพรากจากคนที่รัก
โดยไม่มีโอกาสร�่าลา หรือแม้แต่เห็นหน้าในวาระสุดท้าย
การถูกรังเกียจจากสังคมโลก เมื่อกลายเป็นผู้ติดเชื้อ
ต้องรอนแรมอยู่บนเรือโดยสารนานนับเดือน

ประสบการณ์จริงหล่านี้ คงไม่มีใครอยากเจอะเจอ
แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้น�าเสนอในเล่มนี้
ก็จะช่วยให้พวกเราได้เข้าใจและด�าเนินชีวิตต่อไป 
ด้วยความไม่ประมาท (แนวหน้าท้าโควิด หน้า 10-17)
 
วงล้อชีวิตยังคงต้องหมุนไปข้างหน้า
ห้วงเวลาที่โลกหยุดหมุน ฟันเฟืองเล็ก ฟันเฟืองน้อย
ต่างก็มีความส�าคัญทั้งสิ้น มาร่วมกันขยับ
เพื่อท�าให้เศรษฐกิจขยาย คนละไม้คนละมือ

นิตยสารฯ ขอมีส่วนร่วม ด้วยการน�าเสนอเรื่องราว
อาหาร สถานที่ ท่องเที่ยวตามภาคต่างๆ
โดยจะมุ่งเป้าไปที่กิจการของโรแทเรียนของเรา
และเชิญชวนมวลมิตรทุกท่านให้เข้าไปใช้บริการ

 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน. วาณิช โยธาวุธ
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“สิ่งหนึ่งที่มั่นใจ ถ้าไนจีเรียก�าจัดโรคร้ายโปลิโอ 
ให้หมดไปจากประเทศได้ ที่ไหนๆ ก็ต้องท�าได้”

 
	 รทร.นพ.พันจิ	 ทันโช	 ประธานองค์กร	 โปลิโอพลัส	 แห่งชาติของ
ไนจีเรยี	ได้รบัการคดัเลือกจากนติยสารไทม์	ประจ�าปี	2020	ให้เป็นหนึง่ในร้อย
ของผู้ทรงอิทธิพลโลก	 ในการเป็นผู้น�าที่ทุ่มเทร่วมกับมวลมิตรในโรตารีและ
พนัธมติรจนประสบความส�าเรจ็	สามารถก�าจดัโรคร้ายโปลโิอให้สิน้ซากไปจาก
ภูมิภาคอาฟริกาได้
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สนเทศโรตารี
นย. เชาวพันธุ์ พลชะติน

การแข่งขันสนเทศโรตารี รอบชิงชนะเลิศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน 
และรางวัลขวัญใจมหาชนจากมวลมิตรสมาชิก 
ภาค 3330 โรตารีสากล

“โลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกย้อน เปรียบเหมือนละคร ถึงบทเมื่อตอนเร้าใจ”
(บางตอนจากบทเพลง โลกนี้คือละคร ศิลปิน สุเทพ วงศ์ก�าแหง)
 สวัสดีคณะกรรมการสนเทศโรตารี ปัจจุบันนี้โลกใบเดิมที่
เราคุน้เคยอาศยัอยูต่่างเปลีย่นไปไม่เหมอืนเดมิ ดัง่เช่นบทเพลง โลก
นี้คือละคร ท�าให้มนุษยชาติทุกคนบนโลกต้องอยู่บนพื้นฐานการใช้
วิถีชีวิตใหม่ ที่เปลี่ยนไปไม่มีวันเหมือนเดิม 
หน้ากากเฟสชิลด์ Face Shield (หน้ากาก
ป้องกนัแบบใส) เจลล้างมอื การต้องปรบัตัวกับ
วถิใีหม่ กนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมอื นีเ่ป็นเพราะ
การมาของโคโรน่าไวรัส แม้มีข ้อเสียโดย          
โควิด-19 ไม่เพียงคร่าชีวิตแต่ได้เข้าท�าลาย
ระบบเศรษฐกิจ เป็นผลกระทบไปทั้งโลก ผู้คน
ตกงาน ขาดแคลนอาหารฉับพลัน หากแต่ก็มี
ข้อดทีีโ่ควดิ-19 ยงัผลให้ทกุครอบครวัมเีวลาให้
กัน สร้างความรักความอบอุ่น และแม้จะคร่า
ชีวิต แต่ก็ช่วยเพิ่มจ�านวนประชากรโลกข้ึน 
เพราะสายใยของครอบครัวอีกด้วย
 ปัจจุบันกระผม นายกเชาวพันธุ์ พลชะติน นายกปีิ 2563-
2564 เป็นผู้น�าสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 โรตารี
สากล พื้นที่ 12 ณ เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค�า ชุ่มฉ�่า
ธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์        
ครบสิ้นกุ้งปู ยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้แนวทางในการรักษา
สมาชิกภาพโดยการให้เกียรติเคารพความคิดเห็น ซ่ึงใช้มติในที่
ประชุมสโมสรเป็นหลัก ยังผลให้การร่วมกันคิดตัดสินใจในกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งไม่เกิดข้อผิดพลาด จากการที่
มวลมิตรสมาชิกได้ร่วม “ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ช่วยกันลงมือ ช่วย
กันตัดสินใจ” นี่เพราะสโมสรเป็นของทุกคน ไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง
เป็นเจ้าของสโมสร 
 การให้ความส�าคญักบัทกุคน มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบ ให้มวลมิตรสมาชิกชองสโมสรมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่       

แตกต่างกันชัดเจน ท�าให้ไม่ก้าวก่ายบทบาทหน้าที่กันการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ ร่วมผนึกก�าลังกายก�าลังใจ “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง”
 ส่ิงที่เป็นหัวใจหลัก ในบทบาทที่ผู้น�าสโมสรอย่างกระผม   
น�ามาหยิบยกเพิ่มจ�านวนสมาชิกโดยใช้แรงจูงใจใหม่ ดังนี้
 • การร่วมเดนิทางไปร่วมประชุมยงับ้านสมาชกิท่ีขาดประชมุ
บ่อยครั้ง โดยใช้ ZOOM / LINE / FACEBOOK LIVE ในการยืดหยุ่น
ต่อการประชุม 
 • การจดัการประชมุออนไลน์ กเ็กดิผลดด้ีานความประหยดั 
ป้องกันโรค มีความปลอดภัยจากการเดินทาง หากมีสมาชิกเจ็บป่วย 
เกิดเหตุทุพพลภาพ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ ท�าให้มวลมิตร
สมาชิกมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมของสโมสรอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ ไม่ขาดการ
ประชุม มีความต่อเนื่อง
 • การประชุมออนไลน์ มีการจัดเก็บการประชุมเป็นบันทึก
ให้สมาชกิกลับมาดยู้อนหลัง และสามารถอ่านข้อความเป็นบนัทกึการ
ประชุม โดยให้ถือว่าไม่ขาดการประชุม
 • มวลมติรสมาชิกได้ร่วมกนัจดัท�า YouTube Channel เพือ่
ใช้สื่อสารความเป็นโรแทเรียนกับบุคคลและองค์กรภายนอก ร่วมกัน
จดัตัง้ฝ่ายดแูลสมาชกิเมือ่เกดิเหตเุจบ็ป่วย จดัตัง้ฝ่ายดแูลสมาชิกด้าน
อาชีพเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมภัยทางเศรษฐกิจที่
อาจเกิดขึ้น
 ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ถึงแนวทางป้องกันสมาชิกภาพห่าง

เหนิหายไป จากกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ของ
สโมสรฯ อาทิ การประชุมปกติประจ�าสัปดาห์ 
การร่วมกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ นีเ่ป็นเพยีง
ส่วนหนึ่งเท่านั้นของการบริหารสโมสรโรตารี
ศรีธรรมาโศกราช เพราะสโมสรแห่งนี้เป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น ทุกบ่ายสามโมงของทุกวัน
จันทร์ถึงเสาร์ มวลมิตรสมาชิกที่มีเวลาจะมา
ร่วมทานอาหารว่าง ทานกาแฟยามบ่าย พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างกัน เพื่อปรึกษา
หารือกันทางธุรกิจช่วยเหลือกันทางวิชาชีพ 
จากการพูดคุยในมุมมองที่แตกต่างส่งเสริมซึ่ง

กันและกัน 
 ปัจจบุนัปีพทุธศักราช 2563 สโมสรโรตารศีรธีรรมาโศกราช 
เป็นสโมสรท่ีผ่านร้อนหนาวมาเป็นปีที่ 36 เป็นสโมสรหนึ่งที่มีอายุ
สมาชิกรวมกันนับได้เกิน 1,000 ปี เราจัดการประชุมปกติประจ�า
สัปดาห์ทุกวันพุธ เวลา 19.30 น. ณ ร้านอาหารคันทรีโฮม ที่นี่มีแต่
เพื่อน จังหวัดนครศรีธรรมราช หากแต่มวลมิตรสมาชิกเริ่มรวมตัวกัน
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. มักมีความกระวนกระวายใจจะให้ถึงวันพุธ เพื่อ
ร่วมทานอาหารที่แสนอร่อย ร่วมกิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์ ร่วมขับ
ร้องบทเพลง จนสมาชกิทีไ่ม่ถนดัขบัร้องเพลงปัจจบุนัสามารถร่วมขบั
กล่อมบทเพลงแก่มวลมิตรสมาชิกได้อย่างอบอุ่น เพราะสโมสรแห่งนี้
เป็นส่วนหนึง่ของค�าว่า ครอบครัว นีจึ่งเป็นเหตปัุจจยัท�าให้สมาชกิภาพ 
ของสโมสรโรตารศีรธีรรมาโศกราชมคีวามยัง่ยนื เกดิขึน้ได้เพราะอะไร
หรือครับ 
“เพราะสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง 

 แต่สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เป็นของทุกคนในสโมสร” 

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 
ภาค 3330 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2563 – 2564 (116)

“ท่านมีแนวทาง
รักษา/เพิ่มสมาชิกภาพ 

ในสโมสร โดยการ
เชื่อมสัมพันธ์อย่างไร 
ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม”่



ต้อนรับ 
เรื่องที่เน้นความส�าคัญ (area of focus) ที่ 7

 เรียกว่าน้องใหม่มาแรงก็คงไม่ผิดส�าหรับ focus area ที่ 7 
Supporting the Environment “พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” นับเป็นเรื่อง
ใหม่ที่คุ้นชิน น่าท้าทายยิ่งนัก ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องกับอะไร
บ้าง หากจะขอรับการสนับสนุนจะต้องท�าอย่างไร มีข้อก�าหนดเพิ่ม
เติมอย่างไรบ้าง ฯลฯ ในช่วงเวลานี้เรายังไม่อาจเข้าโปรแกรมเพื่อขอ
สนับสนุนใน area นี้ ผู้เกี่ยวข้องคงก�าลังเตรียมความพร้อมในหลาย
เรื่องและน่าจะเริ่มขอรับการสนับสนุนได้ในเดือน กรกฎาคม ปี 2564 
ขณะนี้มีประกาศเรื่อง Cadre ออกมาแล้ว คาดว่าวิธีขอรับทุนในราย
ละเอียดคงตามมาติดๆ
 TRF Cadre of Technical Advisers 
หมายถงึบคุคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ท่ีได้
รับการฝึกฝนเป็นการเฉพาะส�าหรับให้ค�า
แนะน�าแบบมอือาชพีแก่โรแทเรยีนทีข่อรับการ
สนบัสนนุทนุจาก TRF มอียูก่ว่า 700 คนทัว่โลก 
ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญมากๆ 
 หลายปีก่อนเมือ่เริม่รูจ้กัค�าว่า Cadre 
ผู้ขอรับทุนจะรู้สึกอกสั่นขวัญหาย ดูราวกับว่า
ท�าอะไรผิดพลาดจน TRF ต้องส่ง Cadre มา
ตรวจ ต่อมาผู้ขอรับทุนคุ้นเคยกับ Cadre มาก
ขึ้นประกอบกับผู้ขอรับทุนเตรียมใจไว้แต่ต้น
แล้วว่าโครงการนี ้Cadre มาตรวจแน่ๆ จงึเตรยีมการอย่างระมดัระวัง
มากขึ้นเรื่อยๆ มี Cadre จากประเทศอื่นๆ เข้ามาดูแลทุนต่างๆ ใน
บ้านเราหลายคน และมี Cadre คนไทยอีกหลายคน เขามาเพื่อให้ค�า
แนะน�าวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารทุน มิได้มาจับผิดแต่อย่างใด
 วันนี้ ในเดือนกันยายน TRF ประกาศรายนามของ Cadre 
ที่จะให้บริการใน area ท่ี 7 โดยเฉพาะ ชุดแรกส�าหรับ 7 ภูมิภาค 
ได้แก่ 
 1) อเมริกากลางและอเมริกาใต้ คือ Juliana Corredor 
Gonzalez จาก Columbia 
 2) Peter H.G. Cheng จากภาค 3501 ไต้หวัน ดูแล East 

และ Southeast Asia
  3) Simona Pinton จากอิตาลีดูแลยุโรป ตะวันออกกกลาง 
อัฟริกาเหนือ และ central Asia
  4) PDG.Wade Nomura จากสหรัฐอมริกาดูแล
อเมริกาเหนือ 
 5) Balkrishna Inamdar จากอินเดียดูแล South Asia 
 6) Noel Q. Aldio จากฟิลิปปินส์ดูแล South Pacific และ 
 7) Jane Nakato จากอูกันดาดูแล Sub-Saharan Africa 

ที่ปรึกษามืออาชีพ (TRF Cadre of Technical 
Adviseres) ท�าหน้าที่ต่างๆ กัน ได้แก่ 
 1) Technical review ประเมิน
โครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่
 2) Advance site visit บางโครงการ
มีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนอาจต้องการที่
ปรึกษาไปเยี่ยมและร่วมในการวางแผนก่อนที่ 
TRF จะอนุมัติทุน
 3) Approval by Trustees ให้ค�า
แนะน�าแก่ trustee ว่าสมควรจะอนมุตัโิครงการ
หรือไม่ อย่างไร

 4) Interim site visit ในระหว่างด�าเนินการอาจมีที่ปรึกษา
ไปเยี่ยมชมโครงการเพื่อดูความก้าวหน้าหรือร่วมแก้ปัญหา
 5) Audits ที่ปรึกษาเข้าตรวจสอบและรับรองความส�าเร็จ
ของโครงการ
 ที่ปรึกษาอาจต้องท�างานหนัก โรแทเรียนคงมีค�าถามมาก 
แม้จะยังไม่มี area ที่ 7 โครงการที่พวกเราขอรับการสนับสนุนก็      
สอดแทรกเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ไม่น้อยอยู่แล้ว ปลูกป่า ฝายชะลอน�้า 
หมอกควัน ไฟไหม้ โลกร้อน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
คงต้องถูกน�ามาพิจารณาอย่างเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆ ล้วนแล้วแต่
เป็นเรื่องดี

“ Focus Area ที ่7 

Supporting the 

Environment 
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

Article : บทความ
อน. ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี 

สโมสรโรตารีพะเยา 
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โลก หยดุ
 

พวกเขาไม่หยุด
ตามค�าบอกกบั แฟรงค์ เบยีวส ์ (Frank Bures), วาเนสซา่ กลาวนิสกาส (Vanessa Glavinskas), 

เจฟฟรยี ์ จอหน์สนั (Geoffrey Johnson) และ ไดแอนน่า สโคเบอรก์ (Diana Schoberg) ในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม

ผู แ้ปล	อน.	ศรฟี า้	ศริอิดุมเศรษฐ	สโมสรโรตารกีรงุเทพรชัดาภเิษก

"แนวหน้า ท้าโควิด" 
ทั้งสิบคนได้บริการผู้อื่นเหนือตน

ในห้วงเวลาที่วิกฤติที่สุด



นายแพทย์ จิโอวานนี แคปปา 
(Giovanni Cappa) แพทย์ประจ�าห้องฉุกเฉิน 
สโมสรโรทาแรคท์ปาเวีย 
(Rotaract Club of Pavia) ประเทศอิตาลี
  
 ผมเป็นแพทย์ประจ�า อยู่ในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของอิตาลีแห่งหนึ่ง
เราท�างานในห้องฉุกเฉินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้อง                                                            
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีเราอยู่ใน 
จุดศูนย์กลางของพายุลูกใหญ่นี้
 เมื่อโคโรน่าไวรัสเข้าโจมตีอิตาลี ผู้ป่วยรายแรก
ในจีนก็ได้รับการบันทึก เพียงแค่เมื่อสองเดือน
ก่อนมีงานวิจัยส่งออกมามากมายในแต่ละวัน   
ดังนั้น เราจึงมีการบรรยายสรุปทุกๆ เช้าในเรื่อง
ของแนวทางการใช้ยาและการปรับตั้งค่าเครื่อง
ช่วยหายใจซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทุกวัน เราได้ค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับชนิดของโรคและต้องปรับตัว
 ในวันแรกเรามีผู้ป่วยจ�านวนมาก ห้องฉุกเฉิน
หลายแห่งในพื้นที่ภูมิภาคได้พังลง บุคลากรใน
โรงพยาบาลมีการติดเชื้อ หรือไม่โรงพยาบาลก็
ไม่มีความสามารถในการรับผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า
ไวรัส ดังนั้น เราจึงต้องรับผู้ป่วยจากพื้นที่อื่นๆ 
ของภูมิภาคด้วย เราไม่มีที่ว่างเลย เรามีผู้ป่วย
เต็มทุกพื้นที่ เราต้องตั้งห้องฉุกเฉินขึ้นใหม่ภายใน
วันเดียวแต่ก็ขาดอุปกรณ์สิ่งที่เราเคยมีใช้ในการ
ท�างาน เช่นคอมพิวเตอร์ส�าหรับดูแลระบบ     โล
จิสติกส์ แต่นั่นยังเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย มีหลาย
ครั้งที่เรามีออกซิเจนไม่เพียงพอส�าหรับทุกคน
 เราต้องเลือกและตัดสินใจยากมาก  ผู้ป่วยโค
โรน่าไวรัสหลายคนไม่สามารถหายใจได้เมื่อเข้า
มา พวกเขาอยู่ในอาการหายใจล�าบากและต้อง
ใช้เครื่องช่วยหายใจ เรามีผู้ป่วยเดินเข้าไปในห้อง
ฉุกเฉินแล้วล้มลง ผู้คนแตกตื่นกลัวมาก เตียงใน
ห้องผู้ป่วยหนักซึ่งมีจ�านวนน้อยเต็มทันที ผู้ที่ป่วย

โคโรน่าไวรัสไม่ได้ใช้เตียงแค่คืนหรือสองคืนแต่
ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
 เราเคยให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคน
อย่างดีที่สุด แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป เรา
ต้องใช้ทรัพยากรของเราอย่างมีสติ ต้องจัดล�าดับ
ความส�าคัญ โดยดูแลคนที่จะอยู่รอดได้ก่อน 
เป็นการรักษาแบบเกิดภัยพิบัติ หลังจากนั้นไม่
นานสมาคมวิสัญญีแพทย์ของอิตาลีก็ได้ตีพิมพ์
หนังสือแนะแนวทางส�าหรับช่วยในการตัดสินใจ 
เราจะแจ้งครอบครัวของผู้ป่วยว่าคนที่พวกเขา
รักไม่รอดและเราไม่อนุญาตให้พวกเขาเห็นศพ 
พวกเขาจะวิงวอนขอให้ได้กล่าวค�าอ�าลา แต่เราก็
อนุญาตไม่ได้ นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุด
 เราเคยชินกับการท�างานในชุดเสื้อคลุมผ้า
ฝ้ายเพราะมันรู้สึกสบาย ในห้องฉุกเฉินค่อน
ข้างร้อนและเราต้องมีการขยับตัวเคลื่อนไหว
บ่อย เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เราได้รับค�าสั่ง
ให้ต้องใส่ชุดป้องกันแบบเต็มยศทุกวันติดต่อกัน
เป็นเวลา 13 หรือ 14 ชั่วโมง มันเหมือนใส่เสื้อ
เกราะทั้งตัวและท�าให้คุณเหงื่อไหลไคลย้อย มัน
เป็นเรื่องที่เป็นปัญหามาก เพราะในห้องฉุกเฉิน                     
คุณต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและท�างานให้ 
ถูกต้อง แต่ตอนนี้คุณต้องท�างานอยู่ในชุดเสื้อผ้า
เทอะทะและไม่สามารถแม้แต่จะท�าให้คนไข้
ของคุณรู้สึกดีขึ้นด้วยรอยยิ้ม คุณสูญเสียการ
เชื่อมสัมพันธ์กับมนุษย์
 แต่สิ่งที่ได้มาคือเราได้เรียนรู้หลายอย่างมาก 
เราเผชิญกับสถานการณ์ที่แปลกและยากล�าบาก
จริงๆ เราต้องท�างานร่วมกันกับคนหนุ่มสาวและ
แพทย์ที่มีประสบการณ์มากขึ้น มีการท�างานเป็น
ทีมอย่างแท้จริง ทั้งโรงพยาบาลร่วมมือกันเพราะ
เรามีศัตรูเดียวกัน
 มันไม่ง่ายเลย มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเตรียมตัว
เตรียมใจมาก่อน งานมากท�าให้คุณอารมณ์เสีย 
มีอะไรให้ท�ามากมาย แม้จะเห็นคนตายมากแต่
เราก็ก�าลังช่วยชีวิตคนจ�านวนมากด้วย คุณต้อง
พยายามเข้มแข็งเพื่อคนป่วยและเพื่อครอบครัว
ของคนป่วยที่คุณพยายามช่วย
 แพทย์และพยาบาลหลายคนต้องหยุดท�างาน 
หลายคนป่วย เพื่อนร่วมงานของผมหลายคน
ไม่ได้เห็นหน้าครอบครัว ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด 
หลายคนต้องย้ายไปอยู่แฟลตที่อื่นห่างจากคนที่
พวกเขารัก พวกเขากลัวว่าอาจท�าให้สมาชิกใน
ครอบครัวติดเชื้อ
 เราได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากชุมชน ได้
รับความช่วยเหลือจากสโมสรโรตารีและสโมสร
โรทาแรคท์ ทุกๆ วันเราได้รับเงินบริจาคจาก
ร้านอาหารหรือมีคนซื้อพิซซ่าส่งไปที่ห้องฉุกเฉิน 
เป็นการกระท�าที่เรียบง่าย แต่ท�าให้เรามีความสุข
มากที่ได้รู้ว่า นอกก�าแพงมีชุมชนก�าลังขอบคุณ
พวกเราส�าหรับงานที่ทุกคนท�า เรารู้สึกขอบคุณ
พวกเขา

ไรอัน แบลงเค (Ryan Blancke)
เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณะ 
สโมสรโรตารียอร์ก เซาท์แคโรไลนา
 
 ผมเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการหน่วยงานสาธารณะ
ของเทศมณฑลยอร์ก เซาท์แคโรไลนา เราเป็น 
ชุมชนเล็กๆ มีประชากรในมณฑล 281,000 
คน เรามีพนักงานกว่า 250 คนในแผนกงาน
สาธารณะของเรา ภายใต้งานสาธารณะเราท�า
หน้าที่บ�ารุงรักษาถนน สาธารณูปโภคน�้าและ
ท่อระบายน�้า การเก็บขยะและการฝังกลบขยะ          
การรีไซเคิล การควบคุมสัตว์ การบ�ารุงรักษา 
ยานพาหนะและอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ส�าคัญ
ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ต้นไม้ล้ม มีหิมะและน�้าแข็ง 
หรือโรคระบาด เราก็ยังคงต้องให้บริการเหล่านั้น
ต่อไป
 ในเดือนมีนาคมเราเริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัสมาก
ขึ้นในพื้นที่ของเรา เราขาดแคลนหน้ากากอนามัย
โดยเฉพาะหน้ากาก N95 เรามีศูนย์รวบรวม
สิ่งของ 16 แห่งเพื่อรับขยะรีไซเคิล ที่ผู้คนทิ้ง 
และเราพยายามปกป้องเจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้า
ของเรา ที่ต้องติดต่อไม่ใช่แค่คนแต่ขยะของพวก
เขาด้วย ในตอนนี้เนื่องจากทุกคนต่างก็อยู่บ้าน
และต่างก็ท�าความสะอาดโรงรถ ศูนย์ฝังกลบขยะ
และศูนย์ขยะรีไซเคิลของเราจึงเต็มหมด เราไม่
สามารถจัดแยกขยะรีไซเคิลได้ ดังนั้นจึงต้องน�า
ไปฝังกลบ
 บางครั้งผมจะบอกบางคนว่าผมท�างานให้กับ

“ในตอนนี้ เนื่องจากทุกคนก็อยู่บ้าน 
และต่างก็ท�าความสะอาดโรงรถ 
ศูนย์ฝังกลบและศูนย์ขยะรีไซเคิลของเรา 
จึงเต็มหมด”
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“ในเดือนมีนาคมฉันต้องต่อสู้
เอาตัวเองให้รอด ฉันท�างาน 50 ถึง 60 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เราต่างก้มหน้าก้มตาท�า
เต็มที่ แต่มันน่ากลัวมาก”

 เมื่อไม่นานมานี้ ฉันเพิ่งได้ท�าคลอดเด็กโดย
สวมชุด PPE ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
สูง เธอคิดว่าจะต้องผ่าตัดท�าคลอดและงานของ
เธอกลับผ่านไปด้วยดี และสุดท้ายเราก็ท�าคลอด
ทารกได้ส�าเร็จ โดยสวมหน้ากากอนามัยและชุด 
PPE คุณแม่ดีใจสุดๆ
 ผู้ป่วยมีอาการหวาดกลัว มีอยู่สองสามรายใน
โรงพยาบาลอื่นมีผู้หญิงตรวจพบผลบวกหลังค
ลอด พวกเขาต้องส่งแม่ไปยังโรงพยาบาลที่
ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 แห่งหนึ่งและ
แยกทารกออก ไม่ให้นม ไม่ให้อะไรเลย คุณต้อง
ไม่ให้ทารกติดเชื้อจากแม่
 ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้ท�างานในช่วงเวลานั้น
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ฉันรู้สึกเป็นเกียรติ
จริงๆ มันเป็นช่วงเวลาที่ยากล�าบาก ฉันไม่รู้ว่ามัน
จะกลับมาเป็นปกติอีกเมื่อไหร่ จนกว่าจะถึงเวลา
นั้น ผู้ป่วยไม่สามารถถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับ
การดูแลได้ เราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนไข้

ลอร่า เจนนิงส์ (Laura Jennings)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการอาวุโส
สโมสรโรตารีซันแพรรี วิสคอนซิน
  
 ฉันเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายบริการและสนับสนุน
กิจกรรมที่สโมสรโคโลเนียลซึ่งเป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก�าไรที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ก่อนเกิด
โรคโคโรน่าไวรัสฉันได้จัดวางโปรแกรมอาหารไว้
ทั้งหมด 20-25 รายการให้กับที่นี่ทุกวัน นอกจาก
นี้ยังจัดท�าอาหารร้อนๆ ส่งห้าวันต่อสัปดาห์ มีคน 
30 ถึง 35 คนที่มารับประทานอาหารในอาคาร
ประจ�าทุกวัน
 หลังจากที่เราปิดอาคาร เราก็ไม่สามารถทตาม
โปรแกรมในองค์กรได้อีก ด้วยเหตุนี้ฉันจึงมาช่วย

ส�านักงานสาธารณะเทศมณฑลยอร์ก พวกเขา
ก็จะพยักหน้า แต่โดยปกติแล้วพวกเขาไม่รู้
หรอกว่ามันหมายถึงอะไร ตราบใดที่ห้องน�้า
ของคุณยังกดชักโครกได้ ก๊อกน�้ามีน�้าไหลและ
มีที่ทิ้งขยะ คุณก็คงไม่ได้คิดถึงมันด้วยซ�้า แต่
ถ้าเมื่อไหร่ที่ขาดสิ่งเหล่านั้น นั้นถึงจะเป็นเรื่อง
ใหญ่
 ร้านอาหารและสถานที่อื่นๆ หลายแห่งใน
พื้นที่ก�าลังท�าเรื่องช่วยเหลือพวกพยาบาลและ
พนักงานที่ท�างานแนวหน้า พวกเราไม่มีใครขอ
ให้เขาท�า แต่ผมทราบว่าพวกเขาไม่ได้รับแบบ
เดียวกันนี้จากรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะยอมรับ
ว่าคนท�างานหน่วยงานสาธารณะเป็นคนงาน
ส�าคัญในโครงสร้างพื้นฐาน แต่ผมจะบอกให้คิด
บวกว่า พวกเขายอดเยี่ยม ขอเพียงแค่ไปและ
พูดว่า “ผมท�างานให้กับหน่วยงานสาธารณะ
มณฑลยอร์ก”

