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ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพใน
    วิชาชีพของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
    ที่จ�าเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
    ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม 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 

ปีระมวลจรรยาบัรรณ
ของโรแทเรียนิ

ชื�อใหม่ ใจเดิม
รู้้�หรืู้อไม่่ว่่า ทุุกๆ สองนิาที 
จะมี่เด็กๆ เสียชีวิตจากโรู้คมาเลเรีย

เราช่วยกันิป้ีองกันิได้

Malaria Partners International องค์กรพัันิธ์มิตรได้
ร่วมมือกับัโรตารีและชุมชนิต่อต้านิมาเลเรีย ได้ร่วมมือกันิ   
ส่งเสริมโครงการทั�งเล็กและใหญ่่ในิภูมิภาคต่างๆ ที�มีการ  
แพัร่ระบัาดของโรคนีิ�



สารู้ปรู้ะธานโรู้ตารู้ีสากล

  ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และมิตรสหายท่ีรัก

  เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๔ ท่ีเรารอคอยมาถึงแล้ว ความนึกคิดของเรามิได้
หยุดแค่เพียง ๓๖๕ วันข้างหน้า แล้วท่านจะคิดถึงส่ิงท่ีท่านควรจะท�าในปี ๒๕๖๕, ๒๕๖๖ 
และปีต่อๆ ไปหรือไม่?
  เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตข้างหน้า แต่เราสามารถน�าตัวเราเองไปในท่ีท่ีเรา
ต้องการจะไป ผมคิดว่าเป็นเร่ืองส�าคัญยิ่งส�าหรับสโมสรโรตารีทุกแห่งท่ีจัดประชุมแผน
กลยทุธ์อย่างน้อยปีละหน่ึงครั�ง อดีตกรรมการโรตารสีากล เกรก ยงั ผู้มีประสบการณท์�างาน
กับสโมสรมากมายเก่ียวกับการวางแผนได้มาแบ่งปันมุมมองของท่าน ดังนี�ครับ -
 
	 	 คำำ�คำมท่ี่�ม่ช่ื่�อเส่ียงบที่หน่ึ่�งได้้บอกว่่�	“ห�กไม่ม่ก�รเตร่ยมง�นึ่ไว้่ก่อนึ่	ท่ี่�นึ่
จะพบกับคำว่�มผิิด้หวั่ง”	ก�รว่�งแผินึ่ง�นึ่เป็็นึ่สิี�งสีำ�คัำญเพ่�อจะได้้รับคำว่�มสีำ�เร็จในึ่ช่ื่วิ่ตทุี่กๆ	
ด้้�นึ่	รว่มถ่ึงโรต�ร่ด้้ว่ย	และด้้ว่ยสิี�งน่ึ่�พว่กเร�กำ�ลังจะด่้ยิ�งข่ึ้�นึ่ไป็ทุี่กปี็	

	 ก�รว่�งแผินึ่กลยุที่ธ์์ง�นึ่ขึ้องสีโมสีรโรต�ร่นัึ่�นึ่ได้้ผิลด่้	 ผิมได้้ช่ื่ว่ยให้สีโมสีรจำ�นึ่ว่นึ่ม�กค้ำนึ่พบวิ่ธ่์ด้้ว่ยก�ร
ที่ำ�ง�นึ่ร่ว่มกับพว่กเขึ้�ในึ่ก�รสีร้�งแบบพิมพ์เข่ึ้ยว่—แผินึ่ง�นึ่ล่ว่งหน้ึ่�หล�ยปี็ท่ี่�ใช้ื่เป็็นึ่คำำ�ตอบคำำ�ถึ�มหลักท่ี่�ว่่�	“สีโมสีร
ขึ้องเร�ม่ว่ิสัียทัี่ศน์ึ่อะไรบ้�ง?”	 แผินึ่ง�นึ่ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุีด้ท่ี่�ผิมเคำยเห็นึ่ม�ค่ำอ	 แผินึ่ง�นึ่ท่ี่�กำ�หนึ่ด้จุด้มุ่งหม�ย	 เม่�อสีโมสีรใช้ื่
ที่รัพย�กรขึ้องตนึ่ในึ่ช่ื่ว่งเว่ล�ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุีด้	สีโมสีรโรต�ร่ขึ้องท่ี่�นึ่คำงไม่อ�จเป็็นึ่ทุี่กสิี�งทุี่กอย่�งสีำ�หรับสีม�ชิื่กและชุื่มชื่นึ่ขึ้อง
ตนึ่ได้้	เพร�ะม่ข่ึ้ด้จำ�กัด้ด้้�นึ่ที่รัพย�กรมนุึ่ษย	์ก�รเงินึ่และช่ื่ว่งเว่ล�ที่ำ�ง�นึ่	แต่แผินึ่ง�นึ่ท่ี่�ม่คำว่�มสีำ�เร็จม่ส่ีว่นึ่ป็ระกอบ
ท่ี่�เก่�ยว่ข้ึ้องด้้�นึ่สิีนึ่ที่รัพย์และข้ึ้อกำ�หนึ่ด้ต่�งๆ	ในึ่ก�รว่�งแผินึ่วิ่ธ่์ป็ฏิิบัติง�นึ่ท่ี่�ต้องก�รใช้ื่สีำ�หรับสีม�ชิื่กสีโมสีร	
	 คำว่รเริ�มต้นึ่ว่�งแผินึ่กลยุที่ธ์์แบบล่ว่งหน้ึ่�หล�ยปี็	 ด้้ว่ยก�รระด้มสีมองกับสีโมสีรขึ้องท่ี่�นึ่	 ให้ถึ�มว่่�													
“พว่กเร�คิำด้จะที่ำ�อะไร	 และจะที่ำ�อะไรก่อนึ่/หลังในึ่เว่ล�สีองสี�มปี็ข้ึ้�งหน้ึ่�บ้�ง?”	 จด้บันึ่ท่ี่กคำำ�ตอบโด้ยใช้ื่ภ�ษ�
ง่�ยๆ	ในึ่ก�รที่ำ�ง�นึ่	ท่ี่�ม่เป้็�หม�ยท่ี่�ชัื่ด้เจนึ่แน่ึ่นึ่อนึ่และวั่ด้ผิลได้้	แบบท่ี่�ท่ี่�นึ่ต้องก�รที่ำ�ให้สีำ�เร็จ”	
	 ขัึ้�นึ่ต่อไป็	ให้สีรุป็ยอ่ยหัว่ข้ึ้อลงม�เป็็นึ่ชุื่ด้ๆ	ละสี�มถ่ึงห้�ข้ึ้อ	ต�มลำ�ดั้บก่อนึ่หลัง	ต่อจ�กนัึ่�นึ่สีโมสีรขึ้องท่ี่�นึ่
จ่งกำ�หนึ่ด้วั่ตถุึป็ระสีงค์ำขึ้องแต่ละหัว่ข้ึ้อ	 ระบุช่ื่�อผ้้ิท่ี่�เก่�ยว่ข้ึ้อง	 กำ�หนึ่ด้ช่ื่ว่งเว่ล�ที่ำ�ง�นึ่จนึ่ถ่ึงเส้ีนึ่ชัื่ยหลัก	 จะติด้ต�ม
คำว่�มก้�ว่หน้ึ่�อย่�งไร?	และกรอบเว่ล�ที่ำ�ง�นึ่ถ่ึงเว่ล�ง�นึ่สีำ�เร็จ	กำ�หนึ่ด้แผินึ่ง�นึ่ให้กระชัื่บและที่ำ�ได้้ง่�ย
	 ต่อจ�กนัึ่�นึ่	จ่งออกไป็ที่ำ�ง�นึ่	คำอยตรว่จวั่ด้ผิลคำว่�มค่ำบหน้ึ่�ท่ี่�ได้้ที่ำ�ไป็จนึ่กว่่�ป็ระสีบผิลสีำ�เร็จท่ี่ละข้ึ้อ	และ
ป็รับกลยุที่ธ์์ท่ี่�จำ�เป็็นึ่อย่�งน้ึ่อยปี็ละคำรั�ง	 โรต�ร่ม่ร้ป็แบบท่ี่�หนัึ่กแน่ึ่นึ่สีำ�หรับช่ื่ว่ยเหล่อสีโมสีรในึ่ก�รว่�งแผินึ่	 ท่ี่�นึ่
สี�ม�รถึค้ำนึ่ห�ได้้จ�ก	my.rotary.org/document/strategic-planning-guide	
 
 เราทุกคนอยากให้สโมสรของเราเข้มแข็งมีชีวิตชีวา โดยการปรึกษาหารือและมีแนวคิดใหม่ๆ แต่เราจะท�า
อย่างไรเพ่ือให้โดนใจนักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่ีหลากหลาย จากภูมิหลัง อายุ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ผู้ท่ีมี
แรงผลักดันอย่างเข้มแข็ง มีบูรณาการเช่นเดียวกับเรา? 
 ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ เราจะส�ารวจค�าถามข้างบนนี�เพ่ือก�าหนดตัวตนท่ีแท้จริงของสโมสรและคุณค่าท่ี
น�าเสนอให้สมาชิกและชุมชน แต่ละสโมสรมีความแตกต่างกัน และคุณค่าของแต่ละสโมสรก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ในขั�นตอนการวางแผน สโมสรอาจค้นพบว่าบางกิจกรรมท่ีเคยท�าอาจไม่น่าสนใจ หรือมิได้เก่ียวข้องกันแล้ว 
 เม่ือสโมสรท่านได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์แล้ว ก็ถึงเวลาท่ีจะลงมือปฏิบัติการและเปล่ียนแปลงเท่าท่ีจ�าเป็น เม่ือ
เราลงมือท�าแล้ว เราจะท�าให้สมาชิกของเรามีส่วนร่วมในสโมสรท่ีเข้มแข็ง มีชีวิตชีวา ไม่เพียงแต่จะมีความสนุกสนาน
แต่ยงัได้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ในโครงการท่ีมีผลกระทบอย่างจริงจังและยัง่ยนื สโมสรของเราก็จะเจริญเติบโต
ด้วย เม่ือเราค้นพบว่าสโมสรของเรามีเอกลักษณ์อยา่งไร และยดึม่ันในคุณค่าหลักด้วยความพยายามของเราทุกอยา่ง
แล้ว โรตารีจะเปิดแนวทาง สร้างโอกาส ให้เราทุกคนมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ขึ�นต่อไป 
     โฮลเกอร์ คนัค

ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนิัค มกราคม ๒๕๖๔
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สารู้ปรู้ะธานโรู้ตารู้ีสากล

  ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และมิตรสหายท่ีรักครับ

  วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ในโรตารีคือวันครบรอบ (วันเกิด) ของเรา และเดือนนี�ยงั
เป็นเดือนท่ีเรามุ่งเน้นในการส่งเสริมสันติภาพ ซ่ึงก็มีเหตุผลคือ การส่งเสริมสันติภาพและ
ความเข้าใจกันระหว่างประเทศนั�นเป็นความส�าคญัท่ีสูงส่งส�าหรับเรามาตั�งแต่วันแรกๆ ของ
เราในการก่อตั�งโรตารี
  บ่อยครั�งท่ีเรามักจะถูกถามวา่ “เราจะเข้าไปเก่ียวข้องกับสันติภาพในปจัจุบัน
นี�ได้อย่างไร?” ในโรตารีมีหลากหลายวิธีเสริมสร้างสันติภาพ โปรแกรมเยาวชนของเราก็                 
ชี�หนทางไปสู่สันติภาพด้านบวกเช่นเดียวกับการท�างานของคณะกรรมการระหว่างประเทศ 
และของกลุ่มปฎิิบัติการโรตารีเพ่ือสันติภาพ
  อีกหนทางหน่ึงคือ โครงการตู้ฟัักตัว (ทารก) เพ่ือสันติภาพของโรแทเรียน 
Rotarian Peace Projects Incubator (RPPI) ซ่ึงเป็นความร่วมมือท่ีน่าสนใจระหว่าง       
โรแทเรียน โรทาแรคเทอร์และศิษยเ์ก่านักศึกษาทุนสันติภาพโรตารี ผู้น�าโครงการคือ บรรดา

โรแทเรียนในสวิสเซอร์แลนด์และลิชเชนสไตน์ โครงการ RPPI นี�ได้ออกแบบโครงการทุนโกลบอลแกรนท์จ�านวน ๔๘ โครงการ 
ซ่ึงทุกสโมสรสามารถขอร่วมสนับสนุนโดยตรงหรือผ่านทุนโกลบอลแกรนท์ของมูลนิธิโรตารี คุณนิโน โลติสวิลี และคุณแมททิว 
จอหน์เซน ศิษย์เก่าของศูนย์สันติภาพโรตารท่ีีมหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณ ์กรุงเทพฯ ประเทศไทย เปน็อาสาสมคัรสองทา่นในกลุ่ม
อาสาสมัครต่างๆ ของโครงการนี� ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรา ดังนี� --
 ในึ่ช่ื่ว่งก�รเด้ินึ่ที่�งเพ่�อสัีนึ่ติภ�พโรต�ร่ขึ้องผิม	 ผิมได้้เร่ยนึ่ร้้ว่่�ก�รฟ้ื้�นึ่ค่ำนึ่ส่้ีสีภ�พเดิ้มส่ีว่นึ่ตัว่ขึ้องผิมเองได้้ช่ื่ว่ยสีร้�ง
สัีนึ่ติสุีขึ้ในึ่ตัว่เองและสีร้�งสัีนึ่ติสุีขึ้ภ�ยนึ่อกแบบยั�งย่นึ่ได้้อย่�งไร	 ต่อไป็น่ึ่�ค่ำอก�รสีร้�งแรงจ้งใจให้กับบรรด้�ท้ี่ตสัีนึ่ติภ�พสีตร่ในึ่
โคำรงก�รคำอเคำซััสีเซ้ั�ท์ี่	ซ่ั�งใช้ื่แผินึ่แบบจ�กง�นึ่วิ่จัยสีนึ่�มในึ่จอร์เจ่ยขึ้องผิม	ท่ี่มง�นึ่	RPPI	ท่ี่�ม่โรแที่เร่ยนึ่และนัึ่กศ่กษ�สัีนึ่ติภ�พ	
ต่�งยอมรับพลังท่ี่�เหล่อเช่ื่�อขึ้องกลุ่มสีตร่จ�กคำรอบคำรัว่ชื่�ติพันึ่ธ์ุ์ต่�งๆ	 ท่ี่�อ�ศัยอย้่ต�มชื่�ยแด้นึ่	 ผิ้้ม่บที่บ�ที่ชื่่ว่ยสีร้�งสีันึ่ติสุีขึ้
ภ�ยในึ่และภ�ยนึ่อกชุื่มชื่นึ่ขึ้องตนึ่	 ในึ่ก�รที่ำ�เวิ่ร์คำชื่อป็ก�รสีร้�งสีันึ่ติสุีขึ้ภ�ยในึ่และภ�ยนึ่อกชุื่มชื่นึ่	 ม่ก�รรว่มพลังจ�กกลุ่ม	
นัึ่กเล่�เร่�อง	๔๐	คำนึ่ม�แบ่งปั็นึ่เร่�องร�ว่ขึ้องตนึ่และยังติด้ต�มต่อไป็ได้้อ่ก	๔๐๐	คำรอบคำรัว่ท่ี่�เป็็นึ่สีม�ชิื่กในึ่ชุื่มชื่นึ่ต่�งๆ	บรรด้�
สีตร่ท่ี่�น่ึ่�ป็ระทัี่บใจแต่ม่คำว่�มหล�กหล�ยเหล่�น่ึ่�	 จะได้้รว่มพลังกันึ่ต่อไป็อ่กในึ่ฐ�นึ่ะผ้้ิสีร้�งสัีนึ่ติในึ่ระดั้บร�กหญ้�	 โด้ยวิ่ธ่์น่ึ่�																																	
พว่กเร�จะก้�ว่ไป็ส่้ีสัีงคำมท่ี่�ม่สัีนึ่ติสุีขึ้แบบยั�งยน่ึ่ท่ี่�เร�ต้องก�รอย่�งม�ก	ไม่เพ่ยงแต่ในึ่ภ้มิภ�คำขึ้องเร�	แต่ต่อไป็ในึ่โลกด้้ว่ย	----	น่ึ่โนึ่																					
โลติสีวิ่ล่	
	 ผิมม่คำว่�มต่�นึ่เต้นึ่ท่ี่�ได้้ร่ว่มโคำรงก�รเคำร่�องฟัื้กตัว่	(ที่�รก)	สัีนึ่ติภ�พและก้�ว่ต่อไป็ในึ่ก�รสีร้�งคำว่�มเข้ึ้มแข็ึ้งให้กับคำว่�ม
ผ้ิกพันึ่ขึ้องผิมกับชุื่มชื่นึ่สัีนึ่ติภ�พขึ้องโรต�ร่ต่อไป็	 ด้้ว่ยก�รที่ำ�ง�นึ่ร่ว่มกันึ่กับกลุ่มนัึ่กศ่กษ�ทุี่นึ่สัีนึ่ติภ�พ	 จ�กอด่้ตถ่ึงปั็จจุบันึ่									
ม�ร่ว่มพัฒนึ่�ข้ึ้อเสีนึ่อโคำรงก�รเหล่�น่ึ่�	ซ่ั�งที่�งท่ี่มง�นึ่ขึ้องผิมได้้เข่ึ้ยนึ่ม�ให้	๕	โคำรงก�ร	โด้ย	๓	โคำรงก�รอย้่ในึ่บังคำล�เที่ศ	หน่ึ่�ง
โคำรงก�รในึ่อิรัคำและอ่กหน่ึ่�งโคำรงก�รในึ่โป็แลนึ่ด์้ซ่ั�งทัี่�งหมด้มุ่งเน้ึ่นึ่ง�นึ่ศิลป์็และก�รศ่กษ�	ด้้ว่ยก�รขึ้ย�ยก�รเจรจ�ผ่ิ�นึ่ที่�งกลุ่ม
ศ�สีนึ่�ต่�งๆ	หล่กเล่�ยงกลุ่มเย�ว่ชื่นึ่หัว่รุนึ่แรง	ผิมร้้ส่ีกม่แรงบันึ่ด้�ลใจท่ี่�ว่่�แม้จะม่ภัยพิบัติจ�กโรคำระบ�ด้	แต่พว่กเร�ยังที่ำ�ง�นึ่
ด้้ว่ยกันึ่ต่อไป็	อ�ศัยเที่คำโนึ่โลย่	โด้ยม่วิ่สัียทัี่ศน์ึ่ท่ี่�จะพัฒนึ่�	ที่ด้สีอบและเสีริมสีร้�งคำว่�มเข้ึ้มแข็ึ้งให้กับแนึ่ว่คิำด้ใหม่ๆ	แล้ว่สีรุป็ห�
ข้ึ้อยุติท่ี่�สี�ม�รถึใช้ื่ง�นึ่ได้้ให้แก่สีโมสีรต่�งๆ	 ทัี่�ว่โลกใช้ื่สีนัึ่บสีนุึ่นึ่ง�นึ่สีร้�งสัีนึ่ติภ�พต่อไป็	 ผิมม่คำว่�มต่�นึ่เต้นึ่ท่ี่�ได้้ที่ำ�ง�นึ่ร่ว่มกับ
กลุ่มชุื่มชื่นึ่สัีนึ่ติภ�พขึ้องโรต�ร่	เพ่�อเป็ล่�ยนึ่วิ่สัียทัี่ศน์ึ่เหล่�นัึ่�นึ่ให้เป็็นึ่คำว่�มจริงต่อไป็	-	แมที่ทิี่ว่	จอห์นึ่เซันึ่ 
 นี่คือข้อพิสูจน์ต่อไปว่า ในโรตารีนั�นเราชอบท�างานมากกว่าค�าพูด นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโรตารี 
 ผมขอเชิญชวนท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บ rppi.ch เพื่อส�ารวจโครงการต่างๆ และสนับสนุนพวกเขาด้วย
 เราอยู่รอดมาได้ถึง ๑๑๖ ปีเพราะเรามีจรรยาบรรณท่ีเข้มแข็ง เรามุ่งม่ันในบริการเหนือตน และวิธีการออกไป
แก้ไขปัญหานั�นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของเรา หน่ึงในพลังท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของเราคือวิธีการก้าวผ่านชุมชนของเรา ข้ามเขตแดน                
เชื�อชาติ ศาสนาและพรรคการเมือง เพ่ือรวบรวมบุคคลจากทุกภูมิหลังทั�งหมดและช่วยเหลือเขา ในเดือนนี� ขอให้เราเฉลิมฉลอง
ประวัติศาสตร์ของเราและในโอกาสต่างๆ ท่ี โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส สู่ความเข้าใจกันในโลก ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและ
สันติสุข เหล่าน่ีคือภารกิจสุดยอดของเรา
   โฮลเกอร์ คนัค

ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัิค กุมภาพัันิธ์์ ๒๕๖๔
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 ของขวัญของสภาพแวดล้อมที่ดี
 
 ผมเติบโตขึ�นมาท่ามกลางภูมิประเทศท่่ีเต็มไปด้วยภูเขาอันเขียวชอุ่มของศรีลังกา ผมชอบ
คิดถึงค�ากล่าวของท่านกวีเอก รพินทรนาถ ฐากูร ท่ีว่า “ต้นไม้คือแรงพลังท่ีโลกพยายามใช้ส่ือสาร
อย่างไม่สิ�นสุดกับสวรรค์ท่ีคอยรับฟััง” 
 น่าเศร้าเพียงไรท่ีบ่อยครั�งมนุษย์เรายังพยายามขัดขวางการติดต่อส่ือสารนี� 
 พวกเราคือส่วนหน่ึงของธรรมชาติเช่นเดียวกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ แต่เราก็ยังเป็นเผ่าพันธ์ุเดียวท่ี
มีความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมไว้ส�าหรับคนรุ่นต่อๆไป ภัยพิบัติไวรัสโคโรน่า ได้
แสดงให้เห็นเสมือนว่า ไม่เคยมีส่ิงใดท่ีเก่ียวข้องระหว่างความเส่ียงภัยต่อสาธารณะสุขและการเส่ือม
สลายของสภาพแวดล้อมเช่นนี�มาก่อน 
 เม่ือไม่ก่ีปีมานี� บริษัทไฟัฟ้ัาของรัฐบาลประเทศของผมได้วางแผนก่อสร้างโรงไฟัฟั้าพลัง
ถ่านหินแห่งท่ีสองในภาคตะวันออกของศรีลังกา โรงไฟัฟ้ัานี�จะใช้น��าช่ัวโมงละ ๙๓ ล้านลิตรจากอ่าว
ท่ีมีระบบนิเวศอ่อนไหวเช่ือมต่อทะเลลึก ท่ีมีแหล่งเพาะพันธ์ุสเปิร์มวาฬท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
หลังจากกระบวนการผลิต น��าหล่อความร้อนจ�านวน ๙๓ ล้านลิตรต่อช่ัวโมงนี�จะถูกระบายลงไปใน
ทะเล น��าท่ีปนเป้�อนสารเคมีท่ีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์น��าทุกชนิด
 เราได้บทเรียนจากความเสียหายท่ีเกิดจากโรงงานแห่งแรก ความร่วมมือจากภาคเอกชน
จ�านวนมากรวมถึงบรรดาโรแทเรียนจึงได้เกิดขึ�น มีการรณรงค์กระจายข่าวโดยส่ือมวลชนให้ประชาชน
ตลอดจนชุมชนท้องถ่ินทราบถึงภัยท่ีอาจเกิดขึ�นต่อไป นอกเหนือจากใช้การด�าเนินการทางกฎิหมาย 
ต่อมารัฐบาลจึงได้ยุติโครงการโรงงานพลังถ่านหิน หลังจากได้รับการต่อต้านจากประชาชน 
 เราสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ หากพวกเราร่วมมือกัน 
 เม่ือเราได้เพ่ิมสภาพแวดล้อมไว้ในข้อมุ่งเน้นใหม่สุดของโรตารี เรากระท�าเช่นนั�นเน่ืองจาก
ความเร่งด่วนของปญัหา ในป ีค.ศ. ๑๙๙๐-๑๙๙๑ อดตีประธานโรตารสีากล เปาโล คอสตา้ได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์นี�และทุกวันนี�เราจะท�างานนี�ในระดับต่อไป พวกเราอยูใ่นยุคของแรงกดดันต่อสภาพแวดล้อม
ของเรา ระดับน��าทะเลท่ีสูงขึ�นอย่างรวดเร็ว มวลพายุขนาดใหญ่ ป่าฝนและสัตว์ป่าท่ีหายไป ตลอดจน
ไฟัป่าท่ีท�าลายทุกอย่าง การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท�าให้เราทุกคนรับผลกระทบไม่ว่าจนหรือรวย
 เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี� โดยมีกลยุทธ์เช่นเดียวกับข้อมุ่งเน้นอ่ืนๆ ของโรตารี                      
อันท่ีจริงแล้วข้อมุ่งเน้นหกข้อของเราก็ขึ�นอยู่กับข้อใหม่นี�ด้วย เราจะต่อสู้กับโรคร้ายไปได้อย่างไรหาก             
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นพิษของเราท�าให้เราป่วยแล้วป่วยอีก? 
 มูลนิธิโรตารี จะเป็นศูนยก์ลางการท�างานนี�ต่อไป และใช้เงินทุนโกลบอลแกร้นท์ไปมากกว่า 
๑๘ ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมตลอดห้าปีท่ีผ่านมา ในการท�างานเพ่ือ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมนี� เราจะมอบให้เป็นของขวัญโรตารี ส�าหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไปด้วย และ
ท่านสามารถมีส่วนร่วมในวันนี�ได้ทุกคน

