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ของโรแทเรียน
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ในงานประชุมใหญ่โรตารีสากล ปี 2021
กรุงไทเป ไต้หวัน 12-16 มิถุนายน 2021

ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพใน
    วิชาชีพของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
    ที่จ�าเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
    ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจากการ             
    ล่วงละเมิดใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและ
    การท�ากิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยในการ
    ล่วงละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจต่อผู้รายงาน
    การล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูกตอบโต้

ROTARIAN CODE OF CONDUCT

As a Rotarian, I will :

1)  Act with integrity and high ethical standards   

    in my personal and professional life

2) Deal fairly with others and treat them and 
    their occupations with respect
3) Use my professional skills through Rotary to 
    mentor young people, help those with    
    special needs, and improve people’s quality 
    of life in my community and in the world
4) Avoid behavior that reflects adversely on 
    Rotary or other Rotarians
5) Help maintain a harassment-free   
    environment in Rotary meetings, events, and 
    activities, report any suspected harassment, 
    and help ensure non-retaliation to those 
    individuals that report 



สารประธานโรตารีสากล

  ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และ มิตรสหายที่รัก

     เราทุกคนทราบดีถึงพลังอันมหาศาลของโรตารีในการเปลี่ยนชุมชนของเราและ
ตัวเราเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในชุมชนทุกแห่งก็ยังมีผู้คนจ�านวนหนึ่งที่ถูกละเลยมองข้าม
ไป และเราก็ยังมิได้เพียรพยายามให้เต็มที่เพื่อการเข้าถึงพวกเขาเหล่านั้น
      คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลก�าลังด�าเนินการให้โรตารีมีความหลากหลาย  
น่าเชิญชวนมากยิ่งขึ้น เราได้ต้ังหน่วยงานหน่ึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความหลากหลาย 
ความเท่าเทียมกันและการอยู่ร่วมกัน เพื่อช่วยให้สโมสรน่าจูงใจส�าหรับสมาชิกใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นด้านเพศ ชาตพินัธุ ์ศาสนา อายหุรอืส่วนอืน่ใดกต็าม สิง่นีจ้ะช่วยเราให้เร่งอตัราการ
เปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นที่เราทุกคนต้องการ การคัดเลือกคุณเจนนิเฟอร์ อี. โจนส์ เป็นว่าที่
ประธานโรตารีสากลในปี 2022-2023 เป็นผู้น�าองค์กรสตรีคนแรกของเรา ก็เป็นอีกหนึ่ง
ความก้าวหน้าในวิถีทางนี้
     ในระดับรากหญ้า สโมสรต่างๆ ได้พยายามผลักดันเรื่องการอยู่ร่วมกันและความ

หลากหลาย อาลอีา อาล ีอดตีนายกสโมสรโรทาแรคท์เซอร์เรย์-นวิตนั รฐับรติชิโคลัมเบยี ศษิย์เก่ารางวลัผู้น�าเยาวชน
โรตาร ี(ไรลา) และท�าหน้าทีก่รรมการบรหิารองค์กรสารสนเทศภาคโรทาแรคท์ร่วมบิก๊เวสท์ ปัจจบุนั ได้เสนอมมุมอง
ของเธอดังนี้ -
 ดฉัินยงัจ�าความรูส้กึในฐานะผูร่้วมงานไรลาเมือ่สีปี่ก่อนนัน้ได้เป็นอย่างด ีทีส่ดุดฉินักไ็ด้พบกบัผูค้นทีห่่วงใย
ผู้อื่นเช่นเดียวกับดิฉัน โรตารีทั่วโลกมีหัวใจดวงเดียวกัน เราบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของเราและลงมือกระท�าการ 
ในที่ซึ่งผู้อื่นอาจตื่นตระหนกในขนาดและขอบเขตของปัญหา
 ให้เราสานต่อจิตวิญญาณดังกล่าวโดยเฉพาะเมื่อเจรจากันยากขึ้น ปัญหาเช้ือชาติ การตั้งข้อรังเกียจ       
เดียดฉันท์และการเลือกปฏิบัติ มีอยู่หลากหลายแบบ แต่เกิดขึ้นในทุกๆ ประเทศ ทุกๆ เมืองและทุกๆ คน แล้วเรา
จะแก้ปัญหานี้กันได้อย่างไร? 
 ในฐานะทีป่รกึษาด้านความหลากหลาย ความเท่าเทยีมและการอยูร่่วมกนั ดฉินัได้ช่วยให้องค์กรเหล่านัน้
สร้างวัฒนธรรมใหม่ท่ีรวมพลังโดนใจทุกคน โดยใช้วิธีการเข้าถึงจิตใจผู้อ่ืน เมื่อเรามีความรู้สึกว่าบุคคลอื่นเหมือน
เป็นตัวเราเอง เราจะไม่สามารถมีอคติกับใจเราเองได้ เมื่อเด็กทุกคนเตือนใจคุณถึงลูกๆ ของคุณเอง เมื่อบุรุษหรือ
สตรีแต่ละคนเตือนใจคุณ ถึงคุณแม่หรือน้องชายของคุณ คุณจะเริ่มมองเห็นโลกที่แตกต่างออกไป 
 เราสามารถน�าแบบทดสอบสี่ทางมาปรับใช้ในมุมมองของการเข้าใจในตัวผู้อื่น เราจะสร้างมิตรภาพและ
ไมตรีจิตกับทุกคนรอบตัวเรา รวมถึงสุภาพสตรีด้วยไหม? เรามีทุกสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกรุ่นหรือไม่? 
และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแทนคุณเมื่อคุณไม่อยากตัดสินใจ? 
 ดฉินัต้องตดัสนิใจเลอืกอย่างล�าบากใจระหว่างโรตารกีบัศาสนาของดฉินั เมือ่โรตารจีดัประชมุใหญ่ระหว่าง
เดือนรามาดอน ดิฉันสงสัยเมื่อถามว่า เรื่องนี้เหมาะสมและเป็นผลดีส�าหรับทุกคนหรือไม่? รวมถึงดิฉันที่เป็นมุสลิม
ด้วยหรือไม่? การประชุมใหญ่เคยจัดในเทศกาลอีสเตอร์หรือไม่? ด้วยการถามค�าถามยากๆ เท่านั้น เราก็จะสามารถ
เริ่มงานสร้างโรตารีที่มีความความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันได้มากขึ้น
 เรามีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลมากมายในโลกอยู่แล้ว ลองคิดดูว่าโอกาสที่เป็นไปได้เมื่อเราสามารถน�า
ผู้คนเข้ามาร่วมการเดินทางได้มากยิ่งข้ึน นั่นคืออนาคตของโรตารีท่ีดิฉันต้องการเห็น ด้วยการที่เราไม่หยุดยั้งการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ ไม่หยุดยั้งความมีน�้าใจดีของเรา และมีความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเห็นต่อไป
 โรตารีมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพียงพอ หากเราเปิดประตูของเราให้กว้างยิ่งขึ้น เราอาจพบกับบุคคลที่น่าสนใจ
จ�านวนมากที่มีมุมมองใหม่ๆ และเสียงใหม่ๆ เรามีสโมสรที่หลากหลายในการเสนอแบบการประชุมที่แตกต่าง โดย
มีวัฒนธรรมและโอกาสใหม่ๆ และส�าหรับผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจในสโมสรแห่งใดแห่งหนึ่ง เขาอาจเป็นสมาชิกที่ยิ่งใหญ่
ในสโมสรใหม่ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไป 
 จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่เราจะต้องม่ันใจให้ได้ว่า สมาชิกใหม่ทุกคนเหมาะสมดีกับสโมสรของเขาด้วย โรตารี
เปิดแนวทาง สร้างโอกาส ด้วยความหลากหลาย 
    โฮลเกอร์ คนัค

ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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สารประธานโรตารีสากล

  ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และ มิตรสหายที่รักครับ

  เมือ่มองย้อนกลบัไปในปี ๒๕๖๓ นี ้ผมรูส้กึได้ว่าชวีติเรามกีารเปลีย่นแปลง
ไปมากเพยีงใด ภยัพบิตัจิากไวรสัโควดิ-๑๙ ได้น�าความเจบ็ปวดสญูเสยีแก่พวกเราจ�านวน
มาก และส�าหรับชีวิตประจ�าวันของพวกเราเกือบทุกคน เวลาส�าหรับครอบครัวและ    
การท�างานได้เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้ด้วย แต่กระนั้นก็ดี เราก็ได้ผ่านพ้นมาจนถึงสิ้นปีท่ี
ยากล�าบากนี้แล้ว ไม่เพียงแต่ล�าพังเฉพาะตัวเราเอง แต่เรายังได้ยื่นมือออกไปช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันด้วย ดังที่เราได้ปฏิบัติอยู่เสมอในโรตารี ผมมีความภูมิใจในองค์กรของเรา
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
  ผมขอเลือกที่จะจดจ�าปี ๒๕๖๓ ให้เป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่พวกเรา โรตารีมิได้หยุดท�างานแม้จะมีภัยพิบัติร้ายแรง พวกเราได้
เคลื่อนย้ายอุปสรรคและแสวงหาวิถีทางใหม่ๆ ในการติดต่อและน้อมรับวิธีการใหม่ๆ ใน
การบ�าเพญ็ประโยชน์เช่นการท�าโครงการออนไลน์/การระดมทุนในการประชมุออนไลน์ 

วันนี้ผมได้เชิญโรแทเรียนสองท่านมาแบ่งปันเรื่องราวของเขาให้พวกเราทราบว่า ปีนี้โรตารีได้เติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพียงใด
 เมื่อเกิดภัยพิบัติโรคไวรัสระบาดท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดชะงักลง สโมสรอี-คลับของเราที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นก�าลังให้
บริการด้านดิจิตัลในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ดิฉันและสตรีอเมริกัน ๑๔ คนซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีต่างๆ ก�าลังใช้
แอป WhatsApp ติดต่อให้ค�าแนะน�าแก่บรรดาผู้ประกอบการสตรีในท้องถิ่นของประเทศคอสตาริกา ช่วยเหลือในการขยาย
ธุรกิจการท่องเที่ยวด้าน Ecotour ในเว็บไซต์และสื่อสังคม RETUS และที่ส�าคัญมากก็คือ เราเริ่มสร้างสัมพันธภาพและเสริม       
พลังสตรีเหล่านี้ในการเปลี่ยนชีวิตของตน ในการติดต่อออนไลน์ ดิฉันยังไปช่วยสตรีคนหนึ่งชื่อโรซา จัดเตรียมการน�าเสนอ
ภาษาอังกฤษส�าหรับการประชุมนานาชาติออนไลน์ เรามีการติดต่อกับสตรีคอสตาริกาโดยท�ากิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ แต่
ส่วนมากผลกระทบด้านการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ เรากไ็ม่จ�าเป็นต้องไปท�าด้วยตนเอง ------ ลซิา ลาร์สนั สโมสรโรตารอีี-คลบั 
เอนเกจ และสโมสรโรตารีพลาโนอีสต์ เท็กซัส
 เมื่อเกิดภัยพิบัติไวรัสโควิด-๑๙ ผมยังเป็นนายกสโมสรอยู่ สมาชิกของเราส่วนมากยังไม่มีโปรแกรมประชุม Zoom  
มีสมาชิกเพียง ๑๐ คนจากจ�านวน ๕๓ คน เข้าร่วมประชุม Zoom ครั้งแรกขณะเกิดโควิด-๑๙ ผมจึงคิดว่าเราน่าจะติดต่อ            
ออกไปภายนอกและเชิญวิทยากรจากท่ัวโลกมาร่วมบรรยายให้ความรู้จะช่วยให้สมาชิกของเราเข้ามารับฟังเพิ่มขึ้น ผู้น�า        
โรตารหีลายท่าน นกัศกึษาทนุสนัตภิาพโรตาร ีและประธานโรตารสีากล โฮลเกอร์ คนคั ได้เข้ามาเยีย่มประชมุและร่วมสนทนา
กับเรา เปอร์เซ็นต์สมาชิกผู้เข้าประชุมของเราเริ่มดีขึ้น และเราสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้  สมาชิกที่ไปท�างานอยู่นอก
เมืองและขาดประชุมบ่อยๆ เริ่มเข้ามาร่วมประชุมกับเรา การลงทะเบียนเข้าประชุมสโมสรออนไลน์ใน My Rotary ช่วยเสริม
ให้สโมสรทั่วโลกมาติดต่อกับเรา การประชุมโดยมีท่านประธานโฮลเกอร์ร่วมวงสนทนากับเรามีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมมากกว่า 
๓๐๐ ราย เราเริม่ระดมทนุจากสมาชิกและแขกเยีย่มสโมสรเพือ่โครงการของเรา และเพือ่ให้การประชมุของเรามคีวามยดืหยุน่
ส�าหรับทุกคน เราจึงมีการประชุมในรูปแบบ Hybrid ส�าหรับผมแล้วปี ๒๕๖๓ นี้เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตโรตารีเพราะผมได้เพื่อน
ใหม่มากมายทั่วโลก --- Blessing Michael, สโมสรโรตารี Port Harcourt North ไนจีเรีย
 เรื่องราวต่างๆ ข้างต้นน้ี ควรเป็นเหตุผลให้เรามีมุมมองโรตารีในด้านบวกตลอดปีข้างหน้า เราไม่เพียงแต่จะมีชีวิต
รอดเท่านั้น เราจะมีพลังเสริมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราได้ค้นพบว่าองค์กรของเรามีความสามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว
อย่างแท้จริง เรามองเห็นด้วยตัวเองว่า โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส ให้เจริญเติบโต ติดต่อสื่อสาร และให้สมาชิกของเรามี
ส่วนร่วมกับชุมชนของเรา แม้ในขณะมีภัยจากไวรัสโควิด-๑๙ นี้ 
 จากบ้านของเราท่ีรทัซเีบร์ิก ผมและซซูานขอส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่มายงัท่านและครอบครวัของท่าน เราแทบ
จะรอสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ ไม่ไหวแล้ว
        
                   โฮลเกอร์ คนัค

ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค ธันวาคม ๒๕๖๓



สารประธานทรัสตี

 ลงทุนเพื่ออนาคตกับมูลนิธิโรตารี

 ในต้นทศวรรษช่วงปี 1870 อัจฉริยะท่านหนึ่งท�างานหมกมุ่นอยู่แต่ในห้องทดลองของท่าน 
โดยแรงผลักดันวิสัยทัศน์การปรับปรุงชีวิตโดยเทคโนโลยี หลังจากประสบความล้มเหลวหลายครั้ง 
ในปี 1880 ท่านโทมัส เอดิสัน ก็เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าที่สามารถผลิตจ�านวนมากๆ ได้ 
เม่ือมคีนกล่าวหาท่านว่า ท่านได้พยายามและล้มเหลวเป็นหมืน่ๆ ครัง้ก่อนพบความส�าเรจ็ ท่านกต็อบ
ไปว่า ท่านเพียงแต่ค้นพบหมื่นๆ วิธีที่จะท�างานไม่ส�าเร็จ
 มูลนธิโิรตารกีเ็ช่นเดยีวกบัท่านเอดสัินซึง่มวีสัิยทศัน์อยากเหน็โลกทีด่ยีิง่ขึน้ เรากย็งัคงมุง่มัน่
ตั้งความหวังที่จะสรรค์สร้างต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความผิดหวังต่างๆ 
 เมื่อต้นปีนี้ กิจกรรมการกวาดล้างโปลิโอที่เป็นเรื่องส�าคัญของเราต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว
เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมขจัดโปลิโอจะไม่ไปเป็นสาเหตุไปสับสนกับภัยพิบัติไวรัสโควิด-๑๙ และเรา
ก็ได้ปรับตัวของเราด้วยโครงสร้างของการต่อสู้กับโปลิโอที่โรตารีช่วยสร้างขึ้นมาได้ถูกน�ามาใช้ในการ
ต่อกรกับไวรัสโควิด-๑๙ ในประเทศที่เปราะบางจ�านวนมาก เช่นเดียวกับที่เราเคยใช้มาก่อนในช่วง
การแพร่ระบาดโรคอีโบลา โรคไข้เหลือง และไข้หวัดนกในอดีต
 น่ายนิดทีีเ่ดอืนกรกฎาคม เรากก็ลับมาเริม่กิจกรรมขจดัโปลิโอต่อไป โดยใช้ความระมดัระวงั
ทุกอย่างเพื่อปกป้องคุ้มกันเจ้าหน้าที่และชุมชนที่อยู่แนวหน้าก่อน
 ในช่วงระหว่างวนัทีล่�าบากท้าทายน้ี ธรุกรรมของเราในการออกไปหาผูท้ีต่กอยูใ่นภยัอนัตราย
กมิ็ได้เป็นธรุกรรมตามปรกต ิวธิกีารจัดเตรยีมและจดัส่งโครงการตลอดจนรปูแบบทีเ่ราใช้กจ็�าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง วิธีการสื่อสารในเรื่องที่เรากระท�าก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย 
 ความส�าเรจ็ของทนุสนับสนนุแบบระดบัโลก Global Grants ยงัไม่มข้ีอผดิพลาด เมือ่มลูนธิิ
เริ่มจัดมอบทุนในปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔ จัดทุนไป ๘๖๘ ทุน มูลค่ากว่า ๔๗ ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 
๒๐๑๙-๒๐๒๐ นี ้ได้อนมุตัไิปจ�านวน ๑,๓๕๐ ทนุ มลูค่าสูงกว่า ๑๐๐ ล้านเหรยีญสหรฐั ขณะทีจ่�านวน
ทุนขอเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๕๐ และจัดทุนสนับสนุนให้ไปถึงร้อยละ ๑๒๓ จ�านวนผู้บริจาคเงินกองทุน
ประจ�าปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น และนี่คือปัญหา 
 การยืน่มอืไปช่วยผู้ทีเ่ดอืดร้อนโดยมอบความรกัของมูลนธิโิรตาร ีเราจ�าเป็นต้องลุกข้ึนเผชิญ
ปัญหานี้และร่วมท�างานด้วยกันในการระดมทุนตามที่ต้องการ
 คณุแม่เทเรซาเคยกล่าวไว้ว่า หากว่าเราต้องการให้สารแห่งรกัให้ทกุคนได้ยนิได้ฟัง เรากต้็อง
ส่งสารนี้ออกไป ในการรักษาตะเกียงไม่ให้ดับ เราต้องหมั่นเติมน�า้มันไว้เสมอ 
 มูลนธิโิรตารใีห้โอกาสดทีีส่ดุส�าหรบัเรา ส�าหรบัการลงทนุเพือ่อนาคตทีด่กีว่าของชมุชนรอบๆ
โลก ความเมตตา (บรจิาคกองทนุประจ�าปี) ของท่านในวันนีแ้ละตลอดปีต่อไปคอื น�า้มนัส�าหรับจดุไฟ
กองทุนสนับสนุนของเรา ให้ติดสว่างไสวส่องไปให้ถึงผู้ที่ต้องการเรามากที่สุด

เค. อาร์. ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์. ราวินดรัน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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สารประธานทรัสตี

 มนุษย์ชาติคือพันธะกิจของเรา 

 ในค�า่คนืวนัคริสต์มาสทีห่นาวเย็นปกคลุมด้วยหมอกทัว่บริเวณเขตวคิตอเรยีน กรงุลอนดอน 
ชายชราผูต้ระหนีถ่ีเ่หนยีวนัง่อยูท่ีโ่ต๊ะท�างานของเขา มีความขมขืน่และมองโลกอย่างผดิหวงั ลงุเอเบน
เนเซอร์ สกรูจ๊ กงัวลอยูเ่พียงอย่างเดยีวคอื สภาวะทีต่กต�า่สดุๆของเขา เขาได้ปฏเิสธค�าเชิญของหลาน
ชายให้ไปทานอาหารค�่าในคืนวันคริสต์มาส ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนยากจนไร้ที่พึ่งพิง และอนุญาต
อย่างไม่เตม็ใจให้เสมยีนของเขา บอ็บ แครทชทิ ซึง่ได้รบัค่าแรงทีต่�า่มาก หยดุกลบับ้านในวนัครสิต์มาส
เมือ่สกรูจ๊กลบัถึงบ้านมสีิง่ประหลาดเกดิขึน้กบัเขา เมือ่เพือ่นนกัธรุกจิผูร่้วมงานกบัเขาและเสยีชวีติไป
ก่อนหน้า เจคอบ มาร์ลี ได้มาปรากฏให้เห็นเป็นผีถูกล่ามโซ่ และบอกสกรู๊จให้จัดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตที่คิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง มิฉะนั้น เขาจะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกัน 
 นี่คือบทน�าของนวนิยายคลาสสิก A Christmas Carol ของชาร์ลส์ ดิกเก้นส์ คือเรื่อง
ราวของชายชราผู้เปล่ียนแปลงชีวิตสันโดษที่ยากล�าบาก มาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตเมตตา ส�าหรับผมนี่คือ             
บทเรียนที่ล�้าค่าส�าหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครเวลาไหนก็ตาม 
 บทหนึ่งในหลายบทที่ผมชอบ วิญญาณได้พาสกรู๊จไปที่บ้านของแครทชิท เสมียนหนุ่มที่ลุง
สกรู๊จเห็นในมุมมองที่แตกต่าง สังเกตเห็นวันหยุดธรรมดาท่ีมีความสุขอยู่ในครอบครัวพร้อมหน้ากัน 
สกรูจ๊เริม่เข้าใจในของขวญั คือมติรภาพ ครอบครวัทีอ่บอุน่และความกตญัญทูีไ่ม่ได้มจีดบนัทกึในสมดุ
บัญชีเล่มใด ในตอนจบของนิยายเรื่องนี้ สกรู๊จได้บทเรียนที่ส�าคัญที่สุดคือ  ในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิต 
ยังไม่สายเกินไปที่จะอุทิศตนบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ 
 เทศกาลวันหยุดช่วงปลายปีก�าลังมาถึง เป็นเวลาของการให้และแบ่งปันซึ่งไม่จ�ากัดเพียง
แค่เพียงคนที่เรารักเท่านั้น ยังส�าหรับผู้ที่เราไม่เคยพบและอาจจะไม่เคยเห็นด้วย ส�าหรับผู้ท่ียังไม่มี    
โชคดเีหมอืนเราทีย่งัยืน่มอืช่วยเหลอืกนัได้ อศัจรรย์ทีส่กรูจ๊ได้พบในคนืวนัครสิต์มาสนัน้กค็อื อศัจรรย์
เดียวกันกับที่มูลนิธิโรตารีถือปฏิบัติทุกๆ วัน ๓๖๕ วันตลอดปี 
 มูลนิธิของเราได้ท�างานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในด้านการกุศลและในฐานะผู้ด�าเนินการ 
โดยโรแทเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในภาคสนาม อาสาสมัครใช้ทักษะและประสบการณ์ด้านธุรกิจ
สนับสนุนเงินทุนที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคมา โดยวิธีนี้ เราสามารถท�างานที่ส�าคัญที่สุดของโรตารี เช่น 
การดูแลป้องกันมารดาและบุตร ช่วยเหลือชุมชนให้ฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ไวรัสโควิด-๑๙ เป็นต้น 
 โปรดระลึกถึงมูลนิธิโรตารีในช่วงเทศกาลให้ความเมตตานี้ โปรดระลึกว่าของขวัญท่ีท่าน
มอบบรจิาคให้มลูนธินิัน้ จะช่วยขยายผลงานของเราในทุกพืน้ทีท่ีเ่รามุง่เน้นทกุๆ ข้อ ของขวญันีจ้ะอยู่
ไปตลอดกาล ไม่เพียงวันนี้แต่ยังจะอยู่ต่อไปหลังจากพวกเราจากไปแล้ว มูลนิธิจะยังด�าเนินงานสร้าง
สิง่มหศัจรรย์ในการบ�าเพญ็ประโยชน์ส�าหรบัผูอ้ืน่ในวนัพรุง่นีต่้อไป ตราบเท่าทีเ่รายงัให้การสนบัสนนุ
กันในวันนี้
 ในนามของคณะกรรมการทรสัตมีลูนธิโิรตาร ีผมขอขอบคุณ ส�าหรับทกุท่านทีส่่งเงนิบรจิาค
ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้ด้วย

เค. อาร์. ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์. ราวินดรัน ธันวาคม ๒๕๖๓

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



อน. วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

บทบรรณาธิการ

 Pink Martini เป็นวงดนตรีทีก่่อตัง้ข้ึนในปี 1994 โดย
นักเปียโน Thomas Lauderdale ที่เมือง Portland, Oregon 
 สมาชิกในกลุ่มเรียกมันว่า วงออเคสตราเล็กๆ ที่  
หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมแนวดนตรี เช่น คลาสสิค ป๊อป             
ลาตนิ และแจ๊ส นักร้องน�า คอื China Forbes และ Storm Large

 วงนีป้ระกอบด้วยนกัดนตรหีลายสิบคน มบีทเพลงถงึ 
25 ภาษา (รวมถึงเพลงไทยด้วย) ออกคอนเสิร์ตและร่วมแสดงกับ 
วงดนตรีซิมโฟนีออเคสตร ้าทั่ วยุ โรป เอเชีย กรีซ ตุรกี 
ตะวนัออกกลาง แอฟรกิาเหนือ ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ อเมรกิาใต้ 
และอเมริกาเหนือ

ประวัติ
Pink Martini

The Lemonade 
song

Amado Mio 
เพลงไทย

 ในชีวิตจริง ความหลากหลาย มุมมองและวิธีคิดเป็นสิ่งปกติ 
 การลงมือปฏิบัติในสิ่งใดก็จะได้ผลตอบรับจากสิ่งนั้น ก็เป็นปกติวิสัยเช่นกัน 
 ล�าพังเพียงแต่กฎระเบียบหรือข้อบังคับไม่สามารถก่อให้เกิดความรัก ความศรัทธา 
 ความเชื่อมั่นในองค์กรขึ้นมาได้ การลงมือท�า การเสียสละ ของพวกเราเหล่าโรแทเรียนทุกคน  
 ในฐานะ “People of Action” เท่านั้นจึงจะสร้างผลสัมฤทธิ ์   
 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน. วาณิช โยธาวุธ

Well you couldn’t be good, if you’ve never been bad.
You couldn’t keep cool, if you’ve never gone mad.
You couldn’t be glum, if you’ve never been glad.
And lemons give you lemonade.

If you don’t do the work, you’ll never get paid.
If you don’t have the crowd, there’s no parade.
It may be trite, and I know it’s clichéd.
But lemons give you lemonade.
 