วิคตอเรีย เวอร์การา โวเคเซค 
(Victoria Vergara Wocasek) 
แพทย์ระบบทางเดินหายใจ 
สโมสรโรตารีดิมอยน์และนอร์มังดีพาร์ค 
รัฐวอชิงตัน
   
 ฉันอยู่ในฟิลิปปินส์ ก�าลังเยี่ยมหนึ่งใน
โครงการน�้าของสโมสรโรตารี เมื่อไวรัสโคโรน่า
โจมตีครั้งแรก ฉันเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล
และไม่ได้ดูข่าวเลย ฉันเริ่มสังเกตเห็นคนสวม
หน้ากากและเมื่อถึงมะนิลาฉันก็ตระหนักถึง
ความรุนแรงของมัน
 เมื่อฉันกลับไปที่สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ คนส่วนใหญ่พูดว่า “มันยัง
ไม่มาถึงที่นี่หรอก” ฉันกลับไปท�างานและ

เราก�าลังจะเข้ารับการฝึกอบรมในอีกหลาย
สัปดาห์ เกี่ยวกับวิธีการสวมใส่และถอดชุดPPE 
[อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล] อย่างถูกต้อง แต่
ในวันก่อนการฝึกอบรม เรามีผู้ป่วยที่วิกฤติจะ
ต้องรับการทดสอบโควิด-19 แม้ว่าเขาจะไม่ได้
เดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาก็ตาม ฉันดูแล
เขาในเช้าวันนั้น เป็นรอบแรกของฉัน ในรอบ
ที่สองแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตบอกให้ฉันสวม
หน้ากากอนามัย เนื่องจากผู้ป่วยถูกตรวจพบ
ไวรัสโคโรน่า นั่นคือเริ่มเป็นจริงแล้ว
 ในเดือนมีนาคมฉันต้องเอาตัวเองให้รอด ฉัน
ท�างาน 50 ถึง 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เราต่าง
ก้มหน้าก้มตาท�างานเต็มที่แต่มันน่ากลัวมาก 
ฉันอยากจะกลับบ้านร้องไห้ เดือนมีนาคมมีผู้
เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ห้องผู้ป่วยหนักรู้สึก
เหมือนอยู่ในเขตสงคราม เราเห็นค�าสั่ง DNR 
[ห้ามช่วยชีวิต] และ DNI [ห้ามใส่ท่อช่วย
หายใจ] เขียนบนหน้าต่างส�าหรับคนที่อยู่ใน
ห้อง
 ฉันจ�าคนไข้คนหนึ่งที่ป่วยหนัก เธอได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างสุดก�าลังและได้รับยาอย่างเต็ม
ที่ เธอใช้เครื่องช่วยหายใจที่ตั้งค่าอยู่ในระดับ
สูงสุดของเครื่อง เรื่องราวของเธอช่างน่าเศร้า 
เธอสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปหลายคนจาก
ไวรัสโคโรน่า วันหนึ่งฉันได้ดูแลเธอและเมื่อฉัน
กลับมาในวันรุ่งขึ้นเธอก็จากไปแล้ว เธออายุยัง
น้อย – ไม่ถึง 60 ปี และเธอมีป้าย DNR ติดไว้
ที่ประตูห้องของเธอ
 หนึ่งในเรื่องที่แย่ที่สุด คือการสูญเสียที่เกิด
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของฉัน คนเริ่มไม่เหมือน
เดิม ทุกคนเหนื่อยและเพลียมากๆ เรารับมือ
กับความตายและผู้ป่วยหนักอยู่แล้วก่อนที่จะมี
ไวรัสโคโรน่า แต่กับเหตุการณ์นี้มันมากเกินไป 
ตอนนี้ฉันคิดว่าเราก�าลังเริ่มชินกับมันแล้ว มันก็
แค่สิ่งที่เราต้องท�า

อรุณา แทนเทีย (Aruna Tantia)
สูตินรีแพทย์ 
สโมสรโรตารีซอลท์เลค เมโทรโพลิเทน 
กัลกัตต้า (Salt Lake Metropolitan          
Kolkata) ประเทศอินเดีย
    
 ฉันท�างานมากว่า 25 ปีและบางทีได้
ท�าคลอดเด็กมาแล้วกว่า 2,000 คน เด็กคลอด
ประมาณ 60 คนทุกเดือนที่โรงพยาบาลที่       
ฉันท�างานโชคดีที่ไม่มีแม่คนไหนตรวจพบ                                                   
โควิด-19 



ท�าโปรแกรมส่งอาหาร และเปิดรับท�าอาหารให้
กับทุกคนที่ร้องขอมาและให้กับผู้สูงอายุ เราท�า
อาหารตั้งแต่ 100 มื้อต่อวันไปถึงเกือบ 160 มื้อ
 เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ขับขี่และผู้สูงอายุของ
เรา เราจึงเปลี่ยนตารางการส่งของเราแทนที่จะ
ส่งอาหารร้อนห้าวันต่อสัปดาห์ เราจัดส่งอาหาร
สองมื้อในวันจันทร์และสามมื้อในวันพุธ เรา
เคยมีพนักงานขับรถ 5 คน แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้
เกษียณอายุและต้องให้หยุดส่งเพราะมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส  มีคนดีๆ จ�านวนมาก
ได้ก้าวเข้ามาช่วย ตอนนี้เรามีพนักงานขับรถส่ง
อาหาร 12 คนในแต่ละวัน มีโรแทเรียนหลายคน
ช่วยส่งอาหารและสโมสรซันแพรรีก็ได้บริจาคเงิน 
2,000 เหรียญส�าหรับรายการอาหาร นี่เป็นความ
พยายามของชุมชนอย่างแท้จริง
 เรื่องนี้ยุ่งยากมากส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ติด
บ้าน เพราะส�าหรับพวกเขาแล้วที่นี่เป็นที่ที่พวก
เขามาสังสรรค์กันและเราเองก็ขาดพวกเขาไป 
อาคารเงียบเหงามาก ฉันรู้สึกว่า เรายังต้องช่วย
เหลือพวกเขาต่อไป แต่เราอยากได้พวกเขากลับ
มา ฉันหวังว่าสักวันเราจะกลับมาเป็นปกติ

บิล บุ๊คเกอร์ (Bill Booker)
ผู้อ�านวยการกิจการงานพิธีศพ 
สโมสรโรตารีลิตเติลร็อค อาร์คันซอ
    
 ผมเป็นประธานบริษัทจัดพิธีงานศพ                              
โรลเลอร์ (Roller Funeral Homes) ซึ่งด�าเนิน

การเกี่ยวกับการจัดงานศพมีอยู่ประมาณ 
30 แห่งทั่วรัฐอาร์คันซอ โรคโควิด-19 ได้ส่ง
ผลกระทบต่อทุกครอบครัวที่เราให้บริการ                                             
เราไม่สามารถอนุญาตให้คนมากกว่าห้าคนมา
ที่สถานที่ประกอบพิธีเพื่อจัดเตรียมงานศพ 
เพราะในแต่ละครั้งจะมีจ�านวนคนได่้ไม่เกิน 10 
คน มันท�าให้ลดการมาเยี่ยมเคารพศพหรือการ
เฝ้าศพก่อนฝัง
 ครอบครัวที่มีคนรักเสียชีวิตด้วยโรคไวรัสไม่
สามารถอยู่กับพวกเขาในขณะที่ก�าลังจะตาย
ได้ มันเป็นความเครียดอีกชั้นหนึ่ง - คือการ
ตายด้วยโรคที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนในสอง
สามเดือนที่ผ่านมา และจากนั้นเหตุการณ์นั้น
สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งครอบครัวของคุณ มีผล
ต่อผู้คน
 ไม่เคยมีสิ่งใดสร้างความหวาดกลัวและความ
กังวลให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้เท่ากับไวรัส
ตัวนี้ คุณกังวลกับการน�าไวรัสกลับบ้านไปสู่
ครอบครัวของคุณเอง เราต้องเตรียม PPE ให้
กับเจ้าหน้าที่ทุกคนและมอบหน้ากากให้กับ
สมาชิกในครอบครัวที่ต้องการ ทุกคนสวม
หน้ากากในขณะท�างานบริการ
 แม่ของผมเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม การสูญเสียเธอเป็นเรื่อง
ที่น่าเสียใจมาก แต่มันท�าให้ผมสามารถแบ่งปัน
กับครอบครัวที่โศกเศร้าอื่นๆ ได้ว่า ผมก็เป็นคน
หนึ่งที่ผ่านปัญหาเดียวกันกับการที่ไม่สามารถ
ให้ครอบครัวไปร่วมงานศพของแม่ได้ ผู้คน
อยากจะโอบกอดกัน จับมือ มองตากัน ร้องไห้

หรือหัวเราะด้วยกัน เดี๋ยวนี้เราขอให้คนท�าแค่
ส่งจูบ ยืนคุยกันห่างๆ 6 ฟุต และวางมือบน
หัวใจ
 มีคนถามผมว่าผมเคยเห็นงานศพที่ดีหรือ
ไหม ผมบอกพวกเขาว่าเคยเมื่อมันมีเสียง
หัวเราะทั้งน�้าตา ส่วนหนึ่งของความโศกเศร้า
ไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มีอารมณ์ขันด้วย ยิ่งตอน
นี้คุณต้องจดจ�าช่วงเวลาดีๆ

ไมเคิล รีนด์ (Michael Rhind)
เจ้าหน้าที่เรือส�าราญ
สโมสรโรตารีฟอร์เรส สกอตแลนด์
  
 ผมเป็นผู้ช่วยกัปตันบนเรือส�าราญใหญ่ที่
มีผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนและลูกเรือ
เกือบ 900 คน เราล่องเรือจากอเมริกาใต้ไป
ยังแอนตาร์กติกาเมื่อเกิดการระบาดของโรค         
โควิด-19 ตอนแรกเรารู้สึกโชคดี – ไม่มีคนป่วย
บนเรือ ดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าเราอยู่ในสถานที่ที่
ปลอดภัยที่สุดในโลก แต่หลังจากที่สายการเดิน
เรือประกาศว่าเราจะหยุดเดินเครื่องชั่วคราว 
เราก็เทียบท่าที่บัวโนสไอเรส ก่อนเดินทางถึง
อาร์เจนตินาทุกคนบนเรือได้รับการตรวจวัด
อุณหภูมิและเราได้รับการยืนยันว่ามีสุขภาพ
ดี ดังนั้นพวกเขาจึงอนุญาตให้ผู้โดยสารบาง
คนลงจากเรือได้ บางคนวางแผนที่จะบินกลับ
บ้านจากที่นั่น ในเวลาเที่ยงคืนของเย็นวันรุ่งขึ้น
อาร์เจนตินาประกาศใช้กฏการกักกันแห่งชาติ 
พรมแดนถูกปิด และเที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิก 
ตอนนั้นเรามีผู้โดยสาร 200 คนขึ้นฝั่งที่ต้อง
กลับจากสนามบินมาที่เรือ ไม่งั้นพวกเขาจะติด
อยู่ในอาร์เจนตินา
 ผู้คนเริ่มเจ็บป่วยไม่กี่วันหลังจากที่ผู้โดยสาร
เหล่านี้กลับขึ้นเรือ และไม่มีประเทศใดยอมให้

“เรื่องน้ียุ่งยากมาก
ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีต้องอยู่ติดบ้าน 
เพราะส�าหรับพวกเขาแล้ว
ที่น่ีเป็นท่ีท่ีพวกเขามาสังสรรค์กัน”

“ไม่เคยมีสิ่งใด 
สร้างความหวาดกลัวและความกังวล
ให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา
ได้เท่ากับไวรัสตัวนี้”
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เราเทียบท่าและขึ้นฝั่ง เราพยายามขอขึ้นฝั่งที่
มอนเตวิเดโอ ริโอเดอ จาเนโร แล้วก็บาร์เบโดส 
บาร์เบโดสอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ป่วยหนักคน
หนึ่งลงจากเรือและส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา
เพื่อรับการรักษา ในที่สุดหลังจากล่องเรือ
เกือบหนึ่งเดือนเราก็ใกล้ถึงไมอามี ซึ่งเราได้รับ
อนุญาตให้เทียบท่า น่าเศร้าที่ผู้โดยสารสองคน
เสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เราจะเดินทางไปถึง 
ไมอามี  คนอื่นๆ ที่อยู่ในอาการวิกฤติถูกน�าตัว
ส่งโดยรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
ทันที
 ขั้นตอนการส่งผู้โดยสารขึ้นฝั่งทั้งหมดยกเว้น
ชาวจากต่างชาติ13 คน ใช้เวลาห้าวัน ในช่วง
ห้าวันดังกล่าวเรามีการเรียกรถพยาบาลเป็น
ระยะเพื่อขนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือที่ป่วยไป
ยังโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับการดูแลเพิ่มเติม
ผู้โดยสารและลูกเรือที่เหลือต้องอยู่บนเรือเพื่อ
กักกัน 14 วันก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะอนุญาต
ให้ผู้โดยสารลงจากเรือได้ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด       
6 คนรวมถึงลูกเรือคนหนึ่งของเราซึ่งเป็นผู้ชาย
วัย 40 ปลายๆ คุณจินตนาการได้เลยว่านั่น
ท�าให้ขวัญก�าลังใจของทีมงานสั่นสะเทือนมาก 
มันเป็นเรื่องทุกข์ใจส�าหรับพวกเราหลายคน เรา
ติดอยู่ในกล่องเหล็กที่มีไวรัส - ไม่มีที่ไหนที่เรา
จะไปได้
 เมื่อการกักกันของเราสิ้นสุดลงผู้โดยสารที่
เหลือของเราได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งได้ แต่มีแขก
ที่โชคร้าย 5 คนบนเรือยังไม่สามารถได้เที่ยว
บิน ไปยังประเทศบ้านเกิดของตนได้ และเราก็
ยังมีลูกเรืออีกหลายร้อยคนที่มาจากทั่วทุกมุม
โลก ดังนั้นบริษัทสายการเดินเรือจึงหาทางออก
เพื่อพาทุกคนกลับบ้าน ปลายสัปดาห์นั้นเรือ 5 
ล�ามาพบกันที่มหาสมุทรแอตแลนติกระหว่าง
ฟลอริดาและบาฮามาสและใช้เรือชูชีพของเรา
เพื่อแลกเปลี่ยนผู้โดยสารและลูกเรือ เรือของ
เราจะแล่นไปเอเชีย อีกล�าจะไปยุโรป อีกล�าไป
อเมริกาใต้ โดยเราจะให้บริการรถประจ�าทาง
เพื่อรับคนกลับบ้าน
 ผมควรจะกลับบ้านที่สกอตแลนด์เมื่อ
ประมาณสองเดือนที่แล้ว แต่ตอนนี้ผมยังต้อง
อยู่บนเรือต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเป็น
อย่างน้อย แม่ของผมเป็นห่วงผมเหมือนแม่คน
อื่นๆ เธอถามว่าผมกินข้าวและนอนหลับสบาย
ดีไหม และถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ควรจะติดอยู่ที่นี่
แต่ผมก็รู้ว่ามีคนอื่นๆ แย่กว่านี้อีก ผมมีเตียงที่
อบอุ่น อาหารเพียงพอ และมีงานท�า ผมดีใจที่
สามารถให้บริการและช่วยเหลือให้คนอื่นกลับ

บ้านได้
  ปกติผมท�างานบนเรือเป็นเวลาสาม
เดือนและมีวันหยุดสามเดือน นั่นคือเหตุผลที่
ผมเข้าร่วมกับโรตารี - เมื่อผมอยู่บ้านผมชอบ
ใช้เวลาเป็นอาสาสมัคร ตอนอายุ 24 ผมเป็น
คนที่อายุน้อยที่สุดในสโมสร และผมสนุกมาก
จริงๆ ผมได้เข้าร่วมการประชุมบนเรือผ่านทาง
ซูม เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นหน้าของสมาชิกคนอื่นๆ 
และพวกเขาก็มักจะอยากฟังข้อมูลใหม่ของผม 
มันเป็นการต้อนรับผมกลับบ้าน

แจน เกท์ส (Jan Goetz)
บุรุษพยาบาล 
สโมสรโรตารีอัลเบมาร์ล นอร์ทแคโรไลนา

 ดิฉันเป็นบุรุษพยาบาลมา 43 ปีและนี่จะ
เป็นปีที่ 16 ที่ดูแลคนป่วยระยะสุดท้าย ดิฉัน
รักงานที่ท�าและนึกไม่ออกว่าจะท�าอย่างอื่น
อะไรได้ มันเป็นอะไรที่พิเศษเมื่อครอบครัวของ
ผู้ป่วยยินยอมให้เราร่วมเดินทางไปกับพวกเขา
ด้วย มันเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก พวกเขา
อนุญาตให้เราเข้าไปในบ้านและเรากลายเป็น
ส่วนหนึ่ง ของครอบครัวของเขาและพวกเขาก็
กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราด้วย 

มันไม่ใช่เรื่องงานแต่มันคือ การช่วยเหลือ
 ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อไวรัสมาถึง ลองนึก
ภาพ การต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยระยะ
สุดท้าย คุณได้รับแจ้งว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้อีกหก
เดือนหรือน้อยกว่านั้น ครอบครัวต้องรับมือ
จัดการกับมัน และสุดท้ายก็สรุปว่าบ้านพัก
ระยะสุดท้ายคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ “เรา
ต้องการการดูแลที่สะดวกสบาย ขอเพียงมี
ความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่” ถึงอย่างไรคนเราก็
อ่อนแอเพราะไม่ทันไรไวรัสก็เข้ามาโจมตี
 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เราไปเยี่ยมจะพักอยู่ที่บ้าน 
แต่เรายังมีผู้ป่วยในสถานพยาบาลและสถาน
ที่พักฟื้น อยู่ดีๆ สถานพยาบาลและบ้านพักฟื้น
ก็ถูกปิด แม้แต่ผู้ป่วยที่บ้านของเราครอบครัว
ของพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มาเยี่ยม ผู้
ป่วยไม่เพียงต้องรับมือกับความเจ็บป่วยระยะ
สุดท้าย แต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถใช้เวลา
ร่วมกับคนที่พวกเขารักได้ มีคนไข้ที่เป็นพังผืด
ในปอด ทั้งชีวิตของเธอคือหลานและเหลน 
และเธอไม่ได้เห็นพวกเขามาหลายสัปดาห์แล้ว 
มันท�าให้ดิฉันสะเทือนใจเพราะเราไม่รู้ว่าเธอจะ
มีชีวิตอยู่นานพอที่จะมีโอกาสใช้เวลาร่วมกับ
พวกเขาอีกครั้งหรือไม่
 ในฐานะเจ้าหน้าที่บ้านพักผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย เราพยายามให้คนของเราปลอดภัย เรา
ต้องการให้แน่ใจว่าโรคโควิด-19 จะอยู่นอก
บ้าน ดังนั้นสิ่งที่ยากที่สุดส�าหรับเราคือการไม่
สามารถแสดงความรักกับคนไข้และครอบครัว
ของพวกเขาได้ คนที่เข้าไปท�างานในบ้านพัก
ผู้ป่วยต้องมีใจให้กับผู้คนและมีใจให้กับคนที่
ก�าลังจะตาย พวกเราส่วนใหญ่เป็นคนจิตใจ
อ่อนไหว สิ่งแรกที่พวกเราท�าเมื่อไปถึงบ้านคือ 
โอบกอดผู้ป่วยและครอบครัวของเรา แต่ตอนนี้
เราท�าไม่ได้แล้ว มันท�าให้เราต้องอยู่ห่างกัน เรา
ก�าลังสูญเสียความเป็นส่วนตัวในสิ่งที่เราท�า เรา
พยายามท�าหน้ายิ้มแต่ก็ยากที่จะยิ้มเมื่อคุณ
สวมหน้ากาก
 พวกเราต้องเข้าใกล้เครื่องสัญญาณชีพของ
คนไข้ เราจึงใช้เวลาตอนนั้นเพื่อให้ได้ใกล้ชิด
และสัมผัสพวกเขา นี่เป็นโอกาสเดียวที่เรามี ใน
ตอนท้ายของการเยี่ยมคนไข้เมื่ออยู่ในระยะห่าง
ที่ปลอดภัยเราจะดึงหน้ากากลง ทุกคนเห็นหน้า
และเราก็ยิ้มให้กัน แต่กลับตรงกันข้ามเมื่อดิฉัน
ออกจากบ้านพักฟื้นและกลับมาที่รถฉันร้องไห้ 
มันช่างล�าบากมากๆ
 ดิฉันไม่ใช่ฮีโร่ ในสถานการณ์แบบนี้ผู้ป่วย
และครอบครัวของพวกเรา พยายามอย่างมาก
ที่จะรับมือจัดการอย่างดีที่สุด เท่าที่พวกเขา
ท�าได้ พวกเขาต่างหากที่เป็นฮีโร่

เรนเน่ ริชาร์ดสัน เวนดี (Reneé 
Richardson-Wendee)
ผู้บริหารสถานพักฟื้น
สโมสรโรตารีโอเชียนไซด์ แคลิฟอร์เนีย
  

“ผู้คนเร่ิมเจ็บป่วยไม่กี่วัน
หลังจากท่ีผู้โดยสารเหล่านี้กลับขึ้นเรือ 
และไม่มีประเทศใดยอมให้เราเทียบท่า
และข้ึนฝั่ง”

“เราก�าลังสูญเสีย
ความเป็นส่วนตัวในสิ่งที่เราท�า 
เราพยายามท�าหน้ายิ้ม
แต่ก็ยากที่จะท�า

เมื่อคุณสวมหน้ากาก”



 เมื่อมีค�าสั่งลงมาให้อยู่บ้าน ฉันก็ต้องเปลี่ยน
ทันทีจากการเป็น “ผู้บริหารที่น่ารัก” มาเป็น 
“ผู้คุม” มีหลายครอบครัวโกรธฉันมาก แต่แล้ว
พวกเขาก็เห็นว่าเหตุการณ์มันก�าลังเลวร้ายแค่
ไหน
 ผู้อยู่อาศัยในบ้านพักฟื้นล้วนเป็นผู้สูงอายุ 
อายุน้อยที่สุดคือ 86 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 90 
ปัจจุบันฉันต้องดูแลผู้ป่วยพักฟื้น 8 คนซึ่งอยู่
ระหว่างล็อคดาวน์ เราไม่มีแขกเข้ามาเยี่ยมพวก
เขาเลย ไม่อนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวเห็น
คนที่ตนรัก ส�าหรับผู้ที่อยู่บ้านพักฟื้นแล้วมัน
เป็นเรื่องล�าบากใจจริงๆ ชีวิตของพวกเขาถูก
ตัดขาดจากลูกสาว ลูกชาย หลานๆ พวกเขา
เห็นแต่ฉัน และผู้ดูแลพวกเขาเท่านั้น มันน่า
สะเทือนใจมาก
 หลายคนงุนงง ผู้อยู่อาศัยคนหนึ่งพูดกับฉัน
เมื่อวานนี้ว่า “ฉันไม่ชอบคุณแล้ว” ฉันถาม
ว่า“ ท�าไมไม่ชอบล่ะ” เธอตอบว่า “ก็เพราะ
หน้ากาก ฉันต้องการเห็นใบหน้าหลังหน้ากาก” 
ฉันพูดว่า “ฉันถอดมันไม่ได้ ที่ฉันสวมมันก็เพื่อ
ป้องกันคุณ” อีกคนหนึ่งที่มีอาการสมองเสื่อม
เล็กน้อย คิดว่าเธอได้ท�าอะไรผิดพลาดจึงต้อง
ให้เธออยู่แต่ในห้องและกินข้าวคนเดียว
 มันเหมือนคุณก�าลังเดินไต่เชือก เราท�าได้
แค่จากที่ท�างานไปบ้านและจากบ้านไปท�างาน 
เราไม่สามารถซื้อของได้เพราะจะอันตราย          
เกินไปหากเราน�าไวรัสเข้ามาในสถานที่ของเรา 
ในฐานะผู้บริหารฉันมีหลายครอบครัวและผู้อยู่
อาศัยที่ต้องดูแล และก็ต้องดูผู้ดูแลด้วยเพราะ
พวกเขาก็กลัวเช่นกัน สถานพยาบาลสองแห่งที่
นี่ในแคลิฟอร์เนียต้องอพยพผู้อยู่อาศัยเมื่อเจ้า
หน้าที่ไม่มาท�างาน
 ฉันอยู่ในวงการนี้มาเกือบ 32 ปี มันคือความ
ปรารถนาของฉัน แต่เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่าน

มาฉันต้องท�างานติดต่อกันเป็นเวลา 21 วัน ต่อ
เนื่องกัน 16 ชั่วโมง สารอะดรีนาลีนกระตุ้นให้
คุณท�างาน แต่วันอาทิตย์วันนั้นฉันตื่นขึ้นมา
แล้วพูดว่า “ฉันต้องไปท�างานแล้ว… แต่ฉันไป
ไม่ไหว… แต่ฉันต้องไปท�างาน… แต่ฉันไปไม่
ไหว” มันเป็นการปลุกให้ตื่น ฉันจึงต้องหาทาง
ให้เกิดจุดสมดุล ปัจจุบันนี้ี๋ี้ฉันจะกลับบ้านก่อน
เวลาหกโมงเย็น พยายามท�างานเพียงสี่ชั่วโมง
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 เมื่อเราเริ่มเข้าสู่สภาพปกติ สองสามสัปดาห์
แรกวุ่นวายแต่ตอนนี้มันดีขึ้น เราเล่นเกมกับผู้
อยู่อาศัยในห้องของพวกเขา เราจ้างพนักงาน
พิเศษเพื่อให้มีคนที่สามารถพาผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้
รถเข็นออกไปข้างนอก ไปเดินเล่น นั่งในสวน
กุหลาบหรือเล่นเกมไพ่เฟส 10 กับพวกเขาได้ ผู้
อยู่อาศัยบางคนเริ่มเคยชินแต่ผู้ที่มีภาวะสมอง
เสื่อมปานกลางยังไม่ยอมรับ ทุกวันจะมีเรื่อง
ใหม่เกิดขึ้นกับพวกเขา คุณต้องอธิบายซ�้าแล้ว
ซ�้าเล่า “ไม่ เราไม่ได้ป่วย คุณก็ไม่ได้ป่วย เรา
สวมหน้ากากก็เพราะไม่อยากให้ใครป่วย”
 โลกภายนอกเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นใน
การเปิดให้ติดต่อกัน แต่ฉันคิดว่าพวกเขายัง
ต้องการให้บ้านพักผู้สูงอายุปิดต่อไป ฉันไม่รู้ว่า
มันจะเข้มงวดแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่า อาจมี
โอกาสที่พวกเขาจะได้พูดว่า “โอเค ถ้าคุณสวม
ถุงมือและหน้ากากอนามัย และ ถ้าคุณยอม
นั่งห่างกัน 6 ฟุต เราอาจให้คุณเข้ามา” แต่คน
กลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูง หากไวรัสเข้ามาที่นี่ผู้อยู่
อาศัยเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน

เกียนคาร์โล กราสสี (Giancarlo Grassi)
ผู้บริหารศูนย์คนจรจัด
สโมสรโรตารีปาแลร์โม เทโทร เดล โซล 
(Rotary Club of Palermo Teatro del 
Sole) ประเทศอิตาลี