เค. อาร์ ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์ ราวินิดรันิ มกราคม ๒๕๖๔
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สารู้ปรู้ะธานทุรู้ัสตี

 ความพอใจยินดีในการก้าวขึ้นไป

 การให้นั�นเป็นมากกว่ากิจกรรม แต่เป็นวิถีชีวิตและไฟัส่องทางให้แก่ความหวังในยามยาก
ล�าบาก ทุกวันนี�มีความสับสนวุ่นวายมากมาย แต่สิ่งเหล่านี�ก็มิใช่ว่าจะต้องเกิดขึ�นในเวลาที่ผิดปรกติ 
มิใช่ว่าจะต้องอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ แต่เพราะสติปัญญาของมนุษย์เป็นส่ิงส�าคัญใน
การช่วยเหลือในการวางเส้นทางและวัตถุประสงค์ของเรา
  ความคิดท่ีเฉลียวฉลาดนั�นน่าจะมาจากนักปรัชญาในยุคกลางศตวรรษท่ี ๑๒ ช่ือ ไมโมนิเดส 
หรือ โมเสส เบน็ ไมมอน ท่านเกิดท่ีคอร์โดบา สเปน ท่านและครอบครัวได้อพยพไปอยูท่ี่โมรอกโค เพ่ือ
ลี�ภัยสงครามศาสนาในสมัยนั�น เม่ือท่านยังหนุ่มได้ศึกษาวิชาปรัชญาของอริสโตเติล วิชาดาราศาสตร์
และแพทย์ศาสตร์ในเวลาต่อมา ต่อจากนั�นท่านได้ย้ายไปอยู่ท่ีไคโร อียิปต์และมีช่ือเสียงในฐานะเป็น
อาจารย์สอนศาสนาท่ียิง่ใหญ่ในวิชาการโทราห์ เป็นนักดาราศาสตร์และแพทยป์ระจ�าตัวของซาลาดิน
จวบจนวาระสุดท้าย 
 ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติของท่านได้มาจากความคิดในด้านการให้ แนวจิตกุศลการ
ให้แปดขั�นของท่าน เป็นผลงานชิ�นเอก ที่สอนเราเรื่องความหมายของการให้และจูงใจให้ปฏิบัติตาม
 บันไดขั�นต�่าสุดของท่านไมโมนิเดส คือการให้แบบไร้ความเมตตาสงสาร หรอืให้แบบไม่เต็มใจ
จะให้ ขั�นต่อไปคือการให้น้อยกว่าท่ีควรจะให้ แต่ยงัยินดีท่ีจะให้ บันไดขั�นท่ีห้าคือการให้ก่อนท่ีท่านจะ
ได้รับการร้องขอ ขึ�นไปอีกขั�นหน่ึงคือการให้แบบท่ีผู้รับไม่ทราบว่าผู้ให้คือใคร และบันไดขั�นสูงสุดของ
การให้ก็คือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงภยันตรายและมอบให้เพ่ือป้องกันหรือหลีกเล่ียงภัยนั�นๆ 
 เม่ือเราให้วัคซีนแก่เด็กเพ่ือป้องกันโปลิโอ เราคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเจ็บป่วยท่ีอาจเป็นไป
ได้ และเราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น โครงการโรตารีเพ่ือลดความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรีย
หรือมะเร็งปากมดลูก
 เม่ือเราสอนอาชีพให้คนไปท�างานเพ่ือเลี�ยงชีพ เราก็ใช้บันไดขั�นท่ีแปด จากการให้ทุนราย
ย่อยๆ ไปถึงการให้การศึกษา มูลนิธิโรตารีช่วยเราในการให้เป็นของขวัญเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
 การท�างานท่ีดีๆ ทั�งหลายยงัรอคอยเราอยู ่เช่นการช่วยเหลือทารกแรกเกิด แหล่งน��าสะอาด 
การฟ้ั�นฟูัจากโรคโควิด-๑๙ และงานอ่ืนๆ ท่ีเราเป็นผู้น�าอยู่
 ผมมีความภูมิใจท่ีจะเรียนว่า สมาชิกโรตารีจ�านวนมากได้ไต่บันไดสุดยอดของไมโมนิเดสแล้ว 
หลายท่านได้กระท�าโดยมิได้เปิดเผยนาม  แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามหรือไม่ว่าเหตุใดก็ตามท่ีท่านได้                                                  
แบ่งปันของขวัญของท่านให้กับมูลนิธิโรตารี ผมขอขอบคุณท่าน
 ในฐานะองค์กรโรตารี เราได้ขึ�นบันไดนั�นแล้วเช่นกัน ท่านผู้บริจาคแต่ละท่านได้ช่วยเรา
ให้ก้าวขึ�นสู่ระดับสูงขึ�นไป ในขณะท่ีเราขึ�นบันไดด้วยกัน เราก็ได้รับความเช่ือถืออย่างกว้างขวางขึ�น            
เราได้เห็นทุกท่านผู้ท่ีควรต้องได้รับการยกระดับขึ�น เช่นเดียวกับโอกาสอีกนับไม่ถ้วน ท่ีเราต้องช่วย
เขาในโรตารี และในเม่ือเรากระท�าเช่นนั�นแล้ว เราจะพบคุณค่าและวัตถุประสงค์ของเราเอง

เค. อาร์ ราวินดรัน 
ประธานทรัสตี

เค. อาร์ ราวินิดรันิ กุมภาพัันิธ์์ ๒๕๖๔

ผู้แปีลสาร : อนิ.พัิเชษฐ์ รุจิรัตนิ์ ราชบัุรี
pr.pichet3330@gmail.com



อนิ. วาณิช โยธ์าวุธ์ สโมสรโรตารีแม่สาย

บัทบัรรณาธ์ิการ

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ
 ** โรตารีเปิดตัวนิตยสาร The National Rotarian ซ่ึง
เป็นนิตยสารส�าหรบัสมาชิกในปี พ.ศ. 2454 ตั�งแต่นั�นเป็นต้นมา เรา
ได้มีการเปล่ียนช่ือ 2 ครั�ง คือ ช่ือ The Rotarian ในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2455 
 ต่อมาเปล่ียนเป็น Rotary ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
เน่ืองจากมีสโมสรของโรตารีกระจายไปท่ัวโลก สมาชิกจากส่วน
อ่ืนๆ ของโลกต่างริเร่ิมท่ีจะมีการตีพิมพ์นิตยสารของตนเอง เพ่ือเน้น         
เร่ืองราวของโรตารีในท้องถ่ิน 
 ปัจจุบันมีนิตยสารอยูใ่น 34 ภูมิภาคท่ัวโลก มี 25 ภาษา 
ท่ีให้บริการแก่สมาชิกใน 129 ประเทศ และในพื�นท่ีต่างๆ ตาม
ภูมิศาสตร์ ยอดตีพิมพ์ต่อเดือนรวมกันหน่ึงล้านแปดหม่ืนฉบับ 
 นิตยสารของโรตารีเช่ือมสัมพันธ์โดยตรงระหว่างโรตารี
สากลกับสมาชิกแต่ละคน มีการแบ่งปันข่าวสารและข้อมูล พร้อม
กับการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านด้วยเร่ืองราวของบุคคลผู้ท่ี
ลงมือท�า
**	(ด้อนึ่นึ่�	คำอตเตอร์	-	คำอลัมน์ึ่	Our	World	มกร�คำม	2021)
 *** เม่ือคราวฉลองครบรอบหน่ึงร้อยปีของนิตยสาร เดอะ
โรแทเรียน ทางกองบรรณาธิการได้ตีพิมพ์ฉบับพิเศษความหนา          
128 หน้า บันทึกเร่ืองราวและความส�าเร็จตลอดหน่ึงร้อยปีท่ีผ่าน
มาของโรตารี 
 เร่ืองราวอันแสนประทับใจทั�งหลาย ได้รับการกล่าวถึง
จากยักษ์ใหญ่ในวงการส่ือส่ิงพิมพ์ เดอะ นิวยอร์คไทมส์ ว่าเป็น 
“tour de force” 	(สีำ�นึ่ว่นึ่ท่ี่�ใช้ื่ยกย่องส่ี�อด้้ว่ยกันึ่ถ่ึงสิี�งท่ี่�ได้้ที่ำ�อย่�งม่ทัี่กษะ														
อย่�งม่คำว่�มชื่ำ�นึ่�ญขัึ้�นึ่ส้ีงและเป็็นึ่ท่ี่�ป็ระทัี่บใจม�ก)
 อีกหน่ึงทศวรรษต่อมา นิตยสารฯ ก็ยังพัฒนาทั�งรูปแบบ 
และเนื�อหาอย่างต่อเน่ือง จนสามารถกวาดรางวัลมามากมาย และ
ปกของนิตยสาร ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด จาก  “The National 
Magazine Awards” 
 นิตยสารโรตารี เป็นหน่ึงในนิตยสารท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่งเสริม    
จิตอาสา ท่ีไม่มุ่งหวังผลก�าไร
***	(จอห์นึ่	ร่แซัคำ	-	บที่บรรณ�ธิ์ก�ร	นิึ่ตยสี�รโรต�ร่	มกร�คำม	2021)
 นิตยสารโรตารีประเทศไทย ในฐานะส่วนหน่ึงของ          
เครือข่ายแห่งการสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ ขอถือโอกาส
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ร่วมงานและกองบรรณาธิการทุกท่าน           
มา ณ โอกาสนี�ด้วย
   ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
   อน.วาณิช โยธาวุธ

สโมสรโรตารีแม่สาย
บรรณาธิการบริหาร
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	 (หน้้าปก)	น้้องๆ	เยาวชน้	โรงเรียน้บ้้าน้
สััน้ธาตุุ	อ.	เชียงแสัน้	จ.	เชียงราย	ร่วมตุ้อน้รับ้คณะ
ของสัโมสัรโรตุารีแม่สัายและเชียงแสัน้ทีี่�สัมาชิกร่วม
กัน้บ้ำาเพ็็ญประโยชน์้	ด้้วยการเลี�ยงอาหารกลางวัน้
และมอบ้ทุี่น้การศึึกษา	 เน่้�องใน้วัน้สัำาคัญของ
สัมาชิก

	 (หน้้าสัารบั้ญ)	ภาพชนะการประกวด
ภาพลัักษณ์์สาธารณ์ะระดับภูมิิภาค รางวัลัท่ี่� 2
	 โครงการฟััน้ดี้ด้้วยตัุวเรา	โครงการนี้�เป็น้
ความคิด้ทีี่�เกิด้หลังจากการไปเลี�ยงอาหาร	และมอบ้

ทุี่น้การศึึกษาใหเ้ด็้กโรงเรียน้บ้้าน้ที่รายมูล		จากการ
ทีี่�เห็น้เด็้กที่าน้อาหารเรียบ้ร้อยแล้วตุ้องแปรงฟััน้	
พ็วกเราชาวโรแที่เรียน้พ็นั้สันิ้คม	 ได้้เข้าไปสัังเกตุ
เหน็้ว่าเด้ก็ตุ่างแปรงฟััน้กนั้ผดิ้วธิ	ีวนั้ตุ่อมาจึงเข้าไป
ให้ความรู้	 ทัี่�งมอบ้แผ่น้พั็บ้และสัอน้วิธีแปรงฟััน้
อย่างถููกตุ้อง	 เพ็ราะการแปรงฟััน้อย่างถููกวิธีจะ						
ช่วยลด้การสึักของคอฟััน้	 ป้องกัน้ฟััน้ผุ	 และการ
แปรงฟััน้อย่างสัมำ�าเสัมอ	ยังช่วยให้ป้องกัน้การเกิด้
โรคตุ่างๆ	 ได้้อีกด้้วย	 ณ	 โรงเรียน้บ้้าน้ที่รายมูล																			
อ.	พ็นั้สันิ้คม	จ.	ชลบุ้รี



สารประธานโรตารีสากล  1-2  
สารประธานทรัสตีฯ   3-4  
สารบัญ    6-7 
สนเทศโรตารี    8-9

สกู�ปพิเศษ   10-16 
“เฉลิิมฉลิองนิิตยสารโรตารี 
  อายุครบ 110 ปีี”

 

กองบัรรณาธ์ิการ

สารบััญ่ Contents

นิิตยสารรายสองเดือนิ 
ปีีที� 37 ฉบัับัที� 192 
มกราคม-กุมภาพัันิธ์์ ๒๕๖๔
January-February 2021

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
อผภ. วิวัฒน์  ศิริจางคพัฒนา (3360) 
ผวภ. เฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  (3330)
ผวภ. วิมล  คชินทักษ  (3340)
ผวภ. สมศรี  เมฆธน  (3350)
ผวภ. สมชาย  เกิดเดโช (3360)
ผวล. ไพกิจ  ฮุนพงษ์สิมานนท์ (3330)
ผวล. ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปัญโญ (3340)
ผวล. ศ.คลินิก นพ.วิรุณ  บุญนุช (3350)
ผวล. จิระยุทธ  หิรัณยวัฒน์ (3360)
อผภ. ทนงศักดิ�  พงษ์ศรี (3350)
คุณดนุชา  ภูมิถาวร

บรรณาธิิการบริหาร
อน. วาณิช  โยธาวุธ (3360)

บรรณาธิิการผู้้้ช่่วยบริหาร
อน. จันทนี  เทียนวิจิตร (3360)

บรรณาธิิการผู้้้ช่่วย
ภาค 3330 อผภ. จุฑาทิพย์  ธรรมศิริพงษ์ 
ภาค 3340 รทร. เดียร์ราห์  พิบูลย์วัฒนวงษ์ 
ภาค 3350 อน. ตรอง  แสงสว่างวัฒนะ 
ภาค 3360 อน. นพ.ณัฏฐธนิน  เศรษฐวนิชย์ 

คอลัมนิสต์์
อน. ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี  (3360)

ท่ีปรึกษา
อผภ. อนุรักษ์  นภาวรรณ  (3360)

สถานที่ต์ิดต์่อ
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั�น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, 
Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110
Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719  Mobile: 085-822-4442
Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org
Website: www.rotarythailand.org



08  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

สนิเทศโรตารี
อนิ. พังษ์ศักดิ์ คันิธ์ศักดิ์ศิริ 

สโมสรโรตารีพัระปีกเกล้าธ์นิบัุรี

คะแนินิการปีระชุม 
ป็ระธ์�นึ่กรรมก�ร
พัฒนึ่�และสีร้�งคำว่�มเข้ึ้มแข็ึ้งสีโมสีร	ภ�คำ	3350  มีีโรแทเรียนจำำ�นวนไม่ีน้อยยังเข้้�ใจำว่� ก�รที�ภ�คให้้ส่่งคะแนนก�รประชุุมีประจำำ�

สั่ปด�ห์้ก็เพ่ื่�อชิุงถ้้วยกรมีพื่ระกำ�แพื่งเพ็ื่ชุรอัครโยธิิน ซ่ึ่�งจำะมีอบให้้ส่โมีส่รโรต�รีทั�ง 4 ภ�คใน
ประเทศไทย ที�มีีคะแนนก�รประชุุมีเฉลีี่�ยสู่งสุ่ด ทำ�ให้้ห้ลี่�ยส่โมีส่รที�ยังไม่ีมีีคว�มีพื่ร้อมีก็จำะไม่ี
ให้้คว�มีส่ำ�คัญกับก�รส่่งคะแนนก�รประชุุมี
  คะแนนก�รประชุุมีเป็นห้น่�งในปัจำจัำยส่ำ�คัญที�จำะทำ�ให้้ส่โมีส่รเข้้มีแข็้ง เพื่ร�ะเปรียบ
เส่ม่ีอนเคร่�องวัดสุ่ข้ภ�พื่ข้องส่โมีส่ร ถ้้�เปรียบกับร่�งก�ยข้องเร�ก็เห้ม่ีอนก�รตรวจำสุ่ข้ภ�พื่
ประจำำ�ปี ถ้้�เปรียบกับบริษััทก็เห้ม่ีอนก�รทำ�ระบบบัญชีุ 
  คะแนนก�รประชุุมีจ่ำงเป็นห้น้�ที�ห้ลัี่กอันห้น่�งที�ผูู้้นำ�ส่โมีส่รควรตระห้นักแลี่ะว�งแผู้น
ร่วมีกับส่มี�ชิุก โดยเลี่ข้�นุก�รส่โมีส่รเป็นผูู้้รวบรวมีแลี่ะจัำดส่่งคะแนนข้องทุกเด่อนให้้เลี่ข้�นุก�ร
ภ�ค ส่ำ�เน�ให้้ผูู้้ว่�ก�รภ�คแลี่ะผูู้้ชุ่วยผูู้้ว่�ก�รภ�ค เพื่ร�ะแต่ลี่ะเด่อนท�งภ�คจำะต้องส่รุปผู้ลี่
เพ่ื่�อใชุ้ประกอบก�รพิื่จำ�รณ�ร่วมีกับผู้ลี่ง�นอ่�นข้องส่โมีส่รด้วย คะแนนประชุุมีจ่ำงแส่ดงให้้เห็้น
ถ่้งคว�มีเข้้มีแข็้งห้ร่ออ่อนแอข้องแต่ลี่ะส่โมีส่รได้ เพื่ร�ะก�รที�ส่มี�ชิุกมี�ร่วมีประชุุมีส่มีำ��เส่มีอ 
ย่อมีแส่ดงให้้เห้็นถ่้งมิีตรภ�พื่ที�แน่นแฟ้้นข้องส่โมีส่รนั�นๆ ก�รพื่บปะกันบ่อยๆ ทำ�ให้้มีีโอก�ส่
พูื่ดคุย ร่วมีทำ�กิจำกรรมีบำ�เพ็ื่ญประโยชุน์กัน เกิดมิีตรภ�พื่ แลี่ะคว�มีส่�มัีคคี
  คะแนนก�รประชุุมีจำะบอกถ่้งส่ถ้�นะที�แท้จำริงข้องส่โมีส่รนั�นๆ ถ้้�ผูู้้นำ�ส่โมีส่รเน้นยำ��
ให้้ส่มี�ชิุกทุกท่�นไดรั้บรู้ถ่้งสุ่ข้ภ�พื่ที�แท้จำริงข้องส่โมีส่รตนเอง จำะทำ�ให้้ส่มี�ชุกิหั้นกลัี่บมี�ส่นใจำ
ก�รประชุุมีส่โมีส่รมี�กข่้�น ซ่ึ่�งปัจำจุำบันกฎเกณฑ์์ข้องโรต�รีส่�กลี่เกี�ยวกับก�รประชุุมีก็ได้ผู่้อน
ปรนอย่�งมี�ก ดังเชุ่น
 - ก�รประชุุมีส่โมีส่ร เพื่ียงเด่อนลี่ะไมี่ตำ��กว่� 2 ครั�ง (จำ�กเดิมี 4 ครั�ง) นั�นห้มี�ยคว�มี
ว่�ใน 1 ปี (365 วัน) มีีก�รประชุุมีไมี่เกิน 24 ครั�ง ส่มี�ชุิกส่�มี�รถ้จำัดส่รรเวลี่�ลี่่วงห้น้�ได้เลี่ย
 - ยกเลิี่กกำ�ห้นดระยะเวลี่�ก�รใชุ้ใบประชุุมีทดแทน (Make Up) เพีื่ยงข้อให้้ใชุ้ภ�ยใน
ปีนั�นๆ ส่มี�ชุิกส่�มี�รถ้ประชุุมีทดแทน ส่ะส่มีลี่่วงห้น้�ได้ห้�กมีีเวลี่�
 - ประชุมุีท�งส่่�อออนไลี่น์ได้ ส่มี�ชุกิที�ตดิภ�รกจิำเข้้�ร่วมีประชุมุีไม่ีได้ บ�งส่โมีส่รอ�จำ
อนุโลี่มีให้้ใชุ้ชุ่องท�งนี�แทน
 กอปรกับเมี่�อน�ยกส่โมีส่ร แลี่ะคณะกรรมีก�รฝ่�ยต่�งๆ ร่วมีกันจำัดก�รประชุุมีให้้มีี
ประส่ิทธิิภ�พื่ น่�ส่นใจำ น่�ด่งดูดให้้ส่มี�ชุิกมี�ประชุุมี คะแนนก�รประชุุมีจำะต้องดีข้่�นอย่�ง
แน่นอน แลี่ะที�ยิ�งไปกว่�นั�นค่อ ก�รที�ส่มี�ชุิกให้้คว�มีส่ำ�คัญแลี่ะมีีส่่วนร่วมีต่อกิจำกรรมีข้อง
ส่โมีส่ร จำะส่่งผู้ลี่ให้้ส่โมีส่รแข้็งแรงต�มีไปด้วย จำ่งถ้่อว่�
 
 “ คะแนินิการปีระชุุมมีส่วนิทำำาให้้สโมสรเข้้มแข็้งข้้�นิได้้จริงๆ “

“คะแนินิ
การปีระชุม 

เป็นหน่�งในปัจจัยสำคัญ 

ทีุ�จะทุำให�สโมสร 
เข�ม่แข็ง 

เพรู้าะเปรู้ียบเสม่ือน

เครืู้�องวั่ดสุขภาพ
ของสโมสร”



หลายรอบัปีีในิโรตารี
  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประช่าธิิปก                    
พระปกเกล้าเจ้าอย่้หัว รัช่กาลท่ี 7 เสด็จประทับอย่้ในการก่อต้ั์ง
สโมสรโรต์ารีกรุงเทพ ณ พระราช่วังพญาไท และร่วมการประชุ่ม
ใหญ่คร้ังแรกของสโมสรโรต์ารีในประเทศไทย ณ พระราช่วังพญาไท 
เม่่อเด่อนธัินวาคม 2478”
 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี� ท�าให้ต้องยอ้นคิดถึงความเป็นมา
ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย เวลาอันยาวนานหลายเร่ืองอาจ        
ลืมเลือน บางเร่ืองอาจฝังแน่นในความทรงจ�า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สโมสรโรตารีกรุงเทพ ซ่ึงมีสมาชิกก่อตั�งจ�านวนสูงถึง 69 คน ในวันท่ี 
17 กันยายน 2473   มีพลเอกพระเจ้า            
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร        
กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธินเป็นนายกก่อตั�ง
 การกอ่ตั�งย่อมต้องการเวลา หลงัจาก
การตั�งสโมสรโรตารีชิคาโก ซ่ึงเป็นสโมสร      
โรตารีแห่งแรกของโลก ท่ีเมืองชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2458 นานถึง 13 ปีจึงมี      
ผู้แทนพิเศษ รทร. เจมส์ ดับบลิว เดวิดสัน จาก
สโมสรโรตารีคัลการี เมืองอัลเบอร์ตา ประเทศ
แคนาดา มาก่อตั�งสโมสรโรตารีในภาคพื�น
แหลมทอง โดยก่อตั�งสโมสรกัวลาลัมเปอร์เป็น
แห่งแรกในปี 2471 และก่อตั�งสโมสรอ่ืนๆ ได้
อีก 7 สโมสร ภายในเวลา 2 ปีก่อนเข้ามาใน
ประเทศไทยในปี 2473 สโมสรทั�ง 8 จัดให้อยู่
ใน “ภาคโรตารี บี” มีสภาพเป็นภาคโรตารี
ช่ัวคราว ก่อนผนวกรวมกับสโมสรโรตารีท่ีตั�ง
เพ่ิมเติมขึ�นในอินโดจีน รวมลาว เขมร เวียตนาม และเปล่ียนเป็น         
“ภาคโรตารี 80 โรตารีสากล” มีพลเอกพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร 
กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธินเป็นผู้ว่าการภาคต่อเน่ือง 2 สมัย           
ในปี 2478-80 เม่ือมีสมาชิกเพ่ิมขึ�นอย่างรวดเร็ว เปล่ียนช่ือเป็น               
“ภาคโรตารี 46” และในท่ีสุดเปล่ียนเป็น “ภาคโรตารี 330” 
 ประเทศไทยขยายจากภาค 330 โดยแบ่งเป็น ภาคโรตารี 
335 และ 336 เม่ือปี 2535 ในปีเดียวกันโรตารีสากลได้จัดระเบียบ
หมายเลขภาคจาก 3 ตัวเป็น 4 ตัวและอนุมัติขยายภาคเป็น 4 ภาคคือ 
3330, 3340, 3350 และ 3360 และมีการจัดตั�งศูนย์โรตารีฯ ตั�งแต่
วันท่ี 1 กรกฎิาคม 2535
 ประวติัท่ียาวนาน 90 ปีเต็ม สโมสรโรตารกีรุงเทพทรงไว้เป็น