***The glass is half full of sweet champagne.
Some say it’s half empty, what do they know?
Why would you whine about the rain, when you could 
lose yourself inside a rainbow?

Without the climb, you don’t get the view. 
Without the crime, you won’t have a clue.
There is no rhapsody, without the blue.
And lemons give you lemonade

***
Somebody’s pain, is somebody’s pleasure.
Somebody’s trash, is somebody’s treasure.
Somebody’s ugly, is somebody’s lovely.

And lemons give you lemonade.

จะเป็นคนดี ก็ต้องรู้จักความเลว
จะไม่รู้จักอารมณ์ดี ถ้าไม่เคยหัวเสีย
จะไม่รู้จักทุกข์ ถ้าไม่เคยสุข
น�้ามะนาวได้มาจากมะนาว

ใครจะจ่ายเงินให้ ถ้าไม่ท�างาน
ไม่มีฝูงชน ขบวนพาเหรดก็หมดความหมาย
มันอาจจะดูซ�า้ซากจ�าเจ แต่มันคือความคุ้นเคย
น�้ามะนาวก็ต้องมาจากมะนาว

***แชมเปญมีตั้งครึ่งแก้ว 
หรือยังขาดอีกตั้งครึ่งหนึ่ง
เขาจะไปรู้อะไรล่ะ ?
โอดครวญกับสายฝน ท�าไม เมื่อยังมีสายรุ้งให้เริงใจ

ไม่ปีนป่าย แล้วจะเห็นวิวได้อย่างไร
ไม่มีอาชญากรรม ก็คงไม่มีเบาะแส
บทเพลงคงไม่หลากหลาย ถ้าขาดเพลงบลูส์
และน�้ามะนาวก็มาจากมะนาว

***
ความเจ็บปวดของบางคน เป็นความสุขของอีกคน
ขยะของใครบางคน เป็นขุมทรัพย์ของอีกคน
ความน่าเกลียดของบางคน เป็นความน่ารักของใครอีกคน

และ น�้ามะนาวก็ต้องมาจากมะนาว 

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

 ท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้น ในทุกมิติพร้อมๆ กัน ได้สร้างความขัดแย้ง 
 ความไม่ลงรอยขึ้นในสังคม บั่นทอนความสุขของพวกเราทุกคน 
 หลายครั้งเราเลือกฟังเพลงเพื่อจะช่วยให้เราได้ดื่มด�่าไปกับท่วงท�านองและเนื้อเพลง 
 หลายครั้งที่บทเพลงได้ช่วยสร้างพลังให้เราเผชิญหน้ากับอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ
 นิตยสารฉบับนี้ คงจะถึงมือมวลมิตรทุกท่านในช่วงเวลาของการขึ้นปีใหม่พอดี ขอมอบ
 “The Lemonade Song เพลงน�้ามะนาว” จากวง Pink Martini ให้กับทุกท่าน
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 (หน้าปก) ผู้เข้าชมข้ึนบันไดภายในพิพิธภัณฑ์พระราชวัง

สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่เก็บงานศิลปะและโบราณวัตถุของจีน

อันหาที่เปรียบมิได้ 

	 (หน้าสารบัญ)	 สัญลักษณ์ท่ีมีสีสันของวัดแทรกเข้าไปใน

วัฒนธรรมไทเป
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สนเทศโรตารี
อผภ. สมภพ ธีระสานต์ 
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

โรตารีสามคน 
  เป็นอีกวันหนึ่งที่เดินทางไปร่วมพิธีฉลองต�าแหน่งนายกสโมสรและคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรโรตาร ีปิี 2563-2564 เมือ่ผ่านตลาดตอนเยน็บรเิวณสามแยกชกุโดน (ออกเสยีง
ว่า ชุก-กะ-โดน) อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ให้นึกถึงแกงกะหรี่ของแม่ค้ากลางซอย น�ามาราดข้าว
ร้อนๆ ก็สุขใจแล้ว อย่าถามนะว่า “แกงกะหรี่” แปลว่าอะไร เพียงทราบมาว่า ในสมัยโบราณ
เป็นแกงที่มาจากอินเดีย ฝรั่งชอบใจไม่รู้ชื่อเลยเรียกว่า curry คนไทยเรียกตามเพี้ยนมาเป็น
กะหรี่ เหมือนชื่อสามแยกชุกโดน ที่เล่าขานว่าสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพพันธมิตร
ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิด ณ จุดนี้มากมายขนาดคนพูดกันว่า “ซุกก็โดน ไม่ซุกก็โดน” สุดท้าย
ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็นสามแยกชุกโดน
 ถึงโรงแรมที่จัดงาน นั่งได้สักพัก พิธีการก็เริ่มขึ้นตามแบบฉบับของโรตารี มีการเชิญ
ผูห้ลักผูใ้หญ่ขึน้กล่าวน�าดืม่ถวายชยัมงคล ต่อด้วยน�าดืม่เพือ่โรตารีสากลโดยผูว่้าการภาค และ
พธิกีารต่างๆ เป็นล�าดบัไป ผูน้�าชมุชนทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิสโมสรโรตาร ีแต่ได้รบัเชญิมาร่วมงาน
เข้ามาทักทายกันและถามว่าท�าไมต้องดื่ม “แด่โรตารีสามคน” ต้องตั้งสติแว้บหนึ่ง ย้อนกลับ
ไปนกึถงึผูท้ีข่ึน้ไปน�าดืม่เพือ่โรตารสีากลเมือ่สกัครู ่พอกล่าวเชดิชอูงค์กรโรตารสีากลเรยีบร้อย
แล้วก็น�าผู้ร่วมงานทั้งหมดลุกขึ้นยืนชูแก้วน�้า พร้อมกล่าวน�าว่า “แด่โรตารีสากล” อาจเพราะ
เครื่องเสียงไม่ดังพอ ผู้ฟังที่ไม่คุ้นเคยกับวงการโรตารี จึงฟังเพี้ยนไป 
 ท�าให้หวนนกึถงึเมือ่ครัง้ออกไปเทีย่วนอกเมอืงย่างกุง้ ประเทศเมยีนมา พบเหน็เจดีย์
มากมาย อดีตทูตทหารเมียนมา อูอ่อง คิน ได้อธิบายว่า ชาวพุทธในเมียนมามีความเชื่อว่าการ
สร้างเจดีย์ไว้เคารพบูชาจะได้บุญ และเป็นกุศโลบายให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธ เมื่อเห็นก็จะ
สอบถามว่านีคื่ออะไร เขาจะได้มโีอกาสอธบิายหลักธรรมค�าสอนในพระพทุธศาสนา ซึง่เชือ่กนั
ว่าหากสามารถชักจูงให้ใครมาเป็นพุทธมามกะได้ จะได้บุญมากกว่าสร้างเจดีย์ อ๋อ กระนี้       
ละมั้ง ที่ผู้ฟังฟังเพี้ยนไป 
 ท�าให้เราได้มีโอกาสเล่าให้ทราบถึงต้นก�าเนิดของโรตารีว่า เกิดจากการที่ พอล พี. 
แฮร์ริส เกิดในมลรัฐวิสคอนชิน แล้วย้ายมาท�างานด้านกฎหมายที่เมืองชิคาโก จึงรวมตัวกับ
เพื่อนสามคนมี ซิลเวสเตอร์ ชีล พ่อค้าถ่านหิน กุสตาวัส โลว์ วิศวกรเหมืองแร่ และฮิรัม อี. 
โชเรย์ ช่างตัดเส้ือ พบปะเพื่อท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่      
23 กุมภาพันธ์ 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโรตารี ถ้ามีแต่ พอล แฮร์ริส ไม่มีเพื่อนทั้งสามคน
นี้ก็คงไม่มีโรตารีในวันนี้ สามคนนี้จึงมีความส�าคัญ
 การแนะน�าผู้คนเข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี คงไม่ต้องพูดหรือให้คนฟังฟังเพี้ยนไป 
แค่กุศโลบายง่ายๆ เช่น การประดับเข็มเครื่องหมายโรตารีที่ปกเสื้อ เพื่อให้มีคนถามว่า นี่คือ
อะไร ท่านก็จะได้โอกาสแนะน�าโรตารีให้เขาฟังแล้ว นี่แหละ การเปิดแนวทาง สร้างโอกาส

“การประดับเข็ม
เครื่องหมายโรตารี 

ที่ปกเสื้อ เพื่อให้มีคนถามว่า 
นี่คืออะไร 

ท่านก็จะได้โอกาส
แนะน�าโรตารีให้เขาฟัง

แล้วนี่แหละ 

การเปิดแนวทาง
สร้างโอกาส”



เวลาที่ผ่านไป ก็เข้าใจมากขึ้น
 หลายปีก่อนได้สนทนากับเพื่อนชาวญี่ปุ่น เขาบอกว่า คุณรู้
ไหมว่าภาค 3360 มี DDF ที่ไม่ใช้จ�านวนมาก ท�าให้รู้สึกแปลกใจ ไม่
เข้าใจ ด้วยเหตทุีค่นในภาครูส้กึตรงกนัข้าม เรารูส้กึว่าม ีDDF ไม่พอใช้ 
เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษารายละเอียด และเมื่อน�าตัวเลขมา
วิเคราะห์พบว่ามีหลายสิ่งที่น่าสนใจ
 DDF (District Designated Fund) เปรียบเสมือนเงินสกุล
เฉพาะเจาะจงที่ใช้กันในมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล (The Rotary 
Foundation of Rotary International, TRF) 
ใช้ที่อ่ืนไม่ได้ DDF มาจากเงินท่ีโรแทเรียน
บริจาคไว้ เมื่อสามปีที่แล้วและกลับคืนมาให้
ภาคที่โรแทเรียนสังกัดอยู ่ โดยให้ภาคเป็น         
ผู ้จัดการว่า จะใช้ในการบ�าเพ็ญประโยชน์
อย่างไร หากวัดจาก DDF ที่มีอยู่ในแต่ละภาค 
3330, 3340, 3350 และ 3360 พบว่ามีมาก
น้อยต่างกัน 
 TRF อนุญาตให้น�า DDF ไปใช้ใน 
District Grant โดยไม่มีการสมทบไม่เกินครึ่ง
ของจ�านวนที่มีอยู่ หากใช้ในกองทุนระดับโลก 
Global Grant จะสมทบหนึ่งเท่า มีกติกาหลัก 
คือ ต้องมีคู่มิตรต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของขนาดกองทุน และต้องขอรับไม่ต�่ากว่า 
15,000 DDF โดยรวมจะมีเงินส�าหรับใช้ใน
โครงการได้ ไม่ต�า่กว่า 30,000 US$ DDF จึง
เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการท�าโครงการ ส�าคัญมากขึ้นเมื่อ TRF ไม่
สมทบให้กับเงินสดที่บริจาคในโครงการอีกต่อไป ความยากอยู่ที่การ
สะสม DDF และการหาคู่มิตร
 ปีทีม่กีารระบาดของ COVID-19 มผีลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก สร้างแรงบันดาลใจอย่างสูง
ให้โรแทเรียนขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกัน COVID-19 กัน
มากมาย เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 30 และTRF ยังส่งเสริม โดยลด
กติกาว่าไม่ต้องใช้มิตรต่างประเทศ ขอรับได้โดยใช้ DDF ของตนเอง 
เพิ่มล�าดับความส�าคัญให้อยู่ในล�าดับต้น และพิจารณาอย่างรวดเร็ว 

ในเวลาเดียวกัน TRF จัดให้มี Diaster Response Grant ออกมาให้
ทุกสโมสรเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เตรียมพร้อมที่จะมีชีวิตปกติวิถี
ใหม่ ตัวอย่าง เช่น สิงคโปร์เท DDF จ�านวนมากเพื่อจัดหาเจล
แอลกอฮอล์ หน้ากาก face shield ญีปุ่น่ร่วมกนั 7 ภาคใช้ DDF จดัหา
หน้ากากและ face shield เป็นต้น โอกาสเปิดในปีนี ้โดยเฉพาะส�าหรบั
การป้องกนั COVID-19 สโมสรจะคดิโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ได้มาก 
อย่าละทิ้ง โอกาสเหมือนไอศกรีม ละทิ้งก็ละลาย

 หลายสโมสรให้ความสนใจ DDF มาก
ขึ้น อยากรู้ว่ามีอยู่เท่าไร อยากน�า DDF มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ อยากสะสมให้มากขึ้น รวมไป
ถงึหวงไว้ก่อนด้วย ในแต่ละภาคคงไม่ต่างกันนกั 
และเมื่อวิเคราะห์ตัวเลขจะพบว่ามีความหลาก
หลาย 
 กลุ ่มแรก (เป็นส่วนน้อย) มี DDF 
มากมายเพราะมีสมาชิกบริจาคหลายคนและมี
ผู้บริจาครายใหญ่ กลุ่มนี้มักจะมีความสามารถ 
ในการขอทุนไปในตัวจึงใช้ประโยชน์ได้มากสม
เจตนารมณ์ ของการจัดการเรื่อง DDF คือ มีให้
เยอะและใช้ให้มาก 
 กลุ่มสอง ม ีDDF จ�านวนพอสมควร จะ
ใช้ประโยชน์ต้องรวมกันหลายๆสโมสร เพื่อน�า
มาขอทุน หากส่งเสริมและได้รับความร่วมมือก็
จะเกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ เช่นกัน 

 และอีกกลุ่มไม่มี DDF หรือมีน้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะใช้
และเป็นส่วนของ DDF ที่กองรวมกันอยู่ สะท้อนว่าภาคต้องให้      
ความรู้ เสริมความเข้มแข็ง และหมั่นดูแลเอาใจใส่ เพื่อท�าให้ DDF ได้
ท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
 อย่างไรก็ตาม เรื่องของมูลนิธิโรตารีนั้นไม่ง่ายนัก มีราย
ละเอียดมาก ต้องพูดบ่อยๆ ซ�้าๆ ต้องมีประสบการณ์ มีแรงบันดาลใจ 
มีเวลาศึกษา มีสมาธิ และจะพบว่า เวลาที่ผ่านไปก็เข้าใจมากขึ้น

“ DDF (District 
Designated Fund) 

เปรียบเสมือน เงินสกุลเฉพาะ
เจาะจง ที่ใช้กันใน

มูลนิธิโรตารี
ของโรตารีสากล 

(The Rotary Foundation 
of Rotary International, 

TRF) ”

โรตารีสามคน 

Article : บทความ
อน. ดร.บุษบง จ�าเริญดารารัศมี

สโมสรโรตารีพะเยา 
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โดย Susie L. ถา่ยภาพโดย An Rong Xu

แปลโดย อน. ศรฟี า้ ศริอิดุมเศรษฐ สโมสรโรตารกีรงุเทพรชัดาภเิษก

วัดศักดิ์สิทธิ์ 
ตึกระฟ้าสูงเทียมเมฆ 
สถานหย่อนใจบนเขา 

อาหารเลิศรสหาที่เปรียบมิได้
และชีวิตบันเทิงยามค�า่คืน 

ขอต้อนรับท่านสู่
เมืองหลวงแห่งความมีชีวิตชีวาของไต้หวัน

ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานการประชุมโรตารีสากลปี 2021

ไทเปผงาด

TAIPEI RISING
Convention 2021



   ท่ามกลางหมอกในมหาสมุทรเมื่อ
ประมาณ 500 ปีก่อน เกาะแห่งหนึ่งในเอเชียอัน
เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีและมีภูเขา
สูงลดหลั่นกัน ไม่ว่าเกาะนี้จะมีอารยธรรมและ
วัฒนธรรมเก่าแก่มาหลายศตวรรษ แต่ส�าหรับ     
นักเดินเรือชาวโปรตุเกสที่ส�ารวจท้องทะเลที่ไม่ได้มี
บันทึกในแผนที่ มันเป็นอะไรที่ใหม่อย่างสิ้นเชิงและ
เป็นเหมือนแดนสวรรค์ พวกเขาจึงตั้งชื่อเกาะนี้ซึ่ง
ต่อมาได้ปรากฏบนแผนที่ของนักเดินเรือว่า Ilha 
Formosa – เกาะสวยงาม

    แม้ชื่อจะเรียกกันติดปากว่าเกาะ
ฟอร์โมซาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศจีนไป
ทางตะวันออกประมาณ 100 ไมล์ แต่ในปัจจุบัน

จะเป็นที่รู้จักกันในนามว่าไต้หวัน และยังนับเป็น
หนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นสี่กลุ่มเศรษฐกิจของ
ตะวันออกไกลที่ถือก�าเนิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 
20 และยังขยายต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับ
ไต้หวันแล้วศูนย์กลางอ�านาจและสัญลักษณ์ของ
การเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์คือเมืองหลวง “ไทเป” 
ซึ่งเป็นเมืองที่โชติช่วงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย
พลังที่ไม่มีวันดับ ท�าให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์
เหมาะส�าหรับการจัดประชุมโรตารีสากลปี 2021 
โดยมีธีมของงานว่า Feel the Energy (สัมผัสแห่ง
พลัง)

 นี่เป็นช่วงเวลาที่รอคอยมานานของ         
โรแทเรียนชาวไต้หวัน ผู้ซึ่งได้ก่อตั้งสโมสรแห่งแรก
คือ สโมสรโรตารีไทเปในปี 1948 เจ็ดสิบสองปีต่อ
มาไต้หวันมีสโมสรเกือบ 900 แห่งและโรแทเรียน
ประมาณ 35,000 คน มี 12 ภาคที่จะท�าหน้าที่
เป็นเจา้ภาพการประชุมปี 2021 ระหว่างวันที่                                              
12 - 16 มิถุนายน “โรแทเรียนชาวไต้หวันได้
เตรียมการณ์ส�าหรับการประชุมนี้มาเป็นเวลาห้าปี” 
นายเคนเนท เอ็ม สคัพเพอร์ท เจอาร์ (Kenneth 
M. Schuppert Jr.) ซึ่งเป็นประธานจัดการประชุม
กล่าว “พวกเขามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
และตั้งใจที่จะท�าให้การประชุมนี้เป็นงานเด่นของ
เมืองและประเทศ”

 นายสคัพเพอร์ทซึ่งเป็นสมาชิกของ
สโมสรโรตารีดีเคเตอร์ อลาบามา เคยท�าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยดูแลอดีตประธานโรตารีสากล แกรี่ ซี. เค. 
ฮวง ซึ่งเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีไทเปตั้งแต่ปี 
1976 นายสคัพเพอร์ทและภรรยา- ลินน์ เธอเป็น

สมาชิกของสโมสรโรตารีดีเคเตอร์ และท�าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยดูแลคอรินนาภรรยาของฮวง ทั้งสอง
คนได้เคยไปเยือนไทเปหลายครั้ง และพวกเขา                                                          
เฝ้ารอที่จะกลับไปอีก “กรุงไทเปน่าทึ่งมาก”                                                                    
นายสคัพเพอร์ทกล่าว “คุณจะเห็นตึกรามบ้าน
ช่องทันสมัย ที่มีวัดวาอารามโบราณสวยงาม
อยู่กระจายระหว่างตึก” เขาชื่นชมความมีชีวิต
ชีวาของเมือง (ตามที่เห็นตัวอย่างจากตลาด
นัดกลางคืน) ความสะอาดและความอัศจรรย์
ทางธรรมชาติมากมาย ตั้งแต่สวนหย่อมเล็ก             
“พ็อกเก็ตพาร์ค” ไปจนถึงเส้นทางภูเขาที่อยู่          
ใกล้ ๆ

 นายสคัพเพอร์ทยังโปรดปรานเรื่อง
อาหาร – และด้วยเหตุนี้เขาก็เหมือนนักท่องเที่ยว
คนอื่นๆ ที่เดินทางไปไต้หวัน แม้เพื่อมื้ออาหาร
ธรรมดาที่สุดก็ถือเป็นโอกาสที่ได้พบเพื่อนฝูงทั้ง
เก่าและใหม่ มีความสุขกับเพื่อนๆ และอาหารที่
หลากชนิดของเกาะ นายสคัพเพอร์ทมีค�าแนะน�า
ให้กับโรแทเรียนที่ได้รับเชิญให้ไปรับประทาน
อาหารในฐานะแขกของเจ้าภาพชาวไต้หวัน  
“อย่าทานเกลี้ยงจนหมดจาน ถ้าคุณไม่ต้องการ
จะทานอีกแล้ว” เขากล่าว “เวลาที่คุณคิดว่ามื้อ
อาหารนั้นหมดแล้ว บางทีอาจจะไม่ใช่อาหารจะมี
มาเพิ่มอีก”

 นายสคัพเพอร์ทยังพูดถึงมิตรภาพ 
ของชาวไต้หวันและแนะน�าให้ผู้ที่จะไปเข้าร่วม
การประชุม 2021 ให้พึ่งพาโรแทเรียนในพื้นที่
เป็นผู้แนะน�าสิ่งมหัศจรรย์ของไทเป ในหน้า              
ต่อไปนี้คุณจะเห็นว่าเราได้รวบรวมเกร็ดต่างๆ 
จากสมาชิกโรตารีและโรทาแรคเทอร์หลายคนที่                       
คุ้นเคยกับเมืองนี้เป็นอย่างดี การพาเที่ยวของ
เราจะเริ่มต้นด้วยสถานที่ที่คุณพลาดไม่ได้ ซึ่ง
จัดอยู่ระดับต้นๆ ในรายการแนะน�าของสคัพเพ
อร์ท นั่นคือรถไฟใต้ดิน (พบกับสมาชิกบางคน
ของ โรตารีที่จะพาเราไปชมเมืองในหัวข้อ “บุคลิก                                                      
ลักษณะคนไทเป: ไกด์น�าเที่ยวห้าคนของเรา” 
หน้า 15)
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ขึ้นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
           เม่ือไปอยู่ในเมืองใหม่ ล�าดับแรกของ                                                           
นักท่องเที่ยวที่จะต้องท�าคือหาวิธีที่ดีที่สุดใน
การเที่ยวรอบเมืองในกรุงไทเป ค�าตอบคือใช้
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดังที่โรแทเรียนและ            
โรทาแรคเทอร์ชื่อ จูลี่ จือ (Julie Chu) อธิบาย 
รถไฟฟ้า MRT เป็นอะไรที่มากกว่าแค่เป็นวิธีเดินทาง
จากจุดหนึ่งบนแผนที่ไปยังอีกจุดหนึ่ง

 จือเกิดที่ไทเปแต่เธอใช้ชีวิตในวัยเด็ก
ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ เมื่อเธอกลับมาตอนอายุ 
25 ปีเธอรู้จักบ้านเกิดของเธอน้อยมาก “ฉันต้อง
ตระเวนส�ารวจไทเปเหมือนคนต่างชาติ” จืออธิบาย 
“ฉันพูดภาษาได้ แต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลก
ใหม่ส�าหรับฉัน รถไฟฟ้า MRT เป็นวิธีที่ท�าให้ฉันได้
เรียนรู้บ้านเกิดของฉันได้” เธอนั่งรถไฟฟ้า MRT ไป
ยังย่านคนต่างชาติ เช่น ย่านลิตเติ้ลมะนิลา เธอนั่ง
ไปถึงฝั่งมหาสมุทรด้านหนึ่งและไปถึงภูเขาอีกด้าน
หนึ่ง นั่งไปจนสุดเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงถึงแม่น�า้
ตัมสุ่ยซึ่งเชื่อมออกสู่ทะเลเพื่อที่เธอจะได้ชมตะวันลับ
ขอบฟ้า ฟังดนตรีสด และเดินเลียบชายฝั่ง เธอนั่งไป
ถึงเมากงกอนดอลา (Maokong Gondola) และนั่ง
กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยังร้านน�า้ชาและเรือกสวนไร่นา
ในหมู่บ้านเมากง รถไฟวิ่งใต้ดินใจกลางเมือง แต่บาง
ช่วงก็วิ่งข้างบนนอกตัวเมืองท�าให้จือได้มีโอกาสกลับ
มาคุ้นเคยกับชนบทของไต้หวัน

 จือชื่นชมรถไฟฟ้า MRT เพราะที่สถานี
มีโซนรอพิเศษส�าหรับผู้หญิงที่เดินทางตอนกลางคืน
และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ นอกจากนี้
ระบบยังรองรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษอีก
ด้วย เมื่อจือเดินทางไปกับเพื่อนโรแทเรียนที่ขาหัก 
ทาง MRT ได้ให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทั้งจือและ
สคัพเพอร์ทต่างทราบดีว่าจุดเด่นของ MRT คือความ
สะอาด ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารหรือดื่มใน
สถานีหรือบนรถไฟ แม้แต่ห้องน�้าก็สะอาดสะอ้าน 
ห้องน�้าที่สถานี MRT ใกล้บ้านของจือตกแต่งด้วย
ดอกไม้สด จือบอกเคล็ดลับว่าบางครั้งเธอแวะเข้าไป
ในสถานี MRT เพื่อใช้ห้องน�า้และเจ้าหน้าที่สถานีมัก
จะยอมให้คุณเข้าฟรีหากคุณบอกว่าคุณมาเพื่อเข้า
ห้องน�้าที่นั่น

 การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นั้นง่าย 
เพราะมีแผนที่ภาษาอังกฤษและโต๊ะบริการให้ความ
ช่วยเหลือในแต่ละสถานี มีพนักงานต้อนรับที่พูด
ภาษาอังกฤษได้ รถไฟวิ่งประจ�าและตรงเวลา ผู้เข้า

ร่วมงานประชุมจะได้รับบัตรโดยสารรถไฟฟรี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแพ็กเก็ตของการประชุม ท�าให้ง่ายและ
สะดวกในการเดินทางไปยังศูนย์แสดงนิทรรศการ
ไทเปนานกาง (Taipei Nangang Exhibition Cen-
ter) ซึ่งเป็นที่จัดการประชุมใหญ่ โดยมีสถานี MRT 
ของตัวเอง

ขึ้นลิฟท์
 ทิวทัศน์ที่คุณพลาดไม่ได้อย่างมาก คือ 

ตึกไทเป 101 ซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านเหนือ
ขอบฟ้าของเมือง ได้รับการตั้งชื่อตามจ�านวนชั้นที่
มี 101 ชั้น เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2004 
จนกระทั่งถูกแซงหน้าโดยตึกเบิร์จคาลิฟาของดูไบ
ซึ่งสร้างเสร็จในปี 2009 ด้วยความสูง 1,667 ฟุต 
มันจึงสูงตระหง่านเหนือส่วนอื่น ๆ ของเมืองและ       
โรแทเรียนเกือบทุกคนพูดแบบเดียวกันว่าเป็น                                                        
จุดแวะที่ส�าคัญในการท่องไทเป