 ผมเป็นประธานองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร
ที่ให้บริการคนไร้บ้านและผู้ยากไร้ในเมือง 
โครงการนี้เริ่มต้นโดยสโมสรโรตารีหลาย
สโมสรในเมืองปาแลร์โมมีการแจกจ่ายอาหาร 
รวบรวมเสื้อผ้าและสิ่งจ�าเป็นอื่นๆ และจัด
เตรียมห้องอาบน�้าโดยใช้รถตู้กิจกรรมยังท�าอยู่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเราให้
บริการผู้คนมากขึ้นเนื่องจากโคโรน่าไวรัส
 เราเคยให้บริการ 25 ถึง 30 ครอบครัว
ในแต่ละสัปดาห์ ปัจจุบันมี 100 รวมแล้ว
ประมาณ 300 คน หลายคนพวกนี้หาเงินจาก
การท�างานสกปรก ซึ่งพวกเขาต้องสูญเสียไป
เพราะมีการล็อกดาวน์ ดังนั้นสถานการณ์ของ
เราจึงไม่ใช่แค่บริหารการจัดการให้บริการผู้คน
เหล่านี้เท่านั้น แต่ยังต้องรับมือกับจ�านวนคนที่
ต้องการความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นด้วย
 ครอบครัวใหม่บางครอบครัวที่เราให้
บริการจะอยู่กับบ้าน ดังนั้น แทนที่จะท�า
อาหารให้พวกเขาที่บ้าน บรรดาโรแทเรียนที่ขี่
มอเตอร์ไซค์จะเป็นคนไปส่งอาหารให้พวกเขา 
เรายังท�างานร่วมกับเทศบาลเมืองอีกด้วย เพื่อ
ช่วยพวกเขากรอกแบบฟอร์ม รับบัตรก�านัล
อาหาร ผู้คนไม่สามารถไปที่ศาลากลางเพื่อท�า
อย่างที่เคยท�าได้ แต่เราสามารถเข้าถึงพวกเขา
ได้
 เมื่ออาสาสมัครต้องสวมหน้ากากและถุงมือ 
ผู้คนที่เราให้บริการก็เข้าใจได้ว่าสถานการณ์
รุนแรงแล้ว พวกเขาเคยกอดเราเพื่อแสดง
ความขอบคุณแต่ตอนนี้พวกเขาท�าไม่ได้ คนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เท่าที่เราทราบไม่มีใคร
ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส – ทั้งอาสาสมัครและคน
รับบริการซึ่งเป็นคนจรจัดไร้ที่อยู่อาศัย 80 คน 
มาตรการป้องกันที่เราด�าเนินการก�าลังได้ผล
 ทุกครั้งที่เรามารวมตัวกันเพื่อให้บริการ ผม
บางทีก็อยู่ที่นั่นเวลาแจกเสื้อผ้าและของใช้ 
ตอนที่เราไปไหนมาไหนพร้อมรถตู้อาบน�้า
เคลื่อนที่ผมก็อยู่ที่นั่น ตอนที่ก�าลังจัดเตรียม
อาหารให้กับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปส่งผมก็อยู่
ที่นั่น แต่ผมไม่ได้อยู่คนเดียว เรามีเครือข่าย          
โรแทเรียนประมาณ 80 คนที่เป็นอาสาสมัคร
และอีก 50 คนที่ไม่ใช่ โรแทเรียน เมื่อไม่นาน
มานี้มีจ�านวนคนเพิ่มมากขึ้น มีคนโทรมาถาม
ว่าเราต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ปกติจะ
มีผู้ชายสามคนไปส่งอาหารด้วยรถมอเตอร์ไซค์ 
วันนี้มี 10 คน ใครๆ ก็อยากช่วยเหลือ 

“เรามีเครือข่ายโรแทเรียน 
ประมาณ 80 คน ที่เป็นอาสาสมัคร 
และอีก 50 คน ที่ไม่ใช่โรแทเรียน 
เมื่อไม่นานมานี้มีจ�านวนคนเพิ่มมากขึ้น”
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นักรบชุดขาว แนวหน้าต้าน COVID-19 
โลกหยุด แต่เรา...จะไม่หยุด
ผวล. ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ 
ภาค 3340

 COVID-19 น�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
หลายๆ อย่างให้กับโลกของเราทั้งในทาง
บวกและทางลบ เราต่างได้บทเรียนจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนี่เป็นเรื่องราว…
เพียงแค่เสี้ยวหนึ่ง ที่ดิฉันจะเล่าให้ฟัง ใน
ระหว่างที่บุคคลากรทางการแพทย์ของเรา
ร้องขอให้ทุกคนอยู่บ้าน ดูแลตนเองและคนใน
ครอบครัวเพื่อลดการแพร่กระจายโรค โดยใช้
ค�าเชิญชวนว่าเราอยู่ที่ท�างานเพื่อคุณ คุณอยู่
บ้านเพื่อเรา I stay at work for you. You 
stay at home for us. เราไม่ได้เขียนมาเพื่อ
ความเท่หรือเพื่อสร้างกระเเสใดๆ แต่นั่นคือสิ่ง
ที่เราอยากให้คุณช่วยจริงๆ ในวันที่มียอดผู้ติด
เชื้อ COVID-19 ในประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
ถึงแม้ว่าเรารู้มาล่วงหน้าว่า เมื่อเราเข้ามา
ท�างานในสายนี้ เราต้องยอมรับความเสี่ยงอยู่
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราเป็นมนุษย์ที่รู้สึก
เหนื่อยล้า เรากลัว เรารักชีวิตของเราเหมือน
กัน เรามีครอบครัวที่รอเราอยู่ และเราต้องการ
ก�าลังใจเหมือนกับคนอื่นทั่วไป เราตระหนัก
ดีว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางความคาดหวัง เราต้อง    
เข้มแข็ง มุ่งมั่น อุทิศตนในฐานะบุคลากรมือ
อาชีพ มันยากที่จะเปิดเผยความเปราะบางของ
พวกเราให้ผู้อื่นได้เห็น
 ใครจะไปคาดคิด !!! ปกติเคยเห็นภาพทหาร
ที่ไปรบหรือคนที่ไปท�าชื่อเสียงให้ประเทศแล้ว 
กลับมามีคนคอยต้อนรับ ปรบมือให้ก�าลังใจ
และขอบคุณ เหตุการณ์ในวันที่ 29 มีนาคม 

2563 คนไทยทั้งประเทศปรบมือให้พวกเรา 
พวกเราได้ฉายาใหม่ว่า นักรบชุดขาว วันนั้น
ความเหนื่อย ความกลัว มันหายไป มันกลาย
เป็นก�าลังใจที่คุณมอบให้พวกเรา พวกเราหลาย
คนน�้าตาไหลด้วยความซาบซึ้งใจ ขอบคุณที่
เข้าใจเรา ขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งเรา เราอยากให้
คุณมั่นใจว่าแม้เราจะเหนื่อย กลัว รักชีวิตของ
เรามากแค่ไหน แต่เรายังอยากจับมือสัมผัสคุณ
โดยไม่มีถุงมือมาขวางกั้น อยากสบตา มอง
หน้าโดยไม่ต้องผ่านแว่นตา หน้ากาก อยาก
กระซิบใกล้ๆ บอกกับคนไข้ที่อาการหนักจาก             
COVID-19 ว่าให้อดทน สู้ไปด้วยกัน อยากให้
ก�าลังใจคุณแม่ที่ก�าลังจะคลอดแล้วปลอบโยน
ว่าคุณและลูกจะปลอดภัย เราไม่ทอดทิ้งคุณ 
รวมไปถึงผู้ป่วยอื่นๆ ที่รอพวกเราอยู่ ภาระ
งานที่เพิ่มขึ้นท�าให้เราต้องปรับเปลี่ยนระบบ
บริการเพื่อความปลอดภัยและตอบสนองความ
ต้องการในช่วงการระบาดของ COVID-19 ให้
มากที่สุด เท่าที่จะท�าได้ในเวลาอันจ�ากัด
 ถึงโลกจะหยุดชะงัก เศรษฐกิจจะชะลอตัว 
หลายสิ่งอาจเปลี่ยนไป พวกเราจะไม่ยอมหยุด 
เราจะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส โอกาสที่เปิด
ประตูรอพวกเราอยู่ โอกาสที่จะท�าให้เราเข้าใจ
กัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่ว่าวันข้าง
หน้าเราจะเจออะไรที่มันยิ่งกว่า COVID-19 เรา
จะสู้และผ่านมันไปด้วยกัน

“แนวหน้าท้าโควิท-โลกหยุด เราไม่หยุด”
ผชภ. ดร.จารุวัตร เตชะวุฒิ 
สโมสรโรตารีเชียงใหม่

 ในช่วงวิกฤตของประเทศภายใต้การล็อค
ดาวน์เมืองจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ย่อมส่งผลต่อประชาชน
มากมาย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจท�าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดรายได้ หรืออาจถูก
ถอนออกจากงานที่ท�า เนื่องจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจซึ่งผมเองท�าธุรกิจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ผมได้รับผลกระทบเช่นกัน 

เพราะโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอ
ตัวขึ้น เช่น คอนโดมิเนียมเนื่องจากชาวต่าง
ชาติเข้ามาในประเทศไทยน้อยลงท�าให้สภาพ
เศรษฐกิจเริ่มฝืดเคือง แต่ในสภาวะวิกฤติ
เหล่านี้ ผมได้เห็นถึงความสามัคคีกันของคน
ไทย การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสภาวะที่ย�่าแย่ 
ไม่ว่าจะเป็นการท�า face shield บริจาคให้                                                    
โรงพยาบาล การร่วมท�าหน้ากากป้องกัน
โรคแจกจ่าย โดยส่วนตัวของผมก็มีความคิด
อยากจะท�าอะไรช่วยเหลือสังคมบ้างภายใต้
ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จนวันหนึ่งผมได้เห็น
แนวคิดเรื่อง “ตู้ปันสุข” ท�าให้ผมสนใจและ
กลับมามองดูตัวเองว่า เรามีไม้อัด ไม้แปรรูป
ต่างๆ เราสามารถน�าวัสดุเหล่านี้มาประกอบ
เป็นตู้ปันสุขและน�าไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆ ให้
คนมาบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคได้ จึงได้คุย
กันในสโมสรโรตารีเชียงใหม่ท�าโครงการนี้ขึ้น 
จึงเกิดเป็นตู้ปันสุขที่กาดสมเพชร จ. เชียงใหม่ 
และนอกจากนั้น ลูกค้าของผมก็ได้ร่วมช่วยกัน 
น�าตู้ปันสุขไปติดตั้งในกรุงเทพมหานครอีก 10 
แห่ง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ผมเต็มใจสร้างขึ้นมา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เลย นี่คือสิ่งเล็กๆ ที่เรา
สามารถท�าให้กับสังคมไทยได้ ในช่วงวิกฤติที่
คนไทยด้วยกันต้องช่วยเหลือกันครับ
 
อน.ประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ
สโมสรโรตารีพระราม 9

 ภัยจาก COVID-19 เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลกทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริหาร
ในช่วงวิกฤตโรคระบาดของธุรกิจโรงแรม                     
บียอนด์สวีท จรัญสนิทวงศ์ ที่ผมพอจะ

“สิ่งเล็กๆ ที่เราสามารถ
ท�าให้กับสังคมไทยได้
ในช่วงวิกฤติที่คนไทยด้วยกัน
ต้องช่วยเหลือกัน”

“29 มีนาคม 2563 
คนไทยทั้งประเทศ ปรบมือให้พวกเรา 
พวกเราได้ฉายาใหม่ว่า 
นักรบชุดขาว”



บรรเทาผลกระทบได้และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุก
ท่านจ�าเป็นต้องท�า และปฏิบัติในท่ามกลาง
สถานการณ์ที่รุมเร้านั้นคือ
 • ใจให้นิ่ง ตั้งสติหาข้อแก้ไขกับปัญหาที่
ก�าลังเกิดขึ้น ตั้งแต่มาตรการชะลอค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ�าเป็นออกไปก่อน โดยให้มีผลกระทบต่อ
องค์กรน้อยที่สุด โดยการลดค่าใช้จ่าย Fix cost 
ด้วยการ
 1. ปรับเปลี่ยนพนักงานให้มีการท�างาน
เหลื่อมเวลา และลดทอนพนักงานบางส่วน 
ย้ายพนักงานไปอยู่ในส่วนที่ สามารถก่อเกิด
รายได้ที่เห็นชัด เช่น การจ�าหน่ายอาหาร การ
ให้บริการกับบุคคลทั่วไป การบริการรับซักรีด
อย่างมีคุณภาพระดับโรงแรม การให้บริการ
ลูกค้าเป็นรายเดือน การบริการอาหารเช้า
ส�าหรับนักธุรกิจ และสุดท้ายการย้ายพนักงาน
ไปอยู่ในองค์กรอื่นๆ ของบริษัทที่ยังไม่มีผล 
กระทบ
  2. ลดค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานในระบบ
ต่างๆ เช่น ค่าไฟ ค่าน�้า ค่าพลังงานการสื่อสาร 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อเกิดรายได้ ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มี
ความจ�าเป็น ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงในส่วน
ต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณมาก อีกทั้งการท�า
วิจัยหาข้อมูล การใช้พลังงานที่ผ่านมาว่ามีการ
ใช้พลังงานที่ยังไม่เหมาะสมในส่วนใดบ้าง เช่น
อัตราความสิ้นเปลืองของหน่วยการใช้ไฟฟ้า
และงานระบบควบคุมต่างๆ ให้อยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม

 3. อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับ
พนักงานในความร่วมมือที่พร้อมจะต่อสู้     
วิกฤตภัยและเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมาย
 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แปรไปตามรายได้จะ
ลดลงตามสถานการณ์ของผลกระทบอยู่แล้ว 
แต่เราสามารถควบคุมให้ประหยัดได้มากกว่านี้
โดย
  1. การบริหารการใช้พลังงานต่างๆ ให้
พอตามความเหมาะสม อย่างไม่เพิ่มค่าใช้
จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ เช่น ยกระดับการใช้
ระบบระบายอากาศครั้งใหญ่ การเพิ่มระดับ
สุขอนามัย ความสะอาดให้ได้มากที่สุดและ
มากกว่าเดิม อย่างไม่สิ้นเปลืองต้นทุนแต่อย่าง
ใด และจะสร้างความประทับใจและจุดขายใหม่
ที่จะเป็นผลดีต่อพนักงานในองค์กรและลูกค้า
ในอนาคตท�าความสะอาดห้องพักและส่วนอื่นๆ 
ของโรงแรมบ่อยกว่าปกติ
 2. ปรับระบบการสั่งซื้อสินค้าให้มีความ
เหมาะสม รวมถึงเจรจาตกลงเงื่อนไขในการ
ช�าระสินค้าให้สอดคล้องกับรายได้
 • นิ่งให้ดัง โดยขอความร่วมมือต่อหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนภาค
ธุรกิจให้สามารถด�าเนินต่อไปได้ เช่น วงเงิน
ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (ซอฟท์
โลน) ซึ่งวงเงินเหล่านี้แม้อาจจะไม่ก่อเกิดรายได้
แต่สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุงส่วนอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน ด้วยต้นทุนที่ต�่าและ
เอื้อผลที่ดีต่อการเปิดกิจการในอนาคตอันใกล้ 
 - ความช่วยเหลือของหน่วยงานประกัน
สังคมส�าหรับพนักงานที่ต้องหยุดงาน ท�าให้
กิจการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ระดับหนึ่ง
 - การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐในการก�าหนดนโยบายต่างๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้

บริการ และประชาชนผู้ทุกข์ยาก
 - การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการให้งบประมาณการจัด
ประชุมสัมมนาให้มากขึ้น และเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจเนื่องจากยังไม่สามารถรับผู้ใช้บริการ
จากต่างประเทศได้
 • สร้างรูปลักษณ์องค์กร ไม่ให้เงียบนิ่งเฉย 
ให้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งในส่วนของ
การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางสื่อ online 
ต่างๆ การปรับรูปแบบธุรกิจให้สามารถตอบ
สนองนโยบายของรัฐบาล เช่น การปรับให้
แพลตฟอร์มออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้องค์กรเป็น
ที่รับรู้ต่อสังคม ทั้งในส่วนของการเป็นจิตอาสา 
การเชื้อเชิญหน่วยงานภาคต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
กิจการ และให้บริการในราคาพิเศษหรือบริการ
ฟรีต่อผู้ด้อยโอกาส 

ถึงเวลา บางครั้ง ต้องตั้งการ์ด
โรคระบาด อุกอาจ ปราดเข้าใส่
ยามถูกรุก บุกประชิด คิดสู้ภัย
ต้องก�าบัง ยังไว้ ให้บรรเทา
ถ้ามัวสั่ง ตั้งการ์ด แต่ขลาดสู้
สาละวัน พันตู อยู่แต่เหย้า

มัวป้องปัด ผัดผ่อน ก็อ่อนเบา
การ์ดตั้งรอ ล่อเป้า ก็เท่านั้น
พ้นเวลา จับจ้อง ต้องตั้งหมัด

รัวหมัดนับ อัฟเปอร์คัต ซัดหมัดสั่น
ปล่อยหมัดตรง ซ้ายขวา สารพัน
ลงหมัดศอก ตอกปั่น คั้นให้ตาย
ยืนแลกหมัด ตรงตรง คงเมาหมัด

อย่าเร่าร้อน อ่อนหัด จนหมัดสลาย
รู้ระเบียบ เฉียบชัด รู้ขัดคลาย

น็อคปลายยก สุดท้าย ไม่คณามือ 

“ใจให้นิ่ง ตั้งสติ หาข้อแก้ไข 
กับปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้น 
ตั้งแต่มาตรการชะลอ ค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ�าเป็น ออกไปก่อน โดยให้มีผลกระทบ 
ต่อองค์กรน้อยที่สุด”
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ผู แ้ปล	อผภ.	นพ.วรีะชยั	จ�าเรญิดารารศัมี	สโมสรโรตารเีชยีงใหม่

คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล (Directors) 
 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลประกอบด้วยคณะกรรมการ 19 ท่าน: 
ประธานโรตารีสากล ประธานโรตารีสากลรับเลือก และกรรมการอีกจ�านวน 17 
ท่าน ที่เสนอชื่อมาจากโซนต่างๆ ของโรตารีทั่วโลกและได้รับการคัดเลือก รับรอง
ในที่ประชุมใหญ่ของโรตารีสากล คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมีภารกิจ
ในการบริหารจัดการธุรการของโรตารีสากล และเงินทุนที่เกี่ยวกับการประชุม
สภานิติบัญญัติและข้อกฎหมายของโรตารีสากล คณะกรรมการที่รับเลือกเข้ามา
ใหม่จ�านวน 8 ท่านในแต่ละปีและประธานโรตารีสากลรับเลือกจะเริ่มรับงานที่
ส�านักงานใหญ่โรตารีสากลในวันที่ 1 กรกฎาคมของปี

(Major Donors) และ สมาชิกผู้บริจาคมรดก 
(Bequest Society) ของมูลนิธิโรตารี

เวอร์ปิ ฮอนคาล่า (Virpi Honkala)
สโมสรโรตารีราฮิ (Rotary Club of 
Raahe) ประเทศฟินแลนด์
   เวอร์ปิ ฮอนคาล่า ท�าหน้าที่หัวหน้า
แผนกศัลยกรรมที่โรงพยาบาลราฮิ ประเทศ
ฟินแลนด์ จนกระทั่งเกษียนราชการเมื่อ
ปี 2014 เธอเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ระหว่างปี 1989 ถึง 2010 เป็นสมาชิก
ผู้บริจาคในเครือข่ายผู้เกษียนซึ่งเป็น               
กลุ่มในเครือองค์การอนามัยโลกเพื่อสนับสนุน
เครือข่ายสุขภาพของโรงพยาบาลและการให้
บริการ โดยเธอท�าหน้าที่ประธานกลุ่ม และ
เป็นผู้ประสานงานระดับประเทศ รวมทั้งเป็น
กรรมการระหว่างประเทศในกลุ่มนี้ด้วย เธอ
ท�าหน้าที่เป็นแพทย์ผู้ให้บริการ ประธานาธิบดี
ประเทศฟินแลนด์ได้มอบค�าน�าหน้าชื่อเรียก
เป็นเกียรติแก่เธอเมื่อปี 2015
   ฮอนคาล่าเข้าร่วมโรตารีเมื่อปี 2001 
ภายหลังเข้าร่วมประชุม International         
Assembly กับสามีของเธอ คุณเมตติ            
(ผู้ว่าการภาคปี 2001-2002) เธอพบสิ่งที่
สร้างความภาคภูมิใจในโรตารี ขณะที่เธอเดิน
ทางกลับจากการประชุมและแวะเยี่ยมชุมชน
ใกล้เมืองปูเน (Pune) ประเทศอินเดีย คือ
โครงการการใช้ระบบน�้าฝนช่วยเพิ่มผลผลิตใน
ฤดูเก็บเกี่ยวที่ช่วยให้ได้ประโยชน์ในระยะยาว 
ผลจากการท�าโครงการระดับโลกของโรตารี
ด้วยความร่วมมือจากหลายๆ ภาค
   ฮอนคาล่าเคยท�าหน้าที่ผู้แทนในการ
ประชุมสภานิติบัญญัติของโรตารี ผู้แทน
ประธานโรตารีสากล ผู้น�าการอบรมของ                       
โรตารีสากล ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค
ของมูลนิธิโรตารีและวิทยากรในการอบรม
การพัฒนาผู้น�า และอบรมสมาชิกในคณะ

เชคกา เมชธา (Shekhar Mehta) 
ประธานโรตารีสากลรับเลือกปี 2020-2021  
สโมสรโรตารีกัลคัททา-มาหะนากา (Rotary 
Club of Calcutta-Mahanagar) ประเทศ
อินเดีย 
   เชคกา เมชธา เป็นนักบัญชี เป็นประธาน
สกายไลน์กรุ๊ป (Skyline Group) ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง และ 
ยังเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Opera-
tion Eyesight สาขาอินเดีย เป็นองค์กรความ
ร่วมมือกับชาวแคนนาดา เมชธาท�าหน้าที่
ตอบสนองปัญหาภัยพิบัติอย่างเข้มแข็ง เป็น
ทรัสตีของโครงการ ShelterBox ประเทศ
อังกฤษ ภายหลังเกิดสึนามิที่มหาสมุทรอินเดีย
ในปี 2004 เขาช่วยรณรงค์สร้างบ้านพักอาศัย
ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติประมาณ 
500 หลัง
   เมชธาเป็นผู้ริเริ่มโครงการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิต
ใหม่ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 1,500 รายที่
ประเทศในเอเซียใต้ เขาเป็นสถาปนิกช่วยเป็น
ผู้สอนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับ
ผู้ไม่รู้หนังสือในประเทศอินเดียประสบความ
ส�าเร็จนับได้กว่าพันโรงเรียน
   เมชธา เริ่มเป็นสมาชิกโรตารีเมื่อปี 1984 
ท�าหน้าที่หลายๆ อย่างในโรตารี เป็น
กรรมการบริหาร สมาชิกหรือประธานหลายๆ 
คณะกรรมการ เป็นทรัพยากรของกลุ่มผู้
ประสานงานระดับโซน ผู้น�าการอบรมของ
โรตารีสากล สมาชิกของกลุ่ม ผู้ให้ค�าแนะน�า 
(Cadre) ด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี เป็น
ผู้ว่าการภาค รวมทั้งเป็นประธานของมูลนิธิ
โรตารี (ประเทศอินเดีย)
   เมชธา ได้รับรางวัล “บริการผู้อื่นเหนือ
ตนของโรตารี” (Rotary’s Service Above 
Self) และรางวัลยกย่องจากมูลนิธิโรตารี 
Citation for Meritorious Service และ 
Distinguished Service Award. เมชธา
และคู่ครอง “ราชริ” เป็นผู้บริจาครายใหญ่ 

กรรมการต่างๆ
        ฮอนคาล่าได้รับรางวัลยกย่อง The 
Rotary Foundation Citation for Merito-
rious Service และ Distinguished Service 
Award จากมูลนิธิโรตารี เธอและสามีเป็นผู้
บริจาครายใหญ่ (Major Donors) และเป็น
สมาขิกผู้บริจาคมรดก (Bequest Society) 
ของมูลนิธิโรตารี รวมทั้งสมาชิกผู้บริจาคให้
พอลแฮริสทุกปี (Paul Harris Society)

ซูซาน ซี โฮว์ (Susan C. Howe)
สโมสรโรตารีสเปสเซ็นเตอร์ (Rotary Club 
of Space Center) ฮูสตัน มลรัฐเทคซัส
   ซูซาน ซี โฮว์ ชื่อเล่น “ซูซี” เป็นนักการ
ศึกษา ส�าเร็จจากมหาวิทยาลัยเคนซัส เธอเปิด
โรงเรียนเอกชนชื่อ South Shore Montes-
sori และบริหารโรงเรียนเองจนกระทั่งเกษียน
เมื่อ 2019 เป็นสมาชิกโรตารี เมื่อ 1992 
ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารสโมสร                     
ภายหลังเป็นสมาชิกได้ 6 เดือน
   ซูซาน ซี โฮว์ มีความกระตือรือล้นที่
จะแบ่งปันความช�านาญด้านการอบรม
และการศึกษา เธอเป็นผู้น�าการอบรมของ                          
โรตารีสากล เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การพัฒนาผู้น�าและการอบรมผู้น�า เป็น
ผู้ประสานงานระดับภูมิภาคของมูลนิธิ                                                    
โรตารี ที่ปรึกษาส่วนเจ้าภาพที่จะจัดประชุม
ใหญ่โรตารีสากลในปี 2022 และรองประธาน
คณะกรรมการโครงการรณรงค์หยุดโปลิโอ 
(End Polio Now Countdown to History 
Campaign) เมื่อปี 2005 เธอได้รับรางวัล
ยกย่อง (Dome City Award) จากการท�า
หน้าที่ผู้ประสานงานร่วมกับอาสาสมัคร                            
โรแทเรียน 650 คนในพื้นที่เมืองฮูสตัน 
ช่วยเหลือผลกระทบจากภัยพิบัติของพาย 
Hurricane Katrina ณ. the Houston 
Astrodome สามารถช่วยโยกย้ายผู้คนจาก
เมืองนิวออร์ลีนส์ (New Orleans) มายังที่
ปลอดภัยนี้ได้นับจ�านวนแสนคน
   ซูซาน ซี โฮว์ มีพรสวรรค์ในการรณรงค์
กองทุน เธอเป็นประธานจัดงานเลี้ยง “สาม
ล้านเหรียญ” รณรงค์กองทุนได้ $3.8 ล้าน
เหรียญ มอบให้มูลนิธิโรตารี
   ซูซาน ซี โฮว์ ได้รับรางวัล “บริการ            
ผู้อื่นเหนือตนของโรตารี” (Rotary’s Service 
Above Self Award) และรางวัลยกย่อง
จากมูลนิธิโรตารี Citation for Meritori-
ous Service และ Distinguished Service 
Award. เธอและสามี “บิล” เป็นสมาชิกผู้
บริจาค Arch Klumph Society และสมาชิก
ผู้บริจาคมรดก (Bequest Society) ของ
มูลนิธิโรตารี

ไอก๊าเทอรินี คอตซาริ พาปาดิมิตรู (Aikat-
erini Kotsali-Papadimitriou)
สโมสรโรตารีเพ็นเดลริ (Rotary Club of 
Pendeli) ประเทศกรีซ 
       ไอก๊าเทอรินี “คาเตอริน่า” คอตซาริ พา
ปาดิมิตรู ส�าเร็จปริญญาสถาปัตยกรรมจาก
โรงเรียนสถาปัตยกรรมหมายเลข 1, École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts ที่
เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ จบปริญญา
เอกด้านภูมิวิทยาของมนุษย์ (Human 
Geography) ตั้งแต่ปี 1980 เธอท�างานเป็น
สถาปนิกที่เมือง Athens ด้านการวางแผน
บ้าน ส�านักงานและอาคารสาธาณะ เป็นที่
ปรึกษาในการรักษาสถาปัตยกรรม ส�าหรับ
ศตวรรษที่ 18 และ 19 ในเกาะ Lesbos 
บิดาของคอตซาริ พาปาดิมิตรู เป็นผู้ว่าการ
ภาคของโรตารี ส่วนตัวเธอเริ่มเป็นสมาชิก           
โรทาแรคท์เมื่ออายุ 19 ต่อมาปี 1993 จึงได้
รับเชิญเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเพ็นเดลริ มี
ผลให้เป็นสโมสรโรตารีแห่งแรกในกรีซที่มี
สมาชิกทั้งสองเพศ 
   คอตซาริ พาปาดิมิตรู ท�างานโรตารีหลาย
หน้าที่รวมทั้งสมาชิกของกลุ่มผู้ให้ค�าแนะน�า 
(Cadre) ด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี ผู้
ประสานงานภาพลักษณ์ของโรตารี ผู้แทนของ
ประธานโรตารีสากล ในปี 2009 เธอน�าร่อง
ทีมบริการวันให้วัคซีนคุ้มกันโรคแห่งชาติโดย
โรตารีเป็นครั้งแรก ที่เมืองโมราดาแบด (Mo-
radabad) ประเทศอินเดีย โดยเธอแวะหยอด
วัคซีนโปลิโอให้เด็กๆ ทุกประตูบ้าน
   คอตซาริ พาปาดิมิตรูได้รับรางวัลบริการดี
เด่น (Avenues of Service Citation) จาก
โรตารีสากล และรางวัลยกย่องการบริการให้
โลกปราศจากโรคโปลิโอระดับภูมิภาค (The 
Rotary Foundation’s Regional Service 
Award for a Polio-Free World) และ                
Citation for Meritorious Service จาก
มูลนิธิโรตารี เธอและสามี “จอร์จ” เป็น           
ผู้บริจาครายใหญ่ (Major Donors) ของ
มูลนิธิโรตารี