ความภาคภูมิใจ เป็นต้นแบบ และเป็นอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างแก่
สโมสรโรตารีในประเทศไทย 
 ในการบริหารสโมสรโรตารีมีนายกสโมสรผลัดกันเป็นผู้น�า 
หลายๆ สโมสรมารวมกันเป็นภาค มีผู้ว่าการภาคเป็นผู้น�า ผู้ว่า           
การภาคนับเป็นผู้น�าสูงสุดของภาค และเป็นเจ้าหน้าท่ีเพียงหน่ึงเดียว
ของโรตารีสากล ความคงอยูแ่ละการพัฒนาสโมสรนั�น นอกเหนือจาก
นายกสโมสรแล้ว ผู้ว่าการภาคมีส่วนส�าคัญยิง่ ต้องแสดงความยินดีต่อ
สโมสรกรุงเทพท่ีมีอายุยืนยาวถึง 90 ปี และมีผู้ว่าการภาครวมทั�งสิ�น 
8 ท่าน คือ

2478-79/1935-36		 District	80	
ผู้วภ. พระวรวงศ์เธิอ กรมพระกำาแพงเพ็ช่รอัคร
โยธิิน (DG. H.R.H. Prince Purachatra)

2483-84	/	1940-41	 District	80	
ผู้วภ. พระวรวงศ์เธิอ กรมหม่่นนราธิิปพงศ์
ประพันธ์ิ (DG. H.R.H. Prince Wan)

2493-94	/	1950-51		 District	46	
ผู้วภ. พระวรวงศ์เธิอ กรมหม่่นพิทยลาภพฤฒิิ
ยากร (DG. H.R.H. Prince Dhani)

2497-98	/	1954-55		 District	330	
ผู้วภ. พระยาศรีวิสารวาจา (DG. Phaya 
Srivisar) รองป็ระธ์�นึ่โรต�ร่สี�กล	ปี็	2503-04	
(1960-61	 V ice -P res ident , 	 Rotary	
International)	 กรรมก�รบริห�รโรต�ร่สี�กล										
ปี็	 2502-03	 (1959-60	 Director,	 Rotary	

International)

2517-18	/	1974-7		 District	330	
ผู้วภ. ม.ร.ว.พัฒินไช่ย ไช่ยันต์์ (DG. M.R.Patanachai Jayant)

2523-24	/	1980-81		 District	330	
ผู้วภ. เนลสัน อเล็กซานเดอร์ (DG. Nelson Alexander)

2529-30	/	1986-87	 District	335	
ผู้วภ. ศ.รอ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธิยา (DG. Krisda Arunvongse)

2534-35	/	1991-92	 District	3350	
ผู้วภ. พลเอกสายหยุด เกิดผู้ล (DG. Gen.Saiyud Kerdphol)

“สโมสรโรตารีกรุงเทพั 
ซ่ึ่�งมี่สม่าชิิกก่อตั�ง

จ�านว่นส้งถ่ง 69 คนิ 
ในวั่นทีุ� 17 กันิยายนิ 2473 มี่ 
พลเอกพรู้ะเจ�าบรู้ม่ว่งศ์์เธอ 
พรู้ะองค์เจ�าบุรู้ฉัตรู้ไชิยากรู้ 

กรู้ม่พรู้ะก�าแพงเพ็ชิรู้ 
อัครู้โยธิน

เป็ีนินิายกก่อตั�ง”

คะแนินิการปีระชุม 

Article : บัทความ
อนิ. ดร.บุัษบัง จำเริญ่ดารารัศมี

สโมสรโรตารีพัะเยา 



 *****
	 เพ่�อเป็็นึ่ก�รเฉลิมฉลองในึ่โอก�สีท่ี่�นิึ่ตยสี�ร
โรต�ร่ม่อ�ยุคำรบ	 110	 ปี็	 กองบรรณ�ธิ์ก�รจ่งจัด้ที่ำ�
บที่คำว่�มพิเศษ	ที่่�ใชื่้ชื่่�อว่่�	“อนึ่�คำต”	
	 เป็็นึ่ก�รรว่บรว่มบที่คำว่�มจ�กนึ่กัคิำด้	นัึ่กเข่ึ้ยนึ่	
นัึ่กป็ฏิิบัติ	 ท่ี่�ถ้ึกคัำด้สีรรม�	 ให้คำ�ด้ก�รณ์ถึ่งแนึ่ว่โน้ึ่มขึ้อง
อนึ่�คำตท่ี่�จะม�ถ่ึง	โด้ยแบ่งเป็็นึ่หัว่ข้ึ้อต่�งๆ	ท่ี่�น่ึ่�สีนึ่ใจ
	 โด้ยจะแบ่งเป็็นึ่สีองฉบับ	 ในึ่ฉบับน่ึ่�เป็็นึ่ตอนึ่
แรก	ม่ห้�หัว่ขึ้้อ	คำ่อ	ก�รที่ำ�บุญ	สีันึ่ติภ�พ	นึ่ำ��	ก�รอ่�นึ่	
และก�รเด้ินึ่ที่�ง
	 ถ่ึงแม้เร่�องร�ว่ส่ีว่นึ่ใหญ่อ�จจะอย้่บนึ่พ่�นึ่ฐ�นึ่
ขึ้องผ้้ิอ่�นึ่ท่ี่�น่ึ่�จะเป็็นึ่ชื่�ว่อเมริกันึ่	 แต่ก็เป็็นึ่ดั้ชื่น่ึ่ช่ื่�วั่ด้ถ่ึง
แนึ่ว่โน้ึ่มขึ้องโลกเร�ในึ่อนึ่�คำตได้้	-	บก.

10  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

การท�าบัุญ่
สันิติภาพั 

นิ��า
การอ่านิ

การเดินิทาง
เรื�องของภาษา

สิ�งแวดล้อมนิิยม
การเปี็นิผู้นิ�า

ผู้ปีระกอบัการ
การอพัยพัถิ�นิฐานิ 

เรื�องจากอดีต
ภ�พป็ระกอบโด้ย

เกรก	ม�บร่�ย์

โดย วิลเลี่ยม แมคอัสคิล

โดย เดนนิส หว่อง

โดย ช่าร์ลส์ ฟิช่แมน

โดย สก็อต์ต์์ ท้โรว์

โดย มาร์ค เบเกอร์

โดย คอรี สแต์มเปอร์

โดย โจนาธิาน โฟเลย์

โดย โจ โอต์ิน

โดย จ้เลียน่า คอร์รีดอร์ กอนซาเลส

โดย เควนต์ิน โวดอน

โดย เจฟฟรีย์ จอห์นสัน

ผิ้้แป็ล/เร่ยบเร่ยง

อนึ่.	ศร่ฟ้ื้�	ศิริอุด้มเศรษฐ

สีโมสีรโรต�ร่กรุงเที่พรัชื่ด้�ภิเษก



การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีที่ผู้่านมา
 ในเวลานี�มีการพูดถึงอนาคตของสันติภาพมากขึ�น — ทั�งในโรตารีใน
สหรัฐอเมริกาและในโลก ส่ิงหน่ึงท่ีแน่นอนคือ มีความขัดแย้งและมีการ
เปล่ียนแปลง ทั�งสองอย่างนี�เกิดขึ�นตลอดเวลา ค�าถามคือ เราจะใช้ความขัดแย้ง
นั�นกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ไหม? เม่ือพิจารณาค�าตอบของ
ค�าถามนี� โรตารีและโรแทเรียนต้องเลือกผลกระทบท่ียั่งยืนและมีผลต่อความ         
สงบสุขของ “ท่ัวโลก ชุมชนของเรา และตัวเราเอง”
 ด้วยเหตุนี� เราจึงต้องใช้ความคิดและแนวทางใหมใ่นการสร้างสันติภาพ
ให้เป็นไปตามถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการของโรตารี โดยค�านึงถึง       
หลักการและขอบเขตการบริการและจุดเน้นของเราอยูเ่สมอ เป้าหมายหน่ึงคือจะ
ต้องสร้างความไว้วางใจ ความโปร่งใส และการท�างานเป็นทีมด้วยความทุ่มเทของ
พวกเรา นอกจากนี�เราควรสร้างกรอบความคิดท่ีจะสร้างสันติภาพให้เป็นนิสัย       
ทุกวันซ่ึงรวมถึงการท�าเป็นตัวอย่าง และคอยจับตาดูส่ิงท่ีผมเรียกว่าสันติภาพ    

เชิงบวก ด้วยอักษร P ส่ีตัว ได้แก่ people (คน), purpose (จุดประสงค์), policy 
(การเมือง), และ power (อ�านาจ)
 เน่ืองจากสถานภาพปัจจุบันไม่อ�านวย ผมก็หวังว่าความต้องการและ
แรงขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดความยติุธรรมทางสังคมจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงอยา่ง
แน่นอน ในแบบท่ีผมอยากจะให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง 
โรตารีและโรแทเรียนก็จะสามารถสร้างความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้หาก      
พวกเขาเลือก เราต้องถามตัวเราว่า เรามีความกล้าและความตั�งใจท่ีจะให้ค�าม่ัน
สัญญาท่ีจะสร้างสันติภาพเชิงบวกหรือไม่?
 ผมมองถึงวันข้างหน้า เม่ือช่ือของโรตารีจะอยู่ในใจของผู้คนเทียบ
เท่ากับการสร้างสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้ง สันติภาพเป็นเร่ืองของสิทธิ
มนุษยชน และผมกค็าดหวงัส่ิงท่ีดีเก่ียวกับอนาคตท่ีประชากรของโลกจะอยู่อยา่ง
ปลอดภัย มีโอกาสท่ีจะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขกับคุณภาพชีวิตท่ีเราทุกคน
สมควรจะได้รับ

ม อ ง ไ ป ข้ ้ า ง ห น้ ้ า :  อ น้ า ค ต แ ห ่ ง สั ั น้ ต ิ ภ า พ
เด้นินิิส ห้ว่อง (Dennis Wong)

สีม�ชื่ิกขึ้องโรต�ร่อ่คำลับเว่ิร์ลพ่ซั	(Rotary	E-Club	of	World	
Peace)	ภ�คำ	5330	และเป็็นึ่ผิ้้ร่ว่มก่อตั�งกลุ่มป็ฏิิบัติก�รโรต�ร่

เพ่�อสีันึ่ติภ�พ

อน้ าคตอน้ าคต
      ในปี พ.ศ. 2458 พอล แฮริส ได้เขียนกล่าวไว้ในนิตยสารนี�ว่า

 “โรตารีจะเปี็นิอย่างไรในิอีก 100 ปีีข้้างห้นิ้า 
ไม่มีใครสามารถจินิตนิาการได้้”

 ร้อยกว่าปีต่อมา ไม่ต้องจินตนาการเลย โรตารีเจริญรุ่งเรือง
เช่นเดียวกับนิตยสาร สิบปีท่ีแล้วในโอกาสครบรอบ 100 ปีของ        
การพิมพ์ กองบรรณาธิการหันมองดูความส�าเร็จของนิตยสารฉบับ        
ครบรอบซ่ึงได้รวบรวมรายช่ือผู้ท่ีมีส่วนร่วมอันทรงเกียรติ จากคลัง
เอกสารส�าคัญของเราตั�งแต่ เจน แอดดัมส์ (Jane Addams) จนถึง 
เคิร์ท วอนเนกัท (Kurt Vonnegut) และรวมถึง วินส์ตัน เชอร์ชิลล์ 
(Winston Churchill), อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein),             
โมฮันดาส เค คานธี (Mohandas K. Gandhi), เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ 
(Ernest Hemingway), ซินแคลร์ ลูอิส (Sinclair Lewis), จอร์จ          
เบอร์นาร์ดชอว์ (George Bernard Shaw) และ เอม่ี แวนเดอร์บิลต์ 
(Amy Vanderbilt) ทั�งนี�ขอกล่าวถึงเพียงไม่ก่ีคน

 มาถึงวันนี�ในโอกาสครบรอบ 110 ปีของเรา เราก�าลังมอง
ไปในทิศทางของอนาคต เหมือนว่าเรายืนอยู่ ณ ประตูของทศวรรษที่
สามแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยจินตนาการไปถึงสถานที่ที่เรามุ่งหน้าไป 
และเราคาดหวังจะเห็นอะไรเมื่อไปถึงที่นั่น



 เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว  ผมได้ช่วยเปิดตัวให้มี
การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเรียกว่า การช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงในเวลาต่อมามันได้น�าผมไปสู่ส่ิงท่ีผมเช่ือม่ัน
ว่ามันคือ อนาคตของการท�าบุญ
 ผมขออธิบายดังนี� การช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยข้อมูลหลักฐานและแนวความคิดท่ีว่า เรา
สามารถท�าความดีให้มากท่ีสุด โดยใช้ทรัพยากรเท่าท่ีมีได้
อยา่งไร กระบวนการเร่ิมต้นจากการขยายวงศีลธรรมของเราให้
กว้างขึ�น ไปยังคนท่ีเราคิดว่ามีค่าควรแก่ความห่วงใย รวมถึงคน
ท่ีมีชีวิตอยู่อย่างยากจนข้นแค้น วงศีลธรรมท่ีขยายกว้างขึ�นนี�
เป็นเร่ืองท่ีเพ่ิงจะมีในประวัติศาสตร์ เม่ือสหัสวรรษท่ีผ่านมา
         เราเร่ิมต้นด้วยการดูแลห่วงใยเฉพาะคนในครอบครัว
หรือวงศ์ตระกูล แต่เม่ือเวลาผ่านไปวงนี�ก็ขยายกว้างขึ�นเพ่ือให้
ความส�าคญัด้านศีลธรรมท่ีเสมอภาคกนั กับผู้คนท่ีต่างเพศ ต่าง
เชื�อชาติ ศาสนา ต่างรสนิยม และต่างสัญชาติ ปัจจุบันวงนี�ได้
โตขึ�นเพ่ือโอบอุ้มผู้ยากไร้ท่ีน่าเวทนา
 ถึงแม้ว่าพวกเราซ่ึงอยู่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วอาจ
ไม่ได้เห็นความทุกข์ยากของคนเหล่านั�นด้วยตาของเราเอง แต่
น่ันก็ไม่อาจให้เราต้องเพิกเฉยต่อพวกเขาได้ มนุษย์ทุกคน
สมควรได้รับความอนาทรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะ
อยู่ท่ีใด ลองนึกถึงเร่ืองท่ีองค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่าจะ
มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1.5 ล้านคนทุกๆ ปีจากโรคท่ีสามารถ
ป้องกันได้ แต่มีเงินเพียงประมาณ 2,300 เหรียญเท่านั�นท่ี
สามารถป้องกันเด็กอายุต�่ากว่า 5 ขวบไม่ให้เสียชีวิตจากโรค
เหล่านั�น อย่างเช่น โรคมาลาเรีย ท่ีมีการจ่ายยาต้านมาลาเรีย
เป็นครั�งคราว
 อย่างไรก็ตาม เมือ่เรว็ๆ นี�ผมถึงเข้าใจว่าแม้พวกเรา
ถือว่าทุกคนท่ีมีชีวิตอยู ่ในทุกวันนี�มีความเท่าเทียมกัน แต่
วงกลมนี�ก็ยงัมีความกว้างใหญ่ไม่ถึงท่ีสุด จริงอยูท่ี่มันมีหลายวิธี
ท่ีเราสามารถท�าความดีได้มากมาย เพ่ือช่วยเหลือคนยากจน 
ท่ัวโลก แต่ไม่นานมานี�ผมกลับมีความเช่ือม่ันในเร่ืองการท�าบุญ
เพ่ืออนาคต ท่ีเรียกร้องให้เราเน้นไปท่ีการพัฒนาชีวิตของคน
กลุ่มอ่ืนท่ีมีความทุกข์ยาก ซ่ึงเรามองไม่เห็นและในพื�นท่ีท่ีเรา
สามารถสร้างผลกระทบได้มากท่ีสุด กลุ่มคนท่ีถูกแยกจากเรา 
ไม่ใช่ถูกแยกด้วยพื�นท่ีแต่เป็นด้วยสมัยเวลาน่ันคือ กลุ่มคน       
รุ่นใหม่
         การปราศจากตัวแทน-จากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นตัวอย่าง
ข้อผิดพลาดทางการตลาดและของระบอบประชาธปิไตย คนท่ี
ไม่มีตัวตนย่อมไม่สามารถซื�อขายหรือต่อรองกับเราได้ และ        
ดังนั�นจึงไม่มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือกลุ่ม
บริษัท พวกเขาจึงถูกตัดสิทธิ�ทางการเมืองอย่างสิ�นเชิง คือไม่
สามารถล็อบบี�รัฐบาลและไม่มีสิทธิ�ออกเสียง มันจึงตกเป็นเร่ือง
ของบุญท่ีจะเติมเต็มช่องว่างนั�น
 เร่ืองนี�ส�าคัญมาก เพราะมีคนรุ่นหลังอีกจ�านวนมาก
ท่ีก�าลังจะตามมา สัตว์เลี�ยงลูกด้วยนมสามารถด�ารงอยูร่อดได้
เป็นล้านๆ ปีก่อนท่ีจะสูญพันธ์ุ เช่น สายพันธ์ุมนุษย์               โฮ

โมเซเปี�ยนส์ท่ีอยู่บนโลกนี�มาแล้วประมาณ 200,000 ปี  ถ้าเรา
เปรยีบเทียบเวลาของการด�ารงอยูข่องเรา เฉกเช่นส่ิงมีชีวิตชนิด
หน่ึง กับช่วงอายุของส่ิงมีชีวิตแต่ละชีวิต มนุษย์ก็อยู่ในช่วง
ปฐมวัย และมีเวลาเกือบตลอดชีวิตรออยู่ข้างหน้า และมนุษย์
ไม่ใช่สัตว์เลี�ยงลูกด้วยนมท่ัวไป มันเป็นไปได้ว่าเราอาจจะอยู่
รอดได้นานมากขึ�น นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าโลกจะยังคง
เป็นบ้านได้อีก 500 ล้านปีข้างหน้า และหากเราสามารถเดิน
ทางไปตั�งรกรากบนดาวอ่ืน โอกาสของสายพันธ์ุมนุษย์จะอยู่
รอดจะมีมากขึ�นอย่างมหาศาล ดังนั�นมนุษย์เราจะมีอนาคตอัน
ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้า – น่ันคือถ้าไม่มีอะไรท่ีผิดพลาด
 แต่น่าเสียดาย ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างผิดพลาด 
พลังงานนิวเคลียร์ การแทรกแซงระบบธรรมชาติของโลก 
ชีววิทยาสังเคราะห์ และจักรกลอัจฉริยะ ทั�งหมดล้วนสร้าง
ปัญหา เราจะสามารถควบคุมใช้ประโยชน์จากส่ิงเหล่านี�ได้
อย่างไร โดยไม่ต้องเส่ียงกับภัยร้ายแรงท่ีอาจเกิดขึ�น? ด้วยการ
เกิดของเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ�น ภัยอันตรายท่ี         
เผ่าพันธ์ุมนุษย์จะสูญพันธ์ุ หรือการล่มสลายของอารยธรรมท่ี
ไม่สามารถกู้คืนได้ กลายเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด และภัย
อันตรายท่ีรุนแรงนั�นแม้ว่าอาจจะเป็นไปไม่ได่้ก็ตาม แต่ก็ต้อง
ใส่ใจอย่างมากและอย่างจริงจัง
 ดังนั�น คนใจบุญสุนทานหลายคนจึงเช่ือว่า เม่ือเรา
พยายามท่ีจะท�าความดี เราควรค�านึงถึงผลระยะยาวท่ีจะตาม
มาจากการกระท�าของเราเป็นส�าคัญ ไม่ว่ามันจะใช้เวลาหลาย
ร้อยปี เป็นพันปี หรืออาจถงึล้านๆ ปี โครงการท�าประโยชน์เพือ่
สังคมอย่างเสรี (Open Philanthropy Project) ที่ได้รับทุน
จากนางคาริ ทูน่า (Cari Tuna) และสามีของเธอ นายดัสติน 
มอสโควิทซ์ (Dustin Moskovitz) (ผู้ร่วมก่อตั�ง Asana และ 
Facebook) มีกิจกรรมท่ีช่ือว่า “ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
และการเตรียมพร้อมส�าหรับการแพร่ระบาดของโรค” และ            
“ภัยร้ายท่ีอาจเกิดขึ�นจากปัญญาประดิษฐ์ขั�นสูง” โดยตั�งช่ือ
ตามกิจกรรมท่ีเน้นท�า นายเอลอน มัสค์ (Elon Musk) ของ       
เทสลา และ นายรีด ฮอฟัแมน (Reid Hoffman) ผู้ร่วมก่อตั�ง 
LinkedIn ก�าลังให้การสนับสนุนกับแนวคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างความม่ันใจว่าปัญญาประดิษฐ์ มีประโยชน์ต่อมวล
มนุษยชาติ นายเจฟัฟ์ั สโคว (Jeff Skoll) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจอินเทอร์เน็ต ชาวแคนาดาไดจั้ดตั�งกองทุน Skoll Global 
Threats Fund เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามท่ีมีต่อมนุษยชาติ         
นายเจฟัฟ์ั บีโซส (Jeff Bezos) ได้ให้ทุนสนับสนุนสร้างนาฬิิกา
ท่ีจะเดนิได้นานถึง 10,000 ปี โดยจะตรีะฆังทุกๆ สิบปี เพ่ือเปน็
สัญลักษณ์แสดงถึงความห่วงใยท่ียาวนาน ทั�งหมดนี�เป็น
ตัวอย่างรูปแบบต่างๆ ของผู้บริจาคท่ีพยายามท�าประโยชน์ให้
กับคนรุ่นต่อไป 
 แม้ว่าคล่ืนลูกใหม่แห่งการท�าบุญนี�ยงัอยูใ่นช่วงเร่ิม
ต้น แต่ผมก็มองเห็นถึงความห่วงใยท่ีมีต่อชนรุ่นใหม่ในอนาคต
จะมเีพ่ิมมากขึ�น และหากประวติัศาสตร์คือข้อบ่งชี�ใดๆ วงกลม
แห่งความห่วงอาทรของเราก็จะขยายออกไปเร่ือยๆ 

ก า รท� า บุญก า รท� า บุญ
โดย วิิลเล่�ยม แมคอัสัคิล (William MacAskill)
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นิายวิลิเลิี่ยม แมคอัสคิลิ 
(William MacAskill) 

รองศ�สีตร�จ�รย์ด้้�นึ่ป็รัชื่ญ�	
และนัึ่กวิ่จัยจ�กสีถึ�บันึ่	

Global	Priorities	Institute	
ขึ้องมห�วิ่ที่ย�ลัยออกซ์ัฟื้อร์ด้	

เป็็นึ่ผ้้ิเข่ึ้ยนึ่หนัึ่งส่ีอป็ระเภที่	
ก�รที่ำ�ด่้ให้ด่้ข่ึ้�นึ่	

(Doing	Good	Better)	ได้้แก่	
หนัึ่งส่ีอก�รช่ื่ว่ยเหล่อ
อย่�งม่ป็ระสิีที่ธิ์ภ�พ	

ที่ำ�ให้คุำณช่ื่ว่ยผ้้ิอ่�นึ่ได้้อย่�งไร	
(How	Effective	Altruism	Can	

Help	You	Help	Others),	
จงที่ำ�ง�นึ่ท่ี่�สีำ�คัำญ	

(Do	Work	That	Matters)	และ
	เล่อกวิ่ธ่์ตอบแที่นึ่อย่�งชื่�ญฉล�ด้	

(Make	Smarter	Choices	About	
Giving	Back),	

ที่่�นึ่เป็็นึ่ผิ้้ร่ว่มก่อตั�งและเป็็นึ่
ป็ระธ์�นึ่ขึ้องศ้นึ่ย์ป็รัตถึนึ่ิยม	

(Center	for	Effective	Altruism)