 บางคนบอกว่าหอคอยนี้มีลักษณะคล้าย
เจดีย์ แต่บางคนก็ว่ามันดูเหมือนปล้องไม้ไผ่มากกว่า 
ไต้หวันมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่น                 
ดังนั้นตึกไทเป 101 จึงถูกออกแบบมาให้สามารถ
ต้านแผ่นดินไหวขนาด 9.0 และมีการโอ้อวดถึง
เครื่องลดการสั่นสะเทือนมหึมาที่เป็นแดมเปอร์แบบ
ลูกตุ้มขนาดใหญ่น�้าหนัก 728 ตัน มีรูปร่างเหมือน
ลูกบอลทองค�าที่ช่วยให้อาคารมีเสถียรภาพเมื่อ
เกิดลมพัดแรงมาก (แดมเปอร์สามารถมองเห็นได้
ระหว่างชั้น 87 ถึงชั้น 92)

 การขึ้นลิฟต์จากชั้น 5 ไปชั้น 89 ใช้เวลา
เพียง 37 วินาที มีหอชมวิวในอาคารบนชั้น 89 และ
กลางแจ้งบนชั้น 91 เมื่อปีที่แล้วฝ่ายบริหารอาคาร
ได้เปิดชั้น 101 ให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งก่อนหน้า
นี้เปิดให้เฉพาะวีไอพี การเข้าสู่จุดชมวิวกลางแจ้ง
ต้องสวมสายรัดเพื่อความปลอดภัย ตั๋วเข้าชมหอ
ชมวิวจ�าหน่ายทางออนไลน์หรือที่หอคอยในราคา
ประมาณ 20 เหรียญ

 ก่อนหรือหลังเยี่ยมชมชั้นบนให้แวะที่ 
ชั้นล่างเพื่อซื้อของที่ร้านค้าระดับไฮเอนด์ หรือหา
อะไรกินสักหน่อย (ที่ร้าน ติ่น ไท่ ฟง ซึ่งเป็นร้าน
อาหารเกี๊ยวในต�านานของไทเปตั้งอยู่ด้านหน้า แต่
ร้านดังต้นต�ารับจะเป็นร้านขนาดเล็กกว่าและตั้งอยู่
ที่ถนนซินยี่) หากคุณชอบรับประทานอาหารพร้อม
ชมวิว ที่นี่ยังมีร้านอาหารที่ชั้น 85 และ 86

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีใช้ง่ายของไทเป มี
ท่ีพกัพเิศษให้กบัคนพิการและผูห้ญงิทีเ่ดนิทาง
ตอนกลางคืน

ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกเม่ือสร้างเสร็จในปี 
2004 ตึกไทเป 101 เป็นส่ิงมหัศจรรย์
ทางวิศวกรรมท่ีสร้างข้ึนเพ่ือต้านแรง

แผ่นดินไหวขนาด 9.0

ส�ารวจ



บางคนบอกว่า
หอคอยนี้มีลักษณะ

คล้ายกับเจดีย์ 
แต่บางคนก็ว่า
มันดูเหมือน 

ปล้องไม้ไผ่มากกว่า
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ขึ้นเขา
 การขึ้นยอดตึกไทเป 101 เป็นวิธีที่ดี

ที่สุดที่จะได้ชมวิวรอบเมืองแบบ 360 องศา แต่                
โรทาแรคเทอร์ วิคกี้ โซว กลับชอบชมวิวโดยเฉพาะ
เวลากลางคืนที่เหนือขอบฟ้าบนยอดภูเขาช้าง (ห่าง
จากตึกไทเป 101 หนึ่งป้ายสถานีรถไฟฟ้า MRT) 
การเดินขึ้นไปบนยอดเขาช้างมีขั้นบันไดที่สูงชัน  
600 ขั้นแต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

 ไต้หวันเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขา    
และการเดินเขาเป็นงานอดิเรกยอดนิยมของ          
คนท้องถิ่น โซวยังแนะน�าอุทยานแห่งชาติ       
หยางหมิงชาน (Yangmingshan National Park)  
ที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะซึ่งสามารถไปได้ง่าย 
โดยรถประจ�าทาง รถแท็กซี่หรือรถยนต์ อุทยาน
แห่งนี้มีเส้นทางเดินเขา น�า้ตก ทุ่งดอกคาลลาลิลลี่ 
(calla lilies) ป่าทึบและทุ่งหญ้าโล่งที่มีวัวประปราย 
โซวบอกว่าให้แวะทานอาหารหรือทานของว่างที่    
หยางหมิงชาน ที่นั่นมีร้านกาแฟและร้านอาหารทั้ง
ในและรอบๆ สวนสาธารณะบางแห่งสามารถมอง
เห็นทิวทัศน์มุมกว้างของเมือง

 โรแทเรียน โคจิ ฟูกุฮาระ (Koji Fu-
kuhara) ชอบเดินขึ้นเขาขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่า        
กวนอินซัน ซึ่งสามารถไปถึงยอดเขาได้ในเวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น ในตอนท้าย
หลังจากเดินเขาจนเหนื่อย  ฟุกุฮาระจะให้รางวัล                                                          

 “คุณจะได้เห็น
อาคารที่ทันสมัยเหล่านี้ 
และวัดวาอารามโบราณ

ที่สวยงาม
กระจายระหว่างตึก”



ตัวเองด้วยการกินไก่ย่างดินเผาที่ร้านอาหารแห่ง
หนึ่งใกล้ภูเขา ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมในไต้หวัน    
ได้รับการขนานนามชื่อนี้เพราะว่าไก่ทั้งตัวจะถูก
ทุบแล้วย่างในโถดินเผาหนึ่งครั้ง จากนั้นย่างอีกครั้ง
ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อให้หนังกรอบ “มันเยิ้มมาก
และเค็ม” ฟุกุฮาระกล่าว “กินพร้อมกับเครื่องเคียง    
น�้าซุป และเบียร์”

แช่น�้าพุร้อน
 บ่อน�้าพุร้อนก�ามะถันในไทเปเป็นที่นิยม

ในหมู่นักท่องเที่ยว แต่ส�าหรับคนท้องถิ่น น�า้พุร้อน
เหล่านี้คือวิถีชีวิต “เพื่อนของผมบางคนชอบไป
ทุกวันตอนเช้า หรือไม่ก็ตอนเย็น” โทนี่ ชาง อดีต        
ผู้ว่าการภาค 3500 กล่าว (ซึ่งต่อมาได้แยกออกเป็น
ภาค 3501 และ 3502) “มันเป็นกิจกรรมทางสังคม
อย่างหนึ่ง”

 น�้าพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 95 ถึง 
115 องศาฟาเรนไฮต์ อผภ. ชาง อธิบายว่ามีน�้าพุ
รองรับทุกความต้องการและตามงบประมาณที่มี
ตั้งแต่โรงอาบน�้าสาธารณะที่ราคาไม่แพงหรือฟรี                                                         
ไปจนถึงรีสอร์ทสปาสุดหรู บางแห่งมีห้องอาบ
น�้ากลางแจ้ง ในขณะที่บางแห่งมีสระน�้าในร่ม        
คุณสามารถไปทุกทีโดยใส่ชุดว่ายน�้าหรือแค่ห้อยเท้า         
ลงไปในน�้าอุ่นก็ได้

 ในไทเปแหล่งที่รู้จักกันมากที่สุดคือ 
น�้าพุร้อนเป่ยโถว (Beitou) และน�้าพุที่อยู่ภายใน
และรอบๆ หยางหมิงซานซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ
ที่สงบและที่ยังคุกรุ่น สถานที่โปรดของชางอยู่
ในเจียวซีห่างจากไทเปประมาณ 1 ชั่วโมง “เป็น
เมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ใกล้ชายฝั่งตะวันออก” เขากล่าว                                                            
“คุณสามารถไปบ่อน�า้พุร้อนกลางแจ้งของรีสอร์ท
และของโรงแรมที่นั่นได้ ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา
และป่าไม้ และสามารถมองเห็นมหาสมุทรได้ มัน
สวยงามมาก”

บุคลิกลักษณะ
คนไทเป 
ไกด์นำ เท่ียวห้าคน
ของเรา

เอลีส (ยี่-เชน) ลิน 
(Elyse (Yi-Chen) Lin)
นอกจากเป็นสมาชิก
ของสโมสรโรตารี และ                          
โรทาแรคท์ลินยังท�า
หน้าที่เป็นหนึ่งใน
สองที่ปรึกษาของ               
โรทาแรคท์ซึ่งให้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ                               
โรทาแรคท์ต่อคณะกรรมการ
บริหารของโรตารีสากล

โคจิ ฟูกุฮาระ 
(Koji Fukuhara)
ฟูกุฮาระ เป็นเลขานุการ
สโมสรโรตารีไทเปไทฟุน                            
ปี 2020-21 ด�ารง
ต�าแหน่งเลขาธิการ
สมาคมสันถวไมตรี
ระหว่างโรตารีไต้หวัน 
- ญี่ปุ่น

พอล กัว 
(Paul Kuo)
อดีตผู้ว่าการภาคกัว 
โปรดปรานไข่เจียว    
หอยนางรมท่ีพบในตลาด
กลางคืนของไทเป “หอย
นางรมสดมาก” เขากล่าว 
“และคนก็ชอบทานกับ
ซอสเปร้ียวหวาน”

พอลลีน เหลียง 
(Pauline Leung)
อดีตประธานร่วม
หอการค้าอเมริกาใน
คณะกรรมการการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว
ของไทเป เหลียงหวัง
ว่าการประชุมครั้งนี้จะ
ดึงดูดผู้เข้าชมมากที่สุด
เท่าที่เคยมีมาในไต้หวัน

เยนเชน เซีย 
(Yen-Shen Hsieh)
หลังจากอยู่ในธุรกิจ
การผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กว่า 
40 ปี เซียมักจะถูก
เพื่อนโรตารีเรียกเขา
ว่า “อดีตผู้ว่าการภาค
อิเล็กทรอนิกส์”

ประสบการณ์ด้านศาสนา วัดหลงซาน 
(ซ้ายสุดรูปบนสุดสองรูป) นับถือเทพเจ้า
พื้นเมืองและความเชื่อสามลัทธิ; ในตอน
เหนือสุดของไต้หวัน, อุทยานแห่งชาติ
หยางหมิงซาน 

(ใกล้ซ้ายบนและล่าง) เห็นป่าดงพงไพรไม่
ไกลจากเมืองไทเป, ส่วนหนึ่งของสวนสัตว์
ไทเป จัดแสดงสัตว์พื้นเมืองของไต้หวัน 
เช่น ลิงกังหินฟอร์โมซาน
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จากด้านบน: ถนนตี๋ฮว่า (Dihua Street) เป็น
ตลาดที่มีชีวิตชีวาและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ในขณะที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังสถานแห่งชาติเป็น 
“สมบัติล�้าค่า” แคทเทอรีน เซีย กล่าว

อุณหภูมขิองน�า้พุร้อนสงูถึง 115 องศาฟาเรนไฮต์ 
และมสีิง่อ�านวยความสะดวกต้ังแต่โรงอาบน�า้

ราคาไม่แพง ไปจนถึงสปาสดุหรู

ชมวัฒนธรรมจีนอายุกว่า 7,000 ปี
            “เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในไทเป” 
แคทเทอรีน เซีย (Catherine Hsieh) ภรรยาของ
เยน-เชน เซีย (Yen-Shen Hsieh) อดีตผู้ว่าการ
ภาค 3480 กล่าว (ซึ่งได้แยกออกเป็นภาค 3481 
และ 3482) “มีชายหาด มีภูเขา - และพิพิธภัณฑ์
พระราชวังสถานแห่งชาติเป็นสมบัติล�้าค่า”

          พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งมีโบราณวัตถุของจีน
เกือบ 700,000 ชิ้นที่มีอายุย้อนไปถึง 5,000 ปี                                
ก่อนคริสตศักราช เนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่าง
ให้ดูมากมาย คุณเซียซึ่งเป็นสมาชิกและอดีต
ประธานสมาคมมัคคุเทศก์ของพิพิธภัณฑ์แนะน�าให้
เริ่มต้นด้วยการชมคอลเลคชั่นหยกก่อน ซึ่งรวมถึง
งานแกะสลักรูปสัตว์ รูปตุ๊กตา แจกัน และเครื่อง
ประดับที่ละเอียดอ่อน ชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดและ
เป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากที่สุดในพิพิธภัณฑ์เป็น
รูปแกะสลักล�้าค่าคือ หัวผักกาดบ๊กโชยที่แกะจาก       
หยกเขียวและหยกขาวตลอดทั้งชิ้น และรู้จักกันใน
ชื่อ หยกผักกาดขาว (Jadeite Cabbage) (ในเมือง
ที่ขึ้นชื่อด้านอาหาร ไม่ต้องแปลกใจเลยที่มีผลงาน
ยอดนิยมอีกชิ้นหนึ่งในคอลเลคชั่นของพิพิธภัณฑ์  
ซึ่งก็คือ รูปเนื้อหมูสามชั้นตุ๋น ที่แกะสลักจากหิน 
แจสเปอร์ เรียกว่า หินรูปเนื้อ)



           คอลเลคชั่นเครื่องทองลงหินที่มีชื่อเสียง
ของพิพิธภัณฑ์  ประกอบด้วยชุดระฆังตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตศักราช และภาชนะที่ใช้ใน
พิธีกรรมที่มีค�าจารึกเพื่อระลึกถึงการปฎิบัติการทาง
ทหาร การแต่งงานและการยกดินแดนสมัยศตวรรษ
ที่ 9 ก่อนคริสตศักราช คุณยังสามารถชมหีบสมบัติ
ของจักรพรรดิซึ่งเป็นคอลเลคชั่น สิ่งของเครื่องใช้
และความสนุกเฉพาะของราชวงศ์และราชส�านักซึ่งมี
งาช้างทรงกลมกลวงแกะสลักอย่างประณีตพร้อมรูป
ทรงกลมอื่นๆ แกะสลักซ้อนอยู่ภายใน

 ในพิพิธภัณฑ์ยังมีภาพวาด การประดิษฐ์
ตัวอักษร เสื้อผ้า เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล และเครื่อง

ถ้วยชามดินเผาที่สวยงาม เชียแนะน�าให้วางแผนใช้
เวลาสามชั่วโมงชมสิ่งส�าคัญหลักๆ มีค่าธรรมเนียม
เข้าชม (ประมาณ 12 เหรียญ) แต่คณะทัวร์ฟรีค่า 
เข้าชมและมีบริการแปลภาษาอังกฤษ

ได้เวลาท�าตัวแบบนักท่องเที่ยว
      แม้ว่าโรทาแรคเทอร์และมัคคุเทศก์โรแทเรียน 
ของเราจะเน้นพาไปชมสถานที่ที่พิเศษ แต่พวกเขา
ก็ไม่ลืมที่จะพาไปชมบางสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกัน
มากกว่าของไทเปด้วย  อดีตผู้ว่าการภาค 3450     
เอริค ชิน ซึ่งอยู่ในฮ่องกง แต่ไปไต้หวันบ่อยครั้งมาก
ได้แนะน�าให้ไปที่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) 
ในเมืองที่แม้จะเต็มไปด้วยวัดวาอาราม  แต่เขาบอก

ว่า “วัดนี้พิเศษ” วัดนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1738 เป็นวัด     
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปและเป็นที่ยอมรับใน
เรื่องต�านานเทพเจ้าต่างๆ ประกอบด้วยความเชื่อสาม
ลัทธิ ได้แก่ ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื๊อ ใน
ลานวัดจะมีผู้คนโยนไม้ปวยรูปพระจันทร์เสี้ยวสีแดง
เพื่อเสี่ยงทายอนาคตของพวกเขา

          อดีตผู้ว่าการภาค 3522 พอล กัว บอกว่า 
อย่าพลาดไปชมสวนสัตว์ไทเป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าคุณพาลูกๆ มางานประชุมใหญ่ด้วย จุดที่นิยมคือ 
พื้นที่เขตสัตว์ฟอร์โมซาน ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองของ
ไต้หวัน และหนึ่งในนั้นคือ หมีด�าฟอร์โมซาน ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน จาก
สวนสัตว์นั่งเรือกอนโดลาไปยังเมากง ซึ่งคุณสามารถ
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามและพักผ่อน
หย่อนใจ

        พอลลีน เหลียง (Pauline Leung) เลขานุการ
คณะกรรมการเจ้าภาพจัดงานส�าหรับการประชุมปี 
2021 แนะน�าให้เดินเล่นไปตามถนนตี๋ฮว่า (Dihua) 
ย่านการค้าเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยตลาด ร้านน�้าชา    
หอศิลป์และสถาปัตยกรรมโบราณ วัดเสียไห่เฉิงหวง 
(Xiahai Chenghuang) (เทพเจ้าประจ�าเมือง) เป็น
วัดที่ตั้งของรูปปั้นเทพเจ้าจีนมากกว่า 600 องค์
วิคกี้ โซว แนะน�าเส้นทางรถจักรยานเลียบแม่น�้า   
ตัมสุ่ยและคีหลุง การเช่ารถจักรยานเป็นเรื่องง่าย 
คุณจะเห็นตู้คีออส (Kios) ให้เช่าจักรยานแบบระบบ   
แบ่งปัน (Taipei Bike Sharing System) หรือเรียก
อย่างไม่เป็นทางการว่า YouBike ตั้งอยู่ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า MRT สถานที่ท่องเที่ยวและที่อื่นๆ ทั่วเมือง 
ยินดีรับบัตรเครดิต - และการเช่าจักรยานมีค่าใช้จ่าย
เพียง 30 เซ็นต์ต่อ 30 นาที

 ในหลายๆ ด้านแล้ว จักรยานเป็นระบบ
ขนส่งที่เหมาะส�าหรับการส�ารวจไทเปและบริเวณโดย
รอบ เวลาที่คุณปั่นจักรยานไปรอบๆ เมืองที่มีชีวิต
ชีวาและชนบทที่เขียวชอุ่ม คุณจะเห็นด้วยตัวคุณเอง
ว่าท�าไมลูกเรือชาวโปรตุเกสจึงตื่นเต้น และขนาน
นามสิ่งที่ได้เห็นในทะเลจีนใต้นี้ว่า เกาะสวยงาม 
(Ilha Formosa) หลังจาก 5 วันในไทเปหรืออาจ
จะมากกว่านั้นกับความรู้สึกสัมผัสถึงพลังของการ
ประชุมใหญ่โรตารีและกรุงไทเป คุณอาจเกิดความคิด
ตั้งชื่อใหม่ให้กับเกาะสวรรค์แห่งนี้ก็ได้ นั่นคือ เกาะที่
ต้องหวนกลับมาอีก 

นกัเขยีนจากบอสตัน, ซซูี ่แอล มา, เขยีนบทความ
ล่าสดุประวตัสิโมสรโรตารไีฟฟ์พอยต์รโิน (Rotary 
Cluf of Five Points RiNo) ในโคโลราโด ลงใน
นติยสารฉบบัเดอืนมกราคม 

“สำาหรับคนท้องถิ่น
การแช่น้ำาพุร้อน
เป็นวิถีชีวิต“
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เก๊ียวกับปาท่องโก๋
ทัวร์ชิมอาหารของไทเป

   ตลาดกลางคืน เป็นตลาดที่คึกคักและสนุกสนานตลอดกาลของ
ไทเป มีอาหารตา อาหารหู และอาหารท้อง ในตลาดแม้จะขายอาหารเป็นหลัก
เป็นที่ดึงดูดใจแต่ก็มีขายเสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกและของเล่น ตลอดจนความ
บันเทิง เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์คาร์นิวัล มีวิดีโอเกม และการเสี่ยงโชค ตลาด
เปิดเร็วสุดตอนสี่โมงเย็น และเปิดให้บริการจนถึงตีหนึ่ง สถานที่ไกด์โรตารีพูดถึง
บ่อยที่สุดคือ ตลาดกลางคืนซื่อหลินและเหราเหอ (Shilin and Raohe)

        อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเล็กแบบสบายๆ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าไม่ใช่อาหารชั้นหนึ่ง ร้านขายอาหารหลายสิบเจ้าในตลาดกลางคืนของไทเป
ได้รับการยอมรับจาก Michelin Guide ในปี 2020 แนวแผงร้านขายอาหาร    
ยอดนิยมอาจจะเรียงรายทอดยาวไปไกล แต่มั่นใจได้ว่าที่จะเจออาหารที่ดีที่สุด 
บางร้านมีโต๊ะและเก้าอี้สตูลส�าหรับชาวนักชิม แต่คนส่วนใหญ่จะถือกินขณะ
เดินชมตลาด (หรือน�าไปรับประทานที่บ้าน) เกี๊ยวบะหมี่และซาลาเปาจะเป็นที่
คุ้นเคยส�าหรับชาวต่างชาติรวมทั้งของกินเล่นอื่นๆ เช่น อาหารทอดและอาหาร
เสียบเป็นแท่งมักจะท�าเป็นเกลียวแบบไต้หวัน เช่น ไก่ทอดแบนชิ้นใหญ่เท่าหน้า
ของคุณและลูกชิ้นนมทอดเสียบไม้ ขอให้ลองชิมซาลาเปาเนื้อนุ่มสีขาวที่เรียก
ว่า กัวเป่าไส้หมูสามชั้น (gua bao) แพนเค้กหัวหอมไต้หวันที่ท�าเป็นแซนวิชใส่
ไข่หรือเนื้อสัตว์ และขนมปังกับสเต็กพริกไทย น�้าผลไม้สด นมรสมะละกอ และ
อาหารครีมต่างๆ และแน่นอนที่พลาดไม่ได้คือชานมไข่มุกทุกรสพร้อมเม็ดแป้ง
มันส�าปะหลังเคี้ยวหนึบ ตบท้ายของหวานด้วยขนมโมจิซึ่งเป็นเค้กข้าวเหนียว
นุ่มแบบต้มหรือย่าง และบางครั้งก็ใส่น�า้แข็งไส

    อาหารตลาดกลางคืนที่เป็นที่โปรดปรานของ พอล กัว (Paul 
Kuo) คือ ไข่เจียวหอยนางรม เป็นแพนเค้กไข่ทอดกรอบใส่หอยนางรมและ
ราดด้วยซอสเปรี้ยวหวาน โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์เอลีส (Yi-Chun) ลิน 
แนะน�าเต้าหู ้เหม็นซึ่งเป็นเต้าหู ้หมักมีกลิ่นแรงและเป็นอาหารโปรดของคน
ไต้หวัน อาหารที่ไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่งในตลาดกลางคืนที่ชาวบ้านชื่นชอบ
เรียกว่าเค้กเลือดหมูซ่ึงท�าจากเลือดหมูและข้าวเหนียวปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจุ่ม
ในน�า้ซีอิ๊วหมูแล้วคลุกด้วยแป้งถั่วพร้อมผักชีและเสียบไม้ ลินอธิบายว่ามันเป็น
ของทานเคี้ยวเหนียวๆ และเค็ม และเป็นอาหารอันโอชะในตลาดกลางคืนที่เธอ
โปรดปราน

       เกี๊ยว: ในไทเปมีเกี๊ยวอยู่ทั่วไป แต่ร้านที่ดีที่สุดที่อดีตผู้ว่าการ
ภาค 3500 ฮองชูเช็น และริต้าภรรยาของเขาซึ่งเป็นโรแทเรียนแนะน�าคือร้าน         
ติ่นไท่ฟ่ง (Din Tai Fung) (ที่ไทเปมีหลายสาขาแต่ต้องรอคิว สามารถเช็คคิวได้ที่
เว็บ dintaifung.com.tw / eng). อาหารขึ้นชื่อคือ เสี่ยวหลงเปาหรือเกี๊ยวห่อ
น�า้ซุป เมื่อคุณกัดค�าหนึ่งน�้าซุปข้างในจะไหลซึมออกมาจากแป้งเกี๊ยวที่บาง ส่วน
มากเป็นไส้หมู ร้านติ่นไท่ฟ่งยังมีเมนูอื่นๆ อีกเช่น หมูและไข่ปูหรือผักฟักเขียว
และกุ้ง ในเมนูมีเกี๊ยวแบบอื่นๆ เช่น เกี๊ยวซ่า และเกี๊ยวน�า้ รวมทั้งซาลาเปานึ่ง
ร้อนๆ บะหมี่ ซุป ข้าว ผัก และแม้แต่ของหวาน เช่น เสี่ยวหลงเปาไส้ถั่วแดง
หวานหรือช็อกโกแลต “ถ้าคุณมาไทเปแล้วไม่ไปติ่นไท่ฟ่ง” พอลลีน เหลียง
กล่าว “คุณก็ยังมาไม่ถึงไทเปจริงๆ”

    หม้อไฟ: การร่วมทานอาหารกันในไต้หวันเป็นประสบการณ์

อาหาร

แห่งความสัมพันธ์ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการท�าเช่นนี้คืออาหารหม้อไฟซึ่ง
คุณสามารถกินได้ไม่อั้นและเลือกกินได้หลายร้อยรายการ เริ่มต้นด้วยหม้อต้ม
น�้าซุปที่เคี่ยวอยู่บนเตาที่โต๊ะ ส่วนผักต่างๆ เนื้อสัตว์หั่นบางๆ อาหารทะเล 
บะหมี่ เต้าหู้ และเกี๊ยวจะเสริฟมาในจานแยกต่างหาก ผู้ทานจะเลือกและลวก
อาหารในน�้าซุปซึ่งท�าให้น�้าซุปมีรสอร่อย ผู้ทานจะรับประทานโดยตรงจาก
หม้อโดยจุ่มอาหารที่ลวกสุกแล้วในน�้าจิ้มต่างๆ เช่น ซอสเผ็ด ซอสเต้าเจี้ยว 
น�้ามันงา ซอสบาร์บีคิว ผักชีและกระเทียม ชาวไต้หวันหลายคนชอบใส่ไข่ดิบ 
ร้านอาหารบางแห่งมีหม้อแยกให้แต่ละคน ในขณะบางร้านใช้หม้อรวมใบใหญ่
ซึ่งมักแบ่งครึ่งด้านหนึ่งส�าหรับน�้าซุปรสเผ็ดและอีกด้านหนึ่งส�าหรับรสอ่อน
กว่า มันเป็นความงดงามในการทานหม้อไฟด้วยกัน “แม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันมา
ก่อนแต่หลังจากที่เราทานอาหารร่วมกันในหม้อไฟเราก็กลายเป็นเพื่อนกัน”          
เซซิเลีย ภรรยาของ พอล กัว อธิบาย