ปีเตอร์ อาร์ ไคล์ (Peter R. Kyle)
สโมสรโรตารีแคปปิตอลฮิล (Rotary Club 
of Capitol Hill) (วอซิงตัน ดี ซี) ภาค
โคลัมเบีย
   ปีเตอร์ อาร์ ไคล์ เกิดและเติบโตที่ประเทศ
นิวซีแลนด์ เมื่อส�าเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย
และเศรษฐกิจด้วยเกียรติยมจากมหา     
วิทยาลัยวิคทอเรียแห่งแวลลิงตัน (Victoria 

ผู้น�าในโรตารี



University of Wellington) เขาท�างานเป็น
เสมียนของหัวหน้าศาลยุติธรรมที่นิวซีแลนด์ 
ก่อนไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัย
เวอร์จิเนีย โดยได้รับทุนการศึกษา Ambas-
sadorial Scholarship จากมูลนิธิโรตารี
   ในปี 1992 ภายหลังท�างานส่วนตัวเกี่ยว
กับกฎหมายที่นิวซีแลนด์ และท�าหน้าที่เป็น
ผู้อาวุโสในธนาคารพัฒนาเอเซียที่ประเทศ
ฟิลลิปปินส์ ไคล์เดินกลับสหรัฐอเมริกาท�า
หน้าที่ทนายความอาวุโสระหว่างประเทศกับ
ธนาคารโลกในกรุงวอชิงตัน ดี ซี งานแรกของ
เขาได้รับมอบหมายให้ไปกรุงมอสโคเพื่อให้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเปลี่ยนสหภาพโซเวียต 
จากระบบสังคมนิยมเป็นรูปแบบพื้นฐานการ
ตลาด เขาเกษียนอายุเมื่อปี 2009 แต่ยังคงท�า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาของธนาคารโลก
   ไคล์ เป็นโรแทเรียนในปี 1976 ท�าหน้าที่
หลากหลายเท่าที่สามารถรับได้ รวมทั้งผู้น�า
การอบรมของโรตารีสากล ผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมสภานิติบัญญัติของโรตารี ผู้แทนของ
ประธานโรตารีสากล และคณบดีของเครือ
ข่ายผู้แทนของโรตารี (dean of the Rotary 
Representative Network) เป็นผู้ให้บริการ
ในกรรมการบริหารของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ        
โรตารีเกี่ยวกับน�้าและสุขาภิบาล (Water and 
Sanitation Rotary Action Group) เป็น
ประธานร่วมในศิษย์เก่าโรตารีและกรรมการ
ในศูนย์สันติภาพของโรตารี งานอื่นที่ชอบ
มากและผูกพันเกี่ยวกับระหว่างประเทศที่เขา
บริการคือ การเป็นประธานการจัดหาทุน
ในปี 2010 ไคล์ ได้รับรางวัล Rotary 
Foundation Global Alumni Service to 
Humanity Award เป็นรางวัลที่เขาภาค
ภูมิใจมากที่สุดรางวัลหนึ่งในโรตารี นอกจาก
นี้เขาได้รับรางวัล “บริการผู้อื่นเหนือตนของ       
โรตารี” (Rotary’s Service Above Self 
Award) และรางวัลยกย่องจากมูลนิธิโรตารี 
Citation for Meritorious Service Award. 
เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ (Major Donor) 
ของมูลนิธิโรตารี เป็นสมาชิกผู้บริจาคให้
พอลแฮริสทุกปี (Paul Harris Society) เช่น
เดียวกันครอบครัวของเขาทุกคนเป็น Paul 
Harris Fellow

โรเจอร์ เอลเฮอร์ส (Roger Lhors)
สโมสรโรตารีพอน์ท-อูเดเมอร์ (Rotary 
Club of Pont-Audemer) 
ประเทศฝรั่งเศส
   โรเจอร์ เอลเฮอร์ส เกษียนงานในปี 2011 
จากผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมจัดหาน�้ามัน
นอกฝั่ง เขาส�าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรม
จากสถาบัน École Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers ประเทศลีล แต่เริ่มงาน
เป็นอาสาสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ 
2 ปี ในบราซาวิล (Brazzaville) สาธารณรัฐ
คองโก ก่อนเริ่มงานอาชีพเมื่ออายุ 38 ปี ใน

อาชีพการจัดการอุตสาหกรรมกสิกรรม  
      เขาช่วยงานโรตารีโดยเป็นผู้ประสานงาน
และเลขานุการของคณะท�างานเฉพาะกิจด้าน
สมาชิกภาพของโรตารี เขาเป็นผู้กระตือรือร้น
ในงานของหลายๆ องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้ง
โปรแกรมการว่าจ้างงานช่วยเยาวชนที่หมู่บ้าน 
Saint-Germain บ้านส�าหรับเด็กๆ ที่พ่อแม่
ไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขา 
      โรเจอร์ เอลเฮอร์ส ให้ความช่วยเหลือ
การก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่ๆ โดยไม่ต้องรับ
การสนับสนุนจากผู้ว่าการภาค และแผ่ความ
ช่วยเหลือไปยังผู้น�าเยาวชนรวมทั้งความ
จ�าเป็นต้องหาสมาชิกมุ่งหวัง เขากล่าวว่า 
“อนาคตของโรตารีจะดีขึ้นมากและบรรลุผล 
หากเราปรับตัวพร้อมรับคนอายุน้อยลงมา
เป็นสมาชิก”
   โรเจอร์ เอลเฮอร์สเป็นผู้บริจาค Paul Har-
ris Fellow และกองทุนถาวร (Benefactor) 
ของมูลนิธิโรตารี

เซอร์เจียน ชิ-เทียน ลู่ (Surgeon Chi-Tien 
Liu)
สโมสรโรตารีหยางเหม่ย (Rotary Club of 
Yangmei) ประเทศไต้หวัน
   ชื่อเรียก “เซอร์เจี่ยน” เป็นชื่อเรียกอาชีพ
ศัลยแพทย์ของเขา (เป็นวัฒนธรรมของ
ไต้หวัน) เซอร์เจียน ชิ-เทียน ลู่ ท�าหน้าที่ด้าน
การแพทย์นานกว่า 45 ปี เขาเป็นที่ปรึกษา
อาวุโส และอดีตผู้อ�านวยการของโรงพยาบาล 
Yee Zen General Hospital ที่ก่อตั้งเมื่อ
ปี 1996 หลังจากท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการ           
คลินิคส่วนตัว ตั้งแต่ปี 1978 ลู่เป็นประธาน
บริหารของหลายๆ องค์กร รวมทั้งองค์กร 
SOS Children’s Villages International 
ประเทศไต้หวัน สมาคมแพทย์ทาวหยวน และ 
อีกสี่โรงเรียนในอ�าเภอหยานเหม่ย 
เขาเป็นโรแทเรียนเมื่อปี 1987 ท�าหน้าที่ผู้น�า
การอบรมของโรตารีสากล ผู้ประสานงาน
โรตารี และผู้น�าการอบรมผู้ว่าการภาครับ
เลือก สมาชิกของคณะกรรมการไรลา (RYLA) 
รองประธานคณะกรรมการกองทุนถาวรของ
ไต้หวัน มาเก๊าและฮ่องกง
       ลู่ได้รับรางวัล The Rotary Founda-
tion Citation for Meritorious Service 
และ Distinguished Service Award เขา
และคู่ครอง “เกรส” เป็นผู้บริจาคกองทุน
ถาวร (Benefactors) ผู้บริจาครายใหญ่ (Ma-
jor Donors) และสมาชิกผู้บริจาคทุกปี (Paul 
Harris Society) รวมทั้งสมาชิกผู้บริจาค 

Arch Klumph Society ของมูลนิธิโรตารี
คัทซึฮิโกะ ทัตสึโนะ (Katsuhiko Tat-
suno)
สโมสรโรตารีโตเกียวตะวันตก (Rotary 
Club of Tokyo-West) ประเทศญี่ปุ่น
   คัสซุฮิโคะ ธัทซูโนะ เป็นประธานของบริษัท 
Tatsuno Corp ประมาณปี 1991 (บริษัท
ที่ก่อตั้งโดยบิดาตั้งแต่ปี 1964) หลังจาก
ส�าเร็จปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย
โตเกียว เขาได้เข้ามาช่วยสร้างความเจริญ
เติบโตให้บริษัทที่เดิมท�าธุรกิจด้านสิ่งทอ 
โดยเปิดธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์
และวัสดุก่อสร้าง เป็นสมาชิกสโมสรโตเกียว
ตะวันตก เมื่อปี 1982 ท�าหน้าที่ผู้น�าการ
อบรมของโรตารีสากล กรรมการด้านสมาชิก
ภาพของโรตารีสากล ผู้แทนเข้าร่วมประชุม
สภานิติบัญญัติของโรตารี เขายังท�าหน้าที่
กรรมการของมูลนิธิโรตารีที่อุทิศตนช่วยฟื้นฟู
ภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ภายหลังเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและ สึนามิในปี 2011 
    ในด้านที่ไม่เกี่ยวกับโรตารี ธัทซูโนะ เป็น
กรรมการบริหารของสภาเยาวชนสากล-
โตเกียว (Junior Chamber (JC) Interna-
tional Tokyo) ระหว่างที่ท�าหน้าที่เขาเป็น
ประธานโครงการส่งเสริมกีฬามวยปล�้าซูโม่
เยาวชน ต่อมาเป็นที่นิยมของเยาวชน JCs 
อื่นๆทั่วประเทศญี่ปุ่น
   ธัทซูโนะสนับสนุนมูลนิธิโรตารี เขาบริจาค 
Multiple Paul Harris Fellow, กองทุน
ถาวร (Benefactor) และผู้บริจาครายใหญ่ 
(Major Donor) ของมูลนิธิโรตารี

วาลารี เค เวเฟอร์ (Valarie K. Wafer)
สโมสรโรตารีโคริงวูดใต้ เจอร์เจียน
เบ (Rotary Club of Collingwood-
South Georgian Bay) มลรัฐออนตาริโอ, 
แคนาดา
   วาลารี เค เวเฟอร์ เกษียณงานเมื่อ 2017 
ภายหลังจากท�างาน 27 ปี ณ Tim Hortons 
เป็นภัตตาคารมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งใน
แคนาดา และเธอร่วมเป็นเจ้าของใน 6 สาขา 
ในเมืองโตรอนโต้ โดยร่วมดูแลด้านการเงิน-
บัญชี ภัตตาคารนี้ได้รับการยอมรับว่าค่าจ้างดี 
โดยเฉพาะลูกจ้างผู้พิการ “สโมสรโรตารี ชอบ
สิทธิพิเศษร่วมในชุมชนนี้ เพราะเสมือนเป็น
วิธีการใหม่ที่เกิดในระดับรากหญ้า” เวเฟอร์
ให้ความเห็น
   เวเฟอร์เข้าร่วมโรตารีในปี 2005 เธอท�า
หน้าที่ผู้น�าการอบรมของโรตารีสากล (นับ
เป็นงานมอบหมายที่ดีที่สุดที่โรตารีมอบให้) 
เป็นกรรมการเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ของ
โรตารีสากลในปี 2018 ที่ โตรอนโต้ ผู้ช่วย           
ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีระดับภูมิภาค                     
ผู้แทนประธานโรตารีสากล เธอเป็นหัวหน้า
ทีมของกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ เรื่องสาเหตุการ
ท�าร้ายตัวเองและโรคซึมเศร้า ผู้ตรวจสอบ
โครงการของมูลนิธิโรตารีทในแคนย่าและ
แทนซาเนีย เป็นอาสาสมัครโครงการ วันให้
วัคซีนคุ้มกันโรคแห่งชาติเมื่อ 2012 ที่อินเดีย
   เวเฟอร์และสามีของเธอ “มาร์ค” (เข้า
มาเป็นโรแทเรียนเมื่อเธอชวนในปีที่เธอเป็น
นายกสโมสร) ทั้งคู่เป็นผู้บริจาค Paul Harris 
Fellows และสมาชิกผู้บริจาคมรดก (Be-
quest Society) ผู้บริจาครายใหญ่ (Major 
Donors) ของมูลนิธิโรตารี, เมื่อปี 2012 
เวเฟอร์ได้รับเกียรติบัตร Queen Elizabeth 
II Diamond Jubilee Medal ยกย่องความ
เป็นผู้น�ากรณีที่เธอร่วมด�าเนินการ โดยริเริ่ม
การว่าจ้างช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จัดโดย
จังหวัดและรัฐบาลกลางของสหรัฐ

จอห์น เอฟ เจิร์ม (John F. Germ)
ประธานทรัสตรีรับเลือก ปี 2020-2021
สโมสรโรตารีชัตตานูก่า (Rotary Club 
of Chattanooga ) มลรัฐเทนเนสซี่ 
สหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการทรัสตี (TRUSTEES)

   คณะกรรมการทรัสตีของมูลนิธิโรตารีมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจของมูลนิธิ 
เสมือนหนึ่งเป็นแขนด้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจบุญของโรตารี ซึ่งดูแลกิจกรรมบริการ
เงินกองทุน ประธานโรตารีสากลรับเลือกเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการทรัสตี โดย
ให้คณะกรรมการบริหารของโรตารีเป็นผู้คัดเลือก มีวาระ 4 ปื ประธานทรัสตี     
รับเลือกและกรรมการทรัสตีที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทั้ง 4 ท่าน จะเริ่มรับงานในวันที่ 
1 กรกฎาคมของแต่ละปี

   จอห์น เอฟ เจิร์ม เกษียณงานจากประธาน
กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม Campbell 
& Associates Inc., ที่เขาร่วมงานเป็นวิศวกร
เมื่อปี 1965 หลังจากรับราชการทหาร ที่
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามาก่อน 4 ปี 
เขาเป็นกรรมการบริหารหลายๆ องค์กร 
ได้แก่ Chattanooga-Hamilton County 
Hospital Authority, เป็นประธานกรรมการ
บริหาร Public Education Foundation, 
Orange Grove Center Inc., the Miracle 
League Chattanooga, และ Blood As-
surance Inc เขาเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมท�าหน้าที่
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เหรัญญิกอีกสองมูลนิธิคือ Chattanooga 
State Community College Foundation, 
และ the Tennessee Jaycee Foundation 
รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง Camp Discovery เป็น
ค่ายส�าหรับพัฒนาสติปัญญาให้ผู้พิการเป็น
รายบุคคล
   เจิร์ม ได้รับขนานนามว่า “คนหนุ่มแห่ง
ปีของเทนเนสซี่” “วิศวกรแห่งปี” และ “ผู้
อาสาสมัครหากองทุนแห่งปี” รวมทั้ง “ผู้
อาสาสมัครของชุมชนเทนเนสซี่แห่งปี 
2009” เจิร์มยังได้รับรางวัล Boy Scouts 
of America’s Silver Beaver Award และ 
Arthritis Foundation’s Circle of Hope 
Award, ในปี 2013 ท�าเนียบประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ได้ยกย่องเขาเป็นแชมป์แห่ง
การเปลี่ยนแปลง
   เจิร์ม เข้าสู่โรตารี เมื่อปี 1976 เป็นประธาน
โรตารีสากลในปี 2016-17 และเคยท�าหน้าที่
รองประธานโรตารีสากล ประธานและรอง
ประธานทรัสตรีของมูลนิธิโรตารี ผู้ช่วยดูแล
ประธานโรตารีสากล และ ผู้ช่วยดูแลประธาน
ทรัสตรีมูลนิธิโรตารี ประธานคณะกรรมการ
รณรงค์แบบท้าทาย (นับถอยหลัง) เพื่อหยุด
โรคโปลิโอให้ได้ ด้วยงบประมาณโรตารี 200 
ล้านเหรียญสหรัฐ (Rotary’s $200 Million 
Challenge and End Polio Now Count-
down to History Campaing) และผู้น�าการ
อบรมของโรตารีสากล 
   เจิร์ม ได้รับรางวัล “บริการผู้อื่นเหนือตน
ของโรตารี” (Rotary’s Service Above 
Self Award) และรางวัลยกย่องจากมูลนิธิ
โรตารี Citation for Meritorious Service 
และ Distinguished Service Award, รวม
ทั้งรางวัลผู้บุกเบิกขจัดโรคโปลิโอ (PolioPlus 
Pioneer Award) เขาและคู่ครอง “จูดี้” 
เป็นผู้บริจาคกองทุนถาวร (Benefactors) 
และเป็นสมาชิกผู้บริจาค Arch Klumph 
Society. 

ซู่-หมิง ลิน (Hsiu-Ming Lin)
สโมสรโรตารีไทเป ตุงเทช (Rotary Club 
of Taipei Tungteh) ประเทศไต้หวัน
   ซู่-หมิง “เฟรเดอริค” ลิน เป็นกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทวิสาหกิจเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยทั่วโลก ที่ช่วยออกแบบและการผสม
ผสานระบบเชื่อมโยงทางดาวเทียม ลินมี
บุคคลิกคล่องแคล่วในกรรมการบริหารองค์กร
นอกโรตารี รวมทั้งผู้อ�านวยการของ Taipei 
Lifeline Association. 
   ลิน เป็นโรแทเรียนปี 1988 ท�าหน้าที่
ผู้ประสานงานของมูลนิธิโรตารีระดับ
ภูมิภาค เป็นผู้ประสานงานของโรตารีสากล            
ผู้แทนประธานโรตารีสากลท�าหน้าที่เป็น
ทั้งกรรมการบริหาร และเหรัญญิกในคณะ
กรรมการบริหารของโรตารีสากล
   ลินและคู่ครอง “เชน-ยี” เป็นสมาชิกของ 
Arch Klumph Society เขาเป็นผู้บริจาคให้
กองทุนถาวร (Benefactor) ของมูลนิธิโรตารี 
และเป็น Paul Harris Fellow

กีทต้า มาเนค (Geeta Manek)
สโมสรโรตารีมูไทยก้า (Rotary Club of 
Muthaiga) ประเทศเคนย่า
   กีทต้า มาเนค เป็นคนรุ่นที่สองของ
ประเทศเคนย่า จบการศึกษาจากโรงเรียน
ธุรกิจบัญฑิตในสหราชอาณาจักรอังกฤษ 
ก่อนจะเคลื่อนย้ายกลับไปที่ ไนโรบิ (Nai-
robi) ร่วมกับครอบครัวค้าขายของปลีกย่อย
และการบริหารธุรกิจทรัพย์สินที่เธอเป็นผู้
ด�าเนินการเอง 
   มาเนค เข้าร่วมโรตารีในปี 1997 
หน้าที่ของเธอในโรตารีคือผู้ประสานงาน            
โรตารี ประธานการริเริ่มบริจาคเพื่อสุขภาพ 
(Health Major Gifts Initiative) และ
เป็นกรรมการร่วมกับองค์กรอื่นที่เข้าร่วม  
มิตรภาพ เป็นสมาชิกทีมผู้สังเกตการณ์
การบริจาครายใหญ่ และกรรมการสถาบัน    
โรตารีเจ้าภาพ ผู้น�าการอบรมโรตารีสากล 
ผู้น�าการอภิปรายในสถาบันการอบรม
ภูมิภาค ผู้แทนประธานโรตารีสากล เธอเป็น
ผู้ว่าการภาคที่เป็นผู้หญิงของภาค 9200 
ก่อนที่ภาคจะแยกออกเป็นสองภาคคือภาค 
9211 และ 9212 ในปี 2012-2013 และ
เธอเป็นผู้ประสานงานภาคส�าหรับโครงการ 
รณรงค์ก�าจัดโปลิโอให้หมดไปจากอัฟริกา
   มาเนค มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการ
ริเริ่มช่วยเหลือสุภาพสตรี ปรับปรุงเรื่องการ
ศึกษา เธอเป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรผู้หญิง
ชื่อ Lohana Ladies Circle ที่อุทิศตน
บริการชุมชน สวัสดิการสังคม สืบสานมรดก
วัฒนธรรม เธอช่วยริเริ่มโครงการการเรียน
รู้หนังสือของโรตารี (Rotary literacy) ใน
เคนย่าและภูมิภาค มาเนค เคยอาสาสมัคร
เป็นผู้โต้ตอบคนแรกๆ ในวิกฤตของชาติ 
รวมทั้งความรุนแรงที่เกิดหลังเลือกตั้ง และ
การคุมคามของผู้ก่อการร้าย โดยเธอน�าทีม          
โรแทเรียนมาท�างานร่วม ประสานองค์กร
อื่นเช่น กาขาด สหประชาชาติและสถาบันที่
มีพื้นฐานเป็นชุมชน ผลงานเพื่อมนุษยชาติ
นี้ท�าให้เธอได้รับการยกย่องด้วยด๊อกเตอร์     
กิติมศักดิ์ด้านมนุษยศาสตร์ เมื่อปี 2019
   มาเนคได้รับรางวัล “บริการผู้อื่นเหนือ
ตนของโรตารี” (Rotary’s Service Above 
Self Award) เธอและสามี “คูชิค” ซึ่งเป็น
ผู้ว่าการภาค 9200 ในปี 2008-2009 เป็น
ผู้บริจาครายใหญ่ (Major Donors) และ
กองทุนถาวร (Bene factors) ของมูลนิธิ
โรตารีรวมทั้งเป็นสมาชิกผู้บริจาคมรดก 
(Bequest Society) และ Arch Klumph 
Society

อาซิส เมมมอน (Aziz Memon)
สโมสรโรตารีการาจิ (Rotary Club of 
Karachi) ประเทศปากีสถาน
   อาซิส เมมมอน เป็นประธาน Kings 
Group ที่รวมกันเป็นกลุ่มด้านสิ่งทอ
และโรงงานผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปพร้อม

ส่งออกในปากีสถาน และเป็นประธาน
กรรมการบริหารโครงการเครื่องแต่งกาย
แห่งเมืองการาจิ (Karachi Garment 
City) เป็นโครงการของรัฐบาลปากีสถาน                
เมมมอนยังรับต�าแหน่งอื่นๆ เช่น กงสุล        
กิติมศักดิ์สาธารณรัฐซูรินัม (Republic of 
Suriname) ในเมืองการาจิ ประธานสหภาพ
การพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking 
Union) แห่งปากีสถาน และประธานองค์กร 
United Memon Jamat) แห่งปากีสถาน 
(ไม่ใช่ราชการ) ที่อุทิศตนช่วยพัฒนาชุมชน
และผู้ยากจน
   อาซิส เมมมอน เข้าร่วมโรตารีปี 1995 
เขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง ด้วย
การท�าหน้าที่ภาวะผู้น�าในโครงการการขจัด
โรคโปลิโอ เขาเป็นกรรมการโปลิโอพลัส
สากลและเป็นประธานกรรมการโครงการ
โปลิโอพลัสของปากีสถาน ท�างานอย่างใกล้
ชิดกับมิตรร่วมโครงการของโรตารีและผู้
ร่วมผลประโยชน์ รวมทั้ง UNICEF องค์การ
อนามัยโลกและโปรแกรมที่ขยายด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกัน ส�านักงานส่วนรัฐบาล 
โรงเรียนศาสนา ผู้มีชื่อเสียง ผู้น�าธุรกิจและ
โรแทเรียนทั่วโลก เมมมอนเป็นหนึ่งในสี่
ท่านของนักกิจกรรมขจัดโรคโปลิโอ ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญ Louis Pasteur Medal จาก 
Institute Pasteur, ส่วนหน้าที่อื่นๆ เขา
เป็นผู้น�าการอบรมของโรตารีสากล และผู้
แทนของประธานโรตารีสากล
    เมมมอนได้รับรางวัล “บริการผู้อื่นเหนือ
ตนของโรตารี” (Rotary’s Service Above 
Self Award), รางวัล Service Awards 
for a Polio-Free World ในระดับภูมิภาค
และสากล, รางวัลยกย่องจากมูลนิธิ            
โรตารี Citation for Meritorious Service 
และ Distinguished Service Award เพื่อ
เป็นการยกย่อง การบริการชุมชนและ
มนุษยชาติของเมมมอน ด้านสาธารณสุข 
นายกรัฐมนตรีของปากีสถานได้มอบของ
ขวัญแห่งความภาคภูมิใจ ด้านการปฏิบัติ
การยอดเยี่ยม (Performance Award) ให้
เมื่อปี 2011 เมมมอนและคู่ครอง “ซามิน่า” 
ทั้งคู่เป็นสมาชิกผู้บริจาค Arch Klumph 
Society ของมูลนิธิโรตารี

แบรี แรซซิน (Barry Rassin
สโมสรโรตารีเนสซูตะวันออก (Rotary 
Club of East Nassau) มลรัฐบาฮามาส 
สหรัฐอเมริกา
   แบรี แรซซิน เป็นกรรมการบริหารและ
ผู้อ�านวยการแพทย์ด้านระบบสาธารณสุข
โรงพยาบาลในเมืองเนสซู มลรัฐบาฮามาส 
สถานที่เขาเกษียณอายุหลังท�างานใน
วิชาชีพ 38 ปี เขาเป็นสมาชิกคนแรกของ
วิทยาลัยดูแลสุขภาพ ผู้บริหารแห่งอเมริกัน 
(American College of Healthcare 
Executives) ในเมืองบาฮามาส ได้รับรางวัล

การยกย่อง เป็นคนเก่งด้านสาธารณสุขแห่ง
ชาติ (National Health Hero) จากรัฐมนตรี
สาธารณสุข และองค์กรแพนอเมริกันเพื่อ
สุขภาพ Pan American Health Organiza-
tion. 
   แบรี แรซซิน เริ่มเป็นโรแทเรียนในปี 1980 
รับหน้าที่ประธานโรตารีสากลปี 2018-19 เขา
เป็นผู้ให้การสนับสนุนการสร้างความใกล้ชิด
ให้มากขึ้นระหว่างสโมสรโรตารีและสโมสร   
โรทาแรคท์ โดยเสนอขยายค�าจ�ากัดความ
เรื่องสมาชิกของโรตารีสากลให้รวมสโมสร         
โรทาแรคท์ด้วย ในการประชุมสภานิติบัญญัติ
โรตารีเมื่อปี 2019 เขาท�าหน้าที่อีกหลาย
ต�าแหน่งในโรตารีสากลรวมทั้งเป็นกรรมการ
บริหาร ประธานและรองประธานทรัสตรี
ของมูลนิธิโรตารี ประธานด้านการเงินและ
การปรับรูปแบบของคณะกรรมการโรตารีใน
อนาคต ผู้น�าการอบรมและการสัมมนาผู้น�า
การอบรม ในปี 2010 แรซซินเป็นผู้ประสาน
งานของโรตารีเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติจากแผ่น
ดินไหวซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากที่ไฮติ 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาสรุปโครงการบรรเทาและ
ช่วยการพัฒนา 105 โครงการที่ส�าเร็จได้ใน
งบประมาณ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐโดยการ
รณรงค์จากสมาชิกโรตารีทั่วโลก เขาท�างาน
จริงจังในคณะกรรมการบรรเทาภัยภิบัติของ
โรตารีในเมืองบาฮามาส รวมงานบรรเทา
ผลกระทบจากการรับรู้ภัยของการเกิดพายุ      
เฮอิเคนโดเรียน และการแพร่กระจายของโรค
ไวรัสโควิด -19 
   ในเรื่องนอกองค์กรโรตารี แรซซิน เป็น
ประธานอาสาสมัครเมืองบาฮามาส 
โครงการแห่งชาติที่ช่วยสร้างวัฒนธรรม                             
ผู้อาสาสมัครให้ประเทศ เขาให้ความช่วย
เหลือจัดท�าโปรแกรมยุทธศาสตร์เรื่องน�้า
สะอาด สุขาภิบาล และการมีสุขอนามัยที่
ดี (HANWASH) (Haiti National Clean     
Water, Sanitation, and Hygiene     
Strategy) เป็นโปรแกรมความร่วมมือกัน เพื่อ
ให้ชาวไฮติมีน�้าสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ในปี 
2018 ทางราชการบาฮามาส ได้ให้ฉายานาม
แรซซินว่า “เจ้าหน้าที่ผู้ท�าให้ปลอดเชื้อโรค”
       แรซซินได้รับรางวัล “บริการผู้อื่นเหนือ
ตนของโรตารี” (Rotary’s Service Above 
Self Award) เขาและคู่ครอง “เอสเชอร์” 
เป็นผู้บริจาครายใหญ่ (Major Donors), 
กองทุนถาวร (Benefactors) และสมาชิก
ผู้บริจาคทุกปี Paul Harris Society ของ
มูลนิธิโรตารี



การประชุมสัมมนากองบรรณาธิการ	
นิตยสารโรตารีประเทศไทย
ครั้งที่	1	ปีบริหาร	2562-64	
ณ	ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

จากซ้ายไปขวา (แถวนั่ง) อผภ. สมภพ ธีระสานต์ 3330 
(คณะที่ปรึกษา), อน. วาณิช โยธาวุธ 3360 (บก.), 

อผภ. วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา 3360 (ประธานศูนย์ฯ), 
อผภ. อนุรักษ์ นภาวรรณ 3360 (เลขานุการศูนย์ฯ), 

อผภ. อรอนงค์ ศิริพรมนัส 3340 (กรรมการห้องสมุด)

จากซ้ายไปขวา (แถวยืน) อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ 3350            
(บก. ภาค 3350), อน. จันทนี เทียนวิจิตร 3360 (ผช. บก.), 
อผภ. นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี 3360 (กรรมการศูนย์ฯ),  

ผวภ. สมชาย เกิดเดโช 3360 (กรรมการศูนย์ฯ), 
ผวล. ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ 3340 (กรรมการศูนย์ฯ), 

คุณดนุชา ภูมิถาวร (ผอ. ศูนย์โรตารีฯ ), 
คุณจิตราพร สันติธรรมเจริญ (ผช. บก.)