น้�้ าน้�้ า
โดย ชารล์สั ์ฟิชิแมน้ (Charles Fishman)

 ผมอยู่ท่ีเมืองชาร์ลสตัน เซาท์แคโรไลนา เพ่ือสนทนาเร่ืองน��า และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่ีน่ันท่านหน่ึง ได้เล่าถึงชีวิตคนในเมืองริมน��าท่ีสวยงาม
แห่งนั�นว่า ได้เปล่ียนไปอย่างมากได้อย่างไรในช่วงเวลาไม่ก่ีปี
 เธอเล่าว่า เม่ือก่อนนี�ในช่วงต้นทศวรรษของปี 2543 เมืองชาร์ลสตัน
ประสบเหตุการณ์น��าท่วมในปีหน่ึงไม่ก่ีครั�งประมาณแปดหรือสิบครั�ง บางเดือนก็
ไม่มี
  แต่ไม่ก่ีปีมานี� เมืองชาร์ลสตันเกิดเหตุการณ์น��าท่วมรุนแรงมากถึง        
40 - 50 ครั�งต่อปี น��าท่วมเป็นเร่ืองปกติและสร้างความเสียหายมาก  หญิงสาว 
คนหน่ึงเล่าว่าเธอและสามีต้องวางแผนชีวิตของตนเพ่ือรับมือกับปัญหาน��าท่วม 
พวกเขาส่งลูกๆ ไปสถานรับเลี�ยงเด็กท่ีอยู่ฟัากหน่ึงของเมือง ส่วนตนเองก็ท�างาน
อยู่อีกฟัากหน่ึง เม่ือเกิดน��าทะเลท่วมถนนและตามส่ีแยก ซ่ึงตอนนี�เกิดขึ�นเฉล่ีย
สามครั�งต่อเดือนท�าให้ต้องถูกตัดขาดจากลูกๆ
  “เราต้องเฝ้าระวังดูสภาพอากาศ กระแสน��าขึ�นลงและคอยติดต่อกับ
คนที่สถานเลี�ยงเด็ก” เธอกล่าว “เพราะพอสิ�นวันพวกเราอาจไปรับลูกไม่ได้” มี
หลายครั�งทีไ่ม่ได้ส่งลกูๆ ไปสถานเลี�ยงเดก็เนือ่งจากมกีารพยากรณ์ว่าจะมนี��าท่วม
ระหว่างวัน
  คุณไม่ต้องไปนึกถึงน��าในวันข้างหน้า น��าอยูท่ี่น่ีแล้ว และอยูร่อบตัวเรา
 เหตุการณ์น��าท่วมในชาร์ลสตันเป็นบทเรียนท่ีต้องจดจ�าท่ีสุด เป็นปัญหาเดียวและ
ในเมืองเดียวของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าน��าท่วมไม่ได้สร้างความหายนะอย่างรุนแรง
แต่มันเกิดฉับพลัน ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน มันยืดเยื�อ ทุกอย่างหยุดชะงักและไม่   
สิ�นสุด เก่ียวกับเร่ืองน��าแล้ว เรายังไม่พร้อมท่ีจะรับมือกับส่ิงท่ีก�าลังเกิดขึ�นกับเรา 
ณ เวลานี� และเช่นกัน เราก็ไม่พร้อมส�าหรับวันข้างหน้าด้วยอย่างแน่นอน
 ช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาเรามีการพัฒนาก้าวหน้าเร่ืองน��าอยา่งมาก โดย
ในระหว่างปี 2548 ถึง 2558 (ปีล่าสุดตามข้อมูลของสหรัฐฯ) ชาวอเมริกันท่ัวไป
ได้ลดการใช้น��าตามบ้านจาก 100 แกลลอนต่อวันเป็น 83 แกลลอน หากเรายังคง
ใช้น��าในอัตราท่ีเราท�าได้ในปี 2548 เราจะมีน��าใช้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ถึงวันละ           
5 พันล้านแกลลอน
  เรามีการพัฒนาอย่างมากตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกามีการใช้น��าส�าหรับงานต่างๆ น้อยลงทุกวันกว่าที่เคยเป็นในปี 2508 
ท�าให้เศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มขึ�นเป็นสามเท่าในเวลา 50 ปีโดยไม่ต้องใช้น��าเพ่ิม
แม้แต่แกลลอนเดยีว กล่าวคอืน��าทุกแกลลอนท่ีเราใช้ในปัจจุบันท�างานได้สามเท่า
ของปี 2508
  เกษตรกรในปัจจุบัน ใช้น��าน้อยลงกว่าท่ีเคยใช้ในปี 2508 แต่กลับ    
ทดน��าท่ีดินได้เพ่ิมขึ�น 45 เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิมผลผลิตอาหารได้มากเป็นสองเท่า
  ฟัังดูเป็นข่าวดี ถ้าการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศไม่ได้มผีลกระทบ
ต่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับผู้ใช้น��าและปริมาณน��า มันคงจะเป็นข่าวท่ีน่ายินดี        
อย่างยิ่ง คือจะเป็นพื�นฐานของจริยศาสตร์น��าใหม่ เม่ือเป็นเช่นนี�การพัฒนาอย่าง
ท่ีเราท�าในสหรัฐอเมริกา และท่ัวโลกจะช่วยบรรเทาผลกระทบ จากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ แต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นผลกระทบนั�น ซ่ึงน่าจะ
รุนแรงมาก
  เรามักจะไม่ค่อยมีการเช่ือมโยงประเด็นต่างๆ เม่ือเราพูดถึง                
ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง แต่ส่วนใหญ่จะพูดเก่ียวกับน��าล้วนๆ 
ฝนท่ีไม่ตกอีกต่อไปในพื�นท่ีท่ีเราคาดหวัง เหตุการณ์ท่ีฝนจะตกน้อยลง - วันท่ีมีฝน
น้อยลงและพายุน้อยลง - แต่กลับมีความรุนแรงและปริมาณมากขึ�น หิมะท่ีตกลง
มาตอนนี�ราวกับฝนท่ีทยอยไหลออกจากแหล่งคลังเก็บน��า ซ่ึงทั�งภูมิภาคใช้อาศัย
พ่ึงพา ท่ีซ่ึงในฤดูหนาวหิมะจะกองเป็นทิวเขา แล้วค่อยๆ ละลายในช่วงฤดู           

ใบไม้ผลิและฤดูร้อน ท�าให้เกิดการไหลเวียนของน��าสม�่าเสมอ
  ทุกๆ วันเราจะเห็นการปรากฏการของความรุนแรงท่ีโหดร้ายต่อ         
ภูมิอากาศและสภาพอากาศซ่ึงท�าให้รู้สึกว่าทุกอย่างได้เปล่ียนไป ไฟัป่าในแถบ
อเมริกาตะวันตกท่ีเกิดจากหน้าร้อนอันแห้งแล้งเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเน่ือง 
อุณหภูมิของมหาสมุทรท่ีสูงขึ�นอย่างผิดปกติ ท�าให้เกิดพายุเฮอริเคนเคล่ือนตัว
อย่างช้าๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติก และพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟัิกระเบิด
อย่างรุนแรงก่อนที่จะพัดขึ�นฝั่ง ท�าให้เกิดฝนตกน��าท่วมเชี่ยวกราก
  เรามีการแยกแยะประเภทของน��า โดยเฉพาะในโลกท่ีพัฒนาแล้ว        
น��าตามบ้านท่ีเราใช้ทุกวัน น��าในส�านักงานและในโรงงาน ในฟัาร์มและน��าท่ีเกิด
ตามธรรมชาต ิซ่ึงมีทั�งน��าท่ีบางครั�งมาในสภาพไหลเช่ียวกรากอยา่งรุนแรงหรือไม่มี
มาเป็นเวลาหลายเดือนจนเกิดความแห้งแล้ง
  การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศก�าลังจะท�าให้ความสะดวกสบาย
ต่างๆ นั�นหมดไป ระบบน��าท่ีมนุษย์สร้างขึ�นและท่ีเราทุกคนต้องพ่ึงพาก�าลัง         
เปราะบางและไม่แข็งแรงพอเม่ือต้องเผชิญกับส่ิงท่ีก�าลังจะเกิดขึ�น
  หลักการท่ีส�าคัญท่ีสุด-ในการปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ของน��าคือ น��า 
ไม่ได้เป็นอยา่งท่ีเราคิดอยากให้เป็น ปัญหาเร่ืองน��าไม่ได้ดีขึ�นได้เอง ตรงกันข้ามยิง่
คุณรอนานกว่าท่ีจะจัดการกับปัญหาน��า ไม่ว่าทุกเร่ืองตั�งแต่น��าท่ีร่ัวจากเพดานใน     
ห้องรับแขกไปจนถึงระดับน��าทะเลท่ีสูงขึ�นในเมือง ปัญหานั�นก็ยิ่งยากขึ�นและ        
แพงขึ�นเท่านั�น
 น่ันไม่ใช่แค่ความจริงท่ีถูกต้อง การจัดการน��าท่ีดีเป็นปัจจัยส�าคัญของ
เศรษฐกิจทั�งหมด แต่เรามักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมัน เมืองท่ีมีน��าท่วมสัปดาห์
ละครั�ง เมืองท่ีต้องปันส่วนน��าด่ืม เมืองท่ีต้องประสบความเสียหายในทุกฤดูกาลท่ี
มีพายุเฮอริเคนหรือมีไฟัป่า เมืองเหล่านี�ไม่มีอนาคตม่ันคงทางเศรษฐกิจและไม่    
น่ามอง
  เราจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกเสียใหม่ และต้องเข้าใจลึกซึ�งถึง
แนวคิดหลักสองข้อท่ีเก่ียวกับน��า ข้อแรกคือ เราต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาทุกปัญหา
ของน��าท่ีมีในโลก - ในแง่ทางวิศวกรรม เราไม่จ�าเป็นต้องมีโครงการแมนฮัตตันหรือ
การยิงจรวดไปดวงจันทร์เพ่ือรับมือกับน��า แต่ปัญหาท่ียากท่ีสุดของปัญหาน��าคือ 
ประชาชน เราต้องท�าให้ผู้คนได้เห็นสถานการณ์ของน��าอย่างแท้จริง - ด้วย              
ข้อเท็จจริง ไม่ใช่การมองโลกในแง่ดี และจากนั�นก็ท�าให้คนเปล่ียนพฤติกรรม
  ข้อท่ีสองท่ีต้องรู้คือ ปัญหาน��าทั�งหมดเป็นเร่ืองภายในท้องถ่ิน - และ
น่ันคือจุดท่ีต้องแก้ไข สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างท่ีดีของประเทศอัจฉริยะท่ีร�่ารวย
ท่ีมีปัญหาน��ามาก นอกจากจะไม่มียุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ไขปัญหาแล้ว          
ส่วนใหญ่ก็ไม่มีแม้แต่แนวทางแก้ไขในระดับชาติ
  แต่น่ันกลับเป็นการให้อิสระบรรดาเมือง ภูมิภาค และรัฐต่างๆ ในการ
จัดการกับปัญหา ชุมชนท่ีฉลาดในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก จะไม่รีรอท่ีจะรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงของน��าและสภาพอากาศ ไม่รอการแจ้งเตือนจากวอชิงตัน 
หรือค�าแนะน�าหรือแม้แต่รอเงินทุนใดๆ
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกท่ีพัฒนาแล้ว เราได้ผ่านยุคทองของน��าท่ีมี
ระบบน��าอย่างดีและอยู่มานานกว่าศตวรรษ ซ่ึงเราปล่อยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นคน
จัดการทั�งหมด โดยท่ีพวกเราสว่นใหญก็่ไม่เคยต้องใหค้วามสนใจกบัเร่ืองน��ามากอ่น 
เราไม่เคยมองเห็นว่ามีมันอยูใ่นชีวิตประจ�าวันของเรา เราจึงจ�าเป็นต้องหันมามอง
ยคุใหม่ของน��าท่ีก�าลังป่ันป่วนด้วยความเป็นจริง ด้วยความเร่งด่วนและด้วยความ
รู้สึกว่าน��าเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนจะต้องต่อสู้ดิ�นรนเพ่ือมัน
  สิ�นสุดยุคทองแล้ว น��าจะต้องไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป อนาคตของน��า
ก็คือปัจจุบัน
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 ในฐานะนักเขียนและผู้สนับสนุนการรู้หนังสือและเพ่ือนักเขียนคนอ่ืน ผมมักถูกถามอยูบ่่อย
ครั�งว่า ผมคิดว่าการอ่านหนังสือในสหรัฐอเมริกามีอนาคตไหม
 โดยปกติ ค�าถามท่ีถามผมต้องการค�าตอบอย่างจริงจัง ซ่ึงหลายคนก็น�าไปใช้ในการหารือ
เก่ียวกับแนวทางอนาคต ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศ แต่ค�าตอบของผมยืนยันได้เสมอ มีหนังสือ มีผู้เขียน และมีผู้อ่าน
  ค�าถามท่ีถามผมตามท่ีผมได้รับมา ไม่ใช่ถามว่าโรงเรียนประถมศึกษาของเราจะหยุดสอน
คนใหอ่้านและเขียนหนังสือใช่หรือไม่ อยา่งน้อยต้องมีการตีความภาษาเขียน ลองคดิถึงการอ่านกฎิห้าม
จอดรถท่ีเขียนบนป้ายถนน
  ตรงกันข้าม ผมเช่ือว่าส่ิงท่ีผู้ตั�งค�าถาม-ก�าลังสงสัยก็คือ คนอเมริกันจะอ่านเพ่ืออะไรนอก
เหนือจากมีจุดประสงค์ส�าคัญ แล้วมันยังส�าคัญไหมท่ีจะต้องอ่านให้เข้าใจให้ได้มากกว่าแค่อ่านหน่ึงหรือ
สองประโยค? ยกตัวอยา่งการอ่านหนังสือหรืออ่านข่าว จะถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างอีกต่อไปหรือไม่? 
  มีหลักฐานยืนยันหลายอย่างท่ีแสดงว่าผู้บริโภคท่ีใช้เวลาในการอ่านหนังสือเพ่ือการพักผ่อน
ในสหรัฐอเมริกายงัคงอยูใ่นระดับท่ีค่อนข้างสูงตั�งแต่ปี 2542 ถึงปี 2562 ด้วยเกิดผู้ขายหนังสือออนไลน์
และผู้อ่านอีเล็กทรอนิกส์-ในช่วงเวลานั�น ผมในฐานะนกัเขียนก็หวังความเติบโต ในขณะเดยีวกัน-ธุรกิจ
การพิมพ์ยังไม่สูญสิ�น
  อยา่งไรก็ตาม ผมไมส่ามารถแสรง้ท�าเป็นว่า ไม่มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีส�าคัญเกิดขึ�น
ในชีวิตของผม – และความเปล่ียนแปลงนั�น มีผลกระทบมาก อเมริกาสมัยช่วงหลังสงครามโลก             
ครั�งท่ี 2 ตามท่ีปรากฎิในภาพยนตร์ เป็นประเทศหน่ึงท่ีคนอเมริกันใช้เวลาช่วงเย็นอ่านหนังสือหรือ
หนังสือพิมพ์หรือฟัังละครคอมเมดี�หรือฟัังการแข่งขันฟุัตบอลทางวิทยุ วัฒนธรรมของเราคอืวัฒนธรรม
ท่ีส่ือด้วยวาจา ซ่ึงถ้อยค�าหรือค�าอ่านเป็นรูปแบบหลักของการส่ือสาร
  ปัจจุบันคนอเมริกันส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายช่ัวโมงอยูห่น้าจอ หรือดูส่ิงท่ีพวกเขาชอบบนทีวี
หรือบนโทรศัพท์มือถือ ตามการศึกษาล่าสุดของส�านักวิจัยพิว (Pew Research) ชาวอเมริกันส่วนใหญ่
ทุกวันนี� ได้รับข่าวสารจากทีวี หรือ โซเชียลมีเดีย ไม่ใช่จากหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ข่าว เราได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่วัฒนธรรมท่ีส่ือด้วยภาพ
  มันไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีอธิบายไม่ได้ว่าท�าไม แน่นอน มันเป็นเร่ืองของเทคโนโลยีใหม่ท่ีน่าต่ืน
ตาต่ืนใจ ท่ีสามารถส่งชุดข้อมูลใหญ่ๆ และความสามารถประมวลผลได้อย่างน่าท่ึงของโทรศัพท์มือถือ
ของเรา แต่ปัญหาเดิมๆ ท่ีเก่ียวกับการรู้หนังสือของชาวอเมริกันก็ยังมีอยู่ จากข้อมูลของยูเนสโก ชาว
อเมริกัน ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ มีความเข้าใจขั�นพื�นฐาน ซ่ึงหมายความว่า พวกเขาสามารถอ่านได้
ดีพอควร ท่ีจะเข้าใจป้ายห้ามจอดเหล่านั�น แต่เม่ือวัดทักษะการอ่านท่ีซับซ้อนมากขึ�น การศึกษาวิจัย
ครั�งแล้วครั�งเล่าเปิดเผยให้เห็นสถิติท่ีท�าให้ท้อใจ
 ในปี 2562 การประเมินผลความก้าวหน้าทางการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์ทักษะการอ่านของนักเรียนประมาณ                 
600,000 คนท่ัวประเทศ มีนักเรียนประมาณหน่ึงในสาม ของเกรดส่ีและเกรดแปดเท่านั�น ท่ีมีทักษะ
การอ่านคล่องแคล่ว นับตั�งแต่การประเมินครั�งล่าสุดในปี 2560 คะแนนการอ่านเฉล่ียระดับเกรดส่ี       
ลดลงประมาณหน่ึงในสามของรัฐ และส�าหรับนักเรียนระดับเกรดแปดลดลงกว่าคร่ึงหน่ึงของรัฐ               
เราไม่ก้าวหน้าเลย
  นักเรียนท่ีมีปัญหากับการอ่านก็จะมีปัญหาการรู้หนังสือ-เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ จากรายงาน              
ปี 2562 ของส�านักงานสถิติทางการศึกษาแห่งชาติ (National Center for Education Statistics) 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education) ผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ (ชาวอเมริกัน
ประมาณ 43 ล้านคน) 21 เปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้หนังสือต�่า ซ่ึงหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถ
แปลความหมายจากส่ิงท่ีอ่านได้  ไม่สามารถเปรียบเทียบและแยกแยะความแตกต่างของข้อมูลท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือท�าการอนุมานพื�นฐานจากส่ิงท่ีพบในหน้านั�นได้
  ตามข้อเท็จจริงนั�น ก็ไม่ยากท่ีจะเข้าใจว่า ท�าไมเราถึงกลายเป็นประเทศท่ีนิยมการส่ือสาร
ด้วยภาพ หากคนอเมริกันจ�านวนมากอ่านหนังสือไม่ออก วิธีท่ีดีท่ีสุดในการเข้าถึงทุกคนคือการแสดง
ภาพให้พวกเขาดู การเรียนรู้ท่ีจะอ่าน เป็นงานท่ีซับซ้อนซ่ึงต้องได้รับการฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีโดยครู
ท่ีมีความเช่ียวชาญและความมุ่งม่ันอยา่งต่อเน่ืองของนกัเรียน การเข้าใจภาพเปน็ทักษะของเดก็แรกเกดิ
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การอ่าน้ โดย สัก็อตต์ ทูโรวิ์ (Scott Turow)

14  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

สก็อตต์ ทำูโรว์ (Scott Turow) 
	เป็็นึ่ที่นึ่�ยคำว่�มเก่�แก่และอด้่ต
นึ่�ยกสีม�คำมนึ่ักเขึ้่ยนึ่	Authors	
Guild	เป็็นึ่ผิ้้เขึ้่ยนึ่นึ่ว่นึ่ิย�ยขึ้�ยด้่

หล�ยเร่�องรว่มถึ่งหนึ่ังสี่อ	
Presumed	Innocent	(คำิด้ว่่�

บริสีุที่ธ์ิ์ไว่้ก่อนึ่),	The	Burden	of	
Proof	(ภ�ระรักพิส้ีจน์ึ่ใจ)	และ	

Identical	(ฝ�แฝด้)	
หนัึ่งส่ีอเล่มล่�สุีด้ขึ้องเขึ้�ค่ำอ	

The	Last	Trial	(คำด่้สุีด้ท้ี่�ย)	
ซ่ั�งเป็็นึ่หน่ึ่�งในึ่ชุื่ด้นึ่ว่นิึ่ย�ย	

Kindle	County

“ ผมไม่เข้าใจว่าผมมีชีวิต
อยู่มานิานิได้อย่างไร
โดยไม่รู้ว่าอ่านิยังไง 

นิึกไม่ถึงว่าผมได้พัลาดอะไรไปีมากมาย

คาร์ู้ล แซึ่นเดอร์ู้ส (CARL SANDERS) 
สโม่สรู้โรู้ตารู้ีเคโนชิา (Rotary Club of 

Kenosha), ว่ิสคอนซึ่ิน 
จากเรืู้�อง “Hiding Out” (หลบซ่ึ่อน) 

ฉบับเดือนเม่ษายน 2559



อย่างเห็นได้ชัด จากผลการวิจัยในปี 2552 ท่ีตีพิมพ์ซ��าโดยสถาบันสุขภาพแห่ง
ชาติ เด็กอายุน้อยกว่าสองขวบสามารถดูภาพและเรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยงค�ากับ
วัตถุท่ีพวกเขาเห็น การส่ือสารด้วยภาพนั�นมีมาแต่ก�าเนิด ดังนั�นจึงง่ายกว่ามาก
  แต่อะไรท่ีว่าง่ายอย่างท่ีพวกเราทุกคนรู้ ไม่จ�าเป็นต้องดีกว่า หาก
ภาพวาดในถ��าสามารถพูดได้หมด มนุษย์ก็ไม่จ�าเป็นต้องพัฒนาการเขียน จาก
การท่ีให้ความส�าคัญกับภาพหรือการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ นักการศึกษาท่ัว
สากลจึงแทบจะมุ่งชี�ไปท่ีความเข้าใจและการท�างานของสมองท่ีเพ่ิมขึ�นอย่าง
ยอดเยี่ยม รูปแบบปิรามิดแห่งความรู้ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ท่ีดีขึ�น 
จึงท�าให้การอ่านเกิดขึ�น
 อย่างไรก็ตาม การส่ือสารด้วยภาพเป็นเร่ืองเทอะทะและไม่เน้น
อะไรท่ีชัดเจน ภาพอาจส่ือความหมายได้หลายพันค�า แต่เป็นค�าท่ีคุณอยาก
ได้ยินหรือไม่? ผมมักจะโกรธเวลาผมค้นในอินเทอร์เน็ตเพ่ือหาวิธีซ่อมปัญหา
เล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เช่น วิธีถอดหลอดไฟัขาดออกจากซ็อกเก็ตท�าได้
อย่างไร ผลการค้นหาต้นๆ ท่ีได้คือจะเป็นวิดีโอ แต่ผมไม่อยากใช้เวลา 10 นาที
ในการดูวิดิโอสอนให้ท�าเองท่ีมีคนตั�งใจดีท�าออกมา เพ่ือให้เราเปล่ียนตัวเองเป็น
คนเก่งในการใช้เคร่ืองมือ ผมอยากตะโกนดังๆ ว่า ให้เขียนบอกวิธีการซ่อมมา 
เพ่ือว่าผมจะได้เรียนรู้ได้ในเวลาไม่ก่ีวินาที เพ่ือท่ีจะไม่ท�าให้โคมไฟัเสียหาย
 ข้อความท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมีผลต่อสังคมอย่างเห็นได้
ชัด แม้ว่าผมจะไม่เก่งในเร่ืองดนตรีฮิปฮอป แต่ผมก็ชอบค�าคล้องจองของมัน 
นักอ่านคือผู้น�า ผู้จัดการในองค์กรของคุณมีเวลารัดตัวจะไม่ไปท�าเร่ืองแสงสี
เสียงและตัดต่อวิดีโอเพ่ือใช้ส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา และ เธอก็จะไม่ส่ือสาร
วันละหลายครั�งอย่างแน่นอน เธอจะเขียนบันทึกสั�นๆ และส่งให้อ่าน
  การรู้หนังสือและการเขียนได้ดี เป็นทักษะท่ีผมเรียกว่า “ทักษะ
ของขุนนางจีน” ซึ่งหมายถึงกลุ่มชนชั�นสูง ท่ีปกครองจักรวรรดิจีน ส�าหรับ
อนาคตภายหน้าในสหรัฐอเมริกา ผู้คนท่ีอยู่ในชนชั�นสูงของสังคม จะอ่านและ
เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว กฎิหมายไม่ว่าจะเป็นการเขียนสัญญาหรือออก       
พระราชบัญญัติล้วนเก่ียวกับค�าพูด การท�างานเป็นทีม อาจมีความส�าคัญใน
ธุรกิจ แต่กรณีศึกษาท่ีโรงเรียนสอนธรุกิจ (B-school) การพจิารณานกัเรียนจะ
ดูจากการน�าเสนอด้วยลายลักษณ์อักษรเป็นล�าดับแรก วิศวกรต้องเก่งตัวเลข 
แต่เวลามีปัญหาพวกเขาจะเขียนวิธีการแก้ไขเป็นค�าพูดบนกระดาษและส่งไป
ในองค์กร
 ดังนั�น เหมือนผมมองเข้าไปในลูกแก้ว มันคือกลุ่มผู้อ่านท่ีรู้หนังสือ
ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะรวมถึงคนจ�านวนมาก-ท่ีชอบอ่านหนังสือ-เพ่ือการ           
พักผ่อนด้วย ถ้าประสิทธิภาพของการอ่านหมายถึงวิธีการดูดซับข้อมูล ก็จะมี
กลุ่มผู้ท่ีเช่ือว่าพวกเขาเรียนรู้จากการอ่านข่าวได้มากกว่าการดูหนัง 90 วินาที
บนโทรทัศน์ และกลุ่มท่ีพบว่าการใช้เวลาสองช่ัวโมงกับการอ่านชีวประวัติจะ
ท�าให้ชีวิตดีขึ�นและคุ้มค่ากว่าการดูภาพยนตร์ ความจริงท่ีคุณก�าลังอ่านนิตยสาร
นี� เป็นข้อพิสูจน์ประเด็นของผม
  อย่างไรก็ตาม มันก็มีด้านที่น่าเศร้ากว่าตามคาด สิ่งที่ผมก�าลังจะ
อธิบายคือ สังคมท่ีรู้หนังสือและเขียนหนังสือได้ดี ถูกก�าหนดให้เป็นเคร่ืองแสดง
ความแตกต่างทางชนชั�น-มากขึ�นเร่ือยๆ ความแตกต่างของอ�านาจท่ีปลูกฝัง
และความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ และ ความไม่พึงพอใจท่ีมีอยู่ วัฒนธรรม
การส่ือด้วยภาพท่ีเพ่ิมมากขึ�น ก�าลังหลอกล่อให้ชาวอเมริกันบางคนตก         
หลุมพราง อยูใ่นกับดักเกมท่ีพวกเขาถูกก�าหนดให้เล่นจากเบื�องหลังตลอดเวลา 
ประเด็นวิกฤตเก่ียวกับการอ่าน ไม่ใช่ว่ามันจะไปรอดหรือไม่ แต่เก่ียวกับส่ิงท่ี
พวกเราควรจะต้องท�าเพ่ือสร้างทักษะการอ่านให้ดีขึ�นอย่างท่ัวถึงมากกว่า