  อาหารเช้า: อาหารเช้าแบบไต้หวันมีตั้งแต่อาหารแบบนั่งทาน
พร้อมข้าวสวยและซุปร้อนๆ ไปจนถึงกาแฟและเบเกอรี่ “อาหารของเราได้
รับอิทธิพลมากจากภูมิภาคต่างๆ ของจีนแม้แต่อาหารมื้อเช้า” จูลี่จือกล่าว 
“เรามีซาลาเปาหรือปาท่องโก๋จากทางตอนเหนือของจีนและข้าวและโจ๊กจาก
ทางใต้” อาหารยามเช้ายังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตะวันตก คุณอาจเห็น
พาสต้ากับซอสพริกไทยด�าหรือแม้แต่แฮมเบอร์เกอร์ในเมนูที่ร้านอาหารเช้า 
อาหารเช้าที่ชื่นชอบของจือคือแดนบิงซึ่งเป็นเครปไข่ม้วนบางๆ “คุณหาทาน
ได้ทุกที่ทุกเวลา รวดเร็ว และคุณยังเพิ่มท็อปปิ้งเช่นทูน่าแฮมและผักได้อีก
ด้วย” อีกอย่างที่เธอชอบคือขนมปังต้นหอมอบที่มีต้นหอมรวมอยู่ในแป้งหรือ
โรยหน้า จบมื้อเช้าด้วยชานมรสหวานอ่อนๆ เสิร์ฟร้อนหรือเย็น ชานมเป็นจุด
เริ่มต้นของชานมไข่มุกแรกๆ ซึ่งมีต้นก�าเนิดในไต้หวัน

   ศูนย์อาหาร: ศูนย์อาหารของห้างสรรพสินค้าในไทเปเป็นแหล่ง
รวมอาหารที่ถูกกฎหมาย มีทั้งร้านขายของช�า อาหารแบบบรรจุกล่อง อาหาร
จานร้อนและขนมหวาน คุณเหลียงแนะน�าให้ไปที่ย่านซินยี่ (Xinyi) ซึ่งมีห้าง
สรรพสินค้าระดับไฮเอนด์หลายแห่งพร้อมศูนย์อาหารชั้นเลิศ (รวมถึงร้านหนึ่ง
ในตึกไทเป 101) เธอยังบอกว่าให้ไปดูที่ห้างโซโก้ (Sogo) ซึ่งเป็นห้างสรรพ
สินค้ายอดนิยมในไต้หวัน (ศูนย์อาหารอยู่ชั้นล่าง) ที่ร้านโซโก้ในย่านต้าอัน 
(Daan) ของไทเป คุณสามารถลิ้มลองราเม็ง ทานติ่มซ�าจีน เค้กหลากชนิดหรือ
แวะที่ร้านเบเกอรี่เพื่อทานขนมปังและดื่มชากาแฟ 

   อาหารร้านสะดวกซื้อ: โรทาแรคเทอร์วิคกี้ โซว เป็นเชฟ
ท�าขนมปังฝรั่งเศส เธอจบการศึกษาจากสถาบันสอนหลักสูตรวิชาชีพเกี่ยวกับ
การท�าอาหารระดับสากล (International Culinary Center) ที่กรุงนิวยอร์ก 
เธอเป็นแฟนตัวยงของร้านสะดวกซื้อในไต้หวัน เธอมักจะไปที่ร้าน 7-11 เพื่อ
ซื้อแสตมป์หรือตั๋วคอนเสิร์ต ไปส่งและรับพัสดุและจ่ายค่าไฟฟ้า แต่เธอบอก
ว่าที่นี่ยังเป็นที่ที่เหมาะส�าหรับหาซื้ออาหารเช้า อาหารกลางวัน กาแฟหรือ
ของว่าง โซวชอบไข่ชารสเผ็ดซึ่งแช่ในซอสถั่วเหลืองและส่วนผสมของชา หนึ่ง
ในเมนูโปรดในวัยเด็กของเธอคือบะหมี่ราเม็งแห้งที่หักเป็นชิ้นๆ ปรุงรสด้วย
เครื่องปรุงแพ็ค และรับประทานแบบไม่ปรุงสุกเหมือนมันฝรั่งทอดกรุบกรอบ 
ส�าหรับอาหารเช้าเธอมักจะเลือกฟ่านถวน (fan tuan) ซึ่งเป็นข้าวเหนียวห่อ
แบบโบราณไส้หัวไชเท้าดอง ผักใบเขียว ไข่และหมู และหมี่เจียงซึ่งเป็นน�้านม
ข้าวรสถั่ว
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20  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

District Conference อดีตผู้ว่าการภาคขวัญชัย เลาหวิรภาพ 
ภาค 3330
 อผภ. ขวัญชัย เลาหวิรภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนประธาน
โรตารีสากลไปประชุมใหญ่โรตารีภาค 3470 ที่เมืองหยุนหลิน (Yunlin) 
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ซึ่งประธานโรตารีสากล
ขณะนั้นคือ John F. Germ 
 อผภ. ขวญัชยักล่าวว่า เมอืงหยนุหลนิอยูท่างตอนกลางของประเทศ
ไต้หวัน ซึ่งเมืองหยุนหลินน้ีเป็นบ้านเกิดของเติ้ง ลี่ จวิน หรือ Teresa 
Teng นักร้องในอดีตที่โด่งดังที่คนไทยรู้จักกันดี การเดินทางเมื่อไปถึง
สนามบินนานาชาติเถาหยวน กรุงไทเป มีผู้ว่าการภาค 3470 DG. Jack 

Chi-Feng Hsieh พร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการภาค 3470 มาต้อนรับที่สนามบิน และพาเดินทางไป
ที่เมืองหยุนหลิน ซ่ึงในตอนเย็นทางภาคได้จัดงานเลี้ยงรับรอง และเข้าท่ีพักท่ีโรงแรม Sun Hao 
International Hotel ในวันรุ่งขึ้นก็ได้เดินทางไปยังสถานที่จัดงานประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค 3470 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย National Yunlin University of Science and Technology ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยใหญ่ของไต้หวันทีมีนักศึกษามากกว่า 9,500 คน 
 “การจัดประชุม DC ที่ไต้หวันในภาคที่ผมไป เป็นการประชุมที่มีระบบระเบียบดีมาก เช่น 
การจดัท่ีน่ังของโรแทเรียนท่ีเข้าร่วมประชมุในห้องประชมุ จะจดัให้สมาชกิของแต่ละสโมสรท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี
เดียวกันนัง่อยูใ่นกลุม่เดยีวกันเรยีงตามสโมสรและเรยีงตามล�าดบัตามพืน้ท่ี เมือ่พิธกีรแนะน�าแต่ละสโมสร
ก็จะลุกขึ้นยืนเป็นแถวๆ จากด้านหน้าไปด้านหลังของห้องประชุม มองดูสวยงามไม่กระโดดไปมาทั่วใน
ห้องประชมุ และการจดัวาระการประชมุกเ็หมาะสมมาก การต้อนรับของโรแทเรียนไต้หวนัส�าหรบัผูแ้ทน
ประธานโรตารีสากลนับเป็นสิ่งท่ีให้เกียรติมาก เร่ิมจากการรับจากโรงแรมท่ีพักไปยังสถานที่ประชุม      
เขาจัดรถต�ารวจเปิดไซเรนน�ารถที่ผมนั่งซ่ึงติดธงชาติไทยและธงชาติไต้หวันด้านหน้ารถ เมื่อรถไปถึง
มหาวิทยาลัย ผู้ว่าการภาค คู่สมรส และคณะกรรมการภาค เข้าแถวยืนรอต้อนรับ เขาจะปูพรมแดงเป็น
ทางเดินจากจุดที่ผมลงจากรถไปตลอดทางจนถึงในห้องประชุม สองข้างทางที่ผมเดินไปจะมีโรแทเรียน
ยนืต้อนรับปรบมือยิม้แยม้และทักทายดว้ยไมตรจีิตไปตลอดทาง ท�าใหอ้บอุ่นมาก และเมือ่เข้าไปในห้อง
ประชุม โรแทเรียนทั้งหมดได้ลุกขึ้นยนืปรบมือต้อนรบัอย่างพร้อมเพรยีงกนั จนกระทั่งผมนั่งลงประจ�าที่ 
นับเป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติมาก โรแทเรียนไต้หวันมีระเบียบวินัยมาก ทุกครั้งที่ผมขึ้นพูดบนเวทีทุก
คนจะเงียบ ตั้งใจนั่งฟังโดยไม่คุยกัน ก่อนที่ผมจะเดินทางมาผมได้สอบถามทางภาคเขาว่าสมาชิกโรตารี
ในภาคของเขามีจ�านวนที่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ เขาก็ตอบกลับมาว่าประมาณ 25 
เปอร์เซน็ต์ ผมจึงส่งค�าสนุทรพจน์หรือ address ของผมท้ังหมดท่ีเป็นภาษาอังกฤษไปให้ แล้วให้เขาแปล
เป็นภาษาจนีเวลาทีผ่มพูด เขากจ็ะข้ึนภาษาจนีด้านหน่ึงและภาษาอังกฤษอีกด้านหน่ึง ซ่ึงท�าให้โรแทเรยีน
ที่ฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ สามารถดูค�าแปลเป็นภาษาจีนได้ และดูภาษาอังกฤษได้ด้วย”
 อผภ. ขวัญชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ตนเองได้สร้างความประทับใจให้กับโรแทเรียน
ชาวไต้หวนัทีอ่ยูใ่นหอประชุมกว่า 2,000 คนกค็อื ได้กล่าวสนุทรพจน์แนะน�าตวัเป็นภาษาจนีกลางพร้อม
ทัง้ความประทับใจอ่ืนๆ เป็นภาษาจนีประมาณ 3 นาที จากการท่ีตนเองเคยมพ้ืีนฐานภาษาจนีกลางสมยั
เรยีนอยูโ่รงเรยีนชัน้ประถม ได้ฝึกฝนพดูภาษาจนีกลางกบัอาจารย์ชาวไต้หวนัในประเทศไทย สร้างความ
ยนิดีและประทบัใจให้กบัโรแทเรยีนในหอประชมุ โดยทกุคนในห้องประชมุได้ยนืขึน้ปรบมอือย่างกกึก้อง
หลังจากที่กล่าวเป็นภาษาจีนจบ
 “โรแทนเรียนชาวไต้หวันมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค
เป็นอย่างยิ่ง มีความสามัคคีและพร้อมใจกันเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจ�านวนมาก มีสมาชิกเข้า
ร่วมประชุมกว่า 2,500 คน จากสมาชิกทั้งหมดในภาค 3,000 คนเศษ ซึ่งนับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ผมเคยไปร่วมประชุมหรือได้ยินมา ไต้หวันมีประชากร 23 ล้านคนเศษ แต่มี
สมาชิกโรตารีกว่า 30,000 คน ซ่ึงเป็นจ�านวนที่สูงมากเมื่อเทียบกันประเทศอื่นๆ ตามสัดส่วนของ
ประชากร สิ่งที่ดีของเขา (Best Practice) ที่อยากน�ามาแนะน�าให้โรแทเรียนในประเทศไทยได้ปรับปรุง
ก็คือ การตั้งใจฟังผู้ที่ขึ้นพูดบนเวทีในการประชุมใหญ่ของบางภาค หลายครั้งมีการเชิญบุคคลภายนอก 
เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมงานและขึ้นกล่าว สมาชิกโรตารีจะคุยกันและ
ไม่ตั้งใจฟังท�าให้เสียภาพพจน์ของโรตารีได้ ผมเคยไปร่วมประชุม DC ที่ประเทศออสเตรเลีย สมาชิก    
โรตารีท่ีนั่นจะเงียบฟังอย่างตั้งใจ แทบจะไม่มีการคุยกันเลย อยากจะให้โรแทเรียนในประเทศไทยเอา
อย่างประเทศอื่นๆ ที่มีระเบียบวินัยดี”
 ในเดอืนพฤศจกิายนปีเดยีวกัน อผภ. ขวญัชยัได้รบัเชญิจากกรรมการบรหิารโรตารีสากล RID 
Federic Lin ซึ่งเป็น Convener ในการประชุม Rotary Institute ที่ไทเป ไต้หวัน ให้ท�าหน้าที่เป็น 
Training Leader หรือผูฝึ้กอบรมผูว่้าการภาคนอมนีิ (Governor Nominee Training Seminar) ส�าหรบั 
DGN จากภาคต่างๆ ในโซน 6B, 7A และ 10B จึงได้มาไต้หวันเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2560
 อผภ. ขวัญชัยกล่าวว่าตนเองได้เดินทางไปไต้หวันหลายครั้ง แต่ละครั้งได้มีโอกาสไป
ทัศนศึกษาและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon 
Lake) อดีตความรุ่งเรืองของเหมืองทอง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น มหัศจรรย์หินราชินีในวนอุทยานหิน     

@ Taiwan

President’s 
Representative
ผู้แทนประธานโรตารีสากล 
เรื่องเล่าไต้หวันของคนเคยเยือน

      เรื่องเล่าไต้หวันของคนเคยเยือนฉบับนี้
กองบรรณาธิการจะน�าท่านไปพบกับโรแทเรยีน
ไทย 5 ท่านที่มีประสบการณ์ประทับใจใน
ไต้หวัน 
 โดย 4 ท่านเป็นอดตีผูว่้าการภาคจาก 
4 ภาคในประเทศไทย ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็น
ผู้แทนประธานโรตารีสากลไปประชุมใหญ่ 
(District Conference = DC) ของโรตารีภาค
ต่างๆ ในประเทศไต้หวัน 
        และปิดท้ายด้วยโรแทเรียนที่ได้รับ        
มอบหมายให้เป็นตวัแทนของรฐับาลไปส่งเสรมิ
ให้นักลงทุนไต้หวันมาลงทุนการท�าธุรกิจใน
ประเทศไทย 
 แต่ละท่านมเีรือ่งราวดีๆ  ทีน่่าสนใจมา
ถ่ายทอดให้ชาวโรแทเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับ
ผูค้นและวัฒนธรรมของไต้หวนั เราไปพบกบัทัง้ 
5 ท่านกันเลยค่ะ



เย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง อาหารสะอาด อร่อย ค่าครอง
ชีพไม่สูง อาหาร Street Food ที่หลากหลาย และช็อปปิ้งในย่านตลาดกลางคืน
ที่มีชื่อเสียง เช่น ตลาดซีเหมินติง ตลาดสือหลิน เป็นต้น 

อดตีผูว่้าการภาคสมชาย เจียรนยัพานชิย์ 
ภาค 3340
 อผภ. สมชาย เจียรนัยพานิชย์ ได้รับมอบ
หมายให้เป็นผูแ้ทนประธานโรตารสีากลไปประชมุ
ใหญ่ภาค 3510 ที่เมืองเกาสง (Kaohsiung) 
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 
2551 ซึง่ประธานโรตารสีากลขณะนัน้คือ Wilfrid 
J. Wilkinson
 อผภ. สมชายกล่าวว่า เมืองเกาสงอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศไต้หวัน ภาค 3510 เป็นหนึ่ง

ในหกภาคของโรตารีในไต้หวันขณะนั้น มีสมาชิกประมาณ 3,500 คน มีผู้ว่าการ
ภาคชื่อ DG. Su-Ming Chen หรือ Steve ซึ่ง อผภ. สมชายและคู่สมรส ได้เดิน
ทางจากประเทศไทยโดยสายการบิน Eva Air ซึ่งเป็นสายการบินของประเทศ
ไต้หวัน ตั๋วโดยสารที่ได้รับจากโรตารีสากลเป็นตั๋วชั้นประหยัด “ตอนเช็คอินเมื่อ
เจ้าหน้าท่ีทราบว่าเราไปงานของโรตารี เขาเลื่อนให้เราเป็นชั้นธุรกิจโดยที่เราไม่
ได้ร้องขอ ซึ่งสร้างความแปลกใจระคนดีใจแก่เราเป็นอย่างมาก เพราะได้รับการ
บรกิารบนเครือ่งบินอย่างดยีิง่ เมือ่ไปถงึสนามบนิเมอืงเกาสง ผู้ว่าการภาค Steve 
ได้น�าคณะผู้น�าของภาค 3510 มาต้อนรับเรามากกว่า 20 คนพร้อมป้ายต้อนรับ
ขนาดใหญ่ พร้อมกบัแนะน�าผู้ดแูลเราซึง่เป็นทนัตแพทย์และภรรยา พร้อมทัง้ช่าง
ภาพประจ�าตวัของเราหนึง่คน ซึง่ก็เป็นโรแทเรยีนเช่นกนั ผมสอบถามเขาว่าท�าไม
ต้องมีช่างภาพด้วย เขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เราต้องพะวงเก่ียวกับการถ่ายภาพ       
ของเรา เพราะเข้าใจดีว่าเราก็ต้องการเก็บภาพเอาไว้เช่นกัน เนื่องจากเราไปถึง
ก่อนงานเริ่มหนึ่งวัน เขาจึงพาเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรตารี และที่
มหาวิทยาลัยเกาสง ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศไทยมาเรียนอยู่ที่นี่หลายคน ตอน
เย็นผู้ว่าการภาค Steve ได้จัดงานเลี้ยงส่วนตัวต้อนรับเรา โดยเชิญอดีตผู้ว่าการ
ภาคและผูอ้าวโุสในภาคของเขา มาร่วมหลายสบิท่าน บางท่านก็เคยท�างานอยูท่ี่
ประเทศไทย หลายท่านมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยๆ โชคดีที่ผมและภรรยาพูด
ภาษาจีนกลางได้บ้าง ท�าให้รู้สึกเป็นกันเองมาก ส่ิงหนึ่งที่เขาจดจ�าโรตารีใน
ประเทศไทยคือ ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ซึ่งเป็นที่รู ้จักและได้รับการยกย่อง         
อย่างมากในไต้หวัน
 การประชุม DC ของเขาจัดที่ห้องประชุมใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งน่าจะ
เป็นสถานที่ของหน่วยราชการ มีที่นั่งสองชั้น มีผู้ลงทะเบียน 2,500 คน ถือว่า
เป็นการลงทะเบียนที่มากท่ีสุดครั้งหนึ่ง พิธีเปิดเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่โดยใช้            
วงดรุยิางค์ของมหาวทิยาลยัเกาสงมาร่วมพธิ ีและให้เกียรตบิรรเลงเพลงชาตไิทย
ได้อย่างไพเราะยิ่ง การเป็นผู้แทนประธานโรตารีสากลนั้น เราจะต้องกล่าว
สุนทรพจน์ แจ้งข่าวของโรตารีสากล รวมทั้งกล่าวถึงการจัดงานของเจ้าภาพ          
ซ่ึงผมใช้ภาษาองักฤษแทนภาษาจนีเนือ่งจากถงึแม้จะพดูจนีได้บ้างแต่กไ็ม่สนัทัด
เท่าที่ควร สิ่งท่ีประทับใจก็คือ สมาชิก 2,000 กว่าคนท่ีนั่งฟังอยู่ ตั้งใจฟังและ
เงียบมาก มีการแปลเป็นภาษาจีนขึ้นจอส�าหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ            
ตลอดสองวนัของการประชมุใหญ่ สิง่ทีน่่าสงัเกตคอืผูเ้ข้าร่วมประชมุอยูก่นัอย่าง
หนาแน่นตลอดงาน แต่ละรายการจะมีพิธีกรคนใหม่ข้ึนมาประกาศเป็นคู่ชาย
หญิง เจ้าภาพบอกว่าเขาจะเปลี่ยนพิธีกรทุกรายการ โดยแต่ละสโมสรจะส่ง
สมาชิกหน่ึงคู่มาเป็นผู้ประกาศ และแต่ละคนจะพยายามแสดงความสามารถ      
เต็มที่ มีการแต่งกายท่ีงดงาม รวมถึงพิธีกรในรายการบันเทิงก็จะมีความเป็น       
มอือาชพีมากทีเดยีว เขาบอกว่าเป็นวธีิการสร้างพธิกีรใหม่ๆ ในภาค หวัข้อในการ
ประชุมใหญ่จะมกีารแบ่งเป็นห้องเลก็หลายห้อง แต่ละห้องคึกคกัและมผีูเ้ข้าร่วม
เต็มเกือบทุกห้อง รายการบันเทิงภาคกลางคืนก็จัดได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีการ
แสดงแบบจนีประยกุต์ทัง้ดนตรโีบราณและสมัยใหม่ ซ่ึงไฮไลท์ของงานคนืนัน้จะ
เป็นการน�าครอบครัวของผู้ว่าการภาค Steve ซึ่งมีคุณแม่อายุ 96 ปีขึ้นบนเวที
พร้อมครอบครัวของท่าน ท่านได้กล่าวถึงคุณแม่ที่ให้การดูแลอบรมท่านมา        
อย่างด ีถึงแม้ในอดตีครอบครวัจะยากจน จงึท�าให้มวีนันีไ้ด้ ซ่ึงแสดงถงึวฒันธรรม
ในการเคารพบพุการขีองชาวจนี เป็นทีน่่าประทบัใจมาก สงัเกตเหน็หลายคนต้อง

น่ังซบัน�า้ตาระหว่างท่ีท่านกล่าว อีกสิง่หน่ึง ซึง่ดูเหมอืนจะเป็นวฒันธรรมของเขา
เลย คือการขอบคุณ ชาวโรแทเรียนท่ีมาร่วมงานในงานเลีย้งส่งท้ายตอนกลางวัน        
ผู้ว่าการภาคจะเดินชนแก้วกับผู้เข้าร่วมงานทุกโต๊ะ ซึ่งก็แน่นอนว่า ผมก็ต้องเดิน
ตามไปชนแก้วด้วย ทั้งหมดเกือบ 200 โต๊ะ ลองคิดดูว่าต้องดื่มเบียร์ไปจ�านวน
เท่าไหร่” 
 ในช่วงสุดท้ายของการจัดงานมีการจับฉลากแจกรางวัลส�าหรับผู้เข้า
ร่วมประชมุ รางวลัทีห่นึง่เป็นตัว๋เครือ่งบนิไปกลบัไต้หวนั-อเมรกิาสองทีน่ัง่ รางวัล
ที่สองเป็นทีวีขนาด 40 นิ้ว ซึ่งในสมัยนั้นราคาประมาณเกือบ 50,000 บาท 
นอกจากน้ันยังมีรางวัลเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ซึ่งล้วนแต่มีราคาสูงท้ังส้ิน 
จากการสอบถามเขาว่าเอางบประมาณที่ไหนมาซื้อของเหล่านี้ เขาบอกว่าได้มา
จากค่าลงทะเบยีนคนละประมาณ 2,500 บาท รวมทัง้สปอนเซอร์จากผูส้นบัสนนุ
การจัดงาน แต่เขามีข้อแม้ว่าผูท่ี้อยูใ่นงานเท่านัน้ท่ีจะได้รางวลั สรุปโดยภาพรวม
แล้ว เป็นการจดังานทีส่มบรูณ์แบบ ได้ทัง้ความรู้และมติรภาพ ทราบมาว่ารฐับาล
ไต้หวันเองจะให้งบสนับสนุนการจัดงานของโรตารีทุกภาค และผู้ว่าการภาค    
โรตารีในไต้หวนัแต่ละปีจะได้รับเกยีรตใิห้เข้าพบกบัประธานาธบิดขีองเขาทกุคน 
“โรแทเรียนในไต้หวนัเองก็เป็นผูม้อีธัยาศยัและให้เกยีรติกบัเราเป็นอย่างดียิง่ โดย
เฉพาะเมื่อเราสามารถพูดภาษาเดียวกันกับเขาได้บ้าง ในวันท่ีเราเดินทางกลับ   
ผู้ว่าการภาค Steve ได้น�าของขวัญชิ้นสุดท้ายมามอบให้ เป็นอัลบั้มภาพของผม
และโรตารีแอนน์ เป็นกิจกรรมต้ังแต่นาทีแรกที่เราถึงเมืองเกาสงจนถึงงาน         
วันสุดท้ายของเขา จัดหน้าท�าเป็นรูปเล่มอย่างสวยงาม รวมทั้งภาพถ่ายทั้งภาพ
น่ิง และอดัใส่แผ่นซดีจี�านวนสีแ่ผ่น เป็นท่ีประทับใจยิง่นัก เมือ่ผมกลบัมาถงึเมอืง
ไทย มีโรแทเรียนท่านหนึ่งของภาคนี้จับสลากได้ทีวี 40 นิ้ว แต่เขาขอเปลี่ยนเป็น
เงินจ�านวน 50,000 บาท และส่งมาบริจาคให้กับภาค 3340 เพื่อช่วยเหลือ                 
“เด็กชายดามพ์” เด็กก�าพร้าที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องดื่มน�้าจากท่อระบายน�้า 
เนือ่งจากยากจนมาก ซึง่เป็นเรือ่งทีผ่มได้น�าเสนอในสนุทรพจน์ จากประสบการณ์
ครัง้หนึง่ในชวีติท่ีได้มโีอกาสพบปะกบัมติรโรแทเรยีนชาวไต้หวนัซึง่เป็นโรแทเรยีน
ที่เข้มแข็ง อัธยาศัยดี และมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ในศาสตร์แห่งโรตารีจากเขา
เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี”

อดีตผู้ว่าการภาคไชยไว พูนลาภมงคล 
ภาค 3350
 อผภ. ไชยไว พูนลาภมงคล ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผูแ้ทนประธานโรตารีสากลไปประชมุใหญ่
ภาค 3461 ท่ีเมืองไทจง (Taichung) ประเทศ
ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2561 ซึ่ง
ประธานโรตารีสากลขณะนั้นคือ Ian Riseley 
 อผภ. ไชยไวกล่าวว่า เมืองไทจงหรือว่าไถจง
เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของไต้หวัน อยู่ห่างจาก
ไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงกว่า 200 กิโลเมตร ตอน