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

นักธุรกิจแชร์ประสบการณ์ติดเชื้อโควิด
 คุณธเรศ	คีรี	 กรรมการผู้จัดการบริษัทดวงกมลสมัย	จ�ากัด (D.K. Today Co., Ltd.) 
หรือร้านหนังสือดวงกมล (DK Book House) ที่เรารู้จักกันดี คุณธเรศ เป็นสุภาพบุรุษโรตารีของ      
โรแทเรียนยุพดี คีรี อดีตนายกสโมสรโรตารีสระปทุม ภาค 3350 ซึ่งปกติคุณธเรศด�าเนินชีวิตด้วยการ
ท�างานและออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ ช่วงก่อนสถานการณ์โควดิระบาดกไ็ด้ออกก�าลงักายด้วยการ
ว่ิง โดยเฉพาะกับครอบครัวได้ซ้อมวิ่งด้วยกันและเดินทางไปวิ่งแข่งในรายการต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวนอกเหนือจากการไปท�างาน
 ติดเชื้อโควิด-19 คุณธเรศกล่าวว่าล่าสุดได้เดินทางไปประเทศอังกฤษและกลับมา
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ในช่วงนั้นคนที่กลับมาจากต่างประเทศจะต้องกักตัวเองที่
บ้าน 14 วนั ซึง่คุณธเรศกกั็กตวัเองแยกออกจากครอบครัว แต่เมือ่วนัท่ี 17 มนีาคมกพ็บว่าตนเองรูสึ้ก
เจ็บคอและมไีข้เลก็น้อย ตอนแรกคดิว่าตนเองคงเป็นไข้หวดัธรรมดาแต่ภรรยาและพีส่าวแนะน�าให้ไป
ตรวจคดักรองโรคโควดิ จงึตดิต่อไปทีโ่รงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ซึง่ไม่สามารถตรวจได้ทนัท ีภรรยา
จึงได้ประสานงานให้ไปตรวจทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีซึง่ข้ันตอนการตรวจจะละเอียดต้องใช้เวลารวม
ถึงการรอคอยถึง 5 ชั่วโมงก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมกับยาจ�านวนหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่บอกว่า
จะโทรศัพท์มาแจ้งผลให้ทราบ ตอนนั้นค่าตรวจหาเชื้อโควิดจะอยู่ที่อัตรา 5,000 บาทแต่ถ้ามาจาก
ต่างประเทศและอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงติดเชื้อจะได้รับการยกเว้น หลังจากนั้นอีกห้าวันคุณธเรศก็ได้รับ
โทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลว่าตนเองติดเชื้อโควิด ซ่ึงทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับไปรักษาตัวที่  
โรงพยาบาล คุณธเรศกล่าวว่าคร้ังแรกรู้สึกตะลึงเหมือนกันฝันไปว่าติดเชื้อโควิดจริงหรือ แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
 คุณธเรศ ได้เข้ารักษาตัวที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นเวลา 15 วัน ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ตนเองต้องต่อสู้กับอาการของโรค เข้ารับการเอ็กซเรย์ปอดถึง     
6 ครั้ง เช็คเลือด 7 ครั้ง ใส่สายอ๊อกซิเจน 48 ชั่วโมง รับประทานยาหลายชนิดจ�านวนมากโดยเฉพาะ
ยาต้านไวรัสจ�านวนทั้งสิ้น 267 เม็ด ซึ่งรวมถึงยาลดความเครียดที่ตนเองมีอยู่ในช่วงนั้น ได้เห็น “การ
ให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ของคนที่ท�างานหนักในภาครัฐและเอกชนจนคุณธเรศตั้งใจว่าจะขอสนับสนุน          
โรงพยาบาลรัฐบาลที่เป็นที่พักพิงของผู้เดือดร้อน ด้วยก�าลังทรัพย์และก�าลังใจต่อไป
 เมือ่หายดกีลบัมาอยูบ้่านคอืต้นเดอืนเมษายนทีผู่ค้นทัว่ไปยงัเครียดจากโรคโควดิ และกลวั
ว่าผู้ที่หายป่วยจากโรคน้ีอาจไปแพร่เชื้อได้อีก คุณธเรศจึงได้เล่าประสบการณ์ผ่านการเขียนลงใน 
Facebook และสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ให้สมัภาษณ์สือ่มวลชน เพ่ือให้ประชาชนได้รบัทราบ
ข้อมลูรวมทัง้ให้ก�าลงัใจในการด�าเนนิชวิีตด้วยการเปลีย่นความตระหนกเป็นความตระหนกั จากความ
กลัวและความหวาดระแวงเป็นความรักและเข้าใจ เพือ่เปิดใจรบัและปรบัใจรูใ้นการสูโ้รคโควดิ ซึง่เป็น
โรคที่ป้องกันได้แต่ต้องไม่มีความประมาทด้วย ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าคุณธเรศจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ยังคงแยกกักตัว อยู่ในห้องคนเดียวอีก 24 วัน (เกินจากที่ทางการแพทย์แนะน�า 10 วัน) และยัง
รักษาระยะห่างไม่สัมผัสใครพร้อมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้กับคนในครอบครัว และ
ระวังมากขึ้นเวลาอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งอายุมาก เนื่องจากโรคโควิดนี้จะมีผลรุนแรงมากส�าหรับ
ผูส้งูอาย ุอย่างไรกต็าม ในช่วงลอ็คดาวน์ทีท่กุคนจะต้องอยูก่บับ้าน ครอบครวัคณุธเรศก็ได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกันในการท�างานจากที่บ้าน สนุกกับการออกก�าลังกาย รับประทานอาหารที่ลูกๆ ร่วมกันท�าหรือ
สั่งซื้อจากร้านอร่อยๆ นับเป็นบรรยากาศที่ดีร่วมกันของคนในครอบครัวทั้งสามรุ่น 
 หลังจากนั้น คุณธเรศเข้ารับการตรวจร่างกายอีกคร้ังที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
ท่ีรกัษาโควดิเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคมหลงัจากครบสองเดอืนทีพ่บว่าติดเชือ้โควดิ เนือ่งจากคณะแพทย์
รามาธิบดี ท�าโครงการวิจัยติดตามอาการผู้หายป่วยจากโควิด ว่ามีอาการแทรกซ้อนต่ออวัยวะและ
ประสาทส่วนอืน่หรอืไม่ ซึง่เป็นการตรวจทีล่ะเอยีดมากโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ และจะมกีารตดิตามไป
เป็นระยะๆ (คร้ังต่อไปในวันท่ี 24 กันยายน) ท�าให้เห็นถึงศักยภาพของการสาธารณสุขไทยท่ีมี
มาตรฐานดีมาก 

New Normal ความปกติใหม่

วิถีชีวิตในรูปแบบ	New	Normal

 สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่
แพร่กระจายไปทั่วโลกนับตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่ง
ผลกระทบท�าให้เราต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบการ
ด�าเนินชีวิตที่ เรียกว่า New Normal ซ่ึง                   
ราชบัณฑิตยสภาให้ค�านิยามเป็นภาษาไทยว่า
ความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ สิ่งท่ีเห็น
อย่างชัดเจนในชวีติประจ�าวนัขณะนีคื้อการสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือ
อยู่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่หลายแห่งที่มี 
ผู้ไปใช้บริการจ�านวนมากจะมีการตรวจวัด
อณุหภมูร่ิางกายก่อนอนญุาตให้เข้าไปใช้บรกิาร 
และมีการบันทึกข้อมูลด้วยการสแกน                    
คิวอาร์โค้ดเพื่อเช็คอินในระบบลงทะเบียนไทย
ชนะ เป็นต้น 
 การด�าเนินชีวิตแบบ New Normal 
ของแต่ละคนก็แตกต่างกันตามพื้นฐานการ
ด�าเนินชีวิตในสังคม อาชีพการงาน สุขภาพ
อนามยั และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง กองบรรณาธกิาร
นิตยสารโรตารีประเทศไทยได้มีโอกาส
สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรค         
โควิด-19 โดยตรง และผู้ที่ต้องปรับตัวในการใช้
ชีวิตแบบ New Normal รวมไปถึงการริเริ่มท�า
เพจตลาดออนไลน์ของโรแทเรียน เราไปพบกับ
แต่ละท่านกันเลยค่ะ



คุณธเรศกล่าวว่าผลพลอยได้จากการป่วยครั้งนี้คือ เป็นครั้งแรกท่ีน�้าหนักตัวได้
ลดลงไปกว่า 5 กก. จึงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนกิจวัตรประจ�าวันด้วยการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ เข้านอนเป็นเวลา (4 ทุ่มถึงตี 5) และวิ่งออกก�าลังกายอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายให้สุขภาพแข็งแรง ท�าให้สามารถวิ่งจ๊อกกิ้ง
ได้ระยะทางกว่า 1,200 กม. ในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งมากกว่าที่เคยวิ่งมา มีเวลา
ออกก�าลังกายมากข้ึน เพราะไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ รวม
ทั้งการประชุม งานเลี้ยง การท�างานเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่ที่ติดต่อออนไลน์ 
และใช้เทคโนโลยีในการสือ่สารแม้จะอยูค่นละมมุโลก อาจจะไม่สะดวกเมือ่เปรียบ
เทยีบกบัการได้พบปะกนัเหมอืนก่อน คณุธเรศกล่าวว่าบางครัง้รูส้กึเสยีดายท่ีต้อง
ยกเลกิกิจกรรมหลายอย่างทีไ่ด้วางแผนไว้ก่อนสถานการณ์โควดิ ไม่ว่าเป็นการวิง่
มาราธอนท่ีลอนดอนและชิคาโก การเดินทางไปในอีกหลายสถานที่ซึ่งยังไม่มี
โอกาสไป อย่างไรก็ตามในวิกฤตก็ยังมีโอกาสที่ท�าให้เขามีเวลาได้ท�ากิจกรรมอื่น
ที่ไม่มีเวลาท�าในภาวะปกติ คุณธเรศกล่าวว่า “ผมขอบคุณพระพรท่ีได้รับจาก
พระเจ้าจากการหายป่วยและร่างกายกลับมาแข็งแรง โดยไม่ได้มีการแพร่เชื้อให้
คนที่ใกล้ชิดแต่อย่างใด ผมยังคงร่วมพิธีเพื่อภาวนาทั้งทางออนไลน์และที่โบสถ์ 
เพื่อขอพรจากพระในการบรรเทาผู้ที่เดือดร้อน เหตุการณ์โควิดนี้มีผลกระทบถึง
ทุกชีวิตในโลกน้ีไม่ว่ามากหรือน้อย ดังนั้นเป็นเรื่องส�าคัญมากที่ทุกคนต้องช่วย
เหลือและให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมือกันเพื่อผ่านวิกฤติครั้งนี้”

การใช้ชีวิตที่ระมัดระวังมากขึ้นของนางเอกสาว
	 ยหิวา-ปรยีากานต์	ใจกันทะ เป็นนกัแสดงสงักัดสถานโีทรทศัน์	ช่อง	
3 ที่หลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตาในบทบาทของ จันตาในเรื่อง “กรงกรรม” เรืองริน
ในเรือ่ง “นางบาป” แม่อุน่ในเรือ่ง “เรอืนร้อยเล่ห์” มินนีใ่นละครเทิดพระเกยีรติ
ชุดแม่ของแผ่นดินเรื่อง “ประทีปรักแห่งใจ” หนูเล็กในเรื่อง “ระบ�าเมฆ” และ
ล่าสุดในบทบาทของเกรซ, นุ้ย ในเรื่อง “น�้าผึ้งขม” ที่ก�าลังจะออนแอร์เร็วๆ นี้ 
ยิหวามีความสามารถพิเศษหลายด้าน ทั้งร�าไทย ร้องเพลง เต้น รวมทั้งการเป็น
พิธีกร โดยเส้นทางการเข้าสู่วงการแสดงของเธอเริ่มต้นหลังจากท่ีเธอได้รับ
ต�าแหน่งรองอันดับสอง มิสทีนไทยแลนด์ปี 2009 นอกเหนือจากต�าแหน่งรอง
ชนะเลศิอนัดบัหนึง่ Miss Gossip Girls 2012 และต�าแหน่ง Miss RMUTL 2012 
ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 เมือ่เกดิสถานการณ์โรคโควิดระบาด โดยเฉพาะในช่วงล็อคดาวน์ กอง
ถ่ายต้องหยุดการถ่ายละคร ยิหวากล่าวว่าช่วงนั้นจะอยู่บ้านออกก�าลังกายแทบ
ทุกวัน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้พักและดูแลตัวเอง ซึ่งการออกก�าลังกายก็จะ
ท�าง่ายๆ ด้วยการเปิดยูทูปแล้วท�าตาม จากสถานการณ์โควิดท�าให้ยิหวากลับมา
ใส่ใจต่อสขุภาพมากขึน้กว่าเดมิ เมือ่มกีารคลายลอ็คดาวน์ โรงยมิเปิดแล้วกไ็ด้ไป
ใช้บริการ ซึ่งโรงยิมก็จะมีมาตรการรักษาความสะอาด การเช็ดท�าความสะอาด
อปุกรณ์ทกุครัง้ก่อนและหลงัการใช้ ส�าหรบัท่ีกองถ่ายละครก็มีมาตรการป้องกนั
เช่นเดียวกัน เช่น มีการแยกแปรงแต่งหน้าให้นักแสดงอย่างชัดเจน แบ่งแยก
กับข้าวของแต่ละคนโดยใช้เป็นถาดหลุมเหมือนเด็กนักเรียน แตกต่างจากเดิมที่
เคยรบัประทานอาหารร่วมกนัโดยมช้ีอนกลางตกั มาตรการเหล่านีท้�าให้นกัแสดง
และทีมงานมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น
 ในด้านอาชพีการงาน แม้ว่าจะมอีาชพีเป็นนกัแสดงแต่ยหิวากไ็ด้ริเร่ิม
ท�าธุรกิจเล็กๆ เสริมไว้ก่อนหน้านี้ ยิหวากล่าวว่า “เม่ือเกิดสถานการณ์โควิด 

หลายๆ อาชีพได้รับผลกระทบ ถูกเลิกจ้างบ้าง รวมถึงอาชีพเราเองก็กระทบไม่
น้อย หวาโชคดีที่หวาได้ท�าธุรกิจเล็กๆ เสริมไว้รออยู่แล้ว เป็น online business 
หวาขายกางเกงยีนส์ ชื่อแบรนด์ว่า “Shelaz” (เณอลาท) IG: @shelaz.official 
กลบักนัว่าในช่วงนีเ้หมอืนจะท�าเงนิไม่ได้ ร้านกางเกงยนีส์เลก็ๆ ของหวากลบัท�า
รายได้ให้หวา ถงึแม้จะไม่เยอะมากแต่หวากลบัคดิว่ายคุนีค้วรจะมอีะไรรองรบัไว้
เสมอ เหมือนเป็นแผนส�ารองให้เราได้เลือกใช้”
 ส�าหรับการใช้ชีวิตแบบ New Normal ยิหวากล่าวว่า “ตอนนี้ก็เริ่ม
ด�าเนนิปกตค่ิะ แต่จะเพิม่สิง่ทีติ่ดตวัมาคอื หน้ากากอนามยัและเจลล้างมอืทีก่ลาย
เป็นสิ่งของจ�าเป็นในยุคนี้ และเป็นสิ่งที่เราควรจะรับผิดชอบต่อสังคมด้วย หลีก
เลี่ยงไปในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า หวาจะไปเท่าที่จ�าเป็นจริงๆ 
เท่านั้น หรือการขึ้นรถไฟฟ้า หวาก็จะใช้ในช่วงเวลาที่จ�าเป็นเช่นกันค่ะ”
 ยิหวา-ปรียากานต์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสะเมิง
พิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ยิหวา
เป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ตั้งใจเรียนหนังสือ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับ   
มอบหมาย เมื่อได้รับโอกาสให้ได้ท�างานที่ส�าคัญ ก็จะตั้งใจท�างานให้ดีที่สุดจนมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ ส�าหรับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ยิหวาทิ้งท้ายกับเราว่า 
“ช่วงโควิดส�าหรับหวา หวาคิดว่าเป็นอะไรที่ให้แง่คิดเราหลายๆ อย่าง ทั้งการใช้
ชวีติ ใช้เงิน หรอืแม้กระทัง่การให้เวลากบัครอบครวั หวาได้ฝึกทกัษะใหม่ๆ หลาย
อย่างเลย ช่วงโควดิหวาได้เห็นผูค้นทีม่นี�า้ใจต่อกนั เหน็สจัธรรมของมนษุย์ แปลก
ดีค่ะ โรคนี้น่ากลัว แต่กลับสอนอะไรเราเยอะแยะเลย”

เปิดเพจตลาดออนไลน์ของโรแทเรียน
	 อน.	พัทยา	บุนนาค	และ	อน.	สุขกิจ	ทวีวิเสสานนท์	ผู้ริเริ่มเปิด
เพจ	Rotarian	Market	Online	โดยหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด สิ่งหนึ่งที่
เฟื่องฟูข้ึนเป็นอย่างมากคือการซื้อของออนไลน์ ซึ่งรวมถึงมีเพจ “Rotarian 
Market Online” เกดิข้ึน ผูเ้ขยีนเองกไ็ด้ใช้บริการซือ้สนิค้าจากโรแทเรียนหลาย
ท่านซึ่งเป็นของที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม อาทิ ทุเรียนจากจันทบุรี กุนเชียง
ปลาจากสิงห์บุรี ลิ้นจี่จากเชียงใหม่ และปลาทูจากสมุทรสงคราม กอง
บรรณาธกิารจงึได้นดัพบกบัแอดมนิเพจนีท่ี้มชีือ่ภาษาไทยว่า “ธรุกิจของพวกเรา
โรแทเรียนไทยแลนด์” คือ อน. พัทยา บุนนาค สังกัดสโมสรโรตารีพะเยา ภาค 
3360 และอน. สุขกิจ ทวีวิเสสานนท์ สังกัดสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก ภาค 
3350 ว่าเพจนี้มีที่มาอย่างไร
 อน. พัทยากล่าวว่าเพจนีจ้ดัท�าขึน้หนึง่วนัหลงัจากมกีารประกาศพระ
ราชก�าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ช่วงนั้นมีการล็อค
ดาวน์ท�าให้ไม่สามารถซื้อขายของได้ตามปกติ จึงได้มีไอเดียเปิดเพจตลาด
ออนไลน์ของโรแทเรียน ตอนนั้นคิดถึงผู ้ที่จัดรายการคุ้ยข่าว.ชาวโรตารีคือ          
อน. สุขกิจ ว่าคงจะให้ค�าแนะน�าและช่วยจัดท�าเพจตลาดออนไลน์ขึ้นมาได้ จึง
เป็นที่มาของการที่ทั้งสองท่าน ได้จัดท�าเพจและเป็นแอดมินเพจร่วมกัน จนถึง
ปัจจุบัน อน. สุขกิจ กล่าวว่าเร่ิมแรกก็ได้ปรึกษา อดีตผู้ว่าการภาคประวิทย์           
โรจน์ขจรนภาลัย ซึ่งท่านก็ได้สนับสนุนการท�าเพจน้ีข้ึน เม่ือจัดท�าแล้วก็ได้ต้ัง
กตกิาว่าผูท้ีจ่ะโพสต์ขายสนิค้าและบริการ จะต้องแนะน�าตนเองว่าเป็นโรแทเรยีน
สังกัดสโมสรโรตารีอะไร เพื่อให้ได้รู้จักกันทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากโรแทเรียนทุกภาคในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมอาชีพของโรตารี ต่อยอด
ธุรกิจและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีมิตรภาพต่อกัน
 ในวิถี New Normal ร้านค้าก็ต้องปรับตัวให้มีทั้งขายหน้าร้านและ
ออนไลน์จึงจะอยู่รอดได้ อน. พัทยากล่าวว่า ตลอดห้าเดือนท่ีผ่านมาได้เห็น               
โรแทเรียนให้ความสนใจมาใช้บริการกระดานซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เพจนี้เพิ่ม
ขึ้นเร่ือยๆ ต่อไปขอให้ช่วยโปรโมทให้โรแทเรียนได้รู้จักเพจนี้ให้มากขึ้น เพราะ
สนิค้าและบริการของโรแทเรียนเรา จะเป็นของทีด่มีคุีณภาพเพราะโรแทเรยีนเรา
มี 4 - way test กันอยู่แล้ว อน. สุขกิจ กล่าวว่าการท�าเพจธุรกิจของโรแทเรียน
เป็นการเร่ิมต้นของการท�าประเภทอาชีพ หวังว่าต่อไปคงจะมีการบันทึกข้อมูล
เพ่ือจะได้ท�าท�าเนียบประเภทอาชีพของโรแทเรียน หากเป็นไปได้อยากให้            
โรตารีท�า Application จะได้จัดท�าประวัติ อัพเดทของโรแทเรียนทุกคน การ
ค้นหาเรื่องราวและกิจกรรมจะได้สะดวก จึงอยากฝากไว้กับผู้ใหญ่ในโรตารีและ
โรแทเรียนทุกท่านร่วมกันพิจารณาเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมากมายต่อไป
 การเข้าถึงเพจใน FB: ค้นหาโดยพิมพ์ค�าว่า ‘ธุรกิจของพวกเรา               
โรแทเรียนThailand’ แล้วกดค�าว่า join group 
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อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน 

 เดอืนกนัยายนเป็นเดอืนทีส่โมสรโรตารต่ีางกม็ุง่เน้น
การท�ากจิกรรมสูช่มุชนโดยเฉพาะสโมสรทีม่แีผนงานมาตัง้แต่
เริม่การเป็นนายกสโมสร เวลา 2 เดอืนทีผ่่านไปก้าวไปข้างหน้า
อีก 4 เดือนก็จะปีใหม่กันแล้ว 
 ด้วยภาวะเศรษฐกจิทีล่ดลงอย่างน่าใจหาย ความกลวั
ว่าโรคระบาดโควิด-19 จะกลับมาอีกนั้นท�าให้การลงทุนต่างๆ 
ต้องคิดอย่างรอบคอบ และมีแผนหนึ่ง สอง และสาม 
 ดฉินัลองใช้วชิาโรตารทีีส่อนพวกเราให้รูจั้กวางแผน
ระยะสั้น ระยะยาว บวกกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การขอ
ความร่วมมือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมองว่าอะไรที่ตอบ
โจทย์ของชุมชน การให้ในสิ่งท่ีผู้รับต้องการ การบริการผู้อื่น 
อะไรอีกมากมายที่โรตารีสอนเรา 
 ลองเอามาเรียบเรียง แล้วทดลองอีกในช่วงวิกฤตินี้ 
ดิฉันลองแล้วได้ผลดีพอสมควร เราหลายคนอาจมองว่าเรื่อง
ราวใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน “บางท่ีต้อง
เพิ่มอาชีพ บางที่ต้องมองหาธุรกิจใหม่ๆ” ขอให้ทุกท่านโชคดี
ค่ะ

 ผมเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จัก
ดี ผมไปเยี่ยมเพื่อนร่วมรุ่นและไปดูงานธุรกิจส่วนตัว ท�าให้ท่านได้สัมผัสว่า 
ภูเก็ตนั้นมีการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัส COVID-19 อย่างดีมาก เมื่อลง
จากเคร่ืองบนิกเ็หน็ว่าชาวต่างชาตนิัน้แถบไม่มเีลย รถรบัจ้างกจ็อดไว้ไม่คกึคัก 
ดังเมื่อก่อนเกิดโรคระบาด COVID-19 จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ คนไทย ชาว
โรแทเรยีนได้เดนิทางมาเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วของบ้านเรา มาอดุหนนุชมุชน
ในท้องถิ่น มาชมธรรมชาติที่สวยงาม หลังจากได้รับการฟื้นฟูจากธรรมชาติ
เอง พวกเรามากราบนมัสการพระใหญ่ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด การขึ้น
ไปนมสัการบนภเูขา พวกเราต้องผ่านการฆ่าเชือ้จากตูแ้สงอินฟาเรด และผ่าน
การฆ่าเช้ือแบบละอองฝอย แต่ก็ยังมีประเพณีให้ผู้ที่แต่งกายด้วยกางเกงขา
สัน้ได้สวมผ้าถงุให้เรยีบร้อย เพือ่นๆ ยงัพาผมไปทานอาหารและดืม่กาแฟจาก
ร้านชาวดอยของโรแทเรียนเพื่อนผม จะสังเกตได้ว่าร้านอาหารยังมีฉากกั้น
แต่ละโต๊ะอาหาร ถือว่าการดูแลป้องกันนั้นการ์ดยังไม่ตกนะที่ภูเก็ต
 ก่อนเดินทางกลับเพื่อนๆ อน. ณัฐกิจ เลิศศักดาเดช สโมสรโรตารี
อนัดามนั และ อน.ศศิธร ประทีป ณ ถลาง สโมสรโรตารจีงัซลีอน ทัง้สองท่าน
มาส่งที่สนามบิน ผมก็ได้ให้ก�าลังใจเพื่อนๆ ในจังหวัดภูเก็ตและขอเชิญชวน
ให้พวกเราชาวโรแทเรียนพาครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ต มิตรภาพแห่งโรตารียัง
ดีเหมือนเดิมตลอดเวลา เราจะผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

อน.ธงชัย	วัศวสุขี	สโมสรโรตารีส�าโรง	

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”



 วันนี้ เป็นวันที่ 9 เดือน 9 ถ้าน�าปี พ.ศ. 2563 เลข 6+3 = 
9 อีกด้วย ช่างเป็นวันที่หลายคนตื่นเต้น 
 วันนี้ดิฉัน และ นยก. เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ ได้รับเชิญ
ให้ไปร่วมกจิกรรมกบัสโมสรโรตารบีางเลน แต่เดมินัน้เข้าใจเพยีงว่าให้
มาช่วยส�ารวจโรงพยาบาลบางเลนเรื่องการขอท�าโครงการ Global 
Grant เกี่ยวกับปรับปรุงห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลบางเลน ซึ่งคนไข้
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวเพราะอ�าเภอบางเลนมีแพปลา มาคราวนี้
สังเกตเห็นถนนที่กว้างขึ้น รถมากขึ้น มีฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ใหญ่และได้
มาตรฐานนั่นก็คือ บริษัท KCF เกษมชัยฟู๊ด จ�ากัด ที่จ�าหน่ายไข่ไก่ ไข่
เป็ด และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไข่ มีปั๊มน�้ามัน มีไร่องุ่น มีร้านอาหาร มี
รีสอร์ท มีโรงงานเกิดขึ้นใหม่ ยังไม่รวมถึงตึกอาคารต่างๆ เกิดขึ้นมาก
จนแปลกตา ขนาดโรงพยาบาลบางเลนทีก่ม็อีาคารเกดิขึน้ใหม่เช่นกนั 
หลังจากเยี่ยมชมพูดคุยกับรองผู ้อ�านวยการ และเจ้าหน้าท่ีของ            
โรงพยาบาลแล้ว ท่าน อน. เกษม ศรมยุรา และท่าน นายกสุชาติ            
เมธวัฒน์ธรากุล จากสโมสรบางเลน พร้อมสมาชิกได้พามานั่งทาน
อาหารและพูดคุยถึงเรื่องผลกระทบหลังจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 
อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปหมด ทั้งเรื่องน�าเข้า-ส่งออก แม้แต่ชีวิตของ
พนกังานทีเ่คยมงีานท�า มเีงนิล่วงเวลา (OT) หากแต่ตอนนีห้ลายๆ คน
ประสบแต่ค�าว่าว่างงาน แต่อาชีพเกษตรกรรรมน้ันอยู่ ได้เพราะถึง
อย่างไรทุกคนก็ต้องกิน นี่คือค�าพูดที่ท่าน อน.เกษม นั่งคิดแล้วพูดให้
พวกเราฟัง ว่าเมื่อสมัย 40 กว่าปี อ. บางเลนมีแต่ท้องทุ่งนา หากแต่
ท่านได้ตดัสนิใจท�าฟาร์มเลีย้งไก่และเป็ด ใครจะรูว่้าตอนนีท้กุวนิาทใีน
สมองของท่านคิดแต่ว่าจะท�าที่อยู่ให้เป็ดไก่ อย่างไรให้อยู่สบาย แล้ว
ไข่ออกมาอย่างมีความสุข น้ันย่อมหมายถึงธุรกิจของท่านยังมีส่ิงต่อ
เนือ่งอกีหลายอย่าง เช่น เลีย้งปลาส่งขายไปยงัต่างประเทศนอกเหนอื
จากไข่ไก่และไข่เป็ดแล้ว จึงมีค�าถามที่ว่า 
  เราจะทราบได้อย่างไรว่าไข่หมดอายุ เม่ือไร และจะรู้ได้
อย่างไรว่าไข่ที่เราซื้อจากตลาดจะสดหรือหมดอายุแล้ว คุณค่าของ