“ผมเชื�อว่าเงินิอะไรก็ตามที�ผมมี เปี็นิของสังคม 
ผมเปี็นิเพัียงผู้ดูแลในิช่วงสั�นิๆ 

ผมไม่ได้มีติดตัวมา และไม่สามารถนิ�าติดตัวไปีได้

รู้าวิ่ชิานการ์ู้ ดาโกย้ (RAVISHANKAR DAKOJU) 
สโม่สรู้โรู้ตารู้ีบังกาลอรู้์ (Rotary Club of Bangalore) 

ปรู้ะเทุศ์อินเดีย
จากเรืู้�อง “การู้คิดและการู้ให� – ยิ�งใหญ่เสม่อ” 

ฉบับเดือนมี่นาคม่ 2562

“เตียงในิโรงพัยาบัาลครึ�งหนิึ�งของโลก
ถูกจับัจองโดยผู้ปี่วยที�เปี็นิโรคติดต่อทางนิ��า 

มีผู้คนิมากกว่าพัันิล้านิคนิไม่สามารถเข้าถึงนิ��าดื�มสะอาด 
นัิ�นิเป็ีนิความวุ่นิวายรุนิแรงของศตวรรษที� 21

ฟาติม่า ลาม่าไม่ แลงลอยส์ (FATIMA LAHMAMI LANGLOIS) 
ของสโม่สรู้โรู้ตารีู้ม่อนทุรีู้ออล

จากเรืู้�อง “Philanthropy Matchmakers” (จับค่้การู้กุศ์ล)
ฉบับเดือนกรู้กฎาคม่ 2562

“ ปีีนิั�นิในิโอซาก้า ได้หล่อหลอมชีวิตผม 
ท�าให้ผมมีพัื�นิฐานิมั�นิคง 

และกล้าที�จะกางปีีก เดินิทางไปีทั�วโลก”

แอนโทุนี� สโลดเคาว่์สกี� (ANTONI SLODKOWSKI) 
เยาว่ชินแลกเปลี�ยนของโรู้ตารีู้ จากโปแลนด์ส่้ญี�ปุ�น จากเรืู้�อง 

“Passport to Adventure“ (ผจญภัยในต่างแดน) 
ฉบับเดือนกันยายน 2563



สโมสรโรตารีนิครศรีธรรมราชุ
ชื่่ว่ยเหล่อผิ้้ป็ระสีบภัยนึ่ำ��ที่่ว่ม	

ณ	บ้�นึ่โก้งโคำ้ง	อ.ป็�กพนึ่ัง	
และบ้�นึ่บ�งเตย	อ.เม่อง	

จ.นึ่คำรศร่ธ์รรมร�ชื่

 เรามาน่ังรถเหาะกันสักประเดี�ยว และขับเข้าไปใน 
ปี 2573 ไปดูว่าอนาคตของการเดินทางจะเป็นอย่างไร
  ข่าวร้ายก็คือบางทีเราอาจจะยังไม่มีรถเหาะได่ใน
ตอนนั�น แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะผลักดันให้          
เกิดหลายส่ิงหลายอยา่งให้ได้เห็น และเป็นเร่ืองใหญ่ในทศวรรษ
หน้า
 ความเจริญก้าวหน้าในด้านการระบุตัวตน-ทาง
ชีวภาพ เช่น ใบหน้า จอตา และการจ�าแนกลายนิ�วมือ จะชกัน�า
ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงครั�งใหญ่ท่ีสุด การช�าระเงินสด ก�าลัง
จะหมดไป และก�าลังจะกลายเป็นอนุสรณ์ในอดีต ส่ิงท่ีคุณอาจ
ต้องใช้เพ่ือจับจ่ายของบางอย่าง ก็แค่สัมผัสด้วยปลายนิ�ว   
 โรงแรมในเครือและบริษัทรถเช่าหลายแห่งได้น�า
เทคโนโลยเีหล่านี�มาใช้แล้ว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวเข้าห้องและขับ
รถยนต์ได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ เคร่ืองอ่านหนังสือเดินทาง
อัตโนมัติ ท่ีสนามบินนานาชาติหลายแห่งกลายเป็นเร่ืองธรรมดา 
ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางข้ามประเทศ
ได้โดยเพียงแค่สแกนใบหน้า
  ในภาคอตุสาหกรรม ก็เร่ิมมีการใช้หุ่นยนต์ครั�งใหญ่
เช่นกัน ภายในสิบปีข้างหน้า คาดว่าจะได้เห็นหุ่นยนต์ท่ีโต�ะ
ประชาสัมพันธ์ของโรงแรม และเคาน์เตอร์เช็คอินของ             
สายการบิน หุ่นยนต์ซ่ึงได้รับการพัฒนาเทคโนโลยใีนการจดจ�า
เสียงจะเป็น “คน” ประจ�าเคร่ืองโทรศัพท์บนเคร่ืองบิน ในการ
บริการลูกค้า การโทรอาจยังเป็นเร่ืองหงุดหงิดเหมือนในอดีต 
แต่ตามสมมตฐิานการรอสายจะลดลงเปน็ศูนย ์รถยนตไ์ร้คนขับ
ซ่ึงน�ามาใช้บริการเรียกรถโดยสารอย่างแพร่หลาย จะส่ง                 
ผู้โดยสารข้ามฟัากจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงขึ�นอยู่กับสถานท่่ี
  ทันทีท่ีถึงจุดหมายปลายทาง นักเดินทางในอนาคต
จะสามารถติดต่อกับผู้ช่วยส่วนบุคคล เพ่ือท�าการจองแบบ
ดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผู้ช่วยนี�ในความเป็นจริงก็คือ
หุ่นยนต์ ที่ใส่ข้อมูลความชอบส่วนตัวจ�านวนมากของผู้ใช้ โดย
จะจัดการเรื่องโลจิสติกส์ทั�งหมด เกี่ยวกับการค้นหาโรงแรม 
อาหาร การจัดส่ง และสถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว จะ
โต้ตอบโดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ไม่ว่าอุปกรณ์นั�นจะเป็น
โทรศัพท์ นาฬิกา แว่นตา หรือสิ่งที่เรายังไม่มีให้เห็น
 ภายในปี 2573 การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 
(Augmented Reality (AR)) และ ภาพเสมือนจริง (Virtual 
Reality (VR)) จะแพร่หลาย ด้วยเทคโนโลยี AR ข้อมูลที่สร้าง
ด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถซ้อนทับบนวัตถุในโลกแห่งความจริง
ได้ นักเดินทางจะท�าแค่ใช้อุปกรณ์ของตนชี�ไปยังสถานท่ีท่ี        
โด่งดัง หรือส่ิงมหัศจรรย์ธรรมชาติก็จะได้รับภาพหรือเสียง  
ซ้อนทับเก่ียวกับสถานท่ีพิเศษนั�น ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี 
VR ซ่ึงโดยพื�นฐานแลว้ เป็นการจ�าลองประสบการณใ์นโลกแหง่
ความจริงท่ีสร้างขึ�นด้วยคอมพิวเตอร์ อาจมีผลท�าให้เราต้อง
เปล่ียนค�านิยามของการเดินทางใหม่ ในอีกไม่ก่ีปีใครๆ ก็
สามารถ “เดินทาง” ไปท่ีไหนก็ได้โดยง่ายๆ เพียงแค่ตบหูฟััง

 นอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้ว การระบาดของโรค
โควิด-19 และผลพวงของมัน จะผลักดันให้เกิดแนวโน้มส�าคัญ
หลายประการในทศวรรษหน้า ในปี 2563 การระบาดของโรค
ได้ส่งผลให้ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเคร่ืองบินเข้าสู่     
ช่วงถดถอย นักท่องเท่ียวมีปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยการอยูบ่า้น 
และให้ความส�าคัญกับรถยนต์มากกว่าการเดินทางทางอากาศ  
 ภายในปี 2573 ความกลัวการแพร่ระบาดของโรค 
เม่ือมองย้อนกลับไปจะยังอยูอี่กนาน แต่ความห่วงเร่ืองสุขภาพ
และความปลอดภยั จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการท�ากิจกรรม
ต่างๆ อาทิ การออกค่ายและการท่องเท่ียว ในแบบภาพ         
เสมือนจริง (RV) ซ่ึงมีความเส่ียงน้อยกว่า
  เนื่องจากการเกิดโรคโคโรน่าไวรัส กระบวนการ
ตรวจสอบ “สุขอนามัย” จะยังอยู่กับเราตลอดปี 2563 ซ่ึง
เหมือนกับขั�นตอนการรักษาความปลอดภัยท่ีเกิดขึ�นหลังจาก
การโจมตีของผู้ก่อการร้าย 9/11 ซ่ึงหมายถึงอาจมีการวัด
อุณหภูมิเฉพาะจุดท่ีสนามบินบ่อยขึ�น หรือก�าหนดให้มี              
ใบประวติัการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองท่ีพสูิจน์ว่าผู้โดยสารปลอด
โรค ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บจุดหมายปลายทางและสถานการณ์ บางส่วน
ของข้อมูลนี�จะถูกจัดเก็บไว้ในประวัติชีวภาพ (biometric 
profiles) ของผู้โดยสาร ให้มองหาสายการบินและโรงแรมท่ีใช้
โอกาสจากความบ้านิยมในเร่ืองความสะอาด โดยเสนอการ
อัพเกรดห้องโดยสารท่ีท�าความสะอาดมากขึ�นหรือห้องชุดท่ี        
“มีการท�าความสะอาดอย่างล��าลึก” ในราคาท่ีแพงขึ�น
  ผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส ไม่ใช่จะมีแต่ด้านลบ
ทั�งหมด ข้อดีก็มีคือ ช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเน้นความ
ยั่งยืน มากกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 ได้ท�าลาย
สถิติในเรื่องของจ�านวนนักท่องเที่ยว แต่การที่มีผู้คนจ�านวน
มากเดินทางมากเกินไป ท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกประสบ
ปัญหาความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง
  ลองมองหาชุมชนและเมืองท่ีจ�ากัดจ�านวนผู้เข้า
เยี่ยมชม สถานท่ียอดนิยมอย่างเช่น เมืองอัมสเตอร์ดัม                 
ได้มีการใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว และสถานท่ีอ่ืนๆ ก็ก�าลังจะ         
เดินตาม นอกจากนี�เทศบาลเมอืงต่างๆ พยายามจ�ากดักิจกรรม
ของบริการแชร์ห้องพักอย่าง เช่น ธุรกิจ Airbnb ซ่ึงมี                 
ส่วนอยา่งมากตอ่การเตบิโตในภาคธรุกิจในชว่งทศวรรษท่ีผา่น
มา ส่วนด้านส่ิงแวดล้อมธุรกิจท่ีท�าลายสภาพภมิูอากาศรายใหญ่
ท่ีสุด 2 ราย คือ สายการบินและูเรือส�าราญจะถูกกดดันมากขึ�น 
เพ่ือให้น�าเทคโนโลยีท่ีไม่ปล่อยมลพิษหรือก�าซเรือนกระจกมา
ใช้ เคร่ืองบนิในอนาคตจะใช้เชื�อเพลงิไฮโดรเจนและเรือส�าราญ
อาจใช้ไฟัฟ้ัาทั�งหมด
 ผลรวมของมาตรการเหล่านี� อาจท�าให้ต้นทุน       
การเดินทางโดยรวมสูงขึ�น และภายในปี 2573 นักเดินทางจะ
ต้องวางแผนการเดินทางไกลให้น้อยลง อย่างไรก็ตามข่าวดีคือ
การเดินทางของพวกเขามีแนวโน้มท่ีจะสนุกสนาน และดีกว่า
เดิมส�าหรับในโลกใบนี�

ก า ร เ ดิ น้ ท า งก า ร เ ดิ น้ ท า ง
โดย มาร์ค เบเกอร์ (Mark Baker)
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นิายมาร์ค เบเกอร์ 
เป็็นึ่นัึ่กเข่ึ้ยนึ่เก่�ยว่กับก�รเดิ้นึ่ที่�ง

อย้่ท่ี่�กรุงป็ร�ก	ได้้เข่ึ้ยนึ่หนัึ่งส่ีอ
แนึ่ะนึ่ำ�ก�รเดิ้นึ่ที่�ง	30	เล่ม	

จัด้พิมพ์โด้ย	สีำ�นัึ่กพิมพ์	โฟื้ด้อร์,	
ฟื้รอมเมอร์,	โลนึ่ล่�แพลเน็ึ่ที่	และ

อ่�นึ่ๆ	ง�นึ่เข่ึ้ยนึ่เก่�ยว่กับ
ก�รเดิ้นึ่ที่�งขึ้องเขึ้�ยังม่ป็ร�กฎในึ่

นิึ่ตยสี�รเนึ่ชัื่�นึ่แนึ่ลจ่โอกร�ฟิื้ก
แที่รเว่อเลอร์	(National	
Geographic	Traveler),	
ว่�รสี�ร	เด้อะว่อลล์สีตร่ที่	

(the	Wall	Street	Journal),	
หนัึ่งส่ีอ	วั่นึ่เด้อร์ลัสี	

(Wanderlust)	และสิี�งพิมพ์อ่�นึ่	ๆ
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Online Seminar ยุทธิศาสต์ร์การส่่อสาร
โด้ย	เด้ว่ิด้	อเล็กซั�นึ่เด้อร์	ป็ระธ์�นึ่เจ้�หนึ่้�ที่่�ด้้�นึ่ก�รสี่�อสี�รและผิ้้จัด้ก�รที่ั�ว่ไป็โรต�ร่สี�กล
 เดวิดเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบในการน�าข้อมูลข่าวสารของโรตารี ท่ีเหมาะสมในกรอบของ
แบรนด์โรตารี เพ่ือส่ือสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ เดวดิกล่าวว่า เวลานี�เป็นจังหวะท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะ
โหมส่ือสารเร่ืองราวของโรตารีต่อสาธารณะ ท่ีเช่ือเช่นนี�เพราะเหตุว่าโรตารีคือองค์กรท่ีมีเร่ืองราวดีๆ ท่ี
สาธารณชนต้องการรู้ เพราะพวกเขาต้องการการเปล่ียนแปลง ซ่ึงโรตารีมีส่ิงท่ีพวกเขาต้องการ ดังนั�น 
เราจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องท�าให้เขาเข้าใจว่าอะไรท่ีองค์กรโรตารีท�าอยูนี่� จะมีผลต่อชีวิตของเขาอยา่งไร และ
ต่อโลกอย่างไร ภารกิจของเราไม่เพียงแต่จะต้องขยายการรับรู้นี�ออกไปสู่คนจ�านวนมากขึ�น เร็วขึ�น         
เรายังต้องเสนอหนทางการเข้าร่วมกิจกรรมแก่ผู้สนใจ โดยสโมสรโรตารีต้องปรับตัวเองให้มีความยืดหยุน่ 
เพ่ือท่ีจะต้อนรับผู้ท่ีมีความตั�งใจดีเข้าร่วมองค์กรทางใดทางหน่ึง และเน้นกิจกรรมสโมสรท่ีจะสร้างผลท่ี
ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างจริงจัง 
 ในการนี�คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้อนุมัติโครงการเพ่ือการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่แบรนด์โรตารีดังนี�คือ
 • หนึ่งเดียว (One Voice)
 • ทูตแบรนด์โรตารี (Brand Ambassador)
 • เรื่องดีๆ ของคนโรตารีและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ (Member & Supporter Experience)
 • ท�ากิจกรรมให้เหมือนออกงาน (Event Based Activations)

การทำาแบรนด์ให้เสมอต์้นเสมอปลายและสร้างความภักดีในแบรนด์โรต์ารี
โด้ย	แพที่ที่ริคำ	น้ึ่ว์่เนึ่สี	ผ้้ิอำ�นึ่ว่ยก�รฝ่�ยส่ี�อสี�รและออกแบบระดั้บสี�กล รับผิิด้ชื่อบในึ่กิจก�รเก่�ยว่กับ
คำว่�มคิำด้ริเริ�ม	สีร้�งคำว่�มตระหนัึ่กร้้ในึ่แบรนึ่ด์้อย่�งเสีมอต้นึ่เสีมอป็ล�ย	และก�รสีร้�งคำว่�มเป็็นึ่อันึ่หน่ึ่�ง
อันึ่เด่้ยว่กันึ่ขึ้องแบรนึ่ด์้โรต�ร่
 แพททริค เน้นให้เข้าใจถึงความส�าคัญของโครงการ One Voice (หน่ึงเดียว) ท่ีโรตารีท่ัวโลก
จะต้องแสดงออกถึงตราสัญลักษณ์ท่ีทรงพลังเพียงอันเดียว โดยเดิมก�าหนดให้ทุกภาคโรตารีท่ัวโลก ใช้
แบบตราสญัลักษณ์มาตรฐานของโรตารภีายในเดอืนมิถุนายน 2563 แตด้่วยสถานการณโ์รคโควดิ-19 จึง
ขยายเวลาออกเป็นเดือนธันวาคม 2563 และสโมสรโรตารีตลอดจนองค์กรย่อยอื่นๆ ภายในปี 2564

ปฏิทินร่วมสำาหรับนิต์ยสารโรต์ารี การจัดทำาแผู้นงานของบรรณาธิิการนิต์ยสารโรต์ารี
โด้ย	เอว่�	ยซ่้ั�	ผิ้อ้ำ�นึ่ว่ยก�รฝ่�ยบที่คำว่�มและดิ้จทิี่ลั	รบัผิดิ้ชื่อบในึ่ก�รจัด้ก�รบที่คำว่�มและป็ระสีบก�รณ์
ผิ้้ใชื่้ผิ่�นึ่สี่�อเว่็บไซัต์	สี่�อสีังคำมออนึ่ไลนึ่์	และสี่�อนึ่ิตยสี�ร
 เอวา เน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการก�าหนดปฏิทินเนื�อหาของนิตยสารโรตารี
ซึง่จะช่วยเพ่ิมพลงัการน�าเสนอเร่ืองราวของโรตารีทีใ่ห้ผลกระทบทีบ่วกมากขึ�น โดยเอวาได้แนะน�าจอห์น 
เรซิก ผู้ออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ให้แก่นิตยสารโรตารี

ร้ปลักษณ์จากการออกแบบใหม่ของนิต์ยสารโรต์ารี
โด้ย	จอห์นึ่	เรซัิก	ผิ้้ออกแบบร้ป็ลักษณ์ใหม่ให้แก่นึ่ิตยสี�รโรต�ร่
 จอหน์กล่าวว่า ปัจจุบันนิตยสารโรตารไีด้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านใหมเ่พ่ิมขึ�น ไดแ้ก่เยาวชนหนุ่มสาว
ท่ีเป็นสมาชิกโรทาแรคท์ และกลุ่มสุภาพสตรีอายุน้อยกว่า 40 ปี เราจึงมีความคิดเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็รักษารูปแบบท่ีกลุ่มผู้อ่านเดิมคุ้นเคยไว้ด้วย อย่างไร
ก็ตามการปรับปรุงยังมีวัตถุประสงค์หลักในการส่ือให้ผู้อ่านเห็นถึงความทันสมัยของนิตยสารฉบับนี�
มีค�าถามว่า ท�าไมจึงต้องเปลี่ยนชื่อนิตยสารจากเดอะโรแทเรียน เป็น “โรตารี” ค�าตอบคือ
 1. ค�าว่า Rotary เปิดกว้างแก่ผู้อ่านทั่วไปให้สัมผัสประสบการณ์ในโรตารีมากขึ�น
 2. ค�าว่า Rotary สอดรับกับโครงการ “หนึ่งเดียว” หรือ One Voice
 3. ค�าว่า Rotary ยังเป็นการปรับเทียบเคียงกับกระแสที่รับรู้กันในวงการนิตยสารปัจจุบัน
 โดยหลักการแล้วเราปรับเปล่ียนนิตยสารให้มีรูปภาพท่ีใหญ่ขึ�นเพ่ือดึงดูดความสนใจผู้อ่าน 
จัดท�าโครงสร้างภายในเนื�อหาท่ีช่วยให้ผู้อา่นท�าความเข้าใจง่ายและเร็วขึ�น มีภาพกราฟัฟิักเพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจและจดจ�าได้มากขึ�น โดยการเปล่ียนแปลงใหญ่ๆ คือเปล่ียนช่ือจาก “เดอะโรแทเรียน” มาเป็น 
“โรตารี” และเล่ือนต�าแหน่งช่ือนิตยสารจากขวามาซ้ายมือ

ข้อคิดจากมิสเต์อร์แม็กกาซีน ซาเมียร์ ฮัสนี “จงรักผู้้้อ่านของท่าน”
โด้ย	ด้ร.	ซั�เม่ยร์	ฮัสีนึ่่	ศ้นึ่ย์นึ่ว่ัตกรรมนึ่ิตยสี�ร	มห�ว่ิที่ย�ลัยมิสีซัิป็ซัิป็ี
 ดร. ซาเมียร์ ฮัสนี เป็นชาวทริโปลี ประเทศเลบานอนโดยก�าเนิด ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโท
ด้านการหนังสือพิมพ์ และปริญญาเอกคณะเดียวกันจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี เขาได้ให้หลากหลายความ
เห็นและความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดท�านิตยสาร
 ในการสัมมนาครั�งนี� เขาเริ่มการบรรยายด้วยสมการคณิตศาสตร์ 3+4+5+4+4 = X x Y
(โดยที่ x คือผู้อ่านหรือในที่นี�คือสมาชิกโรตารี ส่วน Y คือสื่อและรูปแบบการเผยแพร่ข่าวสารที่มีอยู่)
 เร่ิมจากปริศนาตั์วเลขชุ่ดแรก 3 หมายถึงสถานภาพของมนุษย์ท่ีเราไขว่คว้าตลอดการด�ารง