ที่ไปนั้นภาค 3461 เดิมเป็นภาค 3460 และเพิ่งแยกเป็น 2 ภาค คือ 3461 และ 
3462 เนื่องจากภาค 3460 มีสมาชิกมากกว่า 4,000 คน นอกจากภาค 3460 ได้
แยกเป็น 2 ภาคแล้วยังมีอีก 2 ภาคก็ได้แยกเป็น 2 ภาคเช่นกัน จึงท�าให้ปัจจุบัน
ไต้หวันมีโรตารีภาคทั้งหมด 12 ภาค การประชุมใหญ่ของเขาจะใช้สถานที่          
หอประชมุคล้ายอินดอร์สเตเดีย้มในสนามกฬีา เพราะมคีนจ�านวนมากนบัพนัคน
มาร่วมประชุม ซึ่งเขามีระเบียบและจัดงานได้ดี เขาจะเก็บค่าลงทะเบียนการ
ประชุมใหญ่จากโรแทเรียนทุกคน พร้อมกับการเก็บค่าบ�ารุงประจ�าปี จึงถือว่า 
ทกุคนได้ลงทะเบยีนหมด ซึง่นอกเหนือจากการประชมุแล้วเขามกีารแสดงจ�านวน
มาก ใครที่ไม่ได้แสดงก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย การแสดงของโรแทเรียนเขาจะท�า
อย่างสวยงามเหมือนนักแสดงอาชีพ เช่น การแสดงงิ้ว และเพื่อเป็นการต้อนรับ
ผู้แทนประธานโรตารีสากลจากประเทศไทยจึงได้จัดแสดงร�าไทยด้วย
 ในการประชุมใหญ่ของภาค 3461 ในปีนั้น ทางภาคได้เชิญ
ประธานาธบิดไีช่ องิเหวนิ ของไต้หวนัมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ จงึท�าให้งานประชมุ
ครั้งนั้นยิ่งใหญ่และอลังการ ในส่วนของ อผภ. ไชยไว ซึ่งเป็นผู้แทนของประธาน
โรตารีสากลได้รับการต้อนรับเป็นอย่างด ีเสมอืนกบัว่าประธานโรตารีสากลมาเอง 
เขาให้เดินจากด้านหลังห้องประชุมผ่านตรงกลางเข้าไปที่หน้าห้อง จะมีสมาชิก
และคู่สมรสยืนแถวปรบมือต้อนรับ ทางเจ้าภาพได้จัดผู้ดูแลล่ามภาษาจีนกลาง-
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อังกฤษ และโรแทเรียนที่เป็นช่างภาพท�าการถ่ายภาพให้ตลอดระยะเวลาที่เดินทางไปถึงและเดินทาง
กลับ เมื่อเสร็จงานประชุมเขาจะน�ารูปทุกกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ท�าเป็นอัลบั้มและส่งมาให้ ทุกวันนี้
ยังเก็บไว้เป็นความประทับใจในภารกิจครั้งนั้น 
 การไปร่วมประชุมใหญ่ที่ไต้หวัน อผภ. ไชยไวยังได้พบกับอดีตผู้ว่าการภาคที่ไต้หวันที่เป็น
ผู้ว่าการภาคร่วมรุ่นทีเ่คยเข้ารับการอบรมผูว่้าการภาคด้วยกนัทีซ่านดเิอโก ประเทศสหรัฐอเมรกิา เขา
ได้ต้อนรับเป็นอย่างดี รู้สึกอบอุ่นที่ได้พบปะกับเพื่อนที่คุ้นเคยและติดต่อกันอยู่เสมอ ซึ่งทุกวันนี้อดีต  
ผูว่้าการภาคร่วมรุ่นหลายๆ ประเทศยงัตดิต่อกนัทางกรุ๊ปไลน์ มกีารส่งข่าวคราวและวางแผนนดัหมาย
เพื่อพบปะกันในการประชุมของโรตารี ทั้งการประชุมใหญ่ในภาคของแต่ละคน การประชุมระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล อาทิ การประชุม Institute หรือการประชุม RI Convention ได้พบเจอด้วย

ตัวเองถึงมิตรภาพอันอบอุ่นที่ได้รับจากโรแทเรียนทั่วโลก

อดีตผู้ว่าการภาควิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา 
ภาค 3360
 อผภ. ววิฒัน์ ศริจิางคพฒันา ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูแ้ทนประธาน
โรตารีสากลไปประชุมใหญ่ภาค 3500 ที่เมืองซินจู๋ (Hsinchu) ประเทศ
ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2559 ซึ่งประธานโรตารีสากล
ขณะนั้นคือ K. R. Ravindran
 อผภ. วิวัฒน์กล่าวว่า ได้เดินทางไปถึงไต้หวันวันที่ 15 เมษายน 
2559 ผูว่้าการภาค 3500 ได้มาต้อนรบัทีส่นามบนิและจัดให้มงีานเลีย้ง
ต้อนรับ เวลา 18:00 น. มีอดีตผู้ว่าการภาคและคู่สมรส โรแทเรียนและ

คูส่มรส รวมถึงแขกของโรแทเรียนมาร่วมงานเลีย้งต้อนรับอย่างอบอุ่นมากกว่า 200 คน ซ่ึงบรเิวณหน้า
งานและบนเวทีใหญ่ มีภาพถ่ายคู่ของ อผภ. วิวัฒน์และคู่สมรสแสดงอยู่เต็มเวทีทั้งสองแห่ง ขนาด 
10x18 เมตร ในงานเลี้ยงท่านได้รับเชิญขึ้นกล่าวความรู้สึกที่ได้เป็นผู้แทนประธานโรตารีสากลคนไทย
เชือ้สายจนีคนแรกทีม่างานประชมุใหญ่ภาค 3500 ณ เมอืงซนิจู ๋ประเทศไต้หวนั และได้รับเกยีรตมิอบ
เหรียญ Arch Klumph Society (AKS) ให้แก่ผู้บริจาครายใหญ่ 14 ท่าน และ Major Donor แก่       
ผู้บริจาค 93 ท่าน พร้อมกล่าวยกย่องให้เกียรติและร่วมถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นมีการแสดง
แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่เป็นเกียรติและด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพอันยอดเยี่ยม
 “ภาค 3500 มีสมาชิกจ�านวน 5,743 คน มี อผภ. อาร์ชี่ เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด โดย
ท่านเป็นผูว่้าการภาคปี 2546-2547 (ประธานโรตารสีากลในปีนัน้คอื Jonathan B. Majiyagbe คติพจน์ 
Lend A Hand – เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน) เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ อผภ. เสริมศักดิ์ ปิยธรรม ภาค 3330, อผภ. 
ชาญ จรรโลงเศวตกุล ภาค 3340, อผภ. รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ภาค 3350 และกระผม” อผภ. 
วิวัฒน์ กล่าว
 การประชุมใหญ่ภาค 3500 ได้เริ่มขึ้นวันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 8.40 น. ที่อินดอร์      
สเตเดีย้มของเมอืง โดยมโีรแทเรยีนเข้าร่วมประชมุจ�านวน 3,400 คน “พธิเีปิดยิง่ใหญ่อลงัการน่าชืน่ชม
มาก ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง มิตรโรแทเรียนและคู่สมรสยืนปรบมือต้อนรับขณะที่ผมและโรตารี
แอนน์สจุินต์เดินเข้าไปในห้อง พร้อมกับร้องตะโกนว่า ไทยแลนด์ ตลอดสองข้างทางเปน็ระยะทางกว่า 
100 เมตร จนกระทั่งผมและโรตารีแอนน์เดินขึ้นเวที ซึ่งการประชุมเริ่มเวลา 9.35 น. ผมได้รับเกียรติ
กล่าวสุนทรพจน์ 2 ครั้ง ภาคเช้า เวลา 10.20 - 10.40 น. และภาคบ่ายเวลา 13.10 - 14.30 น. ในวัน
ทีส่องของการประชมุคือวนัท่ี 17 เมษายน 2559 ผมได้รับเกยีรตกิล่าวสนุทรพจน์ คร้ังท่ี 3 สาระส�าคัญ
ดังนี้
 โรตารปีระเทศไต้หวนั 2 ปีทีผ่่านมามผีลงานน่าชืน่ชมยกย่องและภาคภมูใิจ ด้วยความทุม่เท 
ความสามัคคีเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันจนได้รับการจัดอันดับโลกของโรตารี 3 รายการคือ
 1. ประเทศไต้หวันได้ขยายภาคโรตารีจาก 8 ภาค เป็น 12 ภาค เพิ่มขึ้นถึง 4 ภาค จึงให้
ใช้ภาษาจีนเป็น “ภาษาทางการโรตารี” ที่ก่อนหน้านี้ในทวีปเอเชียมีประเทศที่อนุญาตให้ใช้ภาษาของ
ตนเองเป็นภาษาทางการคือประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
 2. โรตารีภาค 3500 ปีนี้บริจาค AKS จ�านวนสูงถึง $250,000 จ�านวน 14 เหรียญ = 
$3,500,000
     a. โรตารีภาค 3500 ปีนีบ้ริจาค Major Donor $10,000 จ�านวน 93 เหรียญ = $930,000
รวม = $4,430,000 หรือ ฿141,760,000 (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์)
   b. ยังท�าโครงการ Global Grants
   c. ยังท�าโครงการ District Grants
 3. ด้านสมาชิกภาพ ตั้งสโมสรใหม่ 127 สโมสร เพิ่มสมาชิกได้ 5,902 ท่าน”
 ด้วยข้อมูลท่ี อผภ. วิวัฒน์ได้ศึกษาและจัดเตรียมไปกล่าวในที่ประชุมใหญ่ถึงความส�าเร็จ
ของโรตารีภาค 3500 จึงท�าให้ที่ประชุมมีความพึงพอใจ โรแทเรียนที่มาร่วมประชุมมีความอิ่มเอมใจ 
ทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มและปรบมือให้กับความส�าเร็จของภาค 3500 และโรตารีในประเทศไต้หวัน 
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รทร. เรไร รักศิลปกิจ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุน ณ ไทเป (สปท.)
 รทร. เรไร รักศิลปกิจ เป็นสมาชิกสโมสร  
โรตารีล้านนาเชียงใหม่ ภาค 3360 ได้รับค�าสั่งให้
มาปฏิบัติราชการในต�าแหน่ง ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป หรือ
ส�านักงาน BOI ที่ไต้หวัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2562 รทร. เรไรกล่าวว่า ที่ส�านักงานฯ มีผู้ปฏิบัติ
งานท้ังหมด 4 คน โดยมีตนเองเป็นคนไทยคนเดียว 

และอีก 3 คนเป็นคนในท้องถิ่น หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ สปท. คือ จัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา กิจกรรม Door Knocking /One on One 
Meeting และการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เพื่อชักจูงการลงทุนจาก           
นกัลงทนุไต้หวนัในกลุม่อตุสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายของประเทศไทยเข้าไปลงทนุ
ในประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องทางการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อสนับสนุนงานให้ส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
 ก่อนหน้าที่จะย้ายมารับต�าแหน่งงานท่ีนี่ รทร. เรไรได้ปฏิบัติงาน
ประจ�าอยู่ที่ส�านักงาน BOI เชียงใหม่ ซึ่งเดิมมีหน้าที่รับผิดชอบในการชักจูง       
นกัลงทนุในประเทศให้มาใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา ดแูลให้
นักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อย่างถกูต้อง ได้รบัความสะดวกในการด�าเนนิการธุรกจิและใช้สทิธปิระโยชน์อย่าง
เต็มที่ ส่วนที่ไต้หวันจะเป็นเชิงท�าการตลาดเพราะต้องแข่งขัน มีหลายประเทศที่
มสี�านกังาน BOI มาตัง้เพือ่ดงึนกัลงทุนไต้หวันเข้าไปลงทุนในประเทศของตนเอง 
เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ ดังนั้น จึงต้องหาช่องทางในการนัดพบ
ผู้ลงทุนที่เป็นเป้าหมาย ส�าหรับนักลงทุนที่สนใจเรื่องการลงทุนในประเทศไทยก็
จะติดต่อนัดหมายหรือ Walk in เข้ามาเลย เนื่องจาก BOI ของไทยที่ไทเป เป็น
ที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในการบริการในระดับดีทีเดียว
 ด้านการท่องเที่ยวในไต้หวัน รทร. เรไร กล่าวว่าสามารถเที่ยวเองได้
ตามแนวของรถสาธารณะ MRT หรือรถเมล์ผ่าน ศึกษาข้อมูลได้จากรีวิวสถานที่
ส�าคญัและน่าสนใจในไทเป เช่น พิพธิภัณฑ์แห่งชาติกู้กง บ้านมาดามเจยีง ไคเชค 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ชุนยัดเชน บ้านตระกูลหลี อุทยานหยางหมิงซาน       
หอสมุดไม้ บ่อน�า้แร่เมืองเปยโถว ตั้นสุ่ย หรือซื้อทัวร์ One Day Trip ไปเที่ยว
เมืองอื่นนอกไทเปบ้าง อย่างไปเมืองอี๊หลาน ไปดูทะเลน�้านม ชม Turtle Island 
อัตราค่าทัวร์ที่รวมค่ารถค่าเรือค่าอาหารกลางวันอยู่ที่ 1,200 บาท หรือไปเมือง
ฮัวเหลยีน เดนิรอบเขาเป็น Trail สัน้ๆ ทีอ่ทุยานทาโรโกะ ขึน้สะพานแขวนท่ีระบุ
ว่าสงูทีส่ดุในไต้หวนั ทริปนีใ้ช้เวลานัง่รถบสัไปสองช่ัวโมงครึง่ เท่ียวตามโปรแกรม
และนั่งรถกลับอีกสองชั่วโมงครึ่ง อัตราค่าทัวร์เพียง 700 บาท หรือทริปนั่งรถไฟ
ด่วน High Speed Train ลงไปทางภาคใต้ทีเ่มอืงเกาสง ใช้เวลาเพยีง 1.34 ชัว่โมง 
เมอืงนีช่้วงก่อนสงครามโลกองักฤษเข้ายดึครองจึงมสีถาปัตยกรรมแนวตะวนัตก 

ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1879 เมืองนี้จะมีศิลปกรรมแนวร่วมสมัย เช่น น�าโกดัง
ท่าเรือเก่ามาใช้ประโยชน์เป็นจุดพักผ่อน ถึงแม้สถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันโดย
รวมแล้วอาจจะไม่สวยงาม มหีลากหลายทางธรรมชาต ิวฒันธรรมไม่มากเท่ากบั
ประเทศไทย แต่ที่นี่มีความประทับใจในการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวใน
ประเทศของไต้หวัน 
 การออกก�าลงักายสามารถเดนิ วิง่ หรือป่ันจกัรยาน YouBike ในสวน
สาธารณะที่รัฐบาลไต้หวันจัดให้มีเป็นจ�านวนมาก แทบจะทุกชุมชน รวมถึงการ
ต้นไม้ใหญ่บนถนนทุกเส้นทาง ท�าให้มีร่มเงา ความร่มรื่นและออกซิเจนเต็มไป
หมด ซึง่อาจจะเป็นการชดเชยให้ประชาชนคนไต้หวนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในไทเป
หรือในเมืองใหญ่ที่ส่วนใหญ่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนท์ ราคา
ท่ีพักท่ีน่ีค่อนข้างสงูมาก ดงัน้ัน ทุกเช้าตรู่จนเยน็ค�า่เราจะเหน็ผู้คนออกมาใช้ชวิีต
และใช้ประโยชน์ในพืน้ทีส่าธารณะเพือ่พกัผ่อน ออกก�าลงักายและสงัสรรค์ พืน้ที่
รอบแม่น�้าล�าคลองถูกกันไว้เป็นพื้นสาธารณะ เราสามารถปั่นจักรยานไปรอบๆ 
แม่น�า้หรอืล�าคลองไปทัว่เกาะได้ พืน้ทีบ่นท้องถนน ทุกคนมสีทิธิใ์ช้ถนนเท่าเทยีม
โดยเฉพาะคนเดินเท้า ดังนั้น พื้นที่ตามฟุตบาทจะกว้างใหญ่ บนถนนจะมี            
สญัญลกัษณ์กนัไว้ส�าหรับคนเดนิหรือจกัรยาน ค่าเช่ารถจกัรยานกข็ึน้อยูก่บัระยะ
ทางใช้ เริ่มกันที่ 5 บาท คนนิยมใช้เพราะสะดวก มีที่จอดรถบริการทั่วไปหาได้
ไม่ยาก ปลอดภัยและราคาถูกด้วย แถมยังเป็นการออกก�าลังกายที่ดี 
 ในส่วนมุมมองของตนเองต่อประเทศไต้หวัน รทร. เรไรกล่าวว่า 
ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศและดินแดนที่ได้รับเสียงชื่นชมจากนานาประเทศใน
เร่ืองมาตรการควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่การประสบ
ความส�าเร็จในการรบัมอืครัง้นี ้ซึง่ไม่ใช่ด้วยความบงัเอญิหรอืโชคช่วย แต่เกดิจาก
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งฝ่ายการแพทย์ รัฐบาล ภาคเอกชน และ
ประชาชน ต่างร่วมมือร่วมใจในการสู้กับโรคระบาดครั้งนี้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการ
ที่พวกเขาได้รับบทเรียนจากความเจ็บปวดที่ได้รับเมื่อครั้งเกิดโรคซาร์สระบาด
ในปี 2003 ท�าให้ไต้หวันหวาดกลัว และพยายามตื่นตัวจากภัยคุกคามเหล่านี้
ตัง้แต่ตอนทีเ่ริม่ระบาด ไต้หวนัจะค�านงึถงึประชาชนคนในประเทศก่อน ตวัอย่าง 
เช่น การเกิด Panic Buying หน้ากากอนามัย รัฐบาลได้เข้าไปดูแลทั้งการผลิต
และการจัดจ�าหน่ายหน้ากากอนามัย ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการ
จดัหาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ด้านการแทพย์ ภายใต้กระทรวงเศรษฐกจิ และยงัได้
รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยี เวชภัณฑ์ การพาณิชย์ ท�าให้
ไต้หวันสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้เพียงพอตั้งแต่แรกเร่ิม ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลและบริษัทเอกชน คือหุ ้นส่วนส�าคัญที่เรียกกันว่า “Team 
Taiwan” เมือ่ในประเทศเพยีงพอต่อการใช้แล้ว ไต้หวนัยงัสามารถบรจิาคส่ิงของ
ด้านการแพทย์น้ีให้แก่ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ี ท�าให้เห็นอกี
มุมหน่ึงของไต้หวัน ด้านจิตอาสาการเสียสละเพ่ือส่วนรวมและการช่วยเหลือ
สังคม นักธุรกิจขนาดใหญ่ของไต้หวันมักจะบริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ช่วย   
ทางด้านการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ การศึกษา ด้านการสาธารณสุข สร้าง
โรงพยาบาล หรอืบ�ารงุเรือ่งศาสนา ซึง่ถอืเป็น 1 ใน7 ปัจจัยทีท่�าให้ไต้หวนัสามารถ
พัฒนาประเทศกลายเป็นเสือแห่งเอเชียได้



24  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

อผภ. จุฑาทิพย์  ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน 

 นิตยสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปี 2563-64 ดิฉัน
ยังมีความรู้สึกว่าผลกระทบของภาวะโรคระบาด COVID-19 
ได้ส่งผลให้ทุกอาชีพได้ใช้วิชาตัวเบา การทรงตัวอยู่ในภาวะ
แบบนี้ดูเหมือนยากมาก ปัจจุบันเดินทางไปท่ีใดรู้สึกว่าโล่ง
ปลอดโปร่ง สัมผัสได้ถึงแววตาที่อดทน ต่อสู้ อยากให้สภาวะ
กลับมาเหมือนเดิม ที่ทุกๆ คนมุ่งมั่น เริ่มมีความหวัง มีความ
ฝันที่มองเห็นอนาคตที่สดใสม่ันคง แต่ใครจะรู้ว่าความหวัง
เหล่านั้นจะกลับมาเมื่อไร ใครจะตอบได้ นอกจากท�าใจให้อยู่
กบัการเปลีย่นแปลงให้ได้ ยิม้ทัง้ทีใ่จว้าวุน่ ครุน่คดิ หาทางออก
ให้กับตัวเองและธุรกิจ 
 ดิฉันขอให้พวกเราโรแทเรียนท�าใจ อดทน รักษา
สถานภาพ ใช้มติรภาพแห่งโรตารใีห้เกดิผลกระทบทีด่ทีีส่ดุต่อ
ตัวเอง ครอบครัวและเพื่อนๆ เราคือเพื่อนกัน ทั้งสโมสร ทั้ง
ภาค ทั้งประเทศ และทั่วโลก ปีใหม่เราหวังว่าทั่วโลกจะเชื่อม
ต่อกันได้ ประตูโอกาสเปิดอีกครั้ง อยู่อย่างมีความหวัง สู้ สู้ ไป
พร้อมๆ กันค่ะ 

 จากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดกาญจนบุรีมีผลกระทบตามนโยบายของรัฐบาลในการสั่งปิดสถานประกอบการณ์
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงแรมต้องหยุดกิจการ พนักงานต้องหยุด
ท�างาน ลกูค้าทีจ่องห้องพัก ห้องประชมุ ยกเลกิการจอง โรงแรมต้องคืนเงนิในส่วนทีลู่กค้า
มดัจ�ามาแล้วเพราะสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในช่วงนัน้ ทกุคนกลวัทีจ่ะท่อง
เที่ยว ร้านอาหารหยุดให้บริการนั่งทานในร้าน ลูกค้าต้องสั่งซื้ออาหารมาทานที่บ้าน ห้าง
โรบินสันปิดเงียบ เมืองกาญจนบุรีหลัง 22.00 น. เงียบสนิท ไม่มีลูกค้าต่างชาติมาเดินให้
เห็นตามท้องถนน การเดินทางข้ามจังหวัดล�าบากยุ่งยากเพราะจะมีต�ารวจ ทหาร และ 
อสม. ตัง้ด่านตรวจวดัไข้ สายการบนิระหว่างประเทศขาดทนุมหาศาลเพราะไม่มผีูโ้ดยสาร
และ     นักท่องเที่ยวเดินทาง และแต่ละประเทศเข้มงวดต่อการเดินทางเข้า-ออกของต่าง
ชาติ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนพม่า โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย           
น�า้พรุ้อน การค้าชายแดนและการท่องเท่ียวปิดตวัลงเพราะพรก.ฉกุเฉนิ มกีารมอบอ�านาจ
ให้กบัผูว่้าราชการจังหวดัร่วมกบัคณะกรรมการควบคมุโรคสามารถตดัสนิใจส่ังปิดกจิกรรม
ที่มีแนวโน้มสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บางโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติจ�าเป็นต้องลดการจ้างงานจาก 200 คนเหลือเพียง 60 คน 
เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก 
 หลังจากโรงแรมปิดกิจการตามพรก.ฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขจังหวัดเน้น          
ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประชาชน   
ตกงานขาดรายได้ในการดูแลครอบครัว  จังหวัดกาญจนบุรีได้มีแกนน�าคือท่าน ดร. ธีรชัย            
ชุติมันต์ และท่านวิชัย ล้อศิริ และดิฉันได้จัดท�าโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ        
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท�ากิจกรรมแจกข้าวกล่อง 1,000 
กล่อง/วัน และแจกอาหารส�าเร็จรูปเป็นระยะเวลา 30 วันบริเวณหน้าโรงงานกระดาษ  
โดยมีกลุ่มเพื่อนภาคเอกชนต่างๆ มาร่วมช่วยกัน ช่วงนั้นหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่หายาก
มากในท้องตลาด ทางภาคเอกชนและสโมสรโรตารร่ีวมช่วยเหลอืกนัในการท�าหน้ากากผ้า
แจกประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
หลังสถานการณ์ผ่านไปได้ 4 เดือนจนถึงเดือนกันยายนและตุลาคม 2563 นักท่องเที่ยว
เริ่มเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพฯ ท�าให้
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีดีขึ้น และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว และช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจโรงแรม โดยนโยบายเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าและ        
พักช�าระหน้ี การช่วยเหลือลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม ท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมที่พักค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น
 ธุรกิจโรงแรมต้องปรับตัวสู่ภาวะ New Normal เรื่องของการเว้นระยะห่าง
การสวมหน้ากากอนามยัเป็นสิง่ส�าคญั และใช้น�า้ยาฆ่าเช้ือท�าความสะอาดตามห้องจัดเลีย้ง 
ห้องอาหาร ห้องพัก การปรับกลยุทธ์ในการขายห้องพักรายวันเปลี่ยนเป็นแบ่งห้องพักมา
เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้น และลดราคาห้องพักลง 10% การลดพนักงานประจ�าโดยมีการ        
จ้างงานแบบชั่วคราวและรายชั่วโมง ควบคุมสต๊อกสินค้า
 สดุท้ายหวงัว่าจะมวีคัซนีในการรกัษา COVID-19 ในเรว็วนั เพือ่ทีท่กุคนจะได้
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

นย. พัชรา จันทร์ผึ้งสุข
สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”



 ผมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับองค์กรโรตารีตั้งแต่ปี 2555-
2556 ผมท�ากิจกรรมร่วมกับสโมสรโรตารีราชบุรี ในโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ตลอดมา เนื่องด้วยผมเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชบุรี
และเครอืข่ายของโรงพยาบาลราชบรุ ีเมือ่ผมเกษยีณอายจุากผูบ้รหิาร
โรงพยาบาล ผมจึงมาเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีราชบุรีเต็มเวลา   
จนผมได้รับเกยีรตจิากสโมสรให้รบัหน้าทีผู่น้�าสโมสร ในปี 2563-2564 
นี้
 กลางปี 2561 ผมเข้าเป็นแพทย์จิตอาสาให้กับคลินิก
เวชกรรมประชานุกูล ซ่ึงมูลนิธิประชานุกูล ราชบุรีอุปถัมภ์ โดยมี
อาจารย์นายแพทย์เดชา กิจประยูร อดีตผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ราชบรุ ีและเป็นผูบั้งคับบัญชาของผมเองในอดตี เป็นผูร้เิริม่คลนิกิแห่ง
นี้มาตั้งแต่ปี 2543 ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้ง
สิ้น 
 เน่ืองจากทางมลูนธิปิระชานกุลู ราชบุร ีได้รบัเงนิบรจิาคจาก
ผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ท่ีคลินิกเวชกรรมประชานุกูลนี้  
ผมได้ท�างานทุกวนัพฤหสัและวนัเสาร์ทีแ่พทย์อืน่ตดิภารกจิ ได้ท�างาน
ร่วมกับพี่พยาบาลอีกห้าท่านซ่ึงล้วนเป็นพยาบาลจิตอาสา ที่มี
ประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลผู้ป่วยมากมาย ผมภูมิใจที่ได้มี
โอกาสรับใช้มลูนธิปิระชานกุลู ประชาชนในจงัหวดัราชบรุแีละจงัหวดั
ใกล้เคียง 
 ปลายปี 2561 ผมได้รับโอกาสให้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงพยาบาลหัวหิน เป็นการกลับมาท�างานโรงพยาบาลหัวหินครั้งที่ 2 
แต่ครั้งนี้ไปท�าหน้าที่แพทย์ออกตรวจท่ีโรงพยาบาลหัวหิน 5 ซ่ึงเป็น
เครอืข่ายของโรงพยาบาลหวัหนิ ผมออกตรวจทกุวนัองัคารและวนัพธุ
ของสัปดาห์ ได้กลับมาท�างานร่วมกับน้องๆ พยาบาลและสหวิชาชีพ
อีกเกือบ 20 ท่าน ที่นี่ห่างไกลจากจากตัวอ�าเภอหัวหิน 20 กิโลเมตร 
เป็นหนึ่งในเครือข่าย “สุขใจไกลกังกล” ซ่ึงได้เปิดบริการสมัยผมท�า
หน้าที่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหัวหินเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยมีแพทย์