อาหารจะมีมากน้อยเพียงไร 
 ท่าน อน. เกษม เล่าว่า ถ้าแม่ครัวที่บ้านท่านไปซื้อเนื้อจาก
ตลาดมา ท่านจะไม่ให้ปรุงอาหารให้ท่านทาน ท่านให้ไปซ้ือจากบรษิทั
ที่มีการแช่แข็งของเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารเท่านั้น 
 อ้าว! แล้วไม่เหมือนกันหรือ ในเม่ือแม่ค้าบอกว่าของสดๆ 
เลยไม่แช่แข็ง (เราจะชินกับแบบนั้นมาตลอด) 
 ท่าน อน.เกษม เล่าว่า ผลจากการเดินทางไปหลายประเทศ 
และเมื่อบริษัทของท่านต้องส่งออกไข่ไก่ ไข่เป็ดไปยังต่างประเทศซึ่ง
ใช้เวลา 1-2 เดือนกว่าจะถึงผู้บริโภค เรามีกระบวนการของการท�าให้
สินค้าสดและยังมีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างไร 
 พวกเราน่ังฟังแบบใจจดจ่อว่าแล้วอย่างไรกันนี่ี ท่าน              
อน. เกษม เล่าต่อว่า สมัยก่อนเราซื้อเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อปลา 
เราซื้อตอนเช้าตรู่ ที่ตลาดผู้คนยังมีน้อย การท�าของผู้ผลิตก็ท�าการ
ช�าแหละช่วงตี 3-4 แต่ตอนนี้คนบริโภคมีจ�านวนมาก จึงต้องเร่งผลิต
ตัง้แต่บ่ายๆ กว่าจะมาขายเรากต็อนเช้า ดงันัน้เนือ้สตัว์จะสดได้อย่างไร 
เช่นเดียวกับไข่ ถ้าเก็บไข่ช่วงเช้ามืด ผ่านการท�าความสะอาด แล้วเข้า
กระบวนความเย็นประมาณ 40 องศา และลดลงเหลือ 20 องศา ถ้า
หากส่งต่างประเทศจะแช่ความเย็นอุณหภูมิประมาณ 5-10 องศา 
ตลอดการเดินทาง เช่น เดินทางไปฮ่องกงใช้เวลา 1 เดือนในเรือขนส่ง
สินค้า เมื่อถึงปลายทางยังแช่เย็นอยู่ ผู้บริโภคเมื่อซื้อไปถึงบ้านก็ควร
ใส่ตู้เย็นไว้ ดังนั้นคุณค่าอาหารความสดยังอยู่ได้ถึง 2 เดือน แต่เรา
เคยชินกับการซื้อไข่สดที่ตลาดแล้วกลับมาวางไว้หลังตู้เย็น เมื่อฟังดัง
นั้นท�าให้เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมกับการกินไข่และเนื้อสัตว์ 
ถ้าสนใจอยากได้ความรูเ้พิม่เตมิ ขอเชญิไปทีอ่�าเภอบางเลนหรอืสโมสร
โรตารีบางเลนได้ ท่านยินดีต้อนรับค่ะ
 ดิฉันขอขอบพระคุณท่าน อน. เกษม ศรมยุรา และท่าน 
นายก สุชาต ิเมธวฒัน์ธรากุล และสมาชกิสโมสรโรตารบีางเลนทีใ่ห้การ
ต้อนรับในครั้งนี้

New Normal วิถีชีวิตใหม่

เราจะทราบได้อย่างไรว่า
ไขห่มดอายุเมื่อไร 
และจะรู้ได้อย่างไรว่า
ไขท่ี่เราซื้อจากตลาด
จะสด หรือ หมดอายุแล้ว 
คุณค่าของอาหารจะมีมากน้อยเพียงไร



 ทุกวันนี้โรตารีตระหนักดีว่าผู้คนทั่วไปแม้รู้จักองค์กรของเรามากข้ึน แต่ความ
เข้าใจในโรตารกีลบัไม่เป็นอย่างทีเ่ราคาดหวงั ในปี 2554 โรตารไีด้รเิริม่โครงการเพ่ือเสริม
สร้างภาพลักษณ์ของเรา ขยายความเข้าใจของสาธารณะในสิ่งที่เราท�า รวมทั้งสร้างการมี
ส่วนร่วมและแรงบันดาลใจให้กับบรรดาสมาชิก ผู้บริจาค หรือพันธมิตรของเราทั้งที่เป็น
ปัจจบุนัและเป็นท่ีมุง่หวงั ด้วยหลายๆ วธิ ีไม่ว่าการออกแบบตราสญัญลกัษณ์หลกัใหม่ ให้
มีตัวอักษร Rotary ขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับฟันเฟืองโรตารีที่เราคุ ้นเคย และขอให้                  
โรแทเรียนทุกคน สโมสรทุกสโมสร ภาคทุกภาค ทุกองคาพยพ หันมาใช้ตราสัญญลักษณ์
ใหม่นี้ให้พร้อมเพรียงเหมือนกัน รวมทั้งใช้ประกอบการสร้างโลโก้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
โรตารี เพื่อให้สาธารณชนทั่วโลกได้รับรู้ ได้เห็นเอกลักษณ์ของเรา 

 แต่ยังมีงานท่ีต้องท�าอีกมาก ที่จะต้องยกระดับจากเพียงแค่ความรับรู้ให้เป็น
ความเข้าใจ เราต้องท�าให้ผู้คนเข้าใจให้ได้ว่า อะไรคือสิ่งที่เรายึดมั่น เราแตกต่างกับคนอื่น
หรอืองค์กรอืน่อย่างไร ท�าไมเราถงึมคีวามส�าคญักบัโลกใบนี ้หรอื อะไรคอืผลกระทบทีเ่รา
ได้สร้างไว้ รวมทั้ง บทบาทของเราในความพยายามก�าจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก 

 ขัน้ตอนต่อไปของเราส�าหรบัโครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กบั”แบรนด์”โรตารี 
เราขอแนะน�าการรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะระดับโลกล่าสุด : People of 
Action การรณรงค์นี้มุ่งหมายที่จะท�าให้ เรื่องราวของโรตารีมีชีวิตชีวา ในแบบที่จะท�าให้
ช่องว่างระหว่างเพียงแค่การรับรู้ กับความเข้าใจของสาธารณชนหดแคบลง การรณรงค์
หรือแคมเปญ People of Action สื่อสารถึงสาระส�าคัญของโรตารี และสะท้อนค่านิยม
ของเราได้มากมาย

 ดังนั้นภูมิภาค 12 โรตารีสากล ซึ่งประกอบด้วยภาค 3300, 3310 มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และบรูไน 3330 3340 3350 และ 3360 ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว จึง
ได้จัดการประกวดภาพโปสเตอร์ People of Action ข้ึนเพื่อกระตุ้นให้โรแทเรียนและ
สโมสรได้ตระหนักถึงพลังของการสื่อสารเรื่องราวโรตารีในแบบ “คนพูดจริงท�าจริง” 

 โดยเปิดโอกาสให้ทัง้ 6 ภาคคดัเลอืกภาพโปสเตอร์ People of Action ทีด่ทีีส่ดุ 
3 ภาพ จากแต่ละภาค ส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาค เพื่อหาภาพที่ดีที่สุด 3 ภาพ โดย
มีเงินรางวัลให้กับสโมสรกลับไปใช้ในกิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะโรตารีต่อไป 
และภาพที่ผ่านเข้าประกวดทั้งหมด จะมอบให้โรตารีสากลบรรจุไว้ใน Brand Center ใน 
Website ของโรตารีสากล เพื่อให้สโมสรต่างๆ ทั่วโลกน�าไปใช้ต่อไป 
 
 กตกิาการประกวดสามารถขอรบัได้ทีป่ระธานคณะกรรมการส่งเสรมิภาพลกัษณ์
สาธารณะโรตารีภาคของทุกภาค หรือดูได้ที่ http://m.rotary3330.org/news1/163

People of Action 
อผภ. นพ.สงวน คุณาพร
สโมสรโรตารีทุ่งคา
Assistant Rotary Public Image 
Coordinator – ARPIC, 
Region 12 เราต้องท�าให้ผู้คนเข้าใจให้ได้ว่า 

อะไร คือ สิ่งที่เรายึดมั่น
เราแตกต่างกับคนอื่น หรือ องค์กรอื่นอย่างไร 
ท�าไมเราถึงมีความส�าคัญกับโลกใบนี้

26  กันยายน-ตุลาคม 2563

D.3330
People of Action



สโมสรโรตารีท่าม่วง 
 โดย นย. ประเสริฐ กาญจน์ทรงพล น�าทีมร่วมกันปลูก
ต้นไม้ตามโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยล�าทราย จ. กาญจนบุรี

สโมสรโรตารรีาชบรุร่ีวมกบัสภาองค์กรชมุชนเทศบาลเมอืงราชบรีุ 
 จัด “โครงการโรตารีราชบุรีร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
ครั้งที่ 2 ร่วมแจกเคร่ืองอุปโภคบริโภคกับผู้สูงอายุและผู้พิการเขต
เทศบาลเมืองราชบุรี จ. ราชบุรี

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์
 ร่วมกับโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ได้จัดท�าโครงการส่ง
เสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท�าตามศาสตร์พระราชา เพื่อให้
นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนและช่วยเหลือครอบครัวได้ 
จ�านวน 267 คน และมีการฝึกทักษะอาชีพ จ�านวน 13 อาชีพ

สโมสรโรตารีนครปฐม 
 โดยการน�าของ นย.ต�านาน ชษุณะทศัน์ พร้อมด้วยสมาชิก 
ได้ท�าการมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีนในจงัหวดันครปฐม จ�านวน 
5 โรงเรียน เพ่ือสร้างโอกาสทางการศกึษาให้กบัเยาวชน โดยมอบทุน
การศกึษาให้กบันกัเรยีนทัง้สิน้ 489 คนทนุละ 1,000 บาท รวมมลูค่า
ทั้งสิ้น 489,000 บาท โดยมี ผชภ. ปริญญา บุญส่งเจริญ ผู้ช่วย            
ผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 24 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร ์
 ต ้อนรับ ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร ์อินทร ์และแอนน ์                
อน. นิตยา จันทร์อินทร์ มาเยี่ยมชมโรงเรียนต�ารวจตะเวน                      
ชายเเดนบ้านชายควน อ. สะเดา เพื่อมอบหนังสือภาษาอังกฤษรวม
ถงึเสือ้ผ้าให้กับทางนกัเรยีนเเละคณุครโูดยได้รบับรจิาคจากสโมสรคู่
มิตร Port Lang, Malaysia ได้รับความร่วมมือจากประเทศสิงคโปร์
เเละเยี่ยมชมโครงการน�้าสะอาด บริจาคเครื่องกรองน�้า มูลค่า 
200,000 บาท ที่เป็นโครงการระหว่างประเทศ

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง
 รอยยิ้มของผู้พิการ & ด้อยโอกาสที่ได้รับรถเข็นคันใหม่
แทนของเดิมที่ช�ารุด โดยส่งมอบ ณ ต. มะขามล้ม อ. บางปลาม้า
จ. สุพรรณบุรี
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รทร. เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 เกอืบจะครบ 1 ปีแล้ว นบัตัง้แต่มกีารระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา ครั้งแรกช่วงพฤศจิกายน 2019 คนท่ัวโลกได้
ตระหนักแล้วว่า ไวรัสชนิดนี้ส่งผลต่อเรามากมายจริงๆ ตลอด
เวลาเกือบปี เราถูกหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่า สุขภาพดี
ส�าคัญมาก และมาก่อนระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานการป้องกัน
โรคต่างๆ ถูกก�าหนดออกมาเป็น New Normal หลายระลอก
เพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากโรค 
 แต่วันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะปฎิเสธได้ว่าระบบ
เศรษฐกจิทีก่�าลงัอยูใ่นขัน้วกิฤตแทน ส่งผลกระทบอย่างแรงไม่
แพ้ไวรัส หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว หลายคนตกงาน เด็กจบใหม่หมดหวังในการ
เริ่มต้นท�างานที่วาดหวัง SME ต้องเริ่มคิดแล้วว่าทุนที่มีอยู่จะ
ต่อชีวิตได้นานแค่ไหน
 จากตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ ของเราชาว               
โรแทเรียนที่ควรสร้างสรรโครงการดีๆ ในปีนี้ว่า จะท�าอะไรที่
สอดคล้องต่อปัญหาเหล่านี้ได้บ้าง การมุ่งเน้นด้านเครื่องมือ
แพทย์หรอืผลสมัฤทธิด้์านการป้องกนัโรค อย่างเดยีวคงไม่เพยีง
พออีกต่อไป การเพิม่โอกาสด้านอาชพีและเศรษฐกจิชุมชน น่า
จะเป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์และส�าคัญไม่น้อย “Together, 
moving forward” ค่ะ

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

 คงไม่มอีะไรจะสนกุเท่ากบัการได้เดนิทางท่องเทีย่วในช่วงฤดหูนาว
ของบ้านเราอีกแล้ว ในช่วง ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี จังหวัดอุดรธานี
จะมเีทศกาลเท่ียวทะเลบวัแดง ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีต่ดิอนัดบัโลกทเีดยีว 
นอกจากนี ้อดุรธานยีงัมสีถาทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็น Destination ทีมี่ชือ่เสยีงหลาย
แห่ง ไม่ว่าจะเป็น วัดค�าชะโนด วัดภูก้อน และ อารยธรรมบ้านเชียง 
 นอกจากน้ี หากท่านได้มีโอกาสเดินทางมาท�าธุระหรือพักผ่อนท่ี
จังหวัดอุดรธานีหรือใกล้เคียง และนิยมการพักในสถานที่ที่สามารถดื่มด�่ากับ
บรรยากาศบ้านๆ สบายๆ ในรปูแบบทีไ่ม่ใช่อาคารตกึสงู ขอแนะน�าทีพ่กัของ
สมาชิกโรแทเรียนของเราที่ชื่อว่า “บ้านบัว นอนเล่น” ซึ่งมีที่มาของชื่อไม่ซับ
ซ้อน เพราะทีพ่กันอกจากจะเป็นแบบบ้านกึง่ไทยซึง่มจี�านวนเพยีง 5 ห้องพัก
แล้ว ยังมีบึงบัวที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 20 ไร่ (ที่ต้องแอบกระซิบว่าจริงๆ 
แล้วเจ้าบ้านไม่มปัีญญาถมทีเ่ลยต้องปล่อยให้เป็นบงึบวัอยู่แบบนัน้) ให้ได้นอน
เล่นชิลล์ๆ ชมบัว ชมสวนไปพร้อมกันตามชื่อ 
 ยิง่หากได้มาพกัในช่วงธนัวาคม-กมุภาพนัธ์ อนัเป็นช่วงฤดทู่องเทีย่ว
ทะเลบัวแดงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี จะยิ่งเหมือนได้ความสุขคูณ 2 
เพราะชมทะเลบัวแดงเช้าตรู่ แล้วมานอนชมบัวสายต่อในที่พัก ไปพร้อมกับ
จปิกาแฟสดทีม่ไีว้บรกิารผูเ้ข้าพกันัง่เล่น นอนเล่นไป กจ็ะคล้ายอยูใ่นโอเอซิส
เลยทเีดยีว ด้วยการเป็นทีพ่กัเล็กๆ ผู้มาพกักจ็ะได้บรรยากาศสบายๆ ได้สมัผสั
ข้าวของเครือ่งใช้ทีม่คีวามเป็นกมิมคิเฉพาะตวัทีห่าได้ยากยิง่ จองล่วงหน้าได้ที่ 
082-3048887 หรือทาง FB: บ้านบัวนอนเล่น ท่านที่สามารถใช้สิทธิ         
“เที่ยวด้วยกัน” ได้ต้องไม่พลาด

พักแบบบ้านไทยร่วมสมัย

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”



และวันนี้ เราก็ต้องมาเจอกับค�าที่ว่า 
New Normal 

ที่ท�าให้ทั้ง พฤติกรรมของผู้บริโภค 
และ เจ้าของธุรกิจ ต้องเปลี่ยนแปลงไป

 ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีใครไม่รู้จักค�าว่า “New Normal” ค�าที่ดูเหมือนจะ
ง่ายๆ แต่ไม่ง่ายอย่างที่คิด COVID-19 ท�าให้ทุกคนต้องระวังตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนต้องท�าให้มีการางแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ทกุคนต่างได้รบัผลกระทบ ดฉินัมธีรุกจิส่วนตวัทีท่�ามาตัง้แต่สมยัคณุพ่อคุณแม่ เปิด
ร้านถ่ายรูป รับอัดภาพ ล้างภาพ สมัยที่ยังเป็นฟิล์ม หลายๆ ท่านคงเคยผ่านช่วงเวลานั้นมา 
มันเฟื่องฟูมากจนมาเปล่ียนเป็นดิจิตอล เริ่มมีบทบาทมากกับวงการส่ือสารทางภาพ ผู้คนท่ี
เคยต้องมาล้าง-อัด ก็เริ่มลดน้อยลงไปกว่า 50% หรือกว่านั้นมาก
 วันนั้นท�าให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองว่า เราจะท�าอย่างไรกันต่อไปในภายภาค
หน้า หลายๆ ธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการตามยุคสมัยให้ทัน บางคนก็ถึงกับต้องเลิกท�า
หรือปรับตัวกันอย่างมากเหมือนกับธุรกิจที่ดิฉันท�าอยู่ และวันน้ีเราก็ต้องมาเจอกับค�าท่ีว่า 
New Normal ที่ท�าให้ทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค และเจ้าของธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงไป ไม่
ว่าจะเป็นการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่สาธารณะ การท่องเที่ยวต่างประเทศ
น้อยลง (ยังไปไม่ได้) การซื้อของกินของใช้ตุนไว้ยามฉุกเฉิน พยายามไม่ออกจากบ้านถ้าไม่
จ�าเป็น เริ่มท�างานที่บ้าน (work from home) ใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น ลดการ
ใช้จ่ายกับของฟุ่มเฟือย หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น การรักษาระยะห่างทางสังคม การ
ลงทะเบียนไทยชนะ และอีกหลายอย่างที่เป็นมาตรการก�าหนดของภาครัฐ
 ดงันัน้ เราจงึต้องปรบัเปลีย่นตนเองเพือ่ทีจ่ะอยูก่บัมันให้ได้ ทางธรุกจิกต้็องหาอะไร
ท�ามาเสริมกับที่ท�าอยู่แล้วเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้ ธุรกิจของเราอยู่รอด เช่น ท�าอาหารหรือขนมที่
พ่อแม่เคยท�าให้เราทานมาท�าขายเพือ่เสรมิรายได้ทีอ่าจจะไม่พอ จดัส่งตามบ้าน ท�าตามค�าสัง่
ซ้ือ อาจน�าเสนอผ่านมือถือ ผ่านช่องทางสื่อโซเซ่ียวต่างๆ ที่จะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อกลุ่ม            

เป้าหมายได้ หรือขายผ่าน OTA ขายของต่างๆ เรียกง่ายๆ ว่าหารายได้เสริมหากเห็นแล้วว่า
รายได้ไม่มากเหมือนที่เคยเป็น เพ่ือให้เราสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขและสบายใจ 
เพราะเราต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ และต้องยึดในหลัก           
ค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ท่านได้สอนถึงความพอเพียง เราต้อง
สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ให้ได้ค่ะ

New Normal วิถีชีวิตใหม่

ชีวิตที่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ผชภ.กนกวรรณ ปัญญานนท์วาท 
เลขานุการภาค 3340
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D.3340
District Training Assembly

ภาค 3340 ได้จัดอบรม DTA ประจ�าปีโรตารีนี้ 
โดยแบ่งออกเป็นการประชุม 3 ครั้ง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัว อันอาจเสี่ยงต่อ

การแพร่ระบาดของไวรัสตามมาตรการป้องกันโรคของภาครัฐที่ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งในทุกที่ที่
จัดการประชุมจะมีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2563-64 ทุกครั้ง

โดยก�าหนดให้ครั้งที่ 1 จัดที่จังหวัดศรีสะเกษ 
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อสโมสรที่เข้าร่วมได้แก่ เขต 10,11,12,13 

ครั้งที่ 2 จัดที่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
ประกอบด้วยสโมสรในเขต 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 

ในการอบรม DTA ครั้งที่ 2 นี้ ได้มีงานสถาปนาผู้ว่าการภาค วิมล คชิทักษ เพิ่มเติมด้วย 
และครั้งที่ 3 จัดที่จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยสโมสรในเขต 1-7

การจัดการอบรม DTA ภาค 3340



สโมสรโรตารีท่าเรือตราด 
 น�าโดย นย. สมพร ไกรสมทุร ร่วมกบั สโมสรโรตารกีรงุเทพ
ใต้ ภาค 3350 มอบเครื่องกรองน�้า มูลค่า 75,000 บาท และหนังสือ
อ่านเสรมิทกัษะมูลค่า 15,000 บาทให้กบัโรงเรยีนอ่าวใหญ่พทิยาคาร 
อ. เมอืง จ. ตราด โดยมสีโมสรโรตารตีราดและสโมสรโรตารเีกาะช้าง 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สโมสรโรตารีพลูตาหลวง
 ร่วมกิจกรรมด�าน�้าเก็บขยะใต้ทะเล

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น 
 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ณ 
พุทธมณฑลอีสาน จ. ขอนแก่น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้- ต้นเสลา 
ซากุระแห่งอีสาน เป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานในอนาคต

สโมสรโรตารีศรีสะเกษ และสโมสรอินเทอร์แรคท์วิทยาลัย
สารพัดช่างศรีสะเกษ 
 น�าโดย อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสมชัย บุดดา และ อน.          
บุญชู แพงบุดดี ออกค่ายอาสาปรับปรุงโรงเรียนบ้านหนองจิก           
ต. ภูฝ้าย อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ ตามโครงการจิตอาสาบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน

สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์
 มอบรถวิลแชร์ 3 คันให้กับผู้ป่วยในเขต อ. กมลาไสย และ
มอบมุ้ง 20 หลังให้กับคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 
สโมสรโรตารีเมืองขลุง และ สโมสรโรตารี E- club ภาค3340
 ร่วมกันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยการมอบเครื่อง
กรองน�้า เครื่องท�าน�้าเย็น แมส มุ้งกันยุง มอบทุนการศึกษา ร่วม
ท�าบุญโรงทานให้กับโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อ. ขลุง จ. จันทบุรี       
ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษารับมอบให้การต้อนรับ
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 สวัสดีค่ะ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 ก้าวสูไ่ตรมาสสดุท้ายของปีแล้ว COVID – 19 ทีพ่วก
เราท�าใจยอมรับว่าจะอยู่กับมันให้ได้ ก็ท�าท่าจะมีเรื่องตื่นเต้น
ให้เริ่มกังวลว่าจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานเท่าไร เน้ือหาใน
ฉบับนี้จึงยังน�าเสนอ เรื่องของนักธุรกิจชาวโรแทเรียนของเรา
ที่ประสบภาวะวิกฤตในช่วงน้ัน ว่าเขาอยู ่รอดและฟันฝ่า
เหตุการณ์นั้นมาจนถึงวันน้ีได้อย่างไร เป็นเรื่องหลากหลาย
อาชีพ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ

 ทั้งยังขอเชิญชวน ให้พวกเราช่วยอุดหนุนกันในยาม
ที่มองหาร้านอาหาร หรือที่พักเมื่อเดินทางด้วยนะคะ ดิฉันขอ
ยกตัวอย่างร้านอาหารและท่ีพักของภาค 3350 พอเป็น
แนวทาง และแม้เราจะเดินทางไปเที่ยวต่างภาค สโมสรโรตารี 
ก็มีอยู่ทั่วไปทุกจังหวัด 

 ภาพกิจกรรมในฉบับนี้ นอกจากการสัมมนาอบรม
ของภาค 3350 ในปี 2020 – 2021 ยังมีงานภาคที่ตกค้างจาก
ปี 2019 – 2020 นัน่คอืงานการประชมุใหญ่ภาค และงานสดดุี
จากผู้ว่าการภาคซ่ึงเพิ่งมีโอกาสจัดได้ในช่วงน้ี รวมไปถึงภาพ
กิจกรรมต่างๆ จากอีกหลายสโมสรค่ะ

  ในช่วงของการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อันเนื่องมา
จาก COVID – 19 ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีใครเคยคิดมาก่อน แถมยังคาดเดาไม่ได้
ว่าจะจบลงอย่างไร และเมื่อใดน้ัน หากคิดในทางที่ดีก็เป็นเรื่องที่ท�าให้พวก
เราคนไทยด้วยกันหันมาใส่ใจดูแลกันมากขึ้น เน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่ยัง
อยู่ในช่วงที่ปิดอยู่ คนในไม่ให้ออก คนนอกไม่ให้เข้า หลายท่านที่เคยเดินทาง
ท่องเทีย่วต่างประเทศเป็นประจ�ากย็งัต้องอดทนต่อไปอีกระยะหนึง่ จงึขอเป็น
ก�าลังใจให้กับทุกคนที่มีผลกระทบในด้านต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 เท่าที่ผ่านมา โรแทเรียนเรามักจะอุดหนุนธุรกิจของพวกเราด้วย
กันเองอยู่แล้ว ในช่วงที่ยังไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้น้ี ดิฉันขอเชิญชวนให้ทุก
ท่านเทีย่วทัว่ไทยค่ะ ช่วยกนัอดุหนนุธรุกจิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีพ่กั ร้านอาหาร 
ร้านค้า ร้านกาแฟ ฯลฯ ของโรแทเรียนเรา ขอยกตัวอย่างสัก 2 - 3 จังหวัด
ในภาค 3350 รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามจากสโมสรโรตารี
ในจังหวัดนั้นๆ ค่ะ

จังหวัดลพบุรี
อน. ณัฐนันทน์ จึงส�าราญ (สโมสรโรตารีลพบุรี) ร้านอาหาร “บัวหลวง” 
อน. ชุติมา ทัศสุรินทร์ (สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี) ร้านอาหาร            
“ลพบุรีสเต็กเฮาส์” 
อน. ละเอียด ศุกระมงคล (สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี) ที่พักและ       
ร้านอาหาร “Farsai Homestay”
อน. ปิ่นทิพย์ สุจริตมโนธรรม (สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี) ร้านอาหาร 
“Mango Restaurant”
รทร. สรุย์ี พนัชนะ (สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบรุ)ี ร้านกาแฟ “คอกาแฟ” 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อน. สุดาพร ศิริเบญจกพร (สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา) ร้านอาหาร 
“สายน�้าป้อมเพ็ชร” ตั้งอยู่ริมแม่น�้า
นยล. ประสงค์ กลิ่นสวาสดิ์หอม (สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา) โรงแรม 
“โตบักเส็ง” เป็นโรงแรมและร้านอาหารตั้งอยู่ อ.นครหลวง 
อน. ทิพย์รัตน์ อร่ามโรจน์ (สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา) ร ้าน                                
“สุรัช หมูกะทะ” อยู่ในตัวอ�าเภอเมือง 
อน. ทรงวุฒิ กีรติจินดา (สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา) ร้านอาหาร             
“บ้านสวนอิ่มสุข” อยู่ใกล้กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา
อน. สโรชา บุญรอดวงศ์ (สโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัย) ร้านอาหาร             
“ต�าหนักแก้ว” อยู่ตรงข้ามสนามกีฬา อบจ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอ่างทอง นย. วราภรณ์ แจ่มใส (สโมสรโรตารีอ่างทอง) ร้านขนม     
“ออกัสก้า”
จังหวัดสระบุรี อน. อรอนงค์ ตั้งพิทักษ์กุล (สโมสรโรตารีสระบุรี) ร้าน          
“The Resident Cafe” 
อน. สิรลัิกษณ์ ปานแก้ว (สโมสรโรตารหีนองแค)  ร้านกาแฟ “The T House”
รทร. แววตา หัตถ์พงษ์  (สโมสรโรตารีหนองแค) โรงแรมทองหนึ่งพลัส