Rotary Magazine
Rotary : นิตยสารโรตารี
 ในโอกาสที่นิตยสาร “โรตารี” หรือชื่อเดิม
ท่ีเรารู้จักกันคือ “เดอะโรแทเรียน” ได้ถูกตีพิมพ์มาอยา่ง
ยาวนานถึง 110 ปีในปีนี� กองบรรณาธิการนิตยสาร         
โรตารีประเทศไทย จึงได้น�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ
ทิศทางนิตยสารโรตารี โดยเนื�อหาทั�งหมดนี�ได้สรุปมา
จากการสัมมนาเครือข่ายส่ือโรตารีระดับสากล ซ่ึงก็คือ
การสัมมนาบรรณาธิการนิตยสารเดอะโรตารี ภาคพื�น
เอเชียแปซิฟิัค ในรูปแบบเสมือนจริงหรือเรียกสั�นๆ ว่า
สัมมนาออนไลน์ เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563          
กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยน�าโดย               
อน. วาณิช โยธาวุธ บรรณาธิการ ได้เข้าร่วมสัมมนากัน
อย่างพร้อมเพรียง
 ดอนน่า  คอตเตอ ร์  ผู้ประสานงาน               
คณะกรรมการนิตยสารและการส่ือสารโรตารี เป็น           
ผู้ด�าเนินการสัมมนา แจ้งว่าสาเหตุท่ีก�าหนดให้มีการ
สัมมนาครั�งนี�เน่ืองจากมีความต้องการเป็นจุดร่วม ท่ีเป็น
พื�นท่ีแสดงความคิดเห็นได้ จากความหลากหลายของ
ปัญหาท่ีท้าทายในการท�านิตยสารของโรตารีในแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพาะในปจัจุบัน ท่ีทุกคนก�าลังเผชิญหน้า
กับภัยคุกคามของโรคระบาดและปญัหาหนกัหน่วงต่างๆ 
การน�าเสนอรปูแบบการประชุมแบบนี� อาจเป็นหนทาง
หน่ึงท่ีจะคงอยู่ต่อไปอีกยาวนานในอนาคต และเป็น       
รูปแบบท่ีใช้ได้ส�าหรับการประชุม สัมมนาระดับย่อยลง
ไปในระดับภูมิภาคด้วย โดยในวันนี�ได้เชิญวิทยากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในแต่ละด้านมาบรรยายให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ ดังนี�



ชีวิต (เปรียบเหมือนเรือ 3 ล�า ท่ีช่ือ Ownership, Membership และ 
Showmanship)
 •	Ownership	ค่ำอคำว่�มต้องก�รเป็็นึ่เจ้�ขึ้องท่ี่�ม่ม�แต่กำ�เนิึ่ด้	เร�เกิด้
ม�พร้อมกับม่อท่ี่�กำ�ไว้่	 และตลอด้ช่ื่วิ่ตเร�ก็พย�ย�มย่ด้เอ�สิี�งต่�งๆ	 ม�เป็็นึ่								
ขึ้องเร�
	 •	Membership	คำ่อคำว่�มต้องก�รเป็็นึ่สี่ว่นึ่หนึ่่�งขึ้องกลุ่มหร่อองคำ์กร	
ต้องก�รก�รยอมรับขึ้องสีังคำมรอบขึ้้�ง
	 •	Showmanship	คำอ่คำว่�มต้องก�รให้เป็็นึ่ที่่�รกัด้้ว่ยก�รอว่ด้ศกัยภ�พ
ขึ้องตนึ่เอง	แสีด้งออกว่่�เร�ที่ำ�ได้้ในึ่สีิ�งที่่�คำนึ่อ่�นึ่ที่ำ�ไม่ได้้	และจะที่่�งเร�
ปริศนาต์ัวเลขชุ่ดที่สองค่อ 4
 หมายถึงกฎิ 4 ข้อของนกัหนงัสือพมิพ์นัน่คอื News, Views, Review 
และ Preview
 นักหนังสือพิมพ์น�าเสนอผลงานผ่าน ข่าวสาร (News) ที่จะต้องมี
ความเห็นของคนท่ีเก่ียวข้อง (Views) ซึ่งจะท�าให้เราได้บทเรียนหรือบทสรุป 
(Review) ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ (Preview) แก่สังคม
ปริศนาชุ่ดที่สามค่อเลข 5
 คือ ปริศนาธรรมสี่ประการของโรตารี บวกกับ 1 ข้อเสริมเป็น 5 นั่น
คือ ไม่ว่าคุณจะคิด พูด หรือท�าอะไร ถามตัวเองว่า 
  1.	เป็็นึ่คำว่�มจริงหร่อไม่	(Is	It	The	Truth?)	
		 2.	มค่ำว่�มเที่่�ยงธ์รรมกบัที่กุคำนึ่หรอ่ไม่	(Is	It	Fair	To	All	Concerned?)
		 3.	 นึ่ำ�ไมตร่และมิตรภ�พที่่�ด้่ขึ้่�นึ่หร่อไม่	 (Will	 It	 Build	 Goodwill	
and	Better	Friendship?)
		 4.	เป็็นึ่ป็ระโยชื่นึ่์แก่คำนึ่ทีุ่กฝ่�ยหร่อไม่	(Will	It	be	Beneficial	To	
All	Concerned?)
		 5.	ม่คำว่�มสีนึุ่กไหม	(Is	It	FUN	for	all?)
ปริศนาต์ัวเลขชุ่ดที่สี่ค่อ เลข 4 คือภารกิจของชาวโรตารี นั่นคือ
  1.	Club	Service
		 2.	Vocational	Service
		 3.	Community	Service	
		 4.	International	Service
ปริศนาตั์วเลขชุ่ดสุดท้ายค่อเลข 4 ภารกิจของของนักหนังสือพิมพ์ ที่ต้องน�า
เสนอผ่านผลงานของเขาคือ
  1.	Fun	ต้องสีนึุ่กกับง�นึ่	และที่ำ�ให้ผิ้้อ่�นึ่สีนึุ่ก
		 2.	Fame	ต้องรักษ�ชื่่�อเสี่ยงที่ั�งขึ้องตนึ่เอง	องคำ์กร	และสี่งเสีริมชื่่�อ
เสี่ยงขึ้องผิ้้อ่�นึ่
		 3.	Fortune	ต้องเชื่่�อว่่�ก�รที่ำ�ง�นึ่หนึ่ังสี่อพิมพ์คำ่อคำว่�มโชื่คำด้่	ที่่�ได้้
ที่ำ�สีิ�งที่่�รักจะที่ำ�
		 4.	Fact	ต้องย่ด้มั�นึ่ในึ่ขึ้้อเที่็จจริง
 นั่นคือ สมการและปริศนาตัวเลขที่ผูกพันนักหนังสือพิมพ์และคนใน
โรตารทีีจ่ะท�าหนงัสอื ซึง่สดุท้ายแล้วเรามีหลักการท่ีเหมือนกันเพียงหลักการเดียว
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภานการณ์แบบปัจจุบัน ยุคแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ
จะอยู่ในช่วงวิกฤตโรคระบาดปี 1918 หรือในช่วงสงครามโลกครั�งที่ 2 หรือช่วง
เศรษฐกิจตกต�่าในยุคต้มย�ากุ้ง หรือแม้แต่ตอนที่เศรษฐกิจดิจิตอลรุ่งเรืองในปี 
2009 ต่างมีอะไรอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน -- แบรนด์ที่ดียังมีเรื่องราวดี ๆ  ที่จะบอก
กล่าวแก่ผู้คน เรื่องราวที่เพียงพอที่ผู้นิยมชื่นชอบในแบรนด์นั�นเห็นว่า ส�าคัญต่อ
เขาและจ�าเป็นที่จะต้องฟัังและติดตาม
 หัวใจของแบรนด์ต้องมีเรื่องราวที่ครบทั�งสามข้อ คือมากเพียงพอ 
ส�าคัญพอ และจ�าเป็น ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
 สุดท้ายคือ ลูกค้าต้องการฟัังเรื่องดีๆ จากคุณอย่างที่เขาเฝ้าคอยฟััง
และเคยฟัังมาตลอด ถามตัวเองว่า DNA ของคุณคืออะไร อย่าเปล่ียนเร่ืองเล่า 
อยา่หยดุเล่าเร่ือง น��าท่ีไหลผ่านไปแต่ตรงนี�คือแม่น��าสายเดิม โลกเปล่ียนแปลงมา
ตลอดและจะยงัคงเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ แบรนด์และแม็กกาซีนท่ีจะอยูร่อดต้อง
ยึดในหลักการ MVP
 M	=	Meeting	the	need	and	more	-	ต้องเติมเต็มคำว่�มต้องก�ร
ขึ้องล้กคำ้�	และแถึมขึ้องด้่ให้เกินึ่อิ�มด้้ว่ย
	 V	=	Validate	ตรว่จสีอบเร่�องที่่�จะบอกกล่�ว่ออกไป็ให้คำรบถึ้ว่นึ่ 
	 P	=	Preview	ที่ำ�ให้เห็นึ่ว่่�ในึ่อนึ่�คำตผิ้้อ่�นึ่หร่อล้กคำ้�จะได้้อะไร

แล้ว่จะเริ�มต้นึ่อย่�งไร	 จะร้้ได้้ยังไงว่่�ผ้้ิอ่�นึ่ต้องก�รอะไร	 ลองอ่�นึ่ขึ้้อคิำด้และ								
ข้ึ้อเท็ี่จจริงต่อไป็น่ึ่�
 1. ในยุคดิจิทัล ไม่มีใครต้องการนิตยสารแบบกระดาษอีกแล้ว 
 2. คนทั่วไปรู้สึกว่า การหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านตอนเช้า เป็นเรื่อง
ของคนแก่ 
 3. โมเดลธุรกิจที่ใช้ได้ในศตวรรษที่แล้ว ตอนนี�ถูกฝังในหลุมไปแล้ว
 4. เราไม่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์ แต่เรามีปัญหารูปแบบโมเดลและ
เนื�อหา
 5. การก�าหนดให้สมัครสมาชิกเป็นส่ิงท่ีดี แต่มันก็จะตามมาด้วย         
ค่าใช้จ่าย
 6. ข้อมูลของเรื่องๆ หนึ่งมีเป็นล้าน แต่มันไม่ได้สร้างความเข้าใจให้
เกิดขึ�นได้
 7. เราต้องเปิดประตูรับความเสี่ยง ลงมือท�าจริง ไม่ใช่เพียงแค่พูด
อย่างเดียว
 ทั�งเจ็ดข้อนี�ตั�งใจบอกให้เรารู้ว่า เราต้องเข้าใจข้อเท็จจริงที่พูด และ
น�ามนัไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ได้จรงิในอนาคต เราอยูใ่นยคุทีค่นแต่ละคนมชีวิีต
อยู่กันอย่างสันโดษ แต่ทุกคนเชื่อมโยงกันได้หมดผ่านเครือข่ายต่างๆ นี่คือการ
เว้นระยะห่างของสงัคม ทีเ่ราสามารถใช้ประโยชน์ให้เกดิขึ�นได้กบัธรุกจิทีเ่ป็นการ
พิมพ์หรือดิจิทัลก็ตาม 
 เราจะเข้าถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์ตรงนี�ได้อย่างไร คงต้องกลับ
ไปดูวิธีการพื�นๆ ที่เราลืมกันไปแล้วนั่นคือ
หน่ึ่�ง	-	ต้องหยุด้คิำด้แก้ไขึ้ป็มปั็ญห�ท่ี่�ยุ่งย�กท่ี่�เร�เผิชิื่ญหน้ึ่�อย้่ในึ่ขึ้ณะน่ึ่�
สีอง	-	เพร�ะผิ้อ่้�นึ่ขึ้องเร�กอ็ย้ใ่นึ่ภ�ว่ะยุง่ย�กนัึ่�นึ่เหม่อนึ่เร�	อ�จจะม�กกว่่�ด้้ว่ย
สี�ม	-	คิำด้ถ่ึงเฉพ�ะแต่ภ�รกิจและคำำ�มั�นึ่สัีญญ�ท่ี่�เป็็นึ่แบรนึ่ด์้ขึ้องเร�
ส่ี� 	 -	 ถึ�มตัว่เองว่่�	 ฉันึ่ที่ำ�อะไรได้้บ้�ง	 แบบท่ี่�ไม่ม่ใคำรจะที่ำ�ได้้	 โด้ยขึ้อ																		
คำว่�มช่ื่ว่ยเหล่อจ�กก้เกิ�ล
ห้�	-	ผ้้ิอ่�นึ่จะยอมจ่�ยเงินึ่	ถ้ึ�สิี�งน่ึ่�ช่ื่ว่ยเขึ้�ป็ระหยดั้เว่ล�	สีะด้ว่กและลด้ค่ำ�ใช้ื่จ่�ย
หก	-	กลับไป็ห�คำว่�มเป็็นึ่สี�มัญ
 “อะไรท่ีอย่้ยงคงกระพัน อะไรท่ีไม่เปล่ียนแปลง ส่ิงน้ันค่อ           
ความจริง” (พาร์เมนิเดส) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ส่ิงใดท่ีไม่สามารถท�าลายได้           
ส่ิงนั�นคือความจริง และขอเสริมด้วยค�ากล่าวของเฮลาคลิตัสท่ีว่า “ไม่มีใคร
สามารถยำ่าลงบนสายนำ้าท่ีจุดเดิมสองคร้ังได้” เพราะสายน��ายอ่มไหลเร่ือยๆ ไป
ข้างหน้า ไม่ย้อนกลับ หมายความว่าการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงคือสัจธรรม
 เราต้องรู้ความจริงท่ีว่า สมาชิกมีข้อจ�ากัดสองประการคือเวลาและ
สมาธิท่ีสั�น เพราะเราจะเห็นว่าเม่ือก่อนสายการบินแพนอเมริกาใช้เวลา 68 ปีใน
การบริการลูกค้าให้ครบ 50 ล้านคน แต่เดี�ยวนี� โปเกมอนเกมบริการลูกค้าใน
จ�านวนเดียวกันนี�ได้ครบภายในเวลาเพียง 19 วัน
 กลบัมาทีน่ติยสารโรตาร ีเราต้องยดึสมาชิกผูอ่้านเป็นหลกัและสมาชกิ
คือ ผู้ไม่ยึดติดรูปแบบ แต่บางครั�งก็ต้องนับว่าน่ีเป็นรูปแบบหน่ึง กระนั�นเราเอง
ก็ยังคงต้องม่ันคงกับดีเอ็นเอของเราเอง ผู้อ่านหรือสมาชิกมีความต้องการ          
หลากหลายและก�าหนดการท�างานของเรา 
 หากเราจะด�ารงชีวิตอยู ่ ในธุรกิจนี�  เราต ้องมีนวัตกรรมใหม่ 
(Innovation) ไม่ใช่คอยแต่ซ่อมแซมปรบัปรงุ (Renovation) อยูเ่รือ่ยไป รูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ�นก็ต้องตายไปสักวันและทดแทนด้วยนวัตกรรมใหม่ รูปแบบไม่ใช่
สิ่งที่เราจะยึดเป็นสรณะได้ ผู้อ่านเท่านั�นที่เราจะยึดเป็นสรณะได้ 
 เราจะต้องท�าตวัเองให้เป็น นกัสร้างประสบการณ์ ไม่ใช่แค่นกัเล่าเรือ่ง 
ท�าแบรนด์ให้มีชีวิตเหมือนคนๆ หนึ่งที่โต้ตอบกับผู้อ่านได้ และคุณต้องรักผู้อ่าน
อย่างจริงใจและตลอดไป เพราะการรู้จกัความต้องการ ความปรารถนาของผูอ่้าน
จะปูทางไปสู่การท�าให้องค์กรโรตารีอยู่ยั�งยืนยง

ถาม-ต์อบเกี่ยวกับผู้้้อ่านนิต์ยสารโรต์ารี
1.	ป็ัจจุบันึ่จำ�นึ่ว่นึ่ผิ้้อ่�นึ่นึ่ิตยสี�รโรต�ร่ที่ั�ว่โลกม่ก่�คำนึ่นึ่ับจ�กจำ�นึ่ว่นึ่ต่พิมพ์	
ค�าตอบ: 1,472,000 ฉบับ
2.	ก�รตระหนึ่ักร้้ในึ่ยุที่ธ์ศ�สีตร์แบรนึ่ด้์โรต�ร่	ชื่่ว่ยให้โรแที่เร่ยนึ่เขึ้้�ใจว่ิธ์่ก�รนึ่ำ�
เสีนึ่อเนึ่่�อห�ในึ่นึ่ิตยสี�รโรต�ร่ม�กนึ่้อยเพ่ยงใด้	
ค�าตอบ: เข้าใจ (67%) ยัง โดยขอให้ปรับปรุงเนื�อหาบ้าง (33%)



20  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

นิี�คือ
แผนิปีฏิบััติการของเรา

หลักสำ คัญ่ 4 ปีระการ แรกของเรา

เรา
เพัิ�มพัูนิ
ผลที�จะได้รับั



การเติบัโตในิโลกที�ขับัเคลื�อนิด้วยข้อมูล

เราทุกคนิต่างต้องการให้โรตารีมีเรื�องราวที�เล่าขานิเกี�ยวกับัการเปีลี�ยนิแปีลงที�ยั�งยืนิ แต่
หากเราไม่สามารถแสดงหลักฐานิในิเรื�องที�เราปีระสบัความสำ เร็จด้วยกันิอย่างเปี็นิรูปีธ์รรม
ได้ มันิก็เปี็นิการยากที�จะดึงดูดให้ผู้ทำ การเปีลี�ยนิแปีลงที�มีแรงบัันิดาลใจและมีนิวัตกรรม      
เข้าร่วมหรือเปี็นิหุ้นิส่วนิกับัเรา และมันิก็จะยิ�งยากขึ�นิไปีอีกที�จะปีรับัปีรุงโปีรแกรมและ
โครงการต่างๆ ในิแนิวทางที�มีความหมายจริงๆ

เราจะสามารถบัรรลุศักยภาพัเต็มความสามารถของเราได้โดยการพััฒนิาความสามารถ     
ในิการเก็บัรวบัรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เราสามารถคาดเดาว่าโปีรแกรมใดที�จะมีผลกระทบั
และโปีรแกรมใดที�จะต้องมีการปีรับัเปีลี�ยนิ นิอกจากนิี� การใช้สิ�งที�เราได้เรียนิรู้จากความ
พัยายามในิการขจัดโปีลิโอให้หมดไปี ทำ ให้เราสามารถมองหาแนิวทางที�จะเลียนิแบับัและ
กำ หนิดขนิาดของโปีรแกรมที�มีศักยภาพัเต็มเปีียมในิการสร้างการเปีลี�ยนิแปีลงที�ยั�งยืนิ

สิ�งที�เราจะทำ 
• ปีระยุกต์สิ�งที�เราได้เรียนิรู้จากการต่อสู้กับัโปีลิโอ มาใช้ในิเรื�องที�เนิ้นิความสำ คัญ่ (Areas of Focus) ทั�งหมดของเรา

• มุ่งความพัยายามและทรัพัยากรไปีในิโปีรแกรมซึ�งมีผลที�จะได้รับัสูงสุด

• สร้างความรู้ที�เกี�ยวกับัวิธ์ีการวัดผลและโครงสร้างพัื�นิฐานิที�เหมาะกับัโรตารี

เนิ้นิความสำ คัญ่
ในิปีระเด็นิและโครงการต่างๆ ที�มีความหมาย

สูงสุดต่อชุมชนิ

รวบัรวม
ข้อมูลก่อนิและหลังการทำ โครงการของท่านิ

 แบั่งปีันิ
เรื�องราวการเปีลี�ยนิแปีลงที�กำ ลังทำ อยู่

ซึ�งวัดผลได้

มุ่งมั�นิ
ที�จะพััฒนิาโครงการเหล่านิั�นิ เมื�อเวลาผ่านิไปี

ต้องการเรียนิรู้มากขึ�นิหรือไม่
อ่านิแผนิปีฏิบััติการฉบัับัสมบัูรณ์ที� rotary.org/actionplan

สิ�งที�สโมสรของท่านิสามารถทำ ได้



22  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

เรา
ขยาย
การเข้าถึง

นิี�คือ
แผนิปีฏิบััติการของเรา

หลักสำ คัญ่ 4 ปีระการแรก ของเรา



ขอต้อนิรับัผู้นิำ ทุกรูปีแบับั

คนิพัูดจริงทำ จริงมาจากภูมิหลังทุกๆ ด้านิและในิทุกๆ ชุมชนิ แต่ถึงแม้ว่าโรตารีจะปีระกอบัด้วยผู้นิำ ที�
อยู่แนิวหนิ้าในิการเปีลี�ยนิแปีลง ก็มีเพัียงร้อยละ 35 ของผู้ที�เราทำ การสำ รวจ *เท่านิั�นิที�เห็นิว่าโรตารี
เปี็นิองค์กรสำ หรับัผู้คนิดังเช่นิพัวกเขา และนิั�นิยังไม่ดีพัอ

เราต้องมีความมุ่งมั�นิที�จะอยู่ในิจุดที�ต้อนิรับัผู้คนิที�จะเชื�อมโยง เติบัโตและเปี็นิผู้นิำ ในิการเปีลี�ยนิแปีลง
ให้มากขึ�นิ มาช่วยกันิค้นิหาหุ้นิส่วนิใหม่ๆ และความร่วมมือใหม่ๆ กับัองค์กรต่างๆ ที�มีความมุ่งมั�นิให้เกิด
ขึ�นิในิชุมชนิและทั�วโลก มาช่วยกันิแสดงให้เห็นิถึงคุณค่าที�เรามีและช่วยผู้คนิใหม่ๆ ให้คนิพับัหนิทางของ
พัวกเขาในิโรตารี

สิ�งที�เราจะทำ 
•  พััฒนิาแบับัอย่างของผู้มีส่วนิร่วมที�ดึงดูดความสนิใจของผู้คนิที�หลากหลาย
•  สร้างสรรค์แบับัอย่างของการมีส่วนิร่วมที�ยืดหยุ่นิ
•  สนิับัสนิุนิมิตรภาพัโรตารีเพัื�อให้เกิดความผูกพัันิที�เข้มแข็งไปีทั�วโลก
•  ปีรับัปีรุงการแสดงตัวตนิบันิสื�อทางสังคมของเราและทรัพัยากรในิเชิงรุกให้เปี็นิปีัจจุบัันิอยู่เสมอ

แบั่งปีันิ
เรื�องราวคนิพัูดจริงทำ จริงของท่านิเยี�ยมชม 
(BRAND CENTER ที� MY ROTARY)

ส่งเสริม
สโมสรที�มีนิวัตกรรมและทางเลือกที�ยืดหยุ่นิ

เข้าถึง 
กลุ่มคนิใหม่ๆ เพัื�อให้มีผู้ร่วมมือหรือหุ้นิส่วนิใหม่

ปีรับัปีรุง
เว็บัไซต์และสื�อทางสังคมของสโมสรให้เปี็นิปีัจจุบัันิ

*การสำ รวจสาธ์ารณชนิทั�วโลกในิปีี 
ค.ศ 2015

ต้องการเรียนิรู้มากขึ�นิหรือไม่
อ่านิแผนิปีฏิบััติการฉบัับัสมบัูรณ์ที� rotary.org/actionplan

สิ�งที�สโมสรของท่านิสามารถทำ ได้
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อผภ. จุฑาทิพัย์ ธ์รรมศิริพังษ์
สโมสรโรตารีพัระปีฐมเจดีย์