ประจ�าทุกวันตามเวลาราชการ แต่ช่วงหลังขาดแคลนแพทย์ที่ออก
ตรวจไม่ครบทกุวนั ผมจงึตดัสนิใจไปท�าหน้าทีแ่พทย์ทุกวันตรวจผูป่้วย
ด้วยความเตม็ใจ จนกว่าจะมแีพทย์จากโรงพยาบาลหวัหนิมาท�าหน้าท่ี
นี้
           ต้นปี 2562 ผมได้กลับมาโรงพยาบาลราชบุรีอีกครั้ง แต่          
คราวนี้มาในต�าแหน่งแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิกเวชกรรมประชา
นุเคราะห์ เครือข่ายโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ครบวงจรของ “สุขใจใกล้บ้าน” สมัยผมท�าหน้าที่ผู ้อ�านวยการ          
โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่ปี 2553  ผมออกตรวจผู้ป่วยทุกวันศุกร์        
เพือ่ดแูลผูป่้วยในเขตเทศบาลเมอืงราชบรุแีละผูอ้ปุการคณุต่อผมและ    
โรงพยาบาลราชบุรีเสมอมา 
 ผมดีใจและภูมิใจที่ได้กลับมาท�างานร่วมกับน้องๆ อีกครั้ง
หนึ่ง และวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจากสถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย ให้ท�าหน้าที่ตรวจผู้ป่วยทั่วไปทุกวันอังคารและพุธ 
ทดแทนทีไ่ปโรงพยาบาลหวัหนิ 5 เนือ่งจากมแีพทย์ไปประจ�าแล้วครบ
ทกุวนั ได้กลบัไปท�างานร่วมกบัน้องๆ พยาบาลซ่ึงล้วนจบจากพยาบาล
จุฬาลงภรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผมเคยศึกษามาเช่นกัน สมัยที่เข้าเรียน
แพทยศาสตร์ และได้ย้อนระลึกถงึเมือ่คราวทีผ่มท�าหน้าทีผู้่อ�านวยการ
โรงพยาบาลหวัหนิได้แวะมาเยีย่มเยยีนให้ก�าลังใจ ทีช่่วยเป็นเครอืข่าย 
“สุขใจไกลกังวล” ท�าให้ผมเองประทับใจที่ได้กลับมารับใช้สถาบันท่ี
ให้ก�าเนิดวิชาความรู้แพทยศาสตร์ศึกษามา และยิ่งภูมิใจอย่างมากท่ี
ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพทย์อาสาสภากาชาดไทย 
 อุดมการณ์แห่งโรตารีที่ว่า “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง” เป็น
ก�าลังใจที่วิเศษสุด ท�าให้ผมมีความสุข ผมยังคงตั้งใจท่ีจะท�าแบบนี้
ตลอดไป แพทย์อาสาก็ถือว่า การบริการผู้อื่นเหนือตนก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกๆ คนก็มีวิธีของแต่ละคนไป

New Normal วิถีชีวิตใหม่

“อกีด้านหนึง่ของแพทย์จติอาสา”
นย. นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์
สโมสรโรตารีราชบุรี



          โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ ต�าบลคลองประสงค์ อ�าเภอเมือง 
จงัหวดักระบี ่เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ต้ังอยูบ่นเกาะ การเดนิทางอาศยั
เรือข้ามฝั่งมายังโรงเรียน มีนักเรียน 46 คนและครู 2 คน ไม่มีภารโรง 
อาคารทรุดโทรม ผู้อ�านวยการจึงน�าผลิตภัณฑ์จากนักเรียน เช่น         
พวงกุญแจ ผ้าปาเต๊ะ ไปน�าเสนอพร้อมวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พฒันาโรงเรียนยงัสโมสรโรตารจัีงหวดักระบี ่  หลงัจากนัน้ทางสโมสร
โรตารเีริม่มวีาระการประชมุและหาแนวทางสนบัสนนุผลติภณัฑ์จาก
โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 
            จากสโมสรโรตารไีด้ประสานงานให้ทางโรงเรยีนจดันทิรรศการ

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกโรตารีภาคใต้ ที่โรงแรมเมอรี่ไทม์ 
จ. กระบี่ และโรงแรมบรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี โดยได้ความร่วมมือ
จากสโมสรโรตารีกระบี่ สโมสรเหลืองกระบี่ และสโมสรอ่าวลึก และ
นายกสโมสรโรตารทีัว่ประเทศ มาเยีย่มชมโรงเรยีนบ้านคลองประสงค์ 
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน ได้ขอ               
งบประมาณในการท�าสะพานท่าเรือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์สุเทพเป็นผู้เขียนแบบและวิทยาลัยเทคนิคให้ความร่วมมือ  
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าการภาค นายกสโมสร
โรตารีกระบี่ เหลืองกระบี่ อ่าวลึก และนายกโรตารีทั่วประเทศกว่า 
120 คน เยี่ยมชมและท�าพิธีเปิดสะพานท่าเรือ หลังจากนั้นสโมสรโร
ตารีซัลซานยูโร่จากประเทศเกาหลีใต้เยี่ยมชม ได้เสนอให้พัฒนา
ห้องน�้าของโรงเรียน จึงมีการด�าเนินการสร้างเสร็จเม่ือ 9 เมษายน 

2561 และได้ท�าพิธีส่งมอบห้องน�้าแล้ว 
           โรงเรียนได้รับโอกาสในการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีหลาย
มิติ ท�าให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีผล
สัมฤทธิท์างการเรยีน จนได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเจ้า
อยูห่วัฯ พระราชทานรางวลัให้กบั เดก็หญงิ นนัลดา รอดเกดิ นกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2561 รางวลันกัเรยีนพระราชทาน
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และในปีการศึกษา 2562 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกคร้ัง พระราชทานรางวัลโรงเรียน
พระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จึงท�าให้

โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 
 หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้มีโอกาสพบปะสมาชิกสโมสร
โรตารีทุกท่าน มีการทักทายเสมือนดุจญาติมิตร สโมสรโรตารีเป็น
องค์กรที่มิได้แสวงหาผลตอบแทน แต่เป็นองค์กรที่มุ ่งบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะและสังคม 
 ทางโรงเรยีนไม่สามารถตอบแทนสิง่ใดจงึขอน�าบทบาทของ
สโมสรโรตารอีงค์กรระดบัสากลเป็นแบบอย่างในการสอนนกัเรยีนให้
เป็นบคุคลทีม่จีติสาธารณะ ทางโรงเรยีนจงึได้สมคัรโครงการจติอาสา
ท�าความดีด้วยหัวใจ เพื่อที่จะสืบสานปณิธานการท�าความดี เริ่มต้น
จากตนเองในการเสยีสละโดยไม่หวังผลตอบแทน ขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้

ทางโรงเรียนจึงได้สมัคร
โครงการจิตอาสา ท�าความดีด้วยหัวใจ 

เพื่อที่จะสืบสาน ปณิธาน การท�าความดี 
เริ่มต้นจากตนเอง ในการเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทน
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D.3330
สโมสรโรตารี องค์กรระดับสากล 



สโมสรโรตารหีาดใหญ่ น�าโดย นย.อภญิญา ลบักฤชคม และสมาชกิ 
ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา (เกาะยอ)       
จ. สงขลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สโมสรโรตารีกระบี่ น�าโดย นย. ธนิตาชม บุญรุ่งสกุลแก้ว พร้อม
สมาชิกมอบศาลาที่พักผู้โดยสารให้กับชุมชนในจังหวัดกระบี่ โดยมี 
ผวภ. เฉลิมฉัตร โรตารีแอนน์ อน. นิตยา จันทร์อินทร์ และ อผภ. 
นพ.พีระ โรตารแีอนน์ อน. จนัทร์จริา ฟาร์มไพบลูย์ ร่วมมอบโครงการ
นี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ น�าโดย นย. พัชรา จันทร์ผึ่งสุข พร้อม
สมาชกิร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรยีนบ้านหนิดาด ซึง่เป็น
นักเรียนที่มีสัญชาติพม่า กระเหรี่ยง ไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ ์น�าโดย นย. ดลใจ จองพานิช และสมาชิก
จดัท�ากจิกรรม ส่งเสรมิอาชพีท�าพวงกญุแจจากเศษผ้า ให้แก่เยาวชน
ในสถานพินิจฯ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสโมสรเป็นผู้สอน
ให้เด็กเยาวชน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

สโมสรโรตารพีระปฐมเจดย์ี น�าโดย นย. ศศยิาพชัร ศรอ่ีอนเลศิ และ
สมาชิกได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด โดยการประสานงานจาก อน. รัฐชณัณธร แตงจุ้ย จัดมอบ
หนงัสอืสือ่การเรยีนการสอนเสรมิทกัษะด้านภาษาองักฤษ เสรมิด้าน 
IQ, EQ ให้นักเรียน 34 โรงเรียนในชุมชนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2563

สโมสรโรตารีทวารวดี น�าโดย นย. กุลภากร นทีธนาทิพ พร้อม
สมาชกิสโมสรมอบหนงัสอืพจนานกุรม (Dictionary) และสมดุให้กบั
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ. ก�าแพงแสน จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 
27 ตุลาคม 2563
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รทร. เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 การใช้เวลาส่วนหน่ึงของชวีติ ในการช่วยเหลอืผูด้้อย
โอกาสกว่าเรา เป็นการสร้างคุณค่าและความสุขเล็กๆ ให้กับ
ตัวเราเอง โรแทเรียนหลายท่านท�างานบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วม
กับสโมสร และได้ประจักษ์ว่าการร่วมมือกันท�างานช่วยให้ได้
ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น และย่ิงท�างานภายใต้ “โรตารี” แล้ว   
ยิ่งได้มากกว่าค�าว่าให้ คือ มิตรภาพของมวลสมาชิกที่มีต่อกัน
 โครงการหลายอย่างของสโมสรในภาค 3340 ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสอยู่ไม่น้อย ใน
เวลานี้จะมีอุปสรรคส�าคัญ การแพร่ระบาดของไวรัสมาเป็น
โจทย์เพิ่มในการท�างานของเรา แม้การแพร่ระบาดของไวรัสที่
ยงัคงไม่มกี�าหนดว่าจะสิน้สดุเมือ่ไร เป็นความท้าทายให้สมาชิก 
สโมสรร่วมกันหาแนวทางสร้างสรรค์ที่จะช่วยผู้ด้อยโอกาส
อย่างเข้าถึงความต้องการจริงๆ
 อย ่างไรก็ดี  ก็ยั ง เชื่อว ่าในท่ีสุดเราก็จะผ ่าน
สถานการณ์นี้ไปได้ ในอนาคตหลายสโมสรอาจจะได้โครงการ
ดีๆ ที่ท�าต่อเนื่องสร้างความย่ังยืนแก่ชุมชนจากสถานการณ์น้ี
ก็เป็นได้

ผชภ. สุธาศิณี ศักดาพิทักษ์ 
สโมสรโรตารีนครพนม บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

 ดิฉันในนามผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3340 เขต 14 ปี 2563-2564 
สโมสรโรตารีนครพนม อยู่ในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มากมาย โดยจังหวัดนครพนม นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีแล้ว ยังมี
วัดชื่อดังอีกหลายแห่ง วัดหลักๆ ของจังหวัดที่ทุกคนคิดถึงก็จะเป็นองค์      
พระธาตุพนม ซึ่งนอกจากองค์พระธาตุพนมแล้วก็ยังมีอีกหลายวัดที่มีองค์
พระธาตุอีก 7 พระธาตุ แบ่งตามประจ�าวันเกิดครบทุกองค์พระธาตุ ดังนี้ 
 1. พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ�าวันอาทิตย์
 2. พระธาตุเรณู เป็นพระธาตุประจ�าวันจันทร์
 3. พระธาตุศรีคุณ เป็นพระธาตุประจ�าวันอังคาร
 4. พระธาตุมหาชัย เป็นพระธาตุประจ�าวันพุธ (กลางวัน)
 5. พระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจ�าวันพุธ (กลางคืน)
 6. พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจ�าวันพฤหัสบดี
 7. พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจ�าวันศุกร์
 8. พระธาตุนคร เป็นพระธาตุประจ�าวันเสาร์
 และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวในเขตอ�าเภอเมืองมีหลายแห่ง มี
ทั้งเกิดใหม่และที่มีอยู่แล้ว อาทิ สะพานมิตรภาพไทยลาว 3  องค์พญาศรี        
สัตตนาคราช อโุมงค์นาคราชจะเป็นเส้นทางป่ันจกัรยานรมิแม่น�า้โขงสวยงาม
มาก พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพ (โฮจิมินห์) พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ     
(หลงัเก่า) วดันกับญุอนันาหนองแสง มถีนนคนเดนิซึง่จดัขึน้ทกุวนัศกุร์ เสาร์
และอาทิตย์ ถนนคนเดินก็จะมีสินค้าหลากหลาย ทั้งของกิน ของพื้นบ้าน 
และมหีอนาฬิกาท่ีสวยงามมาก โรงแรมทีส่ร้างขึน้ใหม่ตดิแม่น�า้โขง และร้าน
กาแฟเปิดใหม่มากกว่าเมื่อก่อน เพราะตอนนี้จังหวัดนครพนมได้ขึ้นเป็น
จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษไปแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่นครพนมมากขึ้น 
ดังค�าที่กล่าวว่า “นอนนครพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี” หากมิตรโรแทเรียน
ท่านใดสนใจ เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
เลยค่ะ ยิ่งในช่วงวิกฤตเช่นนี้ เราคนไทยต้องช่วยกันค่ะ

นครพนมเมืองแห่งธรรมชาติ

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”



 ผมเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยก�าเนิด ครอบครัวผมประกอบกิจการจ�าหน่าย
เครื่องเขียนแบบเรียน โดยใช้ชื่อธุรกิจว่า “อุบลสาส์น” ซึ่งสาขาที่ผมดูแล เป็นสาขาหน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ที่บอกว่าเป็นธุรกิจของครอบครัว เพราะเราท�ามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ ร้านค้าของ
ครอบครัวเราเป็นที่นิยมของชาวตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมาก โดยเฉพาะท�าเลหน้า
มหาวิทยาลัย อันเป็นแหล่งที่นักเรียน นักศึกษา ต่างก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผนวกกับการค้า
ส่งร่วมกับหน่วยงานราชการ ก็ท�าให้ธุรกิจที่เรียกว่าสเตชั่นเนอรี่ของครอบครัวเราเป็นที่รู้จัก
อย่างมาก
 แต่ในช่วงวิกฤตขิองการแพร่ระบาดไวรสั COVID-19 นัน้ เราก็ได้รบัผลกระทบอย่าง
มากเหมือนกับหลายๆ ธุรกิจ ระลอกแรกก็เริ่มจากการเลื่อนก�าหนดเปิดเรียน และการเรียน
ผ่าน online ท�าให้การจ�าหน่ายหนงัสอืเรยีนและอปุกรณ์เครือ่งเขยีนได้รบัผลกระทบด้านยอด
จ�าหน่ายทีล่ดลงอย่างมาก ตามมาด้วยมาตรการป้องกนัโรค ตามวถีิชีวติใหม่ทีต้่องมกีารจดัการ
ด้านการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้ผู้มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการ     

วัดไข้ มีการลงทะเบียนและมีเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ ท�าให้ลูกค้าถึงแม้จะ
รู้สึกอุ่นใจในการมาใช้บริการแต่ก็ท�าให้ลูกค้ายุ่งยากเล็กน้อย
 จากวกิฤตคิรัง้นี ้เราต้องใช้วธิแีก้ปัญหาด้วยการลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายทกุด้าน เพือ่
ประคองสภาวะธุรกิจให้ภาพรวมสามารถด�าเนินการอยู่รอดไปให้ได้นานที่สุด โดยมุ่งมั่น
พยายามอย่างเต็มที่ที่จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ และเชื่อว่ามวลมิตรโรแทเรียนท่ีต้อง
ประสบภาวะวิฤกตเช่นเดียวกันนี้ ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นกัน ส่ิงที่ดีที่สุดคือการปรับ
เปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจ ขั้นตอนไหนที่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยี หรือระบบเครือข่ายไร้
สายได้ เราก็ควรมองเป็นอันดับแรกๆ และเลือกตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกให้ได้ อย่างไรก็ดี 
สุดท้ายเราก็จะผ่านมันไปได้อยู่ดี แต่จะผ่านแบบไหนอยู่ที่ความตั้งใจของเราครับ

New Normal วิถีชีวิตใหม่

ก้าวต่อไปเพื่อ...
อน. กิจจา เตชะศิริธนะกุล 
คณะกรรมการเลขานุการ ภาค 3340 

จากวิกฤติครั้งนี้เราต้องใช้วิธีแก้ปัญหา 
ด้วยการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกด้าน

 เพื่อประคองสภาวะธุรกิจให้ภาพรวม 
สามารถด�าเนินการอยู่รอดไปให้ได้นานที่สุด



        ผมเข้าไปข้องเกี่ยวกับโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี 
ตั้งแต่ปี 2534 ในฐานะผู้ปกครองที่ส่งลูกเข้าร่วมโครงการ หลังจาก
นั้นเข้าร่วมโครงการในฐานะกรรมการบ้าง ประธานโครงการ ที่
ปรึกษาและอีกๆ หลายหน้าที่ เกี่ยวข้องกับเยาวชนทั้ง inbound, 
outbound, Chair ต่างประเทศ จ�านวนหลายประเทศ หลายภาค 
กระจัดกระจายทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา อเมริกาตอนใต้ ออสเตรเลีย 
ทั้งทวีปเอเซีย
 ในส่วนทวีปเอเซีย ไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งที่แลกเปลี่ยน
กันมาตั้งแต่ปี 2537 ปีละหน่ึงคนบ้าง สองคนบ้าง ไม่ค่อยแน่นอน 
เนื่องจากเยาวชนทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจระหว่างกันน้อยไปหน่อย 
ระยะสองสามปีท่ีผ่านตวัเลขการแลกเปลีย่นเริม่สงูขึน้ ปิี 2019-2020 
ข้อมูลต่างๆ จากเยาวชนแลกเปลี่ยนท่ีเดินทางกลับจากไต้หวัน        
น่าสนใจ ทุกคนให้การสนับสนุน แนะน�าน้องๆ ให้ไปแลกเปลี่ยนที่นี่ 
ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนพูดอ่านเขียนมากท่ีสุดในโลก ประมาณ 
3,000 ล้านคน ก�าลังมีอิทธิพลต่อมนุษยชาติเข้ามาทดแทนภาษา
อังกฤษในแง่เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ 
นอกจากภาษาจีนแล้ว น้องๆ ได้ภาษาอังกฤษพ่วงมาอย่างดีเพราะ

สังคมนอกบ้านและโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 วัฒนธรรมความเป็นอยู่ยังรักษารากเหง้าชาวเอเซีย ความ
มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด มีน�้าใจ เมตตา เอื้ออาทรต่อเพื่อนอย่าง
จริงใจ ยิ่งต่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์ “โรตารี” ชาวไต้หวันแสดงอย่าง
ชัดเจนถึงมิตรภาพ สันติภาพ ภราดรภาพ โครงการเยาวชนแลก
เปลี่ยนภาค 3340 ได้รับอย่างเต็มเปี ่ยม ความสุขที่ได้รับจาก
ครอบครัว สโมสร สนุกกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้สาระจากความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างมากมาย เราจะบันทึกสิ่งงดงามที่ได้รับไว้ในส่วนลึกของ
หวัใจ เราคาดหวงัว่าโครงการเยาวชนแลกเปลีย่นระหว่างสองประเทศ 
จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยความรักผูกพันที่จะไม่เสื่อมคลายตลอดไป
 กรรมการและเยาวชนแลกเปลี่ยนบางส่วนของภาค 3340 
ได้วางก�าหนดการจะไปเยี่ยมเพื่อเพิ่มความรัก มิตรภาพที่ดีต่อกัน 
และให้ก�าลังใจเพื่อนชาวไต้หวันในงาน “Taipei TAIWAN Rotary 
Convention 12-16 June 2021” มติรโรแทเรยีน ท่านเตรยีมพร้อม
ที่จะร่วมงานหรือยัง

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน 
ภาค 3340 กับไต้หวัน
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อผภ. ธงชัย ล้อตระกานนท์
ประธานอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน

ภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2020-2021



สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ สโมสรโรตารีสีลม
 ผูว่้าการภาควิมล คชนิทกัษ เป็นประธานมอบเคร่ืองไตเทยีม จ�านวน 
4 เครื่อง มูลค่า 2 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ณ หน่วยไตเทียมใหม่ 
ตึก 2 
 ซึ่งโครงการนี้สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ได้จัดท�าร่วมกับสโมสรโรตารี 
สีลม ภาค 3350 และสโมสรโรตารีในฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี              
นย. นิพนธ์ กิจไพบูลย์ชัย มวลมิตรโรแทเรียน นายแพทย์บัณฑูร ลวรัตนากร         
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอ�าเภอ
กันทรลักษ์ แพทย์ พยาบาล ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการพ่อค้า ผู้แทนจาก
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์และสมาชิกโรตารีภาค 3340 ร่วมส่งมอบ 

สโมสรโรตารีอี-คลับภาค 3340 
 จดัพธิส่ีงมอบเครือ่งช่วยหายใจชนดิพิเศษส�าหรับใช้กบัเดก็แรกคลอด
ทีม่ภีาวะวกิฤตใินการหายใจให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ. จันทบรุ ีซึง่เคร่ือง
ดังกล่าวสโมสรได้เขียนโครงการ GG# 2097897 ร่วมกับสโมสรโรตารี Daegu 
-Eighty Eight ประเทศเกาหล ี(International Club) โดยมสีโมสรโรตารกีรงุเทพ
สยามมินทร์ ภาค 3350 และสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิล พัทยา อินเตอร์
เนชั่นแนล ร่วมสมทบโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติวงเงิน 2,857,022 บาท 
(92,162$ US)  
 โดยในวันส่งมอบเครื่องได้รับเกียรติจาก ผวภ. วิมล คชินทักษ และ 
อผภ.มารวย จินตบัณทิตวงศ์ โดยมี ผอ. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ. จันทบุรี 
นพ. เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ เป็นผู้รับมอบในนามโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จนัทบุร ีในวันส่งมอบเครือ่งดงักล่าวได้ใช้ช่วยชวีติเดก็ในห้อง NICU ทัง้ 2 เครือ่ง 
สร้างความปิติให้ผู้ไปส่งมอบเป็นอย่างยิ่ง
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 สวัสดีค่ะ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 พบกันอีกครั้งในฉบับที่ 3 ของปีนี้ เนื้อหาของฉบับ
น้ีเรามาเน้นเร่ืองของประเทศไต้หวนักนัหน่อยค่ะ เนือ่งจากงาน 
Rotary Convention จะจัดขึ้นที่นั่น ทางภาค 3350 จึงขอน�า
เสนอมติรภาพอนัยาวนาน ระหว่างสโมสรในไต้หวนักบัสโมสร
แรกที่ประชุมด้วยภาษาไทยในประเทศเราคือ สโมสรโรตารี
ธนบรุ ีซึง่ในโอกาสต่อมายงัได้เป็นผูก่้อต้ัง สโมสรโรตารกีรงุเทพ
บางนาอกีด้วย ซึง่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวไต้หวนั และใช้ภาษา
จีนในการประชุม
 เรื่องของ New Normal ฉบับน้ี ขอน�าเสนอ อน. 
จงกลด ีพงษ์ศร ีโรตารีแอนน์ของท่านผูว่้าในปีทีแ่ล้ว ซึง่ประสบ
กับช่วง COVID-19 ไปเต็มๆ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ First Lady 
ที่ต้องคอยติดตามผู้ว่าการภาคไปในงานต่างๆ บุตรสาวของ
ท่านกเ็ป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นไปสหรฐัอเมรกิาในช่วงนัน้ แถม
เธอยังท�าธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่ึงในธุรกิจ ที่ได้รับ          
ผลกระทบแรงกว่าด้านอืน่ๆ ลองมาอ่านเรือ่งของเธอกนันะคะ
 ส่วนหวัข้อการท่องเทีย่วเดอืนธนัวาคมนี ้ภาค 3350 
เลือกจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่จัดงานผู้ว่าการภาคพบ
นายกสโมสร ครัง้ที ่2 รวมไปถงึการท�ากจิกรรมปลกูต้นไม้ มอบ
เครื่องมือแพทย์และถังบรรจุน�้า และเป็นโอกาสดีที่ได้จัดงาน
ปีใหม่ไปด้วยเลย มีสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งไหนเป็นไฮไลท์ใน        
ทริปนี้ ไปดูกันค่ะ
  และถือโอกาสส่งท้ายปีเก่ากับทุกท่านเลยนะคะ           
ขอให้มีความสุข สนุกสนานในช่วงเทศกาลนี้แบบการ์ดไม่ตก
ค่ะ