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”



รทร. กุนณบุศย์ รุณภัย 
สโมสรโรตารีคันนายาว
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้จัดการบริษัทน�าเท่ียวต่างประเทศ อยากเล่า
ประสบการณ์ที่ทางบริษัทกระทบจากไวรัส COVID-19 แบ่งปันให้
ทุกคนได้ฟังครบั ธรุกจิน�าเทีย่วต่างประเทศปกตแิล้วลกูค้าจะเยอะ
ช่วงวันหยุดยาว และฤดูท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ เช่น เราจะ
ขายทวัร์ช่วงเมษายนหรอืสงกรานต์กต้็องเริม่ขายกนัตัง้แต่ต้นปี พอ
เกดิวิกฤติ COVID-19 สิง่แรกท่ีเกิดขึน้กับเราในต้นเดือนกุมภาพนัธ์
คือ ลูกค้าทยอยขอคืนเงินมัดจ�า ขอคืนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเราไม่
ได้รบัลกูค้าใหม่ และคอยเตอืนลกูค้าทีจ่ะเดนิทางไปด้วย ทางบรษิทั

เริ่มประชุมหาทางออกกัน และประเมินว่าเรื่องนี้น่าจะหนักและคงจะยาวไปอย่างน้อยๆ ถึง
มถินุายน ในการประเมนิคร้ังแรกเราคยุกบัทกุคน พนกังานกเ็ข้าใจ เพราะเค้ารูว่้าเราจะได้ก�าไรต่อ
เมื่อลูกค้าช�าระเงินส่วนที่เหลือหลังเก็บมัดจ�าเรียบร้อยแล้ว ช่วงแรกเราให้พนักงานท�างานที่บ้าน 
โดยจ่ายเงินเดือน 30% เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่พอถึงเดือนมิถุนายน เราก็พูดกับเค้าตรงๆ ว่า
ทางบริษัทไม่ไหวแล้ว เพราะเงินเข้าเป็นศูนย์ มีแต่เงินไหลออก ตอนนี้ทุกบริษัทเป็นเหมือนกัน
หมด ตั้งแต่เมษายนทุกคนในบริษัทเริ่มขายของกิน บางคนขายเสื้อผ้า บางคนขายอาหารเสริม 
ขายดีบ้างไม่ดีบ้าง แค่ช่วยให้พนักงานพอมีรายได้ เราก็อธิบายให้เค้าฟังว่าที่เราจ่ายอยู่ตอนนี้คือ
เงินเก็บของบริษัท และก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนถ้าไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 
 การช่วยเหลือจากภาครัฐเราแทบไม่ได้หวังอะไรเลยครับ นโยบายตอนน้ีท่ีออกมา
ได้ประโยชน์เฉพาะโรงแรมกบัสายการบนิ เรากต้็องท�าใจและชาวท่องเท่ียวกต้็องสูต่้อไปเพราะเรา
ไม่สามารถหยุดแล้วปล่อยไปจนกว่าจะดีได้ เพราะการสื่อสารกับลูกค้านั้นก็ค่อนข้างส�าคัญ และ
หลังจากนี้คงมีบริษัทที่หายไปเลยมากกว่า 30% ฉะนั้นเมื่อตลาดกลับมาอีก 6 เดือนอาจจะเป็น
โอกาสส�าหรับเราก็ได้ ตอนน้ีจึงหันมาท�าทัวร์ในประเทศแทน แต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่รู้ว่าการ        
ตอบรับจะเป็นอย่างไร ทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายก็ลดลง พนักงานเข้าใจ และเรายังสนับสนุนกันต่อ
ไป วิกฤตินี้น่าจะรับผลกระทบแทบทุกคน ก็ขอเป็นแรงใจให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปให้ได้ครับ

อน. คมสันต์ น้อยศรี
สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน
       ไพบูลย์ไก่ย่างสิงห์บุรีถือว่าเป็นร้านอาหารริมถนนใหญ่สาย
เอเซียฝั่งขาขึ้นเหนือ ท�ากิจการมานานกว่า 30 ปีแล้ว เป็นร้าน
อาหารขนาดใหญ่ จุแขกได้ครั้งละกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่เพื่อน 
ครอบครัว กรุ๊ปทัวร์ หรือแม้กระทั่งจัดงานแต่งงาน ประชุมสัมมนา 
ก็จะจัดกันที่นี่
 อน. คมสันต์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ               
ผู้จัดการบริษัท ไพบูลย์ไก่ย่าง เรสโตรองต์ จ�ากัด เล่าให้ฟังว่า ก่อน
ที่จะเกิดเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 นี้ เศรษฐกิจเริ่มแย่ตั้งแต่

ปลายปีที่แล้ว จากเดิมที่เศรษฐกิจดี คนเข้าร้านเต็มโต๊ะ 100% นับตั้งแต่ปลายปี 2562 คนเข้ามา
ทานอาหารเพียง 70% ซึ่งวิธีการปรับตัวของร้านในช่วง COVID-19 ก็คือการส่งอาหารเดลิเวอร์รี่
เองและฟู๊ดแพนด้า การลดราคาอาหาร อะไรทีป่ระหยดัได้กต้็องท�า ปรบัลดเวลาวันท�างานพนักงาน
จากรายเดอืนเป็นรายวนั เหลอืเพยีงคนละ 10 วัน โดยยังรักษาพนกังานไว้ทุกคน สนบัสนนุอาหาร
ในวันที่พนักงานไม่ได้มาท�างานทั้ง 3 มื้อ ปรับลดสต๊อกวัตถุดิบให้ลดลง 
 นอกจากนี้ยังคงต้องมีมาตรการปรับตัวช่วงโควิด-19 ตามภาครัฐ เช่น การจัดโต๊ะ
อาหารให้ห่างกันระยะ 1 เมตร ท�าคลีนนิ่งทุกวัน เช็ดโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์ พนักงานล้างมือบ่อยๆ 
และสวมหน้ากากทุกคน การขายอาหารเน้นส�าหรับทานคนเดียว เป็นต้น เป็นความโชคดีของ
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ฟู้ดแพนด้าได้เข้ามาเปิดให้บริการในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นก่อนช่วงปิด
ประเทศเพียงไม่กี่สิบวัน ถือว่ามาได้ถูกจังหวะเวลาพอดี จึงท�าให้การปรับตัวสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ยอดขายหน้าร้านจากที่เคยป็น 100% หายไปหมด แต่กลับได้ยอดจากฟู้ดแพนด้า 
50% ซึ่งยังพอรักษาสถานการณ์ให้ประคับประคองผ่านพ้นไปได้ ทั้งนี้ทางร้านยังได้มีการปรับตัว 
ไปส่งอาหารเอง โดยน�าพนักงานที่ร้านที่มีมอเตอร์ไซต์อยู่แล้ว ประมาณ 10 คน เป็นพนักงานจัด
ส่งอาหาร จงึท�าให้อยูร่อดพ้นมาได้ ในเรือ่งโปรโมชัน่นัน้ ทางร้านมกีารส่งฟร ีในระยะ 6 ก.ม. และ
จัดส่งทั้งจังหวัดสิงห์บุรีและใกล้เคียง ไกลสุดถึง 35 กิโลเมตร ซึ่งทางร้านมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว จึง
ท�าให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าได้ไว ท�าให้บริการจัดส่งของทางร้านเป็นไปได้อย่างดีมาก หลังจากผ่าน
พ้นช่วงวิกฤติ มาแล้ว 
 ณ ปัจจุบัน ไพบูลย์ไก่ย่างสิงห์บุรี เปิดให้บริการตามปรกติทุกวัน ในเวลา 10.00-
21.00 น. ส�ารองที่นั่งที่ 099-1040362 หรือ Facebook : paiboonkaiyang โดยทางร้านยังคง
มาตรการเข้มงวดทางสาธารณสุขอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกปลอดภัย และยินดีต้อนรับ        
มวลมิตรโรแทเรียนจากทั่วทุกสารทิศที่ผ่านมาแถว จ. สิงห์บุรี เชิญแวะมาอุดหนุน ยินดีต้อนรับ
ทุกท่านอย่างเต็มใจยิ่งครับ

นย. สมชัย สมสุข 
สโมสรโรตารีลุมพินี
 โรงแรม W Station ตัง้อยูบ่รเิวณซอยกรงุธนบรีุ 2 ใกล้
กบั BTS วงเวียนใหญ่ มห้ีองพกัให้บรกิารรวมกว่า 40 ห้อง มบีรกิาร
ทีจ่อดรถ พร้อมทัง้มร้ีานอาหาร Jack Diamond Bistro & Bar เปิด
ให้บรกิารทัง้ลกูค้าโรงแรม และลกูค้าทัว่ไป ในช่วงปกตนิัน้ฐานลกูค้า
ของทางโรงแรมฯ และร้านอาหารฯ เป็นชาวต่างชาติถึง 80% จึง
ท�าให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงระยะการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19
 การปรบัตวั / วธิกีารด�าเนนิงานของโรงแรมฯ และร้าน

อาหารฯ ในช่วงนัน้คอื เราได้ปรับฐานลกูค้ามาเน้นเป็นชาวไทย เพิม่กลยทุธ์ทางด้านราคาให้เหมาะ
กับกลุ่มลูกค้าคนไทย ปรับรอบการท�างานของพนักงาน พร้อมกับปรับเปลี่ยนแผนการตลาดเพื่อ
เจาะกลุม่เป้าหมายคนไทยมากขึน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมานัน้ เราได้เปิดให้บรกิารทัง้ในส่วนของ
โรงแรมฯ และร้านอาหารฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานของเรามีรายได้ 
 ผมและคณะผู้บริหารขอขอบคุณสโมสรโรตารีลุมพินี ที่ไว้วางใจใช้บริการสถานที่
ของทางโรงแรม W Station และร้านอาหาร Jack Diamond Bistro & Bar เพื่อจัดงานประชุม 
และงานเลีย้งต่างๆ พร้อมทัง้ขอเชญิชวนมติรโรแทเรยีนทกุท่านเข้าร่วมประชุมหรือตดิต่อใช้บรกิาร
สถานที่ในราคามิตรภาพ

อน. วรมน ใบหยก 
สโมสรโรตารีกรุงเทพ-กล้วยน�้าไท
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ที่ระบาด ในปี 2563 หนึ่ง
ในกิจการที่ได้รับผลกระทบมาก คือกิจการโรงแรมและกิจการ     
ท่องเทีย่ว วิกฤตครัง้น้ี นับว่าเป็นวิกฤตมากทีส่ดุส�าหรบักิจการด้าน
การท่องเทีย่วโรงแรม ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่กระทบไปทัว่โลก 
เครอืโรงแรมใบหยกกเ็ป็นหนึง่ในกจิการทีไ่ด้รบัผลเช่นกัน  ในวกิฤต
เช่นนี ้กจิการทกุแห่งแทบจะไม่มรีายได้เพราะการปิดประเทศ ท�าให้
ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ต้นทุนการบริหารงานที่เป็นก้อนใหญ่ คือ
เงินเดือนพนักงานที่โรงแรมแบกไว้ถึงเกือบสองพันคน เมื่อรวมทุก

กิจการเข้าไว้ด้วยกัน เรามีภาระทันทีเดือนละเกือบ 30 ล้านบาทที่ต้องจ่ายออกไปทุกเดือน 
 อย่างไรกด็ ีเครอืโรงแรมใบหยกให้ความส�าคญักบัทรพัยากรมนษุย์ คอืผูบ้รหิารและ
พนักงานของเราทุกคน เพราะในเวลาที่กิจการเราดี ทั้งผู้บริหารและพนักงานต่างก็ท�างานหนัก
เพือ่ให้บรกิารลกูค้าอย่างดีทีส่ดุ ดังน้ัน ในเวลาวิกฤต การปลดพนักงานออกจึงเป็นทางเลอืกสดุท้าย
ที่เราคิดจะท�า นับว่าในความโชคร้ายยังมีโชคดี ที่ทางรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนออกมาช่วยได้ทัน
เวลา โดยทางโรงแรมเลือกใช้การเยียวยาที่ภาครัฐสนับสนุนคือการสั่งปิดกิจการชั่วคราว และเรา
ช่วยออกเอกสารให้พนักงานสามารถไปรับเงินช่วยเหลือจากส�านักงานประกันสังคม ได้ในอัตรา 
62 เปอร์เซน็ต์ของค่าแรงขัน้ต�า่ และทางโรงแรมสมทบให้ครบ 75 เปอร์เซน็ต์ของค่าแรงข้ันต�า่ตาม
กฎหมายจนครบ 3 เดือนด้วยวิธีนี้ โรงแรมสามารถประคองกิจการไปได้และพนักงานยังคงมีราย
ได้ ไม่ได้ตกงาน แม้อาจจะมรีายได้ลดลงบ้าง แต่แลกกบัการไม่ต้องเดนิทางมาท�างานหรือมาท�างาน
น้อยวันลงกค็ดิว่าพนักงานคงจะพออยูไ่ด้ และแม้ในเวลาทีปิ่ดกจิการช่ัวคราว ส่วนของครวัพนกังาน 
เรายังคงท�าอาหารให้พนักงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้มีกินทุกวันทุกมื้อเหมือนปกติ เนื่องจากใน
ระหว่างนี้โรงแรมจัดเวรยามพนักงานบางส่วนเข้ามาผลัดกันท�าความสะอาด ดูแลความปลอดภัย 
ให้เหมือนปกติที่สุด เพราะเราเตรียมพร้อมส�าหรับการเปิดให้บริการตามปกติ ได้ตลอดเวลา เมื่อ
ครบ 3 เดือน เราจึงลองเปิดให้บริการบางส่วน เช่น โรงแรมใบหยกสกาย สามารถขายอาหารส่ง
ตามบ้านได้ และต่อมาเมื่อเปิดขายบุฟเฟ่ต์ได้ เราก็ค่อยๆ ทยอยเปิด และปฏิบัติตามระเบียบการ
มาตรฐานความปลอดภยัทีเ่พิม่ขึน้ของทางภาครฐั เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัย สบายใจ เช่น ตอนส่งอาหารตามบ้านที่เราท�าคือใบหยกเดลิเวอรี่ เราใช้พนักงานของเรา
ส่งอาหารเองท�าให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาดและมารยาทของพนักงาน เรามีการอบรมก่อนให้
ปฏิบัติงานจริง จนมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับแต่บริการที่ดี อีกความโชคดีคือการที่บุฟเฟ่ต์ใบหยก     
สกายเป็นทีนิ่ยมอยูแ่ล้ว ส�าหรบัลกูค้าชาวไทย ลกูค้าชอบบฟุเฟ่ต์ อาหารจีน และอาหารทะเลของ
เราท�าให้การกลบัมาเปิดบรกิารเป็นเรือ่งไม่ยากส�าหรบัเรา อย่างไรกด็ ีล�าพังเฉพาะการบรกิารด้าน
อาหารอย่างเดียวคงไม่พอเพียงที่จะท�าให้เราอยู่รอดได้ เพราะรายได้ยังถือว่าไม่ถึงครึ่งของที่เรา
เคยท�าได้ ซึ่งจะดีกว่ามากหากสามารถได้รายได้ส่วนของห้องพักเข้ามาเสริมอีก 
 ขณะน้ี โรงแรมบางส่วนทยอยเปิดแล้ว และเราหวังว่าจะได้รบัการสนับสนนุทีดี่จาก
คนไทยในประเทศ ช่วยกันสนับสนุนกิจการของคนไทยด้วยกันในเวลาวิกฤตเช่นน้ี เพื่อให้เรา
สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้จนกว่าวิกฤตจะคลี่คลาย ขอฝากกิจการเครือโรงแรมใบหยก ไว้ ณ ที่
นี้ด ้วยนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมและอัตราค่าที่พักได้จากเว๊บไซต์ www.
baiyokehotel.com ค่ะ

New Normal วิถีชีวิตใหม่
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D.3350
Seminar

การสัมมนามูลนิธิโรตารี และ การบริหารกองทุนสนับสนุน ภาค 3350 
ณ มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

การสัมมนา สมาชิกภาพและภาพลักษณ์ และการสื่อสารสาธารณะ ภาค 3350
ณ มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563



สโมสรโรตารีกรุงเทพ-นวมินทร์ มอบเสื้อกันฝนให้กับสถานีต�ารวจคันนายาว

และเทศกิจเขตคลองสามวา

สโมสรโรตารีปทุมวัน แจกข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ให้กับชุมชนหมู่ 6 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ณ โรงเรียนบ้านห้วยสวนพลู 

งานสถาปนาอินเทอร์แรคท์โรงเรียนต่างๆ

งานการประชุมใหญ่ภาค ประจ�าปี 2563 จัดร่วมกับงานสดุดีจากผู้ว่าการภาค ปี 2562 - 2563 
ณ แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 - อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

สโมสรโรตารีราชเทวี จัดโครงการปฏิบัติการและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน  
ณ วัดโตนด จ.นนทบุรี
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน 

 สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน และผู้อ่าน 
ทุกๆ คน เข้าสู่เดือนที่ประเทศไทยคลายล็อคเฟสต่างๆ ลงไป
เนือ่งจากการควบคมุการแพร่กระจายของผูต้ดิเชือ้ COVID-19 
ได้ ในภาค 3360 ของเราก็เริ่มมีการพบปะมิตรภาพสังสรรค์
กัน โดยเฉพาะงานอบรมภาคหรืองานสัมมนาของภาค ที่ก่อน
หน้านี้จัดกันแบบออนไลน์มาโดยตลอด เพราะไม่สามารถ
พบปะกนัได้  โดยปฐมฤกษ์ของเราคอืงานสมัมนามลูนธิ ิสมาชิก
ภาพและภาพลักษณ์โรตารี ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผม
มีสกู๊ปการอบรมมาฝากทุกๆ ท่าน 
 ในฉบับนี้ นอกจากกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เริ่มจัด
กันขึ้นหลังจากคลายล็อคจากสโมสรโรตารีในภาค 3360 แล้ว
นัน้ ยงัมบีทความทีส่่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงชมุชนของจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยโรแทเรียนภาค 3360 ที่ท�าธุรกิจทัวร์ รวมไปถึง
บทความการแชร์ประสบการณ์ท่ีน่าสนใจในวิถีใหม่ New 
Normal ที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันของเราให้
ได้จากโรแทเรียนอีกท่านหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะ
เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่มากขึ้นนะครับ

  อาชีพหลักของผม เกดิขึน้
เมื่อ พ.ศ. 2522 เนื่องจากได้มีโอกาสไป
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 
2 ปี ปัจจุบันได้ต้ังบริษัททัวร์ข้ึนชื่อว่า 
“รันเวลทัวร์” และได้พบนักท่องเท่ียว
ชาวญี่ปุ ่น เขาเป็นโรแทเรียนสังกัด 
สโมสรโรตารโีคโชก ุจ. นากาโน่ ประเทศ
ญีปุ่น่ ภาค 2600 จงึได้พดูคุยกนัเรือ่งการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ในภาคเหนือ เช่น การ
ให้ทนุเดก็นกัเรยีนยากจน และสร้างบ้าน
ให้ชุมชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีบ้านอาศัย 
หลังจากนั้นจึงท�าโปรแกรมทัวร์ ผสม

ผสานทั้งทัวร์วัดและทัวร์เที่ยวชุมชนในแหล่งต่างๆ ของภาคเหนือ รวมท้ัง
ชกัชวนให้ชาวโรแทเรยีนจากญีปุ่น่ เข้าร่วมท�ากจิกรรมด้วยกนั โดยเฉพาะการ
ท�ากิจกรรมประกอบแว่นตา แล้วแจกให้ชุมชนของสโมสรโรตารีนครพิงค์
เชียงใหม่ 
 ที่ผ่านมาสถานที่ที่ผมประทับใจและอยากแนะน�าทุกท่าน ได้แก่ 
การท่องเที่ยวแบบชุมชนบ้านไร่กองขิง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ เป็นชุมชนส่ง
เสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชนเอง มคีวามโดดเด่นเรือ่งภูมปัิญญาชาวบ้าน เช่น 
การนวดเท้าไฟ (ย�่าขาง) ซ่ึงนับวันจะหาผู้สืบทอดยากลง มีแหล่งท่องเท่ียว
มากมายเช่น พชืสวนโลก ไนท์ซาฟาร ีวดัต้นเกวีย๋น อโุมงค์ต้นไม้ สวนสมนุไพร
ของชุมชน ฯลฯ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สมุนไพรพื้นบ้านหลายร้อยชนิด 
การสอนการนวดแบบโบราณย�่าขาง (นวดเท้าไฟ) โดยพ่อครูที่มีคาถาอาคม
ขลังฯ 
 เมือ่นกัท่องเทีย่วหรอืผูท้ีส่นใจมาเยอืน สามารถเข้ารบัการอบรมได้
หลายๆ ด้านเช่น การเรียนนวดย�่าขาง การเรียนท�าลูกประคบจากสมุนไพร 
การประดิษฐ์ใบเตยแบบลูกมะกรูดเป็นพวง การตัดตุงไส้หมู เม่ือเรียนจน
สามารถท�าได้เองทางชุมชนได้มอบให้กลับไปเป็นที่ระลึก และสุดท้ายขอ
แนะน�าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมี สมุนไพรไม้หอม ลูกประคบพืชสมุนไพร น�้าผึ้ง 
สบู่เหลวน�้าผึ้งเกรดเอ เกสรผึ้ง (ผสมน�้าชา กาแฟ ดื่ม) ท่านใดสนใจการท่อง
เที่ยวเชิงชุมชนนี้  สามารถติดต ่อได ้ที่ ผู ้ ใหญ่บ ้านสมศักดิ์  อินทชัย                           
โทร 092-515-5752 ครับ

อน.	รังษี	เรือนศร
สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”



New Normal วิถีชีวิตใหม่

ไม่เคยรู้จักนิยามของค�าว่า “วันหยุด”
ผชภ. สิริมนต์ สุขวัฒน์ 
สโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรี

 ส�าหรับชีวิตที่ท�าธุรกิจ เซเว่น-อีเลฟเว่น 4 สาขามานานกว่า 25 ปี ใครจะคิดว่า
ประตรู้านเซเว่น-อเีลฟเว่นจะมวีนัปิดเพราะน้องโควดิ นอกจากจะท�าให้น้องหมาหน้าเซเว่น
ไม่มีที่นอน ยังท�าให้หน้าของข้าพเจ้ามีรอยเท้ากามากขึ้น เพราะความเครียด ที่ยอดขาย
หายไปกว่าครึ่ง 
 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในตลาดสดของครอบครัว ก็หายไปด้วยเพราะแม่ค้าขาย
ของกนัไม่ได้ รายได้ลด รายจ่ายคงเดมิ เพิม่เตมิคือความเครยีดจากการดขู่าวรายงานตัวเลข
ผู้ติดเช้ือแต่ละวัน เวลาท่ีว่างมากขึ้น จะออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมตาม
แนวทางโรตารีก็ไม่ได้ ท�าไงดีหันหน้าเข้าหาวัดก็ไม่ได้อีก เจ้าอาวาสห้ามปฎิบัติธรรมช่วงนี้ 
ต้องอยู่ในที่โล่งและมีแสงแดดก็ต้องเข้าสวนสิคะ 
 เพราะความรกัตัวกลวัตายเริม่เข้าสวนปลกูผกัปลอดสารพษิ เรยีนรูจ้ากยทูปู ท�า
ไปท�ามาสร้างโรงเรือนกางมุ้งสะ 4 หลัง ตอนแรกก็แจกจ่ายผลผลิตให้เพื่อนๆ โรตารีชิมกัน 
พอลงสื่อโซเชียลก็มีลูกค้าสนใจ ปัจจุบันสามารถขายผักสลัด/ผักปลอดสารพิษได้ 5 หลัก
ต่อเดอืน นอกจากน้องโควดิจะสร้างอาชีพใหม่ให้กบัเราแล้ว ยงัท�าให้เรามเีวลาให้ครอบครวั
มากขึ้นมากมาย มีเวลาสอนลูกปลูกต้นไม้/ท�าอาหาร 
 เวลาทีเ่รามใีห้กันมากขึน้ ท�าให้เรารกัและผูกพันกันมากขึน้ ไม่ต้องออกงานสงัคม 
ไม่ต้องแต่งหน้าสวยเพราะหน้ากากบงัความงาม กช่็วยประหยดัเงนิไปได้มากมาย คดิแบบ
บวกบวกนะคะ โควิดท�าให้ชีวิตเราพบการเปล่ียนแปลงมีอาชีพใหม่ มีเวลาให้ตัวเองและ
ครอบครวัมากขึน้ ใช้ชวีติแบบระมดัระวงัมากขึน้ ใช้ชีวติอย่างมคีวามสขุแบบ New Normal



สัมมนา มูลนิธิ - สมาชิกภาพ - ภาพลักษณ์โรตารี
 หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่
ผ่านมาท�าให้ประเทศของเราต้องลอ็คดาวน์กจิกรรมหลายๆอย่าง รวม
ไปถึงกิจกรรมที่ต้องชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นั่นหมายถึงว่าส่งผล 
กระทบต่องภาค 3360 ของเราเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะการอบรม
สัมมนาของภาคต่างๆ ท�าให้เราต้องเปล่ียนวิธีในการอบรมคณะ
กรรมการสโมสร เป็นการอบรมทางออนไลน์แทน ผลออกมาก็มีข้อดี
ข้อเสยีแตกต่างจากการอบรมแบบปกตขิองเราพอสมควรครบั ทีเ่หน็
ชัดๆ ก็คือ เราไม่สามารถจะท�า workshop เพื่อระดมความคิดได้ 
และเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้
 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ท�าการคลาย
ล็อคกิจกรรมหลายๆ อย่างมากขึ้นครับ ท�าให้ภาค 3360 ได้กลับมา
ท�าการอบรมหรือสัมมนาประจ�าของภาคตามแบบเดิมได้อย่างเต็มที่ 
และวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ทางอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพในการ   
จัดงานสัมมนา มูลนิธิ-สมาชิกภาพ-ภาพลักษณ์โรตารี ภาค 3360 
บรรยากาศอบอุ่นเริ่มกลับมาอีกครั้งครับ 
 เริ่มต้นที่การแจ้งเป้าหมายของมูลนิธิและสมาชิกภาพของ
ภาค 3360 ปี 2020-21 โดย ผวภ. สมชาย เกิดเดโช ผู้ว่าการภาค 
3360 โรตารีสากาล เพื่อให้ทุกสโมสรตั้งเป้าหมายของสโมสรไปตาม
ทิศทางเดียวกับเป้าหมายของภาค ต่อด้วยการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยว
กับมูลนิธิโรตารี (Managing your Foundation Activities) โดย 
อผภ. นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี (DRFC ภาค 3360) ซึ่งได้เน้นใน
เรือ่งของการท�า Global grant เพือ่ให้ทกุสโมสรได้ใช้ DDF ของตนเอง
ได้อย่างเตม็ที ่และถดัมาเป็นการสมัมนาในหวัข้อ สมาชิกภาพ .. การ
เพิ่มสมาชิกโรตารีในปี “โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส” โดย อผภ.