ส่วัส่ดีมีวลี่มีิตรโรแทเรียน 

 ส่วัส่ดีปีให้ม่ี 2021 ค่ะ แต่พื่อนิตยส่�รฉบับนี�จำะ      
ถ่้งม่ีอทุกท่�นคงใกลี่้กับว�เลี่นไทน์ วันแห่้งคว�มีรักข้องคน    
ทั�วโลี่ก แต่ยังมีีวันที�พื่วกเร�โรแทเรียนยังคงอดคิดถ่้งไม่ีได้ว่� 
ได้มีีก�รก่อตั�งส่โมีส่รโรต�รีแห่้งแรกข่้�นที�เม่ีองชิุค�โก เม่ี�อวันที� 
23 กุมีภ�พัื่นธ์ิ พื่.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905)  ต่อจำ�กนั�นก็มีีก�ร    
ก่อตั�งส่โมีส่รโรต�รีข่้�นอีกมี�กมี�ยต�มีมี�จำนเร�ได้มีีโอก�ส่
ส่่บทอดอุดมีก�รณ์ในข้ณะนี� 
 พื่วกเร�มีีคว�มีรู้ส่่กภ�คภูมีิใจำ ในก�รได้มีีโอก�ส่ใน
ก�รบำ�เพ็ื่ญประโยชุน์ผู่้�นกจิำกรรมีต่�งๆ มี�กมี�ย น่�ภูมิีใจำเป็น
ที�ส่ดุ ห้�กแต่ถ้้�พื่วกเร�ได้มีีโอก�ส่สั่มีผู้สั่กบัโรแทเรยีนที�มีอี�ยุ
ก�รเป็นส่มี�ชุิกมี�อย่�งย�วน�น ได้ผู้่�นเร่�องร�วกิจำกรรมี
มิีตรภ�พื่ แลี่ะก�รบำ�เพ็ื่ญประโยชุน์ที�ห้ลี่�กห้ลี่�ย เร�จำะยิ�งภ�ค
ภูมีใิจำที�เร�เล่ี่อกที�จำะเป็นโรแทเรียน ข้อให้้ครอบครัวโรต�รีทกุๆ 
ครอบครัวมีีคว�มีสุ่ข้ มีีสุ่ข้ภ�พื่แข็้งแรง มีีจิำตใจำที�ส่ดชุ่�น ยน่อยู่
บนโลี่กนี�ด้วยคว�มีส่นุกส่น�น ภ�คภูมิีใจำในตัวเองเส่มีอ เร�จำะ
สู้่ไปด้วยกันไม่ีว่�จำะเจำอกับเร่�องร�วใดๆ ก็ต�มีค่ะ

 ในแต่ลี่ะปี ก�รข้ย�ยส่โมีส่รเป็นเป้�ห้มี�ยข้องโรต�รีส่�กลี่แลี่ะข้องภ�คเส่มีอ
มี� ห้�กแต่ก�รก่อตั�งส่โมีส่รโรต�รกีดี็ ส่โมีส่รโรท�แรคท์ ห้รอ่ส่โมีส่รอนิเทอร์แรคท์นั�นต้อง
มีีผูู้้ให้้คว�มีรู้ ส่ร้�งคว�มีเข้้�ใจำถ้่งบทบ�ทแลี่ะห้น้�ที� เมี่�อก่อตั�งแลี่้วนั�นย่อมีห้วังถ้่งคว�มี
เติบโตอย่�งยั�งย่น เพื่่�อเพื่ิ�มีพืู่นในก�รพื่ัฒน�บุคคลี่แลี่ะพื่ัฒน�ชุุมีชุน โดยผู้่�นก�รบำ�เพื่็ญ
ประโยชุน์ด้วยกับทุกๆ ส่โมีส่ร 
 ในปี 2563-2564 ภ�ค 3330 โดย ผู้วภ. เฉลิี่มีฉัตร - อน. นิตย� จัำนทร์อินทร์ 
มีีนโยบ�ยในก�รข้ย�ยส่โมีส่ร  ห้�กแต่ด้วยภ�วะโควิด-19 นั�นจ่ำงมีีเป้�ห้มี�ยที�ยังคงต้อง
ส่�นต่อไป จำะมีีโอก�ส่ที�ดีมี�กที�ประธิ�นคณะกรรมีก�รอินเทอร์แรคท์ภ�ค อน.ณัฐพัื่ชุร์ 
สุ่ชุ�ติกุลี่วิทย์ (ส่โมีส่รโรต�รีเทพื่�รักษ์ั) แลี่ะประธิ�นคณะกรรมีก�รโรท�แรคท์ภ�ค         
อน. ดร.รัตน�พื่ร เลี่�รุจิำร�ลัี่ย (ส่โมีส่รโรต�รีส่น�มีจำันทร์) ได้มีอบโอก�ส่ที�ดีมี�กให้้กับ
เย�วชุน โดยก�รส่นับส่นุนให้้ส่โมีส่รโรต�รีได้ก่อตั�งส่โมีส่รอินเทอร์แรคท์แลี่ะโรท�แรคท์ใน
อุปถั้มีภ์ข้องส่โมีส่รโรต�รีได้ดังนี�
สโมสรอินเทอร์แรคท์
1. ส่โมีส่รอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบ้�นเข้�กำ�แพื่ง ในคว�มีอุปถ้ัมีภ์ข้องส่โมีส่รโรต�รีอู่ทอง
2. ส่โมีส่รอินเทอร์แรคท์โรงเรียนพื่รศิริกุลี่ ในคว�มีอุปถ้ัมีภ์ข้องส่โมีส่รโรต�รีชุ่อศรีตรัง 
3. ส่โมีส่รอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบ้�นน�ส่�ร ในคว�มีอุปถั้มีภ์ข้องส่โมีส่รโรต�รีบ้�นน�ส่�ร 
4. ส่โมีส่รอินเทอร์แรคท์โรงเรียนร�ชุประชุ�นุเคร�ะห์้ 45 ในคว�มีอุปถั้มีภ์ข้องส่โมีส่ร    
โรต�รีนเรศวร-ก�ญจำนบุรี 

สโมสรโรทาแรคท์ในการอุปถััมภ์์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิิการ์
1. ส่โมีส่รโรท�แรคท์โรงเรียนกรรณสู่ตศ่กษั�ลี่ัย (ก่อตั�งในชุุมีชุน) จำังห้วัดสุ่พื่รรณบุรี โดย
มีีน�ยกก่อตั�ง ค่อ น�ยศุภกฤต แส่งภู่วงษั์ 
2. ส่โมีส่รโรท�แรคท์วิทย�ลัี่ยอ�ชีุวศ่กษั�สุ่พื่รรณบุรี (ก่อตั�งในชุุมีชุน) โดยมีีน�ยกก่อตั�ง 
ค่อ น�งส่�วภ�ริษั� อ่วมีด้วง 
3. ส่โมีส่รโรท�แรคท์มีห้�วทิย�ลี่ยัเทคโนโลี่ยรี�ชุมีงคลี่ส่วุรรณภูมี ิศนูย์ส่พุื่รรณบรุ ี(ก่อตั�ง
ในส่ถ้�นศ่กษั�) โดยมีีน�ยกก่อตั�ง ค่อ น�ยบุรพื่ลี่ ภมีรพื่ลี่

D.3330
บัรรณาธ์ิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

สโมสรอินิเทอร์แรคท์
สโมสรโรทาแรคท์



สโมสรโรต์ารีท่าศาลา 
น�าโดย นย. สิริฎิา ธรรมรัตน์และสมาชิก ท�าการแจกถุงยังชีพซ่ึงได้
รับความอนุเคราะห์จากพ่ีน้องชาวโรตารีท่ัวประเทศ มูลนิธิภาค                   
โรตารีไทยในอ�าเภอท่าศาลาท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ 
น��าท่วมใหญ่ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563

สโมสรโรต์ารีเบต์ง 
น�าโดย นย. ชญาภา สมานวรศักดิ� พร้อมสมาชิกและ RCC ชุมชน
โรตารีรักษ์เบตง สโมสรอินเทอร์แรคโรงเรียนเบตงวีระราษฏร์
ประสาน น�าถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน��าท่วมพื�นท่ี                 
ต. อัยเยอร์เวง อ. เบตง ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ภาค 3330 จ�านวน 30,000 บาท ทาง 
RCC ชุมชนโรตารีรักษ์เบตงได้ผัดหมี่แจกให้กับผู้ประสบภัยในครั�งนี�
ด้วย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564

สโมสรโรต์ารีนราธิิวาส 
น�าโดย นย. ภาวนา เสาร์ศรีอ่อน พร้อมสมาชิก ท�ากิจกรรมฝึกวิชาชีพ
ให้กับเยาวชนสถานพินิจจังหวัดนราธิวาส 2 โครงการ การถ่ายภาพ
และการใช้องค์ประกอบของภาพอย่างถูกต้องเพ่ือประกอบอาชีพใน
วันข้างหน้า และโครงการมคัคุเทศก์เบื�องต้น เพ่ือน�าไปประกอบอาชพี
และเสริมสร้างบุคลิกและการพูดในท่ีสาธารณะ การแนะน�าการ       
ท่องเท่ียวภายในพื�นท่ี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

สโมสรโรต์ารีอ้่ทอง 
น�าโดย นย. อรวรรณ บันลือศรีสกุล พร้อมสมาชิกร่วมต้อนรับ             
ผวภ. เฉลิมฉัตร - อน. นิตยา จันทร์อินทร์ เยีย่มสโมสรโรตารีอู่ทอง 
โอกาสนี�ได้ร่วมกิจกรรมมอบเคร่ืองกรองน��าสะอาดเพ่ือเยาวชน ให้กับ
โรงเรียนบ้านเขาก�าแพง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี ซ่ึงพื�นท่ีบริเวณ
โรงเรียนนี�ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563
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สโมสรแรกของภาค 3330 โรตารีสากล
 “โอกาส” เป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการทุกๆ เวลาท่ีลืมตาอยู่ ดิฉันขออนุญาตใช้ค�าคติพจน์ของ 
ท่านประธานโรตารีสากล ปี 2020-2021 โฮลเกอร์ คนัค ท่านกล่าวไว้ว่า “โรตารี เปิดแนวทาง               
สร้างโอกาส” จากบทความท่ีท่านกล่าวไว้ให้โรแทเรียนท่ัวโลกได้คิด ตรึกตรองดู ซ่ึงเป็นค�าท่ีเข้าใจง่ายๆ 
ช่วงวรรคหน่ึงท่ีท่านกล่าวว่า อะไรคือส่ิงท่ีท�าให้โรตารีพิเศษไม่เหมือนใคร และมคุีณค่ายิง่ในการแบง่ปัน
กันในโลกนี�? โอกาสพิเศษสุดใดบ้างท่ีเราจะเปิดกว้างส�าหรับท่านทั�งหลาย หรือส�าหรับผู้คนท่ีเราให้         
การบ�าเพ็ญประโยชน์ 
 เราต่างก็รักผู้คน ในทุกหนแห่งที่เดินทางไปในโลกนี� โรแทเรียนทั�งหลาย เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
ของเรา และท่านเองก็ปรารถนาให้มีเวลากับเขาได้มากขึ�น เรามาจากภูมิหลัง วัย ภาษา และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน แม้แต่วิถีชีวิตที่ด�ารงอยู่ 
 โรตารแีตกตา่งกันไปในแตล่ะประเทศและสโมสร ซ่ึงความหลากหลายนั�นท�าใหเ้รายิง่ใหญ่ได้ 
 เราผูกพันกันด้วยคุณค่าที่ให้กันและกัน ด้วยมิตรภาพและเชื่อมั่นในแบบทดสอบสี่แนวทาง 
โรตารี ให้ประสบการณ์ได้แตกต่างกันทุกหนแห่ง แต่แบบทดสอบสี่แนวทางนี� ยังคงเหมือนเดิมส�าหรับ
ทุกคน 
 โรตารีให้โอกาสเพ่ือโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ ซ่ึงอาจกระท�าและส�าเร็จได้ด้วยพวกเราเอง 
โครงการเหล่านี�มีความหมายและยัง่ยนืในโรตารี เรามิได้เพียงบริจาคเงินเท่านั�น แต่ยงับ�าเพ็ญประโยชน์
และมองเห็นผลท่ีได้รับอันยืนยงของการบ�าเพ็ญประโยชน์โดยตรงนั�นด้วย น่ีเองคือส่ิงท่ีพิเศษสุดไม่เหมือน
ใคร 
 โรตารีให้โอกาสมากมายแก่เรา ท่ีจะเดินทางไปช่วยให้แนวทางการบ�าเพ็ญประโยชน์เป็น       
รูปธรรมได้ท่ัวโลก 
 นอกจากนี� โรตารียังให้โอกาสส�าหรับความเป็นผู้น�าอีกด้วย เราต่างก็มีความรับผิดชอบใหม่
ท่ียิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีท�าให้เครือข่ายเข้มแข็ง มิใช่เพ่ือความเจริญส่วนบุคคลของเราเท่านั�นแต่เพ่ือ        
ส่ิงดีๆ ของโรตารี การสร้างสรรค์หนทางไปสู่ความเป็นผู้น�า ส�าหรับผู้อ่ืน นับเป็นอุดมการณ์โรตารีท่ีแท้
จริง ซ่ึงจะท�าให้ท่านเป็นผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�นได้ 
 เรามาอยู่ ณ ท่ีนี�ก็เพราะเช่ือม่ันในโอกาสของโรตารี ซ่ึงเป็นโอกาสของผู้อ่ืนและตัว                 
ของเราเอง เราเช่ือว่าการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กย่อมสร้างสรรค์โอกาสแก่ผู้คนท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ เราทราบด้วยว่าการบ�าเพ็ญประโยชน์ทุกอย่างนั�นเป็นแรงบันดาลใจและเปล่ียน
เราได้ 
 ใครจะสามารถเดาเหตุการณ์เม่ือ 116 ปี ท่ีผ่านมาได้ว่าเพียงมีชาย 4 คน ซิลเวสเตอร์ ชีล 
(Silverster Schiele) กัส โลหร์ (Gus Lochr) ฮีแรม ซอเร่ย์ (Hirm Shorey) พอล แฮริส (Paull Harris) 
จากเร่ืองราวในอดีตแต่มีค�ากล่าวของ ซอเร่ย์ ท่ีกล่าวว่า “เราแต่ละคนก็ควรจะได้นึกถึงกันบ้างถึงความ
ผาสุกของคนอ่ืนๆ ด้วย” จากนั�นมา จนกระท่ัง พอล พี แฮริส ได้ก่อตั�งโรตารีขึ�น และขยายวงกว้างของ
ผู้มีจิตใจคล้ายๆ กัน ไม่นานก็มาถึงเมืองไทย เม่ือมีการก่อตั�งสโมสรโรตารีในกรุงเทพมหานคร และน่ัน
คือท่ีมาของการขยายสโมสรออกต่างจังหวัด ภาค 3330 โรตารีสากล เร่ิมจากสโมสรโรตารีนครปฐมใน 
50 ปี ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

26  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
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ประวัติ์การก่อต้ั์งสโมสรโรต์ารีนครปฐม 
 สโมสรโรตารีนครปฐมเป็นสโมสรล�าดับท่ี 14 ของประเทศไทย และ
เป็นล�าดับท่ี 54 ของภาค 330 (เปล่ียนเป็นภาค 335 แล้ว)
 อน. ปรีชา อมาตยกุล เป็นผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค โดยมีการประชุม
ก่อตั�งในวันท่ี 3 มิถุนายน 2512 พระท่ีน่ังสามัคคีมุขมาตย์ สโมสรได้รับ                
สารตราตั�งจากโรตารีสากลในวันท่ี 11 กันยายน 2512 ในสมัยประธานโรตารีสากล 
เจมส์ เอฟั. คอนเวย์ โดยผู้ว่าการภาค ดร. แอล. เอส. โซตี� เป็นผู้มอบสารตราตั�ง

จัดพิธีิรับและฉลองต์ราต้ั์ง 
 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2512 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม         
สโมสรโรตารีธนบุรี (สโมสรพ่ีเลี�ยง) ได้ส่งสมาชิกมาให้การปฐมนิเทศและให้การ
แนะน�า 3 ครั�ง คือ 1) อผภ. พิชัย รัตตกุล 2) อน. ปรีชา อมาตยกุล 3) อน. บุญ 
อินทรัมพรรย์ 4) อน. ประสิทธิ� ลุลิตานนท์ 5) อน. ประโพธิ เปาโรหิต                            
6) รทร. ประมุข สุวรรณศิลป์ 7) อน. ม.ร.ว.เทพยพงศ์ เทวกุล 8) อผภ. ฤทธิ�               
บุศยอังกูร 9) อผภ. ล่ิวละล่อง บุนนาค 10) อน. สุพักตร์ บุรุษหงส์ 
 เดมิสโมสรโรตารนีครปฐม (หลังจากประกาศเป็นสโมสรโรตารชีัว่คราว
แล้ว) ประชุมครั�งท่ี 1 เม่ือวันพุธท่ี 9 กรกฎิาคม 2512 ณ ห้องอาหารโพธิ�ทอง 
ถนนเทศา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประชุมครั�งนี� สมาชิกก่อตั�งทั�ง 31 
ท่าน ท�าคะแนนการประชุม 100% เต็ม 
 ต่อมาที่ประชุมขอให้มีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากวันพุธ (เพราะ
ตรงกับวันประชุมปกติของสโมสรพี่เลี�ยง) มาเป็นวันอังคาร จึงเริ่มประชุมครั�งที่ 2 
เม่ือวันอังคารท่ี 15 กรกฎิาคม 2512 เป็นต้นมาจนกระท่ังบัดนี� และใช้ห้องอาหาร
โพธิ�ทองเป็นสถานท่ีประชุมอยู ่10 กว่าปี แล้วย้ายมาประชุมท่ี ฮันนี คอฟัฟ่ีัชอฟั 
เม่ือ พ.ศ. 2527-2528 สมัย อน. วิบูลย์ สินประสงค์ และ อน. จ�าลอง สุคนธ์มณี 
อยู่ท่ี ฮันน่ี คอฟัฟ่ีัชอฟั เป็นเวลา 2 ปีจึงย้ายมาประชุมท่ีโรงแรมเวล อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เม่ือ พ.ศ. 2529 สมัย อน. บุญส่ง ไหลธนานนท์ อยู่จนกระท่ัง
ปัจจุบันนี�

การขยายสโมสรโดยการก่อต้ั์งของสโมสรโรต์ารีนครปฐม 
1. สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี (ปี 2513-2514 นยก. นพ.สน่ัน บุญญานิตย์,                       
ผู้แทนพิเศษในการก่อตั�ง นพ. กมล พลาชีวะ)
2. สโมสรโรตารีบางเลน (ปี 2530-2531 นย. พูนศักดิ� ตุงคเศรวงศ์, ผู้แทนพิเศษ
ในการก่อตั�ง นยก. พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ)
3. สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ (ปี 2532-2533 นย. อนุศักดิ� วัฒนสกลพันธ์ุ,            
ผู้แทนพิเศษในการก่อตั�ง อน.พูนศักดิ� วัฒนสกลพันธุ์) 
4. สโมสรโรตารีสนามจันทร์ (ปี 2532-2533 นย. พูนศักดิ� ตุงคเศรวงศ์,                       
ผู้แทนพิเศษในการก่อตั�ง อน.วิเชียร หอมหวน) 
5. สโมสรโรตารีนครชัยศรี (ปี 2536-2537 นย. เกษม เขมวราภรณ์, ผู้แทนพิเศษ
ในการก่อตั�ง อน.ประเสริฐ สะสมทรัพย์) 
6. สโมสรโรตารีก�าแพงแสน (ปี 2536-3537 นย. เกษม เขมวราภรณ์, ผู้แทนพิเศษ
ในการก่อตั�ง อน. เฉลิมชัย อุรารักษ์) 
7. สโมสรโรตารีสามพราน (ปี 2542-2543 นย.สมชาย จิระวัฒนชัย, ผู้แทนพิเศษ
ในการก่อตั�ง อน. สุนทร แก้วพิจิตร)
8. สโมสรโรตารีดอนตูม (ปี 2545-2546 นย.วิชัย โกสมนึก, ผู้แทนพิเศษ                       
ในการก่อตั�ง อน. เกษม เขมวราภรณ์) 
9. สโมสรโรตารีไร่ขิงสามพราน (ปี 2557-2558 นย.ประสาธน์ มกรกิจวิบูลย์,             
ผู้แทนพิเศษในการก่อตั�ง อน. โชติอนันต์ น่ิมนวลภูพานิช) 
10. สโมสรโรตารีทวารวดี (ปี 2559-2560 นย.ปถวี สุสัณฐิพงษ์ ร่วมกับสโมสร
โรตารีพระปฐมเจดีย์และสโมสรโรตารีสนามจันทร์, ผู้แทนพิเศษในการก่อตั�ง          
อน. อนันต์ ทรงวิทยา) 

สโมสรโรทาแรคท์ในความอุปถัมภ์
1. สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก่อตั�งปี 2524-2525                   
สมัย นย. นพ.วโรภาส อุทารวุฒิพงศ์ 
2. สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ก่อตั�งปี 2541-2542 สมัย นย. พิชิต 
พาวิทยลาภ

3. สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ก่อตั�งปี 2542-2543 สมัย นย. สมชาย 
จิระวัฒน์ชัย 

สโมสรอินเทอร์แรคท์ในความอุปถัมภ์ 
1. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนราชินบีรูณะ ก่อตั�งปี 2528-2529 สมัย นย. บุญส่ง 
ไหลธนานนท์ 
2. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ก่อตั�งปี 2532-2533                                   
สมัย นย. อนุศักดิ� วัฒนาสกลพันธ์ุ
3. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ก่อตั�งปี 2535-2536                  
สมัย นย. สันต์ จินตนะโรจน์ 
4. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 ก่อตั�งปี 2539-2540               
สมัย นย. สุนทร แก้วพิจิตร 
5. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม ก่อตั�งปี 2539-2540          
สมัย นย. สุนทร แก้วพิจิตร 
6. สโมสรอินเทอร์แรคท์วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ก่อตั�งปี 2541-2542 
สมัย นย. พิชิต พาวิทยลาภ
 
 กล่าวได้ว่า สโมสรโรตารีนครปฐมด�ารงความยิง่ใหญ่ท่ีทุกๆ สโมสรใน
ภาคจะเรียกว่าสโมสร “พ่ีใหญ่” เสมอ สมาชิกสวมสูทสีขาวนวลไม่เคยเปล่ียน และ
ยังเป็นสโมสรท่ีมีสมาชิกเป็นชายล้วนอีกด้วย มีโรตารีแอนน์ท่ีเข้มแข็ง เป็นก�าลัง
ใจท่ีดียิ่ง สมกับเป็นตัวอย่างให้ทุกๆ สโมสร ความสง่างาม ความมีอุดมการณ์ มี
กฎิระเบียบ มีแนวทางแห่งการบริหารจัดการสโมสร มีการประชุมปกติท่ีไม่เคย
หยุด นอกจากสถานการณ์โควิด-19 นี�เท่านั�น 
 สมาชิกรุ่นก่อตั�งท่ียังคงมีอุดมการณ์แน่วแน่อย่าง รทร. ดร.อนุพงษ์ 
โรตารีแอนน์ น�าพร เช่ียวชาญวลิชกิจ ท่านยังคงมาร่วมประชุมทุกๆ สัปดาห์ และ
ร่วมกิจกรรมสม�่าเสมอ ดิฉันยงัคงเห็นอดีตนายกท่ีได้ก่อตั�งสโมสรต่างๆ ยงัเดินทาง
ไปร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั�งสโมสรต่างๆ เพ่ือเป็นก�าลังใจให้สโมสร         
เหล่านั�นตลอดท่ีผ่านมา จากรุ่นสู่รุ่น วัยท่ีเพ่ิมมากขึ�นตามกาลเวลานั�น
 สโมสรโรตารีนครปฐมนับจากมี นยก. นพ.สน่ัน บุญญานิตย์                         
ปี 2512-2514 พอถงึนายกทา่นท่ี 2 คือ ท่านบ�ารุง อดพัิฒน์ ต่อมาไดด้�ารงต�าแหนง่
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ท่านแรกในปี 2535-2536 ต่อจากนั�น                            
ปี 2539-2540 สโมสรโรตารีนครปฐมก็ได้มีผู้อุทิศตน เสียสละ เป็นผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม ท่านผู้ว่าการภาค ปรีดา วังถนอมศักดิ� ถือได้ว่าสโมสรโรตารี
นครปฐมได้สร้างเกียรติประวัติจนทุกวันนี� 
 เสาหลักของสโมสรนั�นมีหลายท่าน อาทิ อน. บุญส่ง ไหลธนานนท์, 
อน. พูนศักดิ� ตุงคเศรวงศ์, อน. อนุศักดิ� วัฒนสกลพันธ์ุ, อน. เกษม เขมวราภรณ์, 
อน. อนันต์ ทรงวิทยา, อน. สุนทร แก้วพิจิตร, อน. พิชิต พาวิทยลาภ, อน. ยงยุทธ 
ฐิติเบญจพล, นย. ต�านาน ชุษณะทัศน์ และอดีตนายกอีกหลายๆ ท่านท่ียังคง
ให้การสนับสนุนมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของสโมสรและต่างสโมสรจนถึง
ปัจจุบัน 
 ดิฉันและอกีหลายๆ สโมสรยงัคงไดรั้บความเอื�อเฟ้ั�อ การดแูลให้ก�าลัง
ใจจากอดีตนายกและสมาชิกของสโมสรโรตารีนครปฐมมาตลอด ด้วยอุดมการณ์
แห่งการบริการผู้อ่ืนเหนือตน ขอให้ส่ิงศักดิ�สิทธิ�แห่งองค์พระร่วงโรจนฤทธิ�            
หลวงพ่อศิลาขาวและองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ได้โปรดคุ้มครองทุกๆ ชีวิตและ
ครอบครัวของสมาชิกสโมสรโรตารีนครปฐม ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง เป็นท่ี
ยึดเหน่ียวให้สโมสรต่างๆ ได้พ่ึงพิงตลอดไป
 ขอขอบพระคุณ อน. อนันต์ ทรงวิทยา ท่ีได้จัดท�าหนังสือครบรอบ       
50 ปี ในปี 2563 จนท�าให้ดิฉันมีข้อมูลท่ีละเอียดขนาดนี� และขอขอบคุณ                
นย. ต�านาน ชุษณะทัศน์ ท่ีให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของสโมสรโรตารี
นครปฐม ไว้ในโอกาสนี�ด้วยค่ะ
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รทร. เดียร์ราห์ พิับูัลย์วัฒนิวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง 