 งานผูว่้าการภาค คณะกรรมการภาคพบนายกสโมสรครัง้ที ่2 ของภาค 3350 
ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 น้ี เราจัดที่ ดิอิมพิเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท                          
อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ พร้อมงานฉลองต้อนรับปีใหม่ “Winter Wonderland” ให้มิตร
โรแทเรียนและผู้ติดตามได้ร่วมสังสรรค์ในบรรยากาศที่เย็นสบาย เหมือนได้ไปเที่ยวที่          
สวิตเซอร์แลนด์ 
 ในการไปท�ากิจกรรมให้พ้ืนที่ต่างจังหวัด ผวภ.สมศรี เมฆธน มีด�าริว่าควรมี
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนที่เราได้ไปเยี่ยมเยียน จึงจัดท�า 3 โครงการ คือ  
มอบเครื่องมือแพทย์ (เคร่ืองตรวจวัดสัญญาณชีพและระดับออกซิเจนในกระแสเลือด)  
ให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นโกโก้) จ�านวน 200 ต้น และมอบ       
ถังบรรจุน�้าจ�านวน 5,000 ลิตร ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 วัดน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเรียงราย โอบล้อมด้วยทิวเขา มีถ�้าอยู่บน
ปลายยอดเขา ชาวบ้านหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ�้า
บนยอดผา ชาวบ้านเชือ่ว่าเป็นพระบรมสารรีกิธาตเุสดจ็มา และต่างถอืว่าเป็นสถานทีม่งคล 
มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันมาว่า “ผาซ่อนแก้ว” ภายในวัดประดับประดาด้วย
กระจกหลากสีสัน ตั้งแต่เครื่องเบญจรงค์ไปจนถึงเจดีย์ ท�าให้ความสวยงามของที่นี่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย
 เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต สร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็น         
พระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี บนยอดเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับ
ประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
 มหาวหิาร พระพทุธเจ้า 5 พระองค์ สร้างขึน้เนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมฉลองพระชนมายุ 85 พรรษา 
เป็นพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ทรงแปลกตา ซ้อนกัน 5 พระองค์ ลดหลั่นเรียงกันมา
สวยงาม เป็นจุดที่ทุกคนที่มาสถานที่แห่งนี้กราบขอพร
 ศาลาพระหยกเขียว พระรัตนโชติมณี หรือ “พระหยกเขียว” เป็นพระพุทธ
รูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาดหน้าตัก 65 นิ้ว ทั้งองค์พระถูก
แกะสลักจากหยกเขียวทั้งก้อน ที่พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระ
สารีริกธาตุที่รับเมตตาประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก 
 บริเวณเนินเขาด้านล่างของศาลานี้เอง ที่เราใช้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ 200 ต้น
โดยท่านทีไ่ปร่วมงาน ถอืเป็นต้นบญุทีท่กุท่านได้มโีอกาสปลกูต้นไม้แห่งความด ีความเจรญิ
งอกงามในสถานที่อันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้

อน. กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ
สโมสรโรตารีสระปทุม

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดสวยบนภูเขา บรรยากาศสุดชิลล์



 บก. : ช่วยเล่าถึงบทบาทในฐานะที่เป็นโรตารีแอนน์ของท่านผู้ว่าการ
ภาคที่อยู่ในช่วงการระบาดของ COVID-19
 COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่
กระจายไปในประเทศต่างๆทัว่โลก ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายจ�านวนมาก จนกลายเป็น
ความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวงอกีครัง้หนึง่ของมนษุยชาต ิมนษุย์จงึจ�าเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด ด้วยการด�ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ 
 ในช่วงต้นๆ ของสถานการณ์ COVID-19 เราคิดว่าจะผ่านเหตุการณ์
นั้นไปในเวลาอันสั้น แต่เม่ือเวลาผ่านไปสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มมีความ
รนุแรงมากข้ึน มีความวิตกกังวลกันมากข้ึน ทกุคนก็ได้แต่จบัตาคอยดสูถานการณ์ 
ต้องยอมรับว่าช่วงน้ันเกิดความรู้สึกกลัวจนไม่กล้าท�าอะไร แต่สิ่งที่ท�าให้พวกเรา
กล้าที่จะออกไปท�าความดีก็คือ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่มีความล�าบากอย่างแสน
สาหัสในช่วงวิกฤติเช่นนี้ เลยมามองว่าเราน่าจะมาท�าอะไรเพื่อเป็นการบรรเทา
ความทุกข์ยากให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้ผ่อนคลายไปได้บ้าง 
 ประการแรกคือ ด้านสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ได้เหน็สโมสรโรตารกีรุงเทพรตันโกสินทร์ ท�าโครงการสอนท�าหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า โดยมีกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์โรตารี RCC. มาสอนให้กับผู้ที่สนใจ 
รวมถึงท�าหน้ากากผ้ามอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนในที่ต่างๆ เนื่องจากช่วงเวลานั้น
หน้ากากอนามยัหายากและมรีาคาสงูมาก เมือ่เราได้เห็นเช่นนีจ้งึคดิโครงการแรก
ในช่วงโควดิ 19 คอืการท�าหน้ากากผ้า พร้อมทัง้เจลแอลกอฮอล์ โดยความร่วมมอื
จากสโมสรต่างๆ ในภาค 3350 เพื่อมอบให้กับชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ
สโมสรโรตารีน้ันๆ โดยเสริมความรู้ให้ป้องกันตนเอง การปฏิบัติตนตามหลัก          
สุขอนามัยและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมถึงการแนะน�าการเข้าถึงบริการต่างๆ 
ทางสังคม 
 และอีกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนก็คือ ความเดือดร้อนจาก
การขาดรายได้และการว่างงาน จึงเป็นที่มาของโครงการตู้ปันสุข เพื่อให้แต่ละ
สโมสรได้น�าตู้ไปตั้งในชุมชนและมีการบริหารจัดการ เพื่อจะได้มีทั้งผู้ให้และผู้รับ
ในตู้เดียวกัน และเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถยืนด้วยตัวเองได้ จึงได้จัดท�า
โครงการฝึกทักษะสร้างอาชีพเพื่อดูแลครอบครัวต่อไป นอกจากด้านการป้องกัน
แล้ว ภาค 3350 ยังท�าโครงการด้านการสนบัสนนุการรกัษาอกีด้วย นัน่คือโครงการ
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ต่อสู้กับ COVID-19  

และเพื่อเป็นก�าลังเสริมให้กับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อ
พวกเรา 

 บก. : ทราบว่าในช่วงเดียวกันน้ัน บุตรสาวเป็นนักเรียนแลกเปล่ียน 
(Rotary Youth Exchange) ไปสหรัฐอเมริกาด้วย
 ตอนนั้นลูกสาวอยู่ที่เมืองซานตาโรซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย รู้สึกกังวลใจ 
แต่ในความกังวลใจนั้นเรายังมีความอุ่นใจเพราะนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารีจะได้
รับการดูแลจากทั้งโฮสท์ ทั้งสโมสร และภาคของทั้งสองฝั่งคือไทยและอเมริกา 
เหตุการณ์ครั้งนี้ ท�าให้เราได้เรียนรู้การใช้การสื่อสารยุคใหม่ในการสื่อสารและ
ประสานงาน เราได้ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่เมื่อเริ่มวิกฤติข้ึน
จึงตัดสินใจให้ลูกสาวเดินทางกลับ เป็นการกลับก่อนก�าหนด 2 เดือน ก็ได้รับการ
ประสานงานทีด่มีากจากทัง้โรตารใีนภาค 3350 และ ภาค 2500 ของสหรฐัอเมรกิา
และสถานทูต ประสานจนลูกสาวได้กลับเมืองไทย และไปกักตัว 14 วัน ที่โรงแรม
แอมบาสเดอร์จอมเทียน พัทยา เหตุการณ์น้ันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยไมตรีของ
โรตารี

 บก. : เรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวที่ท�าอยู่ล่ะคะ เป็นอย่างไรบ้าง
 ในช่วง New Normal ของบริษัท มดทัวร์ จ�ากัด เราต้องมีการเรียนรู้
ท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับโจทย์และสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ประเด็นส�าคัญที่สุดคือ 
สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
เป็นส�าคัญ เราต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ ซึ่งจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการที่
ค�านึงถึงความปลอดภัยในทุกๆ จุดที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการ ทั้งระหว่างการ          
เดินทาง โรงแรมที่พัก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้ยังเน้น
เรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศ โชคดีท่ีทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือกับทุก
มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ท�าให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นที่
จะท่องเที่ยวต่อไป 
 ส�าหรับตนเอง การปรับตัวให้เข ้ากับวิถีชีวิตใหม่ในช่วงวิกฤติ 
COVID-19 ก็คือการก้าวข้ามความกลัว มีสติ รู้จักพัฒนาทักษะและน�าศักยภาพ
ของตนเองรวมถงึคนรอบตวัออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วร่วมกนัเดนิออกมาท�า
ประโยชน์ให้กับชุมชน เคียงข้างกับสโมสรต่างๆ ได้ในขณะที่เกิดวิกฤติ ทั้งนี้ต้อง
อยู่ในความไม่ประมาท ปฏิบัติตนตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตก 

New Normal วิถีชีวิตใหม่

อน. จงกลด ีพงษ์ศร ีสโมสรโรตารบีงึกุม่
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ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สโมสรโรตารี ภาค 3350 

กับสโมสรโรตารีในประเทศไต้หวัน

 บก. : ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการเป็นสโมสรพ่ีน้อง
ระหว่างสโมสรโรตารีธนบุรี กับสโมสรโรตารีในประเทศไต้หวัน 
 คงต้องย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2512-13 เมื่อสโมสร
โรตารีธนบุรีครบรอบการก่อตั้ง 11 ปี แต่ยังไม่มีสโมสรพี่น้องในต่างประเทศ   
คณะกรรมการสโมสรในปีนั้นจึงมีมติให้เซ็นสัญญาเป็นพี่น้องแห่งแรกกับสโมสร
โรตารีไทเปนอร์ท กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
 ในสมัยน้ัน การสือ่สารเป็นอปุสรรค จงึมกีารตดิต่อกันน้อยมาก เวลา
ผ่านไป 26 ปี จนมาถึงปี พ.ศ. 2538 มีสมาชิกท่านหนึ่งจากสโมสรโรตารีธนบุรี
ต้องเดินทางไปท�าธุรกิจท่ีไต้หวันเป็นประจ�า จึงมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับ
สโมสรที่นั่น ท�าให้เกิดความสนิทสนมกับสมาชิกอาวุโสท่านหนึ่ง ทั้งสองท่านจึง
ตกลงกันบริจาครถเข็นให้ผู้พิการในประเทศไทย โดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเอง 
กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ข้ามชาติในครั้งนั้น ได้จุดประกายให้กับทั้ง 2 สโมสร 
ในปีถัดมาจึงได้ออกทุนร่วมกันบริจาครถเข็นอย่างต่อเนื่อง 
 จากปีน้ันจนถึงปัจจุบนั สองสโมสรพีน้่องได้ร่วมกนัท�าโครงการเกือบ
ทุกปี มีทั้งในรูปแบบของ WCS , MATCHING GRANT และ GLOBAL GRANT 
โครงการทีท่�ามมีากมายและหลากหลาย เช่น จานดาวเทยีมเพือ่การศกึษาในภาค
เหนือ สร้างห้องสุขาให้กับโรงเรียนในชนบท แจกพจนานุกรมให้กับนักเรียนทั่ว
ประเทศ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านสมอง มอบหนังสือให้ห้องสมุดในโรงเรียน 
มอบตู้อบเด็กทารกและเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหลายแห่ง นอกจากท�า
โครงการบริการชุมชนในประเทศไทยแล้ว ยังร่วมกันท�าโครงการป้องกันการ      
ฆ่าตัวตายในประเทศไต้หวันเป็นเวลา 3 ปี จนท�าให้สมาชิกแลเห็นถึง                  

คุณประโยชน์ของโครงการนี้และน�ากลับมาท�าในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เป็น
ที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลา 50 ปีของการเป็นสโมสรพี่น้องไม่เพียงแต่สมาชิกของ
ทั้งสองสโมสรได้รับความสุขจากมิตรภาพที่แน่นแฟ้น แต่ยังน�ามาซึ่งประโยชน์
อย่างมหาศาลให้กับสังคมและชุมชนของทั้งสองประเทศ
 เมือ่เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ก่อนจะปิดประเทศเนือ่งจากสถานการณ์ 
COVID-19  คณะจากสโมสรโรตารีไทเปนอร์ท ได้เดนิทางมาเพ่ือร่วมเฉลมิฉลอง
ครบรอบ 50 ปี ของการเป็นพีน้่องกบัธนบรุ ีสมาชกิทัง้สองสโมสรให้ความส�าคญั
ต่อมิตรภาพและความสัมพันธ์อันมีค่าเป็นอย่างยิ่ง

 บก. : ทราบว่าสโมสรโรตารีธนบุรี เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรที่ประชุมด้วย
ภาษาจีนกลางเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 ใช่ค่ะ เมื่อปี พ.ศ. 2543 คือสโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา สมาชิก
เกอืบทัง้หมดเป็นนกัธรุกจิชาวไต้หวนัทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย เนือ่งจากสโมสร
แห่งนีม้สีโมสรคูม่ติรและพีน้่องในประเทศไต้หวนัหลายแห่ง จงึได้แนะน�ามาร่วม
ท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ทกุปี ท�าให้ประเทศไทยได้รบัประโยชน์จ�านวนมาก 
สโมสรโรตารกีรุงเทพบางนาได้เตบิโตอย่างเข้มแขง็ตลอด 20 ปีทีผ่่านมา นอกจาก
บริจาคให้มูลนิธิโรตารีสากลเป็นอันดับต้นๆ ของภาค ยังมีสมาชิกที่เป็นผู้ว่าการ
ภาคที่โดดเด่นด้วย คือ อผภ. เจสัน ลิม
 ความจริงยงัมอีีกหลายๆ สโมสรท่ีมสีโมสรพ่ีน้องหรือคูม่ติรในไต้หวนั 
และคงได้มปีระสบการณ์ดีๆ  เช่นเดยีวกบัตวัอย่างทีก่ล่าวมาข้างต้น ขอให้มคีวาม
สัมพันธ์ที่ดียืนยาวตลอดไป เพื่อโรแทเรียนทั้งสองประเทศจะได้ “เปิดแนวทาง 
สร้างโอกาส” ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราต่อไป

ความสัมพันธ์ไทยและไต้หวัน
อน. วิไล เชนศรี

สโมสรโรตารีธนบุรี



สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน�้าไท จัดกิจกรรมหาทุน “แข่งขัน Mini Golf เปิด
โอกาส สร้างความสุข” ณ โรงแรมใบหยกสกาย ชั้น 18 เพื่อน�ารายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายไปซ้ืออุปกรณ์ ท�าโครงการหมอนหลอดเพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง          
100 ใบ และบ�าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ

สโมสรโรตารสีาทร จดัอบรมฝึกอาชพีคนพกิารตามโครงการ GG โดยมวิีทยากร
พิเศษ คือ อน. นิตยา ลักษณวิสิษฐ์ จากสโมสรโรตารีกรุงเทพบางล�าพูใน         
พระอุปถัมภ์ฯ และทีมครูอาสา มาช่วยสอนการท�าอาหารมังสวิรัติให้แก่เด็ก        
หูหนวกเกือบ 60 คน ที่โรงเรียนโสตศึกษา จ. นครปฐม

การอบรมคณะกรรมการสโมสรอินเทอแรคท์ ปี 2563 - 64 ณ โรงเรียนวัด
ราชบพิธ มีอินเทอแรคเทอร์เข้าร่วมงานถึง 350 คนและมิตรโรแทเรียนไปร่วม
เป็นเกียรติ 52 คน โดยได้แบ่งออกเป็นห้องย่อย 7 ห้อง สร้างความเข้าใจและ
แรงบันดาลใจในการเป็นอินเทอแรคเทอร์ยิ่งขึ้น

สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวด ีท�าพิธีมอบขวดน�้าพลาสติก (ขวด PET) ใช้แล้ว
เพื่อน�าไปรีไซเคิลทอเป็นผืนผ้าเพื่อท�าเป็นจีวร ในโครงการ “ข. ไข่ ข. ขวด เพื่อ
ลดขยะขวดพลาสตกิในชมุชน” ณ วัดจากแดง จ. สมทุรปราการ โดยทางสโมสร
น�าไข่ไก่ไปแลกขวดน�้าดื่มมาจากชุมชนพัชราภาและชุมชนทุ่งสองห้อง

งานผู้ว่าการภาคพบนายกสโมสรครั้งที่ 1 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ. สิงห์บุรี รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 136 ท่าน เป็นระดับผู้ว่าการภาค 9 ท่าน 
นายกรุ่น 116 จ�านวน 70 ท่าน ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 13 ท่าน คณะกรรมการภาคและโรแทเรียนผู้สนใจ 44 ท่าน
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน. นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

 สวัสดีครับมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน 

          ตลอดจนผู้อ่านนิตยสารทุกๆ คน ส�าหรับฉบับนี้เราขอ
น�าเสนอความสัมพันธ์ของภาค 3360 ร่วมกับไต้หวัน เพราะ
เรามีโครงการต่อเนื่องหลากหลายโครงการ จากการได้คู่มิตร
ทีด่ ีจงึขอโอกาสนีไ้ด้ยกโครงการบางส่วน ลงให้ทกุท่านได้รูจ้กั
นะครับ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีทางไต้หวันได้ท�าร่วมกับสโมสร          
โรตารีเวียงโกศัยและสโมสรโรตารีแม่สาย 
      และยังคงมีบทความแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆ 
ท่านยังไม่เคยไปสัมผัส รวมไปถึงบทความ New Normal ซึ่ง
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อน. ชุติมา เกิดเดโช โรตารีแอนน์ของ
ท่านผูว่้าการภาคสมชาย เกดิเดโช ได้สะท้อนให้เหน็ถงึมมุมอง
ทีท่่านได้ไปเยีย่มสโมสร และการประสบพบเจอกบัการจดัการ
ในแต่ละสโมสรในการรบัผูว่้าการภาคแบบวถิใีหม่ ส่งท้ายด้วย
โครงการดีๆ ที่ทางสโมสรต่างๆ ในภาค 3360 ได้จัดท�าข้ึน
ส�าเร็จลุล่วง พร้อมทั้งตัวอย่างภาพ People of Action จาก
สโมสรโรตารเีวยีงโกศยัครบั หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าท่านจะมคีวาม
เพลิดเพลินและได้แนวคิดใหม่ไปต่อยอดต่อไปครับ

 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน�าในจังหวัดแพร่
 วัดนาคูหา เป็นวัดที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติทั้งภูเขาต้นไม้      
ทุ่งนา เป็นแหล่งโอโซนที่มีชื่อ 1 ใน 7 แห่งของเมืองไทยเมื่อไปถึงวัดแล้วจะ
มีสะพานไม้ไผ่กว้าง 1.9 เมตร ความยาวประมาณ 300 เมตร เชื่อมระหว่าง
วัดกับถ�า้ในภูเขา และมีองค์พระประธานพระเจา้ตนหลวงปรางค์นั่งขดัสมาธิ
เหลอืงอร่ามทัง้องค์ เมือ่ไปถงึบรเิวณวดัแนะน�าให้ไปถ่ายรปูตรงสะพานไม้ไผ่
กลางทุ่งนาแล้วไปขอพรจากหลวงพ่อใหญ่ (พระเจ้าตนหลวง)

พระธาตุอินทร์แขวนจ�าลอง
เป็นพระพุทธอุทยาน ดอยผา
สวรรค์ เฉลิมพระเกียรต ิร. 9 เมือ่
เข้าไปในบริเวณนี้ท�าให้เกิดการ
เลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาทันทีเพราะ
ได้สูดโอโซนที่บริสุทธิ์และได้เห็น
แต่ละจดุ เช่น ด้านบนสุดเป็นทีต่ัง้
พระธาตุอินทร์แขวนจ�าลอง       

พระพุทธชยันตรีมหัศจรรย์ องค์พระผุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รอย
พระพุทธบาท ถ�้าศิลาบรรณคูหา และยังมีอีกหลายจุดมากมาย อย่าลืมแวะ
ไปกราบเจ้าคุณพระวิมลกิจจาภรณ์รักษาการเจ้าอาวาส ท่านมีเมตตาธรรม
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาอย่างสนุกสนาน
             ขากลับอย่าลืมแวะร้านค้าของชาวบ้านเพื่อซื้อข้าวเกรียบเตา 
(สาหร่ายน�า้จืด) ทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับ

อน. รังษี เรือนศร
สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่

Together, Moving forward
“จับมือไว้ ก้าวไปด้วยกัน”



กรุ่นกลิ่นกาแฟกับโรตารี
อน. วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย
 ลมหนาวจากยอดดอยพร่างพรูรอบตัวจนต้องกระชับเสื้อ กาแฟร้อนๆ หอมกรุ่น
ในมือช่วยท�าให้อบอุ่น พร้อมกับภาพกว้างสุดสายตาที่อยู่ต่อหน้า สร้างรอยยิ้มให้กับเรา    
ทุกคน ภาพทิวเขาจากดอยผาหมีมองเห็นแนวไม้เขียวชะอุ่ม ต่อเนื่องทอดยาวลงไปถึงท้อง
ทุ่งท่ีก�าลังเปล่ียนเป็นสีทอง ที่ราบลุ่มของเวียงพางค�าหรืออ�าเภอแม่สายในวันนี้ สวยงาม
จับตาเหลือเกิน 
 เพียงไม่ถึงสิบนาทีจากตัวอ�าเภอแม่สาย เราก็มาถึงบนยอดดอยของบ้านผาหมี 
ซึ่งเป็นชุมชนชาวอาข่ามาแต่ดั้งเดิม อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ในรูปแบบของไร่เลื่อนลอย 
และได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของไร่ฝิ่นแห่งสามเหล่ียมทองค�าอันโด่งดังไปทั่วโลก จวบจนมี
โครงการในพระราชด�าริส่งเสริมให้ปลูกป่าและท�าเกษตรกรรมบนดอยสูง ภาพความเขียว
ขจีของป่าไม้สลับกับไร่กาแฟที่อยู่ต่อหน้าไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่า เคยเป็นเขา         
หัวโล้นและไร่ฝิ่นมาก่อน
 ชาวอาข่าจะตั้งชุมชนตามภูมิปัญญาโบราณ โดยจะเลือกต�าแหน่งที่เป็นชะง่อน
ผาบนยอดดอยสูง เพื่อป้องกันตนเองจากสัตว์ร้ายและศัตรู ซึ่งก็ต้องแลกกับการความยาก
ล�าบากในการหาแหล่งน�า้กินน�้าใช้ หลายครั้งอาจจะต้องลงไปไกลในหุบเขาหรือตีนดอย 
 จากท�าเลทีต้ั่งอันเหมาะเจาะพร้อมผลผลติกาแฟ ท�าให้บ้านผาหมกีลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่มีทั้งร้านกาแฟและโฮมสเตย์ มีผู้คนแวะเวียนมามากมาย การหาแหล่งน�า้เพื่อ
น�ามาใช้ในชวิีตประจ�าวนัจงึเป็นเรือ่งส�าคญัของชมุชน มกีารท�าประปาภเูขา น�าน�า้จากห้วย
บนยอดดอยทีสู่งขึน้ไปอกีต่อท่อลงมาถงึในหมูบ้่าน แต่เมือ่ถงึหน้าแล้งกไ็ม่เพยีงพออยูด่ ีจน
ต้องมีการจัดซื้อน�า้ขนส่งมาจากตัวอ�าเภอด้านล่าง

New Normal วิถีชีวิตใหม่

อน. ชุติมา เกิดเดโช
สโมสรโรตารีเชียงใหม่

 ณ วนันี.้..เวลาผ่านไปเกือบหนึง่ปีแล้ว ดิฉนัคดิว่าทกุท่านคงจะเข้าใจความหมาย
ของค�าว่า “New Normal” กันเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นมันเหมือนกันในแง่ของ
ลบ เพราะเกดิความเสียหายทัง้ทางเศรษฐกจิ รปูแบบการใช้ชีวติทีต้่องเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมอย่างสิ้นเชิง ส�าหรับตัวดิฉันเอง ในช่วงแรกก็ผ่านความตื่นตระหนกเช่นเดียวกัน แต่
แล้ววันนี้ได้มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในแง่บวกมากขึ้นและเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ในทัศนะส่วนตัวของดิฉันจะขออนุญาตได้แบ่งปันประสบการณ์ดังนี้
ค่ะ
 1. โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ใช้ชีวิตอย่าประมาทและตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
 2. สังเกตว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแสดงน�้าจิตน�้าใจกันที่มีให้แก่เพื่อน
มนุษย์จะชัดเจนเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิม มากกว่ายุคที่ผ่านมา
 3. ช่วงที่เก็บตัวที่บ้าน ดิฉันได้มี “เวลา”อยู่กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น มี 
“เวลา” หยุด! ได้ทบทวนสติตัวเองว่า ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร? ซึ่งแต่เดิมมุ่งแต่ท�างานใน
อาชีพท่ีมีการแข่งขันสูง ชนิดเอาเป็นเอาตาย ชีวิตที่มีแต่ความเครียด!! แต่ตอนนี้ดิฉันมี
คุณภาพจิตใจที่ดีขึ้นมาก “เงิน” ไม่ใช่ค�าตอบของชีวิตอีกต่อไป เพราะการที่เรายังมีชีวิต
อยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยหรือล้มละลาย ถือว่าดิฉันเป็นผู้โชคดีที่สุดแล้ว
       สุดท้ายนี้ดิฉันขอเป็นก�าลังใจให้เพื่อนร่วมโลกของเราที่ยังคงมีความทุกข์เพราะ
เจอมรสมุชวีติอย่างแสนสาหสัจากเหตกุารณ์นี ้จงมกี�าลงัใจต่อสูก้บัปัญหาอปุสรรค “เวลา” 
และ “การปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วที่สุด” และการหยุดคิดถึงปัญหา จะแก้ไขปัญหาได้ จง
อย่ายอมแพ้ สู้และเดินหน้าต่อไปค่ะ
 ขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สนุกสนานตามสไตล์แบบ “New 
Normal” กันนะคะ