อนุรักษ์ นภาวรรณ (ARC Region 12, Zone 10B) เพื่อให้ทุกสโมสร
ได้แนวทางในการเพิม่สมาชกิของสโมสรและให้ความส�าคญัต่อสมาชิก
เก่าของสโมสรด้วย
 หลังจากได้ได้แยกห้องย่อยเพื่อร่วมอบรมสัมมนาโดย
วิทยากรประจ�าห้องเพื่อท�า workshop และแนะน�าแนวทางต่างๆ 
ทั้งการท�าโรตารีแบรนด์ให้ถูกต้อง การท�าภาพ people of action 
การตรวจสุขภาพและการประเมินสโมสร 
 ค�่าคืน “ราตรีมูลนิธิโรตารีและการสร้างมิตรภาพโรตารีวิถี
ใหม่” เป็นค�่าคืนแห่งการพบปะสังสรรค์กันหลังจากที่ห่างหายกันไป
เน่ินนาน และยังเป็นเวทีการยกย่องผู้บริจาคและกิจกรรมสนับสนุน
มูลนิธิโรตารีอีกด้วย เรียกได้ว่าบรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่น เต็มไป
ด้วยมิตรภาพที่ดีของโรแทเรียนภาค 3360 
 เช้าวันต่อมาได้รับความรู้ในหัวข้อ การส่งเสริมภาพลักษณ์
สาธารณะโรตารี “ก่อนหน้านี้, วันนี้ และ ต่อจากนี้” โดย อผภ.
นพ.สงวน คุณาพร (สโมสรโรตารีทุ่งคา ภาค 3330) ผู้ช่วยผู้ประสาน
งานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตาร ี(ARPIC Region 12, Zone 10B) 
ท�าให้ได้ความรูอั้พเดทการส่งเสริมภาพลกัษณ์โรตารแีนวใหม่ดีๆ  มาก
ขึน้ ส่งท้ายด้วยการเสวนา “ท่านถามมา เราช่วยกนัตอบ” ด�าเนนิการ
โดย. อผภ. อนุรักษ์ นภาวรรณ (ARC), อผภ. นพ.สงวน คุณาพร 
(APRIC Region 12, Zone 10B) และ อผภ. เจสนั ลมิ (RRFC Region 
12, Zone 10B) และจบลงไปอย่างสวยงามกับงานสัมมนามูลนิธิ-
สมาชิกภาพ-ภาพลักษณ์โรตารีภาค 3360 ต้องขอขอบพระคุณทาง
เจ้าภาพจดังานทัง้ 3 สโมสรในอตุรดติถ์ทีท่�าให้การจดังานด�าเนนิลลุ่วง
ไปด้วยดี
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สโมสรอุตรดิตถ์
 ร่วมกับ อสม.ชุมชนเจริญธรรม วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง       
รร. เทศบาลวดัคลองโพธ์ จดักจิกรรม ก�าจดัก่อนกดัลกูน�า้ยงุลาย โดยการหยอด
ทรายอะเบสท์ ตามแหล่งน�า้ ถังน�้า พื้นที่น�้าขัง พร้อมกับฉีดพ่นยาโดย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันที่ 19 กันยายน 2563 

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ 
 กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ “เติมป่าให้เต็ม” ปลูกป่าเขตบ้านปง 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยสโมสรโรตารีเชียงใหม่ ยูแสคประเทศไทย   
โรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตอาสานักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย 
และทีมนายกสโมสรรุ ่น 116 และมวลมิตรโรแทเรียนร่วมกิจกรรมอย่าง
สนุกสนานและมีความสุขและอิ่มบุญในการร่วมเติมป่าให้เต็มในครั้งนี้ 

สโมสรโรตารีแม่สาย
 มอบอปุกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ โดยกรมสุขภาพจติ กระทรวง
สาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ. เชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสร
โรตารีแม่สาย สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย และ บ. ไอ ซี ซี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันมอบล้อเข็นและอปุกรณช์ว่ยเหลือ 
ส�าหรับผู้ที่ทุพลภาพ พร้อมทั้งถุงยังชีพ จ�านวน 52 หน่วย ณ มูลนิธิกวงเม้ง     
อ. แม่สาย เชียงราย วันที่ 14 กันยายน 2563

สโมสรโรตารีเชียงของร่วมกับสโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ 
 ร่วมกันจัดท�าโครงการ “โรตารีตาสว่างเพื่อชุมชน ปี 2 “เพื่อตรวจ
วัดสายตาและประกอบแว่นสายตายาว มอบให้แก่ผู ้สูงอายุในเขต พ้ืนที่              
ต. ห้วยซ้อ และ ต. ศรีดอนชัย อ. เชียงของ จ. เชียงราย จ�านวน 200 อัน

สโมสรโรตารีเวียงโกศัย 
 นย.จรรจิรา สุวรรณกิจ และมวลสมาชิก จัดกิจกรรมโครงการสร้าง
โลกสวยด้วยมือเรา ปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 5 โดยจัดปลูกต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจ�ามหาวิยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ                        
อ. ร้องกวาง จ. แพร่

สโมสรโรตารีแพร่ 
 โครงการ “โรตารีแพร่ปันสุข สู้ภัย COVID-19 สู่ชุมชน” ในวันแม่
แห่งชาติ ในทุกๆ ปีเราจัดโครงการเพื่อหารายได้น�าไปท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชมุชนชาวแพร่ในทกุวนัที ่12 สงิหาคม นัน่กค็อืโครงการปล่อยปลา
มหากุศล 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ แต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19 ท�าให้เราหลีกเลี่ยงการจัดงานที่มีการชุมนุมเยอะๆ เพื่อสนอง
ตามนโยบายการป้องกนัการระบาดของโรค COVID-19 ทางเราได้ปรกึษาหารือ
กันแล้วว่า เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในตอนนี้ และประชาชนในบางกลุ่ม
ประสบปัญหาในการด�าเนินชีวิต เราจึงได้ตกลงกันว่า ในปีนี้สโมสรโรตารีแพร่
เราจะปันสุขให้แก่ชุมชนแทนการจัดกิจกรรมหารายได้ ในโครงการชื่อ “โรตารี
แพร่ปันสุข สู้ภัย COVID-19 สู่ชุมชน” โดยจัดมอบข้าวสารจ�านวน 10 กิโลกรัม 
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน จ�านวน 170 ท่าน
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เริ่มเรื่อง 
ศึกษาคู่มือของแคมเปญ “People 
of Action” จาก Brand Center 
brandcenter.rotary.org. มีคำ แนะนำ ที่
ดีๆ และตัวอย่างการโฆษณาที่น่าสนใจ

ทำ เรื่อง 
ออกแบบโดยใช้รูปแบบและต้นแบบ  
ของ “People of Action” 
จาก Brand Center
หัวใจของการโฆษณา คือ 
การตอกย้ำ ด้วยการผลิตซ้ำ 
ถึงแม้ต้นตอการผลิตจะมาจากต่างสโมสร  
แต่เนื้อหาที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
จะสร้างพลังในการรับรู้

ของงบโฆษณาใน ปี 2019 ในโลกน้ี
พุ่งเป้าไปท่ีส่ือดิจิตอล

50%       

วิธีไหนดีท่ีสุด? 
ที่จะพูดถึงองค์กรโรตารี 
ผลงานของโรแทเรียนในชุมชน 
คือคำ ตอบ 
ภาพลักษณ์ที่ดีจากกิจกรรมจะช่วย
ให้สโมสรโรตารีเพิ่มจำ นวนสมาชิก      
ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน 
และยังช่วยระดมการบริจาคให้มูลนิธิ
โรตารีได้ง่ายขึ้น 
ภาพลักษณ์ของโรแทเรียนจากการเป็น 
คนลงมือทำ  จึงเป็นจุดหมายที่สำ คัญ
ของการจดจำ 
โรตารีมีทรัพยากรที่จะช่วยส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และกิจกรรม
ของสโมสรได้เป็นอย่างดีและนี่คือ    
ขั้นตอนของการออกแบบ

วิธีการออกแบบ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 
“People of Action”

คู่มือเล่าเรื่อง

People of Action
คนลงมือท�า

หาเรื่อง 
เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว ทั้งโครงการ หรือ 
กิจกรรมในสโมสรฯ และลองถามตัวเอง :
 ที่มาของโครงการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผลที่ได้รับจากโครงการ

จำ นวนผู้คนที่ได้รับการช่วยเหลือ, 
การทำ ความสะอาดคูคลองได้ผลเป็นระยะทาง
เท่าไหร่
ร่วมบริจาควัคซีนโปลิโอไปเป็นเงินเท่าไหร่

เขียนเรื่อง 
คัดเลือกคำ จากที่โรตารีกำ หนดไว้สำ หรับการ
พาดหัว
“มาร่วมมือกัน”: Connect. Empower. 
End Polio. Fight Hunger. Inspire. 
Learn. Mentor. Promote Peace. 
Save Lives. Transform. 
จะช่วยตอกย้ำ ถึงแบรนด์โรตารีทุกครั้งที่
ผู้คนมองเห็น
สรุปเรื่องราว “การลงมือทำ ” ให้กระชับ 
แต่ต้องไม่ลืมที่จะมีช่องทางของการเรียนรู้ 
ติดต่อเพิ่มเติมสำ หรับผู้ที่สนใจเพื่อติดตาม
กิจกรรมนั้นๆ



ที่ลงเรื่อง
โพสต์, แชร์, ลงโฆษณา
สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสำ คัญในการ 
กระจายข่าวสารของสโมสร มีแบบเสียเงินที่
จะทำ ให้กระจายไปกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น หรือ 
แม้ไม่จ่ายเงินก็ยังสามารถใช้เครือข่ายของ 
สมาชิกช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารได้ 
ถ้าจะลงโฆษณาให้พิจารณาสื่อท้องถิ่น ทั้ง
หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน หรือวิทยุ
ถ้าสโมสรฯ สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ 
“People of Action” จะช่วยได้

สรุปเรื่อง 
วัดผล, วิเคราะห์, และทำ ซ้ำ 
เราคาดหวังอะไรจากการประชาสัมพันธ์?
ประเมินผลท่ีได้รับ เพ่ือนำ ไปปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน

84แปดพันสี่ร้อยล้าน
ดอลลาร์ เป็นงบประมาณโฆษณาใน 
ปี 2019 ของส่ือดิจิตอล

ภาพเล่าเรื่อง 
คัดเลือกภาพด้วยใจเป็นกลางและคิดถึง     
มุมมองจากคนนอกด้วย 
ภาพของผู้คนท่ีมีความสุข มักจะสร้างแรง
บันดาลใจได้ดี แสดงภาพให้เห็นถึงความหลาก
หลายในสโมสรฯ ท้ัง อายุ เช้ือชาติ และเพศ 
ภาพเรียงหน้ากระดานไม่น่าสนใจเท่ากับภาพ
การลงมือทำ ของโรแทเรียน 
การจะนำ ภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต้อง
ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทุก
คนที่อยู่ในภาพ 
ไม่ใช่ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจะเต็มใจเห็นภาพตัว
เองเผยแพร่ในที่สาธารณะ

พาดหัวเรื่อง
 สั้นๆ แต่ได้ใจความ มีเรื่องราวที่อยากเล่า 
มีรายชื่อผู้ร่วมในโครงการมากมาย แต่อะไร
ที่มากเกินจะทำ ให้สิ่งที่เราอยากโฟกัสโดน
กลบไปหมด 
 กระชับ พาดหัวท่ีดีต้องทำ ให้คนสนใจท่ีจะ
ติดตามอ่านเน้ือหา ในทางกลับกันคนจะข้าม
ไป ประโยคและเน้ือหาพาดหัวจึงต้องโดนใจ
 มีพลัง โฆษณาที่ดีต้องสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมรายละเอียด 
อะไร ที่ไหน อย่างไร สำ หรับสื่อสิ่งพิมพ์ 
ช่องทางในการติดต่อต้องสั้นและง่ายต่อการ
จดจำ 

ภาพประกอบ 
เรื่อง PEOPLE OF ACTION

 

 คัดเลือกภาพว่าเป็นแนวต้ังหรือแนวนอน
 กลางภาพจะมีข้อความ “มาร่วมมือกัน” 
 เว้นเน้ือท่ีสำ หรับพาดหัวและเน้ือเร่ือง
 ภาพมีความสว่างเพียงพอ 
 มีสมดุลย์ของสี (สีขาวไม่มากเกิน)
 พ้ืนหลังภาพเรียบง่าย ไม่รกรุงรัง
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre in Thailand

 การประชุมใหญ่ภาค 3350 ปี 2019-20 เสร็จสิ้นลงในวันที่   
6 กันยายน 2563 โรแทเรียนได้กลับมาพบกันพร้อมหน้ากันอีกครั้งหลัง
จากโควิด-19 เงียบหายไป เราจึงได้โอกาสพูดคุยกับกรรมการบริหาร         
ศูนย์โรตารีฯ อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ           
ศูนย์โรตารีฯ

 RTM - ท่านเพิ่งผ่านพ้น จากต�าแหน่งผู้ว่าการภาค 3350 ปีที่
ผ่านมาคงมีเหตุการณ์หลายอย่างที่น่าจดจ�าในปี
 ใช่ครับ ผมตื่นเต้น แต่ก็กระตือรือร้นในการสร้างทีมงานภาค 
ทกุคนให้ความร่วมมอืและให้เกยีรตผิูว่้าการภาคในพธิสีถาปนาของสโมสร
ต่างๆ หรือการอบรมต่างๆ ของภาค ผมก็เห็นความตั้งใจของทุกคน เมื่อ
ผูว่้าการภาคเยีย่มสโมสร กไ็ด้รับการต้อนรบัทีอ่บอุน่และให้เกยีรต ิโดยที่
ผมได้ขอให้สโมสรจดังานทีเ่รยีบง่าย ประหยดัค่าใช้จ่ายเรือ่งจดัเลีย้งหรอื
ของที่ระลึก และที่อยู่ในความทรงจ�าในปีที่ผ่านมาก็คือ เร่ืองการแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรสั ผมว่าวกิฤตนีเ้ป็นโอกาส ในช่วงเดอืนมีนาคมและ
เมษายน ปกติสโมสรก็จะเสร็จงานตามแผนแล้ว แต่เม่ือได้เห็นมีผู้เดือด
ร้อนจากโควิด เราก็ออกไปช่วยกันมาก เขาก็ขอบคุณพวกเรา ตรงนี้
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมาก เราก็กลัว แต่เรามีสติ แล้วทุกคนก็
ปลอดภัย เพราะอานิสงค์ความดีที่ท�าน้ันเป็นภูมิคุ้มกัน ยังมีอีกเรื่องคือ
การประชุมใหญ่ DC ของภาค ผมได้ไปร่วมงาน DC ของภาค 3340 และ
ต่อมาภาค 3360 ขณะที่อยู่ที่ล�าปาง สถานการณ์ตอนนั้นจ�าได้ว่ากดดัน
มากจนต้องประกาศเลือ่น เพิง่ได้มาจดัเสรจ็ไป และกป็ระสบความส�าเรจ็
อย่างราบรื่น พวกเรามีความสุขและประทับใจ

 RTM - ยังไม่ทันหายเหน่ือย ยังต้องมาท�าหน้าที่กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์โรตารีฯ ต่ออีก
 ไม่เหนือ่ยครบั เป็นความโชคดีทีผู่ใ้หญ่ให้เกยีรต ิให้ความเมตตา
และความไว้วางใจผม ซึ่งเครื่องยนต์ก�าลังร้อนยังไม่ควรหยุดพัก ถ้าหยุด
ไปเฉยผมคงอึดอัดแย่ ตลอดเวลาเกือบ 16 ปีที่เป็นโรแทเรียน ผมได้รับ
ความไว้วางใจจากผูว่้าการภาคทกุสมยัให้รบัผดิชอบงานทีส่�าคญัเกอืบทกุ
ด้านก่อนจะมาเป็นผู้ว่าการภาค

สื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อผภ. ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี กับบทบาทใหม่ 
กรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

  RTM - คนทั่วไปรู้จักโรตารีมากน้อยแค่ไหน
  คนไทยยงัรูจ้กัโรตารน้ีอยมาก เมือ่เทยีบกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน วันที่ 17 กันยายนปีนี้ จะเป็นวันครบรอบ 90 ปี  
โรตารี ในประเทศไทย แต่เรายังมีสมาชิกแค่ 8,000 คน เราต้อง
เลิกคิด 2 เรื่อง คือเลิกคิดว่าสมาชิกภาพทั่วโลกก็มีปัญหาแบบ
เดียวกนั ได้ยนิเปรยีบเปรยอยูเ่สมอว่าท่ัวโลกยงัคงอยูท่ี ่1.2 ล้าน
คนมาเป็นสิบๆ ปี แต่เราต้องเทียบกับประเทศที่ประสบความ
ส�าเร็จ เช่น ฟิลิปปินส์ เกาหลี ไต้หวัน เขาเพิ่มสมาชิกได้มาก 
ภายใน 10 ปีเขาเพิ่มได้มากเป็นเท่าตัว แต่เรายังเกือบอยู่ที่เดิม 
คนทั่วไปรู้จักโรตารีน้อย เพราะเราถูกสอนให้ท�าโดยไม่หวังผล
ตอบแทน ปิดทองหลังพระ ท�าให้เราสื่อสารน้อยเกินไป นี่ก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรเลิกคิดแบบนี้

  RTM - ศูนย์โรตารีฯ มีช่องทางใดบ้างในการ
ประชาสัมพันธ์
  หลกัๆ แล้วมีการสือ่สารภายในและสือ่สารภายนอก 
ภายในก็หมายถึงสื่อสารพวกเรากันเอง เช่น Website,        
Open Chat หรือนิตยสารโรตารีประเทศไทย ซึ่งเราก็ท�ามาได้

ดีอยู ่แล้ว สิ่งที่เราต้องท�าเพ่ิมเติมคือการสื่อสารภายนอก เช่น ปรับ 
Website ให้คนภายนอกรับรู้และเข้าใจในโรตารี ปรับนิตยสารให้รองรับ
กับบุคคลภายนอกมากขึ้น และผมมองที่ Facebook ว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึง
บุคคลภายนอกได้มาก เราได้มีการประชุมทีมงานที่จะเข้ามาช่วยกัน        
รอน�าเสนอคณะกรรมการบรหิารศนูย์ฯ ในการประชมุครัง้ต่อไป นอกจาก
นี้เรายังมองไปถึง IG และ Youtube ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมส�าหรับคนรุ่นใหม่
ไม่ใช่คนที่อายุน้อยอย่างเดียว แต่เป็นคนในวัยท�างานด้วย

 RTM - วางแนวทางไว้อย่างไรในอีก 2 ปีต่อจากนี้
 ช่วงแรกนี้ผมได้ศึกษาท�าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ข้อบังคับ 
ระเบียบปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของศูนย์โรตารี ซึ่งผู้ใหญ่ท่านมองการณ์
ไกลวางโครงสร้างไว้รองรบัการพฒันาโรตารปีระเทศไทย และทีส่�าคญัทีส่ดุ 
เพื่อให้โรตารีประเทศไทยมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ศูนย์โรตารีฯ จึงถูก
ออกแบบให้สนับสนุนการท�างานของผู้ว่าการภาคและสโมสร อย่างไรก็ดี 
ค�าว่า Rotary Thailand ขณะนีม้ผีูน้�าไปใช้ในบาง Page เราจะไปขอความ
ร่วมมอืทีจ่ะให้ชือ่นีเ้ป็นของส่วนรวมโดยศนูย์โรตารีฯ เข้าไปดแูลเพือ่ให้การ
สื่อสารในนามโรตารีประเทศไทยเป็นเอกภาพ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 RTM - ปีนีท่้านด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผูป้ระสานงานโรตาร ี(ARC) 
ในไทยซึ่งดูแลด้านสมาชิกภาพด้วย ถ้าคนรู้จักโรตารีมากขึ้นก็จะดึงดูด
สมาชิกได้มากขึ้น
 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บูรณาการกันได้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาสมาชิกภาพ ส�าหรับ ARC ท่ีจะ
สนับสนุนภาคในเรื่องสมาชิกภาพในประเทศไทยมีผมรับผิดชอบภาค 
3330 3350 และ อผภ. อนุรักษ์ นภาวรรณ รับผิดชอบภาค 3340 และ 
3360 เราทั้งสี่ภาคต้องร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน เพื่อช่วยกัน
พัฒนาโรตารี
 ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีใ่ห้เกยีรต ิมติรไมตรจีติทีด่ต่ีอผมและ
ครอบครวั เป็นพลงัและก�าลงัใจให้ผมและครอบครวัท�างานให้โรตารีตลอด
ไป



Rest in Peace - RIP

ถ้วยกรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน
ส�าหรับสโมสรโรตารี ที่ท�าคะแนนการ
เข้าประชุมสโมสรเฉลี่ยรายเดือนได้
สูงสุดตลอดทั้งปี ได้แก่
สโมสรโรตารีปัว (3360) 
(ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง) คะแนนการ
ประชุม 100%
สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย (3330) 
(ประชุมเดือนละ 4 ครั้ง) คะแนนการ
ประชุม 89.90%

ถ้วยกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ส�าหรับสโมสรโรตารีที่มีสมาชิกเพิ่ม
สุทธิสูงสุด ได้แก่ 

สโมสรโรตารีลาดพร้าว (3350) 
มีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 200%

ผลการตัดสินการแข่งขัน ชิงถ้วยรางวัล
ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย ปี 2562-63

ถ้วยกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ส�าหรับสโมสรโรตารีที่มีสมาชิกเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ของภาคมากที่สุด 
ได้แก่

สโมสรโรตารีศรีสะเกษ (3340) 
มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ 
100%

ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา
ส�าหรับสโมสรโรตารีที่มีกิจกรรมใน
บริการใดบริการหนึ่งที่ดีเด่นที่สุดใน
รอบปี ได้แก่

สโมสรโรตารีเมืองเกาะคา (3360) 
โครงการสร้างฝายเพื่อชุมชนที่ 
อ.เกาะคา จ.ล�าปาง

Frank J. Devlyn (Mexico) 
เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2482 
(September 22, 1939)
ด�ารงต�าแหน่งปี 2543-44 (2000-01)
คติพจน์ประจ�าปี – สร้างความ
ตระหนัก ให้ประจักษ์ด้วยการกระท�า 
(Create Awareness, Take Action)
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2563 (อายุ 81 ปี)

Clem Renouf (Australia) 
เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2464 
(April 19, 1921)
ด�ารงต�าแหน่งปี 2521-22 (1978-79)
คติพจน์ประจ�าปี - บริการให้ถึงตัว 
(Reach Out)
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
(อายุ 99 ปี)

อดีตประธานโรตารีสากล

Mateo A.T. “M.A.T.” Caparas 
(Philippine) 
เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2466 
(December 28, 1923)
ด�ารงต�าแหน่งปี 2529-30 (1986-87)
คติพจน์ประจ�าปี – โรตารีสร้างความ
หวัง (Rotary Brings Hope)
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
(อายุ 97 ปี)

Luis Vicente Giay (Argentina)
เกิดเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2481 
(August, 1938)
ด�ารงต�าแหน่งปี 2539-40 (1996-97)
คติพจน์ประจ�าปี – สร้างอนาคต ด้วย
การกระท�าตามวิสัยทัศน์ (Build the 
Future with Action and Vision)
เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม 2563  
(อายุ 82 ปี)

ถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารีในประเทศไทย

ปี 2562-63



44  กันยายน-ตุลาคม 2563

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

สารประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

อผภ. วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,351 (2,289) 1,364 (1,336) 3,054 (2,860) 1,425 (1,411) 8,194 (7,896)
สโมสร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

เรียน  มิตรโรแทเรียนทุกๆ ท่าน
 ปฏิทินใหม่ของโรตารี ปี 2020 ก�าหนดเดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้
หนงัสอื ส่วนเดอืนตุลาคมเป็นเดอืนแห่งการพฒันาเศรษฐกจิและชมุชน โดยปรบัปฏิทนิให้สอดคล้องกบัแนวทาง
การท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ของมูลนิธิโรตารีตาม Area of Focus เพื่อให้โรแทเรียนตระหนักถึงพันธกิจ
ของโรตาร ีในการให้บรกิารบ�าเพญ็ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง  อย่างไรกต็าม ในภาวะทีต้่องยกการ์ดสงูเพือ่ป้องกนั
โรคไวรัสโควิด-19 การด�าเนินโครงการแบบปกติยังไม่สามารถท�าได้เต็มที่ ประกอบกับการติดเชื้อไวรัสโควิดใน
ประเทศรอบๆ บ้านเรามจี�านวนเพิม่มากขึน้ โครงการป้องกนัการตดิเชือ้ทีม่ลูนธิโิรตารใีห้การสนบัสนนุ (Disaster 
Response Grant) ทุกๆ ภาคในประเทศไทยจึงด�าเนินการไปอย่างเข้มข้นแทน
 สิง่ทีน่่าสนใจอกีเรือ่งท่ีอยากให้มติรโรแทเรยีนและสโมสรได้เริม่เตรยีมตวั คอืเรือ่งผลเปลีย่นแปลงเรือ่ง
สมาชิกของโรตารีสากล ได้เพิ่มสโมสรโรทาแรคท์เป็นสมาชิก (อีกประเภท) ของโรตารีสากล ในการประชุมสภา
นิติบัญญัติของโรตารี (COL 2019) ที่ผ่านมา (To admit Rotaract Clubs to RI Membership-Enactment 
No. 19-72) ทีเ่สนอโดยคณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลและอยูร่ะหว่างพจิารณากรรมวธิกีารเข้าเป็นสมาชกิ
ดังกล่าวโดยกรรมการบริหารโรตารีสากล คาดว่าจะเริ่มมีผลในเดือนกรกฎาคม 2021 จึงจะมีสิทธิและความรับ
ผิดชอบในฐานะสมาชิกอย่างสมบูรณ์   นอกจากนี้ มีการแก้ไของค์คณะกรรมการของโรทาแรคท์และ                          
อินเทอร์แรคท์เดิม โดยแยกโรทาแรคท์ออกมา (To ament the term of reference for Rotaract and 
Interact Committee-Enactment No. 19-75) เหลืออินเทอร์แรคท์ที่ยังอยู่ในโปรแกรมเยาวชน (Youth 
program) ที่สโมสรโรตารีดูแลอย่างเดิม โรแทเรียนหลายๆ ท่านมีความแปลกใจและกังวลใจเพราะไม่ทราบว่า
จะเกดิผลอะไรขึน้บ้างในหลายๆ ประเดน็  อย่างไรก็ตาม หากเราได้ทบทวนประวตัศิาสตร์ของโรตาร ีโดยเฉพาะ
วิสัยทัศน์ของผู้ให้ก�าเนิดโรตารี พอล พี แฮริส ได้ให้ความเห็นไว้ในวารสาร “The Rotarian” เมื่อร้อยกว่าปีก่อน 
พูดถึงชะตากรรมของโรตารีจะคงอยู่ต่อไปนานเท่านานหรือไม่ จะต้องท�าอย่างไร? ท่านให้ความเห็นว่า “โรตารี
ต้องมีการวิวัฒนาการตลอดเวลาจึงจะอยู่ได้ และนานๆ ครั้งโรตารีต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่”              
(If Rotary is to realize its proper destiny, it must be *evolutionary at all times, *revolutionary 
on occasions) ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรตารีเพื่อให้ทันยุคทันสมัยในหลายๆ 
เรื่อง ในอนาคตสมาชิกโรแทเรียนจะมีอายุน้อยลง ต้องยอมรับและปรับตัวเพื่อให้ “การบริการผู้อื่นเหนือตน” 
โดยท�าความดีให้กับโลกสามารถเดินหน้า 
 คณะกรรมการศนูย์โรตารใีนประเทศไทยชดุใหม่มคีวามตัง้ใจจะให้ความช่วยเหลอืมติรโรแทเรยีน เป็น
ที่ปรึกษา ให้ค�าแนะน�า ฯลฯ ก�าลังปรับแผนงานเพ่ือให้โรแทเรียนได้รู้จักและมาใช้บริการศูนย์โรตารีใน
ประเทศไทยให้มากขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โรตารี โรแทเรียนท่านใดมีแนวความคิดดีๆ ช่วยแนะน�าผ่าน
ตวัแทนกรรมการศนูย์โรตารใีนประเทศไทย หรอืผูว่้าการภาคในภาคของท่าน เราจะมกีารประชมุคณะกรรมการ
มากขึน้อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพือ่ตดิตามงานต่างๆ แม้ไม่สามารถมาประชมุทีส่�านกังานศูนย์โรตารใีนประเทศไทย 
แต่เราสามารถประชุมแบบออนไลน์ได้ 
 ขอให้มิตรโรแทเรียนสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 มีความสุขในการ “เปิดแนวทาง  
สร้างโอกาส” ช่วยท�าความดีให้กับโลก
      ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

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



มาร่วมมือกัน

ช่วยชีวิต
สโมสรโรตารีพระนคร 

โครงการโรตารีปลุกหัวใจคืนชีวิต มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED และหุ่น Manikins 
พร้อมจัดการฝึกอบรม AED & CPR น�าความรู้สู่เยาวชนไทย



โรคร้าย โปลิโอ
(สายพันธ์ุธรรมชาติ-WILD POLIO)

ภูมิภาค อาฟริกา 
ปลอดจาก