Friendship ความสัมพันธ์ไทยกับไต้หวัน



ปาฏิหาริย์แห่งมิตรภาพ
อน. สมพงษ์ สังข์บุญยะนิธิ สโมสรโรตารีเวียงโกศัย
 เมือ่ปี พ.ศ. 2550 สโมสรโรตารเีวยีงโกศยัได้รบัค�าชวนจาก
สโมสรโรตารพีษิณโุลกรับอปุถัมภ์คณะเยาวชนแลกเปลีย่นจากไต้หวนั 
ซึ่งเป็นโครงการที่ท�าร่วมกับสโมสรโรตารีหมิงสง ภาค 3470 ไต้หวัน 
ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 โชคดีที่จังหวัดแพร่มีโรงเรียนระดับประถมที่สอนภาษาจีน 
เป็นภาษาทีส่องอยูแ่ล้วและสมาชกิของสโมสรยงัเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน
ด้วย จึงรับอุปถัมภ์คณะเยาวชนแลกเปลี่ยนไต้หวันพร้อมจัดหา
ครอบครวัอปุถมัภ์ เตรยีมกจิกรรมในโรงเรยีน และพาท่องเทีย่วสถาน
ทีต่่างๆ จ�าได้ว่าเป็นเรือ่งราวทีน่่าตืน่เต้น และเป็นทีส่นใจของโรงเรยีน
และชุมชนเป็นอย่างมาก
  เชื่อว่าประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้รับในคราวนี้ ถูกน�าไปเล่า
ให้พ่อแม่และสมาชิกของสโมสรโรตารีหมิงสงฟัง ในปีต่อมาสโมสร
โรตารเีวยีงโกศยัได้รับทาบทามให้เป็นสโมสรอปุถัมภ์ จดัการโครงการ
นี ้ซึง่ก็เป็นความยนิดทีีไ่ด้สร้างโอกาสดีๆ  ให้เดก็ๆ มาเรยีนรูว้ฒันธรรม 
การใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์และได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
ระหว่างการท�าโครงการมีการติดต่อประสานงานกัน ท�าให้มีโอกาส
ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิกสโมสรโรตารีหมิงสง จากเรื่องใน
โรตารีจนถึงเรื่องความสัมพันธ์ได้พัฒนามาเป็นล�าดับ มีโครงการอีก 
2 ครั้งในปีถัดมาแล้วก็หยุดลงไป แต่ทั้งสองสโมสรยังมีมิตรภาพที่ดี 

หลายครั้งที่สมาชิกจากไต้หวัน เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
เราก็ให้การต้อนรับ ดูแลอ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับ
เมื่อเวลาที่เราไปเรียนไต้หวัน ก็ได้รับการดูแลอย่างอื่นอย่างยากที่จะ
ลืมเช่นกัน
 เวลาผ่านไปนับ 10 ปีแต่สัมพันธภาพอันดีระหว่างสโมสร
ยังคงรักษาสืบเนื่องมาอย่างไม่ขาดตอน จนในปี 2562 สโมสรโรตารี
เวยีงโกศัย ได้ขอให้สโมสรโรตารหีมงิสงร่วมเป็นผูอ้ปุถมัภ์ต่างประเทศ
ในทุน Global Grant ส�าหรับโครงการจัดหาเครื่องฟอกโลหิตให้กับ
โรงพยาบาลแพร่ เพือ่ใช้กบัผู้ป่วยวกิฤต ซึง่เครือ่งทีม่อียูเ่ดมิใช้มานาน
มากกว่า 10 ปี สภาพช�ารดุและใช้งานได้ไม่เตม็ที ่อนัมผีลต่อการรกัษา
ผู้ป่วย 
 ทางสโมสรโรตารีหมิงสง ตอบรับให้การสนับสนุนอย่างไม่
รีรอและยังคอยติดตามให้เราท�าโครงการให้ส�าเร็จโดยเร็ว เพราะถ้า
เสร็จเร็วขึ้นหน่ึงวันเราก็จะช่วยชีวิตคนป่วยได้เพิ่มอีกวัน จนถึงเวลา
นีผ่้านไป 1 ปี เครือ่งฟอกโลหติทัง้ 4 เครือ่งช่วยเหลอืผูป่้วยอย่างน้อย
วนัละ 4-6 คนลองนบัดวู่าแต่ละปีมผู้ีป่วยทีร่อดชีวติเพราะเครือ่งนีไ้ป
แล้วกี่คน
 จากเรือ่งราวเลก็ๆ เกีย่วกบัเด็กๆ น�าไปสู่การช่วยเหลอืชวีติ
คนนบัร้อยนบัพนัในแต่ละปี ด้วยการแบ่งปันของเพือ่นร่วมอุดมการณ์
จากต่างประเทศ บนพืน้ฐานของส่ิงทีเ่รยีกว่ามติรภาพ อาจจะบอกว่า
ทั้งหมดนี้เป็นปาฏิหาริย์แห่งมิตรภาพคงจะไม่เกินความจริง

 ในวาระเฉลิมฉลอง 35 ปีของสโมสรโรตารีแม่สาย ได้มี
การร่วมมือกันกับคู่มิตรสโมสรโรตารีจางฮั้ว เซ็นทรัล ไต้หวัน จัดท�า
โครงการน�า้สะอาดเพือ่หมูบ้่านผาหม ีเป็นโครงการทีจ่ดัหาแทงค์น�า้
ส�ารองเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง มีโรงเรือน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดในการผลิต และสามารถบรรจุน�้าดื่ม
เพื่อจ�าหน่ายได้อีกด้วย 
 นอกจากชุมชนจะมีน�้ากินน�้าใช้ตลอดทั้งปี ได้ลดภาระใน
การจัดซ้ือจัดหาน�้ามาบริโภค น�้าจากยอดดอยที่ผ่านการกรองแล้ว
ยงัเป็นส่วนทีส่�าคญัในการชงกาแฟของร้านกาแฟบนดอยผาหมนีีอ้กี
ด้วย
 จิบกาแฟเข้มหอมกรุ่นพร้อมรอยยิ้ม ว่าเรา “People of 
Action” เป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่ทุกคนจะได้รับทุกครั้งเมื่อขึ้น
มาจิบกาแฟบนดอยผาหมี
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D.3360
ความสัมพันธ์ไทยและไต้หวัน



สโมสรโรตารีเชียงค�าร่วมกับสโมสรโรตารีเชียงของสโมสรโรตารีนครเทิง 
หน่วยงานราชการและชาวบ้านอ�าเภอเชียงค�า จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ปล่อยปลามหากศุลวนัออกพรรษา ภายในงานนอกจากกจิกรรมปล่อยปลาแล้ว
ยังมีกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ โรงทานอิ่มบุญโรตารี มอบแว่นสายตา                   
ผู้สูงอายุ รายได้เพื่อปรับปรุงพัฒนาล�าน�้าลาวบริเวณหน้าสวนสุขภาพ 100 ปี 
พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันท�าบุญและช่วยกันพัฒนาอ�าเภอเชียงค�า    
ต่อไป

สโมสรโรตารเีชียงแสน
รว่มตรวจรบัเครือ่งกรองน�า้พรอ้มใหค้�าแนะน�าในการตดิตัง้ ณ โรงเรยีนหว้ยเกีย๋ง
และโรงเรยีนบา้นไร่ อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย

สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ ร่วมกันสโมสรพุทธชินราช
โดย นย. ภูเษศ ธนาเชษฐ์ และ นย.จิตพิมาน อุประค�า ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ใน ”โครงการตาสว่าง” ออกตรวจวัดสายตา มอบแว่นสายตายาว 
ตลอดจนให้ความรูก้ารป้องกนัดวงตาและ 4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตาให้กบัชาว
บ้านจ�านวน 200 คนในชุมชนวัดหนองหัวยาง ต. ท่าทอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

สโมสรโรตารีร้องกวางร่วมกับสโมสรโรตารีสอง 
จัดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล ท่ีท่าน�้าวัดร้องเข็ม และกิจกรรมจิตอาสา       
พระราชทานฯ ต. ร้องเข็ม อ. ร้องกวาง จ. แพร่

สโมสรโรตารเีวยีงโกศยั 
น�าโดย นย. จรรจริา สวุรรณกจิ ท�าพธิสีถาปนาสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์ โรงเรียน         
นารรีตัน ์ จ. แพร่ โดยทา่น ผวภ. สมชาย และโรตารแีอนน ์ อน. ชตุมิา เกดิเดโช 
ให เ้กียรติเป น็ประธานการสถาปนา และคลอ้งเหรียญให ้ นยก. กนกพิชญ ์              
สุวรรณกิจ และประดับเข็มใหค้ณะกรรมการพรอ้มสมาชิก 37 คน ในวันที่                 
19 ตลุาคม 2563 ณ โรงเรยีนนารรีตัน ์ จ. แพร่ และน�าสมาชกิสโมสรรว่มบรจิาค
โลงเยน็และปจัจยัใหช้มุชน ทีส่�านกัสงฆส์วนปา่ ในงานนีม้ผีูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่ 
ดร. กานตเ์ปรมปรดีิ์ ชติานนท์ และคณะรว่มกจิกรรมท�าบญุดว้ย ณ ส�านกัสงฆ ์         
สวนปา่ หมู่ 8 ต. นาพนู อ. วงัชิน้ จ. แพร่  



แผนงานที่ท้าทาย ส�าหรับและโดยคนพูดจริงท�าจริง
โรตารีก�าลังวางแนวทางไปสู่อนาคตที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และตื่นตัวได้มากยิ่งขึ้น 
ประเด็นส�าคัญก็คือ แผนปฏิบัติการของเรา  ซึ่งจะเป็นแผนกลยุทธ์หลายปี ที่จะท�าให้
โรตารีเป็นไปตามความปรารถนาของเราและของโลกได้ แผนปฏิบัติการนั้นสร้างได้จาก
สมรรถภาพอันโดดเด่นที่พัฒนาจากประสบการณ์ทางวิชาชีพ และอาชีพของเราเอง 
และแผนนั้นจะมีบทบาทต่อความเข้มแข็งของเรา ในฐานะผู้น�าสโมสรและชุมชนโลกของ 
คนพูดจริงท�าจริงได้

ในการสร้างสรรค์แผนงาน เราได้พิจารณาข้อมูลการวางแผนเกี่ยวกับสมาชิกภาพและ
แนวโน้มทางสังคมที่ปรากฏอยู่ นอกจากนี้ ยังรับฟังมวลมิตรโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ 
และคนอื่นๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคาดหวังต่างๆ ของเขากับเรา เพื่ออนาคตของโรตารี 
ซึ่งกล่าวได้ว่าเราจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

ฉับไวและเปิดกว้างที่จะรับแนวคิดและสิ่งใหม่ๆ ในด้านต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้สามารถ
พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและสังคม

รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างจริงจังให้มากขึ้น เพื่อปรับปรุงโปรแกรม และ
ท�าให้เกิดผลที่ได้รับอันยั่งยืน ตามความจ�าเป็นของเพื่อนมนุษย์

ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นประโยชน์ และจัดประสบการณ์ที่ผู้น�าใหม่ๆ อีกมากมายจะ
ติดต่อกันในโรตารีเพื่อ เสริมสร้าง มีส่วนร่วมและเข้าถึงได้มากขึ้น

เราได้ประเมินสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันไปตามที่ต้องการแล้ว  

แผนปฏิบัติการของเราจึงต้องมีเป้าประสงค์ที่อาจสัมฤทธิ์ผลได้

เราก�าลังสร้าง
อนาคตของโรตารี
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Rotary Action Plan
แผนปฏิบัติการ



หลักส�าคัญ 4 ประการแรก
ของแผนปฏิบัติการ 

PRIORITY 1.

เพิ่มพูน
ผลที่จะได้รับ                 

PRIORITY 2.

ขยาย
การเข้าถึง

PRIORITY 3.

ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

PRIORITY 4.

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับปรุงแก้ไข

ท่านต้องการรู้มากกว่านี้หรือไม่ ?
มาร่วมกันช่วยสร้างสรรค์อนาคตของโรตารีกับเรา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ท่ี rotary.org/actionplan to get started
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre in Thailand

 Rotary Thailand Magazine ได้ขอเข้าสัมภาษณ์        
อผภ. นครนิทร์ รตันกจิสนุทร สโมสรโรตารพีระโขนง ซึง่ขณะนีด้�ารง
ต�าแหน่งประธานอนุกรรมการแปล (กรรมการแปล) ของ                  
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย และยังด�ารงต�าแหน่งประธานมูลนิธิ         
โรตารีภาค 3350 อีกด้วย ท่านคุยกับเราด้วยรอยยิ้มซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าตัว

RTM : การแปล เป็นหน้าท่ีหลักท่ีส�าคัญมากของศูนย์โรตารีฯ 
กรรมการแปลด�าเนินการอย่างไร
             ส่ิงแรกเลยคือผมสรรหาคณะอนุกรรมการแปลท่ี           ทรง
คุณวุฒิและมีประสบการณ์   นอกจากผมท่ีเป็นประธานแล้วก็มี อผภ. 
ชาญ จรรโลงเศวตกุล, อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ, อผภ. สมภพ            
ธีระสานต์, อน. ภาณุ (Hope) ยศเมธา และคุณดนุชา ภูมิถาวร ซึ่ง
ท่านก็เป็นก�าลังหลักในการแปล และได้เรียนเชิญคณะที่ปรึกษาอัน
ได้แก่ PRID. ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, อผภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์, 
อผภ. อเล็กซ์ มาฟโร, อผภ. ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย และอผภ. 
อนุรักษ์ นภาวรรณ แต่ต้องยอมรับว่างานแปลของศูนย์โรตารีนั้นมี
เยอะมาก เน้นงานแปลเร่งด่วนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

อผภ. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
กรรมการแปล ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

RTM : ในปีนี้มีงานแปลอะไรบ้าง
 ในอดีต RI จะส่งต�าราส�าหรับเจ้าหน้าที่และกรรมการ
สโมสรมาให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็แปล โดย RI มีงบสนับสนุน
การพิมพ์เอกสาร แต่เดี๋ยวนี้ RI จะ Update เนื้อหาใน Learning 
Center และไม่มีงบให้ เราจึงต้องท�างานหนัก คุณดนุชาต้องคอย
เข้าไปเช็คใน Learning Center เองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วหรือ
ไม่ เพื่อที่จะน�าข้อมูลมาท�าเป็นเล่ม พิมพ์ให้เสร็จก่อนการอบรม 
Multidistrict-PETS ซึง่ตอนนีต้้องเร่งท�าคูม่อืพวกนีใ้ห้นายกรบัเลอืก
และคณะกรรมการสโมสรก่อน ซ่ึงเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและต้อง
ใช้งบของศูนย์โรตารีฯ เราเอง เราจะพยายามให้เสร็จก่อนสิ้นปี
 นอกจากนี้ หลักสูตรที่เราก�าลังแปลใน Learning Center 
ก็ได้แก่ Assistant Governor Basics หรือพ้ืนฐานของผู้ช่วยผู้ว่า 
การภาค ซึ่งมีเรื่องย่อย 13 เรื่อง, District Committee Basics หรือ
พืน้ฐานของกรรมการภาค ซ่ึงมเีรือ่งย่อย 7 เรือ่ง เราแปลเสรจ็ไปแล้ว
หลายเรื่องย่อย ที่เหลือก็ก�าลังแปล ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ศูนย์ฯ เพิ่ง
จะแปลเสร็จและจัดหน้าเสร็จแล้ว ได้แก่ Youth Exchange Hand 
Book ซึ่งคณะกรรมการ YE ภาค 3350 ก็มาช่วยตรวจสอบ และ  
อีกเรื่องคือ Voice and Visual Identity Guideline แปลเสร็จแล้ว
ก�าลังจัดหน้า

RTM : ในวาระ 2 ปีน้ี ท่านอยากจะปรับเร่ืองใด เพ่ือสนับสนุนความ
ต้องการของสมาชิก
 RI ต้องการให้โรแทเรียนเข้าไปเรียนรู ้จาก Learning 
Center เราจึงจะต้องเร่งแปล เรื่องไหนส�าคัญเราจะแปลให้ก่อน 
อย่างเช่นเรือ่งมลูนธิโิรตาร ีเรือ่งภาพลกัษณ์และเรือ่งสมาชกิภาพ ซึง่
เป็น 3 เรื่องหลัก
 นอกจากนี้ มีเรื่องการแปลค�าศัพท์โรตารี ทางศูนย์ฯ เรา
เคยท�าแต่ไม่ได้ Update มานาน จึงวางแผนว่าจะ Update ค�าศัพท์
ต่างๆ และเพิ่มศัพท์ใหม่ๆ เข้าไป โดยจะท�าให้เร็วที่สุด

RTM : มีเร่ืองใดท่ีอยากส่ือสารไปยังมิตรโรแทเรียน
 อยากให้ช่วยกันประชาสัมพนัธ์ให้โรแทเรยีนได้เข้าเยีย่มชม 
Website ของศูนย์โรตาร ีเนือ่งจากเราใช้ความพยายามและเวลามาก
กับการแปล เพื่อต้องการให้ความรู ้กับโรแทเรียน โดยการเข้า 
Website จะพิมพ์ว่า rotarythailand.org ก็ได้ พิมพ์ว่า Rotary 
Centre in Thailand ก็ได้ เม่ือเข้าไปแล้วก็จะมีเมนูต่างๆ เช่น           
โรตารใีนประเทศไทย, คูม่อื/เอกสาร, นติยสาร, ห้องเรยีน (Learning 
Center) เป็นต้น การ Update เอกสารแปลใหม่ๆ เราก็มีโชว์ให้ดูใน 
Website ซึ่งเหมือนเป็นห้องสมุดอย่างดีให้โรแทเรียนศึกษาได้         
ไม่ต้องมารอให้ภาคจัดการสัมมนาในแต่ละเรื่อง มีข้อมูล มีรูปภาพ 
ซึ่งดีมาก แต่มีโรแทเรียนเพียงกลุ่มเดียวที่สนใจเข้าไปไม่มาก ขอฝาก
เรื่องนี้ครับ



เจนนิเฟอร์ อี โจนส์

        เจนนิเฟอร์ อี โจนส์ สมาชิกของสโมสรโรตารีวินด์เซอร์-         
โรสแลนด์ รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
ประธานของโรตารีสากล ในปี 2565-66 ซึ่งจะท�าให้เธอเป็นสุภาพ
สตรคีนแรกในประวตัศิาสตร์ 115 ปี ขององค์กรโรตารสีากล ทีไ่ด้ด�ารง
ต�าแหน่งนี้
  โจนส์กล่าวว่า ในมุมมองของเธอแผนปฏิบัติการของ          
โรตารีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นการเพิ่มผลกระทบของโรตารีได้
   “ในขณะที่เราค�านึงถึงล�าดับความส�าคัญของกลยุทธ์ใหม่
ของเรานั้น  เรากลับไม่เคยคาดคิดเลยว่าความสามารถในการปรับตัว
ของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่น�าทางเราผ่านช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา” 
 โจนส์กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของเธอว่า “หนทางแห่งแสงสว่าง
มักเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุด ภายใต้เป้าหมายที่ชี้วัดได้ 
ฉันจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แห่งประวัติศาสตร์นี้  เพื่อ
สร้างสรรค์นวตักรรม ให้ความรูแ้ละส่ือสารถงึโอกาสทีส่ะท้อนถงึความ
เป็นจริงในปัจจุบัน”
        ในฐานะสตรีคนแรก ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานโรตารีสากล โจนส์เข้าใจดีว ่าการปฏิบัติตามปฏิญญา              
ของโรตารีเก่ียวกับความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการอยู่ร่วม
กัน (DEI) นั้นมีความส�าคัญเพียงใด “ฉันเชื่อว่าความหลากหลาย         
ความเท่าเทยีมและการอยูร่่วมกัน.…เริม่ต้นทีจุ่ดสงูสดุขององค์กรและ
เพื่อให้เราตระหนักถึงการเติบโตของจ�านวนสมาชิกภาพที่เป็นสตรี
และสมาชิกที่มีอายุต�่ากว่าสี่สิบปี – กลุ่มประชากรของสมาชิกเหล่านี้
จ�าเป็นต้องเห็นภาพสะท้อนจากกลุ่มของพวกเขาในบทบาทของการ
เป็นผูน้�า” โจนส์กล่าว “ฉนัจะท�าให้การเตบิโตของจ�านวนสมาชกิภาพ
ของทัง้สองกลุม่นีเ้พิม่ขึน้เป็นเลขสองหลกั (น่าจะหมายถงึเปอร์เซ็นต์-
ผู้แปล) ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ละเลยสมาชิกทั้งหมดของเราด้วยเช่น
กัน”
          

 โจนส์เป็นผู ้ก ่อตั้งและประธานของ Media Street 
Productions Inc. ซึง่เป็นบรษิทัสือ่ทีไ่ด้รบัรางวลัในรฐัวนิด์เซอร์ เป็น
ประธานคณะกรรมการผู้ว่าการมหาวิทยาลัยวินด์เซอร์ และเป็น
ประธานหอการค้าภูมิภาควินด์เซอร์ - เอสเซ็กซ์ เธอยังได้รับรางวัล
การยกย่องด้านการบริการได้แก่ YMCA Peace Medallion, 
Queen’s Diamond Jubilee Medal และรางวัลผู้สร้างสันติภาพ
แห่งปีของ Wayne State University ซึ่งเป็นชาวแคนาดาคนแรกที่
ได้รบัรางวลันี ้โจนส์ส�าเร็จการศกึษาดษุฎบีณัฑติด้านกฎหมาย (LL.D.)
 ปัจจบุนัโจนส์ด�ารงต�าแหน่งทรสัตขีองมลูนธิโิรตาร ีเธอเป็น
สมาชกิโรตารมีาตัง้แต่ปี 1997 และด�ารงต�าแหน่งในโรตารมีามากมาย
ได้แก่ รองประธานโรตารีสากล, คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล, 
ผู้น�าการฝึกอบรม, ประธานคณะกรรมการ, วิทยากรการอบรมและ       
ผู้ว่าการภาค เธอมีบทบาทอย่างมากในความพยายามในการสร้าง
แบรนด์ใหม่ของโรตารี โดยด�ารงต�าแหน่งประธานกลุ่มท่ีปรึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรตารี เธอเป็นประธานร่วมของ          
คณะกรรมการรณรงค์ยติุโปลโิอ “End Polio Now Countdown to 
History” ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ระดมทนุ 150 ล้านดอลลาร์ ส�าหรบัความ
พยายามในการก�าจัดโรคโปลิโอ
 เม่ือเร็วๆ นี้โจนส์ได้เป็นผู้น�าในการจัดกิจกรรม# Rotary 
Responds telethon ซ่ึงเป็นกิจกรรมการระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ซี่งประสบความส�าเร็จเป็นอย่าง
มาก โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 65,000 คน โจนส์ยังได้รับรางวัล Rotary 
International’s Service Above Self Award และ The Rotary 
Foundation Citation for Meritorious Service จากโรตารีสากล 
เธอและสุภาพบุรุษของเธอ Nick Krayacich เป็นสมาชิกของชมรม      
ผู้บริจาค Arch Klumph Society, Paul Harris Society และ 
Bequest Society ของ The Rotary Foundation อีกด้วย

แปลโดย อน. อภิศักดิ์  จอมพงษ์
สโมสรโรตารีแม่จัน

ประธานโรตารีสากล ปี 2565-66
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สารประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

อผภ. วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,364 (2,289) 1,379 (1,336) 3,116 (2,860) 1,439 (1,411) 8,298 (7,896)
สโมสร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก
 
  หลายท่านคงทราบดีว่าศูนย์โรตารีในประเทศไทยนอกจากจะมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
อ�านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ แก่ภาคและสโมสรโรตารีในทั้งส่ีภาคแล้ว ยังมีภาระงานอีกหลาย
อย่าง หนึง่ในนัน้คอืการจดัท�านติยสารโรตารปีระเทศไทย ซึง่ถอืเป็นความโชคดีอย่างมากทีใ่นปัจจบุนั
เราได้ท่าน อน. วานิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย มาเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทท�างานในต�าแหน่ง
บรรณาธิการบริหาร และด้วยทีมงานที่เข้มแข็งท�าให้นิตยสารโรตารีของเรามีการพัฒนาทั้งในด้านรูป
แบบและเน้ือหาอย่างเด่นชัด โดยผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารโรตารีประเทศไทย
ทั้งที่ด�าเนินการโดยศูนย์โรตารีเองและโดยทีมงานของโรตารีสากลที่ท�าการส�ารวจนิตยสารโรตารีทุก
ฉบับทั่วโลก ต่างได้ผลเป็นที่น่าพอใจจัดอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของนิตยสารของเรา
ได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากน้ี ส่ิงที่ได้ผลตรงกันของแบบส�ารวจทั้งสองคือ มีผู้อ่านที่สนใจอ่านนิตยสารในรูป
แบบออนไลน์ในอัตราส่วนเท่ากับผู้อ่านที่ยังสนใจอ่านนิตยสารฉบับพิมพ์ (แบบเดิม) แสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้อ่านที่มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นิตยสารโรตารี
ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่าน สามารถเข้าอ่านนิตยสารได้ทุกที่ทุกเวลา 
(ที่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ในวันที่ 29 กันยายน 2563 (ประชุมผ่านระบบออนไลน์) ได้มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการพัฒนา                  
แอพลเิคช่ันนติยสารโรตารปีระเทศไทย ท่ีสามารถเปิดอ่านได้ในคอมพวิเตอร์ผ่านเวป็ไซต์ และอปุกรณ์
เคลือ่นทีต่่างๆ ได้ โดยมอบหมายให้ อน. อภศิกัดิ ์จอมพงษ์ สโมสรโรตารแีม่จนั เป็นผู้ด�าเนนิการศกึษา
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาแอพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา นับว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของนิตยสาร    
โรตารีประเทศไทย เชื่อว่าภายในปีโรตารี 2563-2564 นี้ นิตยสารโรตารีประเทศไทยจะสามารถอ่าน
ได้ผ่านระบบออนไลน์ในรปูแบบแอปพลเิคชัน่ เป็นทางเลอืกส�าหรบัผูอ่้าน ทีม่คีวามสะดวกสบายและ
มีความทันสมัยมากขึ้น 
 สดุท้ายน้ี ผมขอแสดงความขอบคณุกองบรรณาธกิาร ทมีงาน ผูม้ส่ีวนในการจดัท�านติยสาร
โรตารีประเทศไทย รวมทั้งคณะที่ปรึกษาทุกท่านท่ีมีส่วนท�าให้นิตยสารโรตารีประเทศไทยของเรามี
การพัฒนาที่ดีอยู่ตลอดเวลา

     ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

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

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



มาร่วมมือกัน

Inspire
สโมสรโรตารีเวียงโกศัย 

นายกจรรจิรา สุวรรณกิจ และมวลสมาชิก จัดกิจกรรมโครงการสร้างโลกสวยด้วยมือเรา ปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 5 โดยจัด
ปลูกต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�ามหาวิยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ. ร้องกวาง จ. แพร่



มาร่วมมือกัน

End Polio