ส่วัส่ดีค่ะ มีวลี่มีิตรโรแทเรียนทุกท่�น

 ผู้่�นพื่้นไปอีกปี ถ้้�จำะบอกว่�เริ�มีต้นปีให้มี่กับ
ส่ถ้�นก�รณ์ให้มี่กับส่ิ�งให้มี่ที�จำะก้�วเข้้�มี� ไมี่รู้ว่�จำะลี่่�ชุ้�ไป
ห้ร่อเปลี่�่ วันเวลี่�ที�ผู่้�นไปแตล่ี่ะวนั แต่ลี่ะเด่อน แตล่ี่ะป ีส่ร้�ง
ร่องรอยข้องก�ลี่เวลี่�ไว้ในรูปแบบบ�ดแผู้ลี่ แลี่ะประส่บก�รณ์ 
ซึ่่�งเร�ส่�มี�รถ้นำ�มี�ใชุ้เป็นบทเรยีนห้รอ่แนวท�งในก�รก้�วไป
ข้้�งห้น้�ให้้มีั�นคง แลี่ะพื่ฒัน�ข้่�นโดยไม่ีไปซึ่ำ��คว�มีผู้ดิพื่ลี่�ดเดมิี 
แต่เพื่ิ�มีเติมีด้วยประส่บก�รณ์ที�จำะก้�วผู้่�นปัญห้�ต่�งๆ ไปได้
 เกี�ยวกบัก�ลี่เวลี่�เชุ่นเดมิี ห้ลี่�ยส่โมีส่รในภ�ค 3340 
ก็ส่ร้�งร่องรอยก�ลี่เวลี่�ข้องตนเอง ด้วยกิจำกรรมีต่�งๆ 
มี�กมี�ย ตลี่อดห้ลี่�ยปีห้ลี่�ยส่โมีส่รไมี่น้อยกลี่�ยเป็นส่โมีส่ร
อ�วุโส่ คนอ�วุโส่ ประส่บก�รณ์ คว�มีชุำ�น�ญแลี่ะก�รแก้
ปัญห้�ต่�งๆ ในก�รดำ�เนินก�รทั�งกิจำกรรมีแลี่ะบริห้�รส่โมีส่ร 
โดยเฉพื่�ะด้�นส่มี�ชุกิภ�พื่ ส่�มี�รถ้เป็นตวัอย่�งให้้ส่โมีส่รอ่�นๆ 
ในภ�คนำ�ไปใชุ้เป็นแบบอย่�งเพื่่�อส่ร้�งคว�มียั�งยน่ให้้กบัส่โมีส่ร
รุ่นให้มี่ๆ ได้ แต่อย่�งไรก็ดี เมี่�อมีีส่โมีส่รรุ่นเก๋� ก็ต้องมีีส่โมีส่ร
รุ่นโจำ๋ห้ร่อส่โมีส่รน้องให้มี่ ซ่ึ่�งอ�จำผู้่�นคว�มีย�กลี่ำ�บ�กมี�ไมี่
น�นนัก แต่ก็พื่ร้อมีที�จำะส่ร้�งร่องรอยก�ลี่เวลี่�ข้องตนเอง
 ในครั�งนี� ภ�ค 3340 จำง่ใคร่ข้อแนะนำ�ส่โมีส่รที�มีคีว�มี
อ�วโุส่มี�กว่� 50 ปี อย่�งส่โมีส่รโรต�รจีำนัทบรีุ รวมีไปถ้ง่ส่โมีส่ร
ที�ถ้่อได้ว่�เป็นน้องให้มี่ข้องภ�ค ส่โมีส่รโรต�รีประท�ย มี�ร่วมี
แบ่งประส่บก�รณ์ นำ�เส่นอถ้่งประส่บก�รณ์ดีๆ แลี่ะข้้อคิด
ต่�งๆ ในฉบับนี� 

นิยก. กิตติ ธรรมวิริยานินิท์ำ 
สโมสรโรตารีปีระทำายบัรรณาธ์ิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

 ส่โมีส่รโรต�รีประท�ยเป็นส่โมีส่รน้องให้มี่ข้องภ�ค 3340 ที�มีีอ�ยุ
เพีื่ยง 4 ปี นับจำ�กปีก่อตั�ง 2016 ในส่มัียข้อง อผู้ภ. เอกณรงค์ กองพัื่นธ์ิ โดย
ในปีที�ก่อตั�งนั�นมีีส่มี�ชิุกร่วมีก่อตั�ง 24 ท่�น ด้วยปณิธิ�นที�อย�กจำะส่ร้�ง            
คุณประโยชุน์แลี่ะชุ่วยเห้ล่ี่อผูู้้ด้อยโอก�ส่ในชุุมีชุนเล็ี่กๆ ข้องอำ�เภอประท�ย 
ซ่ึ่�งเป็นอำ�เภอข้น�ดเล็ี่กข้องจัำงห้วัดนครร�ชุสี่มี�
 ปัจำจำุบัน แมี้จำะเป็นส่โมีส่รเลี่็กๆ แต่ก็มีีคว�มีมีุ่งมีั�นอย่�งมี�กที�จำะ
ทำ�ให้้ส่โมีส่รมีีคว�มียั�งย่นดังเชุ่นส่โมีส่รรุ่นพื่ี�ต่�งๆ ในภ�ค มีีก�รดำ�เนินก�ร
บรหิ้�รส่โมีส่รให้้ได้ต�มีที�โรต�รปีระเทศไทยกำ�ห้นด แลี่ะทำ�โครงก�รบำ�เพื่ญ็
ประโยชุน์ต่�งๆ ต�มีเห้มี�ะส่มีอย่�งส่มีำ��เส่มีอ โดยเน้นเร่�องก�รให้้ทุนก�ร
ศ่กษั�แก่เด็กด้อยโอก�ส่ แลี่ะก�รมีีส่่วนร่วมีกับห้น่วยง�นร�ชุก�รต่�งๆ ใน
พื่่�นที� เพื่่�อให้้ได้มีีส่่วนร่วมีชุ่วยเห้ลี่่อส่ังคมี
 นอกจำ�กนี� ส่โมีส่รยังได้มีีโอก�ส่ทำ�โครงก�รเด่น โดยก�รมีอบ
จัำกรย�นม่ีอส่องจำ�กประเทศญี�ปุ่นซ่ึ่�งได้รับมีอบ ในส่มัีย อผู้ภ. สุ่รพื่ลี่ ทวีแส่ง-
ส่กุลี่ไทย นำ�มี�มีอบให้้กับเด็กนักเรียนย�กไร้ ได้ใชุ้เป็นพื่�ห้นะมี�เรียนห้นังส่่อ 
นับเป็นคว�มีภูมีิใจำอย่�งมี�กในน�มีข้องน�ยกก่อตั�งที�มีีโอก�ส่แส่ดงให้้มีวลี่
ส่มี�ชุิกได้เห้็นถ้่งคว�มีส่ำ�คัญข้องก�รได้เป็นส่่วนห้น่�งข้อง “โรต�รี” 
 ก�รเป็น “โรต�รี” ทำ�ให้้ผู้มีได้มีิตรภ�พื่ที�ดีแลี่ะห้�ได้ย�ก ทำ�ให้้ผู้มี
รูจั้ำกสั่งคมีโลี่กที�ให้ญ่ข้่�น ได้เห็้นก�รทำ�ง�น ก�รบรหิ้�รจัำดก�รระดบัคว�มีเป็น
ส่�กลี่ที�ผู้มีไมี่เคยได้รู้ ทำ�ให้้ผู้มีรู้ส่่กภ�คภูมีิใจำ ประทับใจำ แลี่ะอย�กที�จำะดำ�รง
ส่โมีส่ร ดำ�รงคว�มีเป็น “โรต�รี” ต่อไปตร�บเท่�ที�ผู้มีจำะส่�มี�รถ้ทำ�ได้ ผู้มี
พื่ย�ย�มีบอกเล่ี่�สิ่�งดีๆ ข้อง “โรต�รี” แก่เพ่ื่�อนๆ เพ่ื่�อห้วังว่�สั่กวันห้น่�งบุคคลี่
เห้ล่ี่�นั�นในพ่ื่�นที�อำ�เภอประท�ย จำะเข้้�ใจำ ชุ่�นชุมี แลี่ะร่วมีเป็นส่่วนห้น่�งข้อง
ส่โมีส่รโรต�รีประท�ยในอน�คตด้วยคว�มีเข้้�ใจำ อันจำะทำ�ให้้ส่โมีส่รมีีคว�มี
ยั�งย่น ส่�มี�รถ้เป็นแบบอย่�งให้้ส่โมีส่รให้ม่ีๆ ได้ในอน�คต

สโมสรโรตารีปีระทาย



สโมสรโรต์ารีสุรินทร์
น�าโดย นย. ปภาภร ผานิตกุลวัตพร้อมสมาชิก ร่วมท�ากิจกรรมมอบความสุข       
ให้กับเด็กโรงเรียนท่ีห่างไกลใน  อ. ศีรขรภูมิ จ. สุรินทร์ โดยน�าพิซซ่า ขนมเค้ก     
น��าหวาน ไปเลี�ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก พร้อมทั�งมอบเสื�อกันหนาวและแจกทุน
การศึกษาให้กับเด็กทุกคนในโรงเรียน

สโมสรโรต์ารีจันทบุรี
ร่วมแข่งขันยิงป้นการกุศล ซ่ึงทางสโมสรโรตารีสัตหีบได้ถ้วยรางวัลอันดับ 5 เม่ือ
วันท่ี 19 ธ.ค. 63

สโมสรโรต์ารีม้ลริเวอร์ 
น�าโดย นย.ชาตรี ตั�งมิตรประชา พร้อมคณะ ได้บริจาคเคร่ืองสนามเด็กเล่น          
กลางแจ้ง มูลค่า 57,500 บาท ให้โรงเรียนบ้านค�าข่า อ. สว่างวีระวงศ์                         
จ. อุบลราชธานี พร้อมทั�งแจกผ้าห่มกันหนาวและมุ้งกันยุง ให้แก่นักเรียนและ    
ผู้ปกครองอีกด้วย

คณะครอบครัวโรต์ารี 4 สโมสร ได้แก่ สโมสรโรต์ารีอุดรธิานี, หมากแข้ง,          
บ้านเชี่ยงและศิลปาคม 
 ได้เดนิทางไปเยีย่มน้องๆ โรทาแรคท์ จากมหาวทิยาลยักรงุเทพ ซ่ึงมาสร้างอาคาร
เรียนอเนกประสงค์ ท่ีโรงเรียนบ้านโคกน้อย ต. จ�าปี อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี โดย
คณะได้น�าส่ิงของท่ีน้องๆ ต้องการในการสร้างอาคารดังกล่าวไปมอบ อาทิ                     
สีรองพื�น 2 ถังใหญ่ สีทาอาคาร 2 ถังใหญ่ ลูกกลิ�ง ทาสี 4 อัน แปรงทาสี 4 อัน               
สปอนเซอร์ 3 ลัง น��าอัดลม 3 แพคใหญ่ มาม่า 2 ลังใหญ่

สโมสรโรต์ารีอุบลร่วมกับสโมสรโรต์ารีลุมพินีและโรงสีศรีแสงดาว 
จัดกิจกรรม “โรตารีต้านภัยหนาว น้อมร�าลึกองค์ราชัน ร. 9” ณ บ้านค�าสะอาด
และบ้านโนนสว่าง อ. น��ายืน จ. อุบลราชธานี

สโมสรโรต์ารีร้อยเอ็ด
ร่วมบริจาคเงนิในงาน “วนัร่วมน��าใจให้กาชาด ประจ�าป ี2564” โดยมีนายกพรอ้ม
คณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมบริจาคเป็นจ�านวนเงิน 3,000 บาท ให้กับเหล่า
กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด



 ภาค 3340 มี สโมสรโรตารีท่ีมีอายุนับจากการก่อตั�งยาวนานหลายสโมสร และ
สโมสรโรตารีจันทบุรีเป็นสโมสรหน่ึงท่ีมีอายุก่อตั�งมากว่า 50 ปี ซ่ึงอาจจะน้อยกว่าสโมสร
พ่ีเลี�ยงอยูเ่ล็กน้อย แต่สโมสรโรตารีจันทบุรีมีความน่าสนใจอย่างมาก
 สโมสรโรตารีจันทบุรีก่อตั�งเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2514 อายุย่างเข้าปีท่ี 50 มี
สมาชิกก่อตั�ง 32 ท่าน ดร. วอลเตอร์ รินทูล จากประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ว่าการภาค 330 
โรตารีสากล ในภาค 330 มี 4 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน โรตารีสากล
รับเข้าเป็นสมาชิกเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เลขท่ี 16260 ปัจจุบัน มีสมาชิก 50 คน 
และสมาชิกรุ่นก่อตั�งท่ียังคงอยู่ปัจจุบัน 4 ท่าน คือ อผภ. นิเวศน์ คุณาวิศรุต อน. แก้ว          
พรประสิทธิ� อน. ปริญญา เอครพานิช และ อน. สมบูรณ์ สถาพรอานนท์
 สโมสรโรตารีจันทบุรีก็คล้ายกับสโมสรอื่นในช่วงแรกๆ ที่มีปัญหาสมาชิกมา
ประชมุบ้าง ไม่มาบ้าง บางครั�งมาประชมุประจ�าสปัดาห์เพยีง 2-3 คน แต่ต่อมากไ็ด้พฒันา
ในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
ท้องท่ีทุรกันดารตามชายแดน และยังจัดกิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์ในรูปแบบต่างๆ สิ่งที่
ดึงดูดให้มีสมาชิกใหม่ๆ เพิ่มขึ�นมา ก็คือการส่งลูกหลานไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี 
เมื่อลูกหลานกลับมาแล้วก็ยังคงเป็นสมาชิกต่อไปและส่วนใหญ่ก็ได้รับเลือกให้เป็นนายก
สโมสร ปัจจุบันสโมสรจะจัดกิจกรรมรื่นเริงก่อนรับประทานอาหารค�่าก่อนการประชุม 
ท�าให้มีสมาชิกมาร่วมประชุมมากขึ�น และมีการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ มาใช้
ในการประชุม มีการส่ือสารกันทาง online ทั�งเฟัซบุ�คและแอปพลิเคช่ันไลน์ มีเว็บไซต์เป็น

นึ่ย.	ว่วิ่ฒันึ่ ์	ศรส่ีมพงษ์	

สีโมสีรโรต�รจ่นัึ่ที่บรุ่สัโ
มสั

รโ
รต

าร
่จั
น้ท

บุร
ั

สัโ
มสั

รโ
รต

าร
่จั
น้ท

บุร
ั

30  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

D.3340
First Rotary Club



ของสโมสรเอง www.rotarychanthaburi.org ช่วงปีท่ีแล้วมีการระบาด
ของโรคโควิด-19 สโมสรก็ได้จัดประชุมประจ�าสัปดาห์ทุกครั�งผ่าน
โปรแกรม Zoom และโรคโควิด-19 ระบาดในปีนี�ก็ได้ประชุมทางวีดีโอ
คอลผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ 
 คณะกรรมการบรหิารทุกสมัยจะพยายามรกัษาสมาชกิเดิมให้
คงอยู่นานๆ พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์ อวยพรวันเกิดสมาชิกและ
คู่ครอง จัดงานวันแอนน์ ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พาสมาชิกไป
ประชุมสัญจรและท่องเท่ียวต่างจังหวัดและต่างประเทศทุกปี ประชุม
ประจ�าสัปดาห์ก็มีร้องเพลงคาราโอเกะ เชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียง                
มาบรรยายให้ความรู้ และเชิญสมาชิกออกมาเล่าประสบการณ์ต่างๆ        
ส่วนสมาชิกใหม่ก็เชิญชวนผู้ท่ีจะเข้ามาส่งลูกหลานไปเป็นนักเรียนแลก
เปลีย่น และให้สมาชกิพาเพือ่นๆ มาร่วมประชุมให้ได้ 3 ครั�งกจ็ะรบัเป็น
สมาชิกและพยายามให้สมาชิกใหม่มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
 สโมสรโรตารจีนัทบรุมีโีครงการเด่นมากมาย แต่ทีส่ร้างช่ือเสียง
ให้สโมสร เช่น 
  1. โครงการก่อตั�งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลตัว
เมือง โดยสโมสรได้ด�าเนินการขอใช้พื�นท่ีวัดเขาสุกิมเป็นสถานที่ก่อตั�ง
โรงเรยีน “เขาสกุมิโรตารีอปุถมัภ์” โดยสร้างอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ใน
สังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาตั�งตรงข้ามวัดเขาสุกิม 
และย้ายมาสังกัดส�านักงานเขตพื�นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร เป็น
ความภาคภูมิใจของสมาชิก ที่ร่วมบริจาคเงินและท�ากิจกรรมหารายได้
ต่างๆ ท�าการก่อตั�งโรงเรยีนให้เดก็ในพื�นทีห่่างไกลได้ศกึษาในระดบัมธัยม
 2. โครงการกอ่สร้างศาลาริมทางเข้าสถานท่ีต่างๆ นายกแตล่ะ
สมัยมีความภูมิใจที่ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

มากมาย เช่น ศาลาโรตารีหน้าโรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนลาซาล โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ศาลาท่ีพักญาติคนไข้หน้า         
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ศาลาท่ีพักทางเข้าน��าตกพลิ�ว เข่ือนคีรีธาร        
เขาไร่ยา ศาลาจดุควบคุมจราจรตลาดน��าพุ และสถานตี�ารวจภธูรตกพรม 
ท�าให้ประชาชนได้ช่ืนชมและรู้จักสโมสรโรตารีจันทบุรีมากขึ�น
 3. โครงการมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนยากจนและ         
ด้อยโอกาสในจงัหวัดจันทบุรีปีละ 100-150 ทุน เปน็เงิน 200,000 บาท       
ทุกปี โดยใช้เงินดอกเบี�ยธนาคารและพันธบัตรของกองทุนสโมสรโรตารี
จันทบุรี ท่ีมียอดเงิน 2,850,000 บาท ร่วมกับเงินบริจาคของสโมสร      
คู่มิตรคือสโมสรโรตารีพระโขนงตั�งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน โดยสมาชิก
จะไปสรรหานักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มารับทุน ซึ่งเป็นความสุขใจทั�ง
ผู้ให้และผู้รับ
 สมาชิกสโมสรโรตารีจันทบุรีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนในท้องถ่ินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปวัฒนะธรรมประเพณี           
งานถวายความจงรักภักดี งานการกุศลต่างๆ งานวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน��าท่วม กิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆ 
กิจกรรมของโรงพยาบาล ฯลฯ ท�าให้ชุมชนได้เข้าใจในอุดมการณ์ของ
โรตารีมากขึ�น
 ผมได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรสมัยที่ 3 มีความภาคภูมิใจ
ท่ีได้รับเกียรติให้เป็นผู้ด�าเนินการจัดกิจกรรมฉลอง การเข้าสู่ปีท่ี 50 ของ
สโมสรในปีนี� และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานการประชุมใหญ่ 
ภาค 3340 ปี 2563-2564 ถึงแม้จะอยู่ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ต้อง
เล่ือนงานไปอีก 2-3 เดือน ก็พร้อมท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีจันทบุรีทั�ง 50 ท่าน 
ท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรด้วยดี       
ทุกครั�ง ท�าให้มีก�าลังใจในการปฏิบัติงานตามอุดมการณ์ของโรตารี  
ตลอดปีนี�และตลอดไป 
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บัรรณาธ์ิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

อนิ. ตรอง แสงสว่างวัฒนิะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพัสุวรรณภูมิ

        ส่วัส่ดีปีให้ม่ี มิีตรโรแทเรียนทุกท่�นค่ะ

          เทศก�ลี่ส่่งท้�ยปีเก่� – ต้อนรับปีให้ม่ีเม่ี�อปลี่�ยปีที�   
ผู่้�นมี�เป็นอย่�งไรกันบ้�งคะ เพื่ร�ะในชุ่วงนั�นข่้�วข้อง           
โควิด–19 ได้เริ�มีกลัี่บมี�ระบ�ดอีกครั�งท�งภ�คเห้น่อ โดย         
คนไทยที�ห้นีจำ�กเมีียนมี�ร์กลัี่บเข้้�มี�ต�มีเส้่นท�งธิรรมีชุ�ติ
แลี่ะจำ�กคนง�นชุ�วเมีียนมี�ร์จำำ�นวนมี�กที�ทำ�ง�นในจัำงห้วัด
ส่มุีทรส่�คร ทำ�ให้้พื่วกเร�ที�ชัุกจำะเริ�มีก�ร์ดตก ต้องกลัี่บมี�          
ต่�นตัวในเร่�องนี�กันอีกครั�ง
       ปีนี�เป็นปีที�ส่โมีส่รโรต�รีในประเทศไทยมีีอ�ยุครบรอบ 
90 ปี เร่�องข้องส่โมีส่รโรต�รีกรุงเทพื่ นอกจำ�กในส่่วนกลี่�งแล้ี่ว 
ท�งภ�ค 3350 ซ่ึ่�งเป็นภ�คที�ส่โมีส่รโรต�รีกรุงเทพื่สั่งกัดอยู ่  
ยังได้ให้้ข้้อมูีลี่เพิื่�มีเติมีในเร่�องข้องกิจำกรรมีต่�งๆ ที�ท�งส่โมีส่ร
จัำดข่้�นเพ่ื่�อเป็นก�รเฉลิี่มีฉลี่องอีกด้วย
        เม่ี�อกล่ี่�วถ่้งส่โมีส่รที�เก่�แก่ที�สุ่ดในภ�คแล้ี่ว ก็ต้องข้อ
พูื่ดถ่้งส่โมีส่รน้องให้ม่ีล่ี่�สุ่ดข้องภ�ค 3350 ด้วย แลี่ะเน่�องจำ�ก
ที�ปร่กษั�ส่โมีส่รให้ม่ี (ซ่ึ่�งเดิมีเรียกว่� ผูู้้แทนพิื่เศษั ที�ผูู้้ว่�        
ก�รภ�คมีอบห้มี�ยให้้ไปก่อตั�งส่โมีส่รให้ม่ี) ค่อ PP. Hay Mar 
Maung เป็นผูู้้ดูแลี่ 2 ส่โมีส่รที�ก่อตั�งห่้�งกันเพีื่ยง 2 วัน บก.จ่ำง
ข้อให้้เธิอได้เล่ี่�ถ่้งทั�งส่องแห่้งไปพื่ร้อมีๆ กันเลี่ย
       ข้อเชิุญพื่บกับบทคว�มีแลี่ะภ�พื่กิจำกรรมีในระดับภ�ค       
ที�น่�ส่นใจำได้เลี่ยค่ะ

 ในฐ�นะที�ดิฉันเป็นที�ปร่กษั�ส่โมีส่รให้มี่ข้องทั�ง 2 ส่โมีส่ร ซึ่่�งก่อตั�ง
ห่้�งกันเพีื่ยง 2 วัน ดิฉันข้อให้้ข้้อมูีลี่ย่อๆ ข้องทั�งส่องแห่้งซ่ึ่�งเป็นเล่ี่อดให้ม่ีใน
โรต�รีข้องเร� กรุณ�ให้้ก�รต้อนรับพื่วกเข้�อย่�งอบอุ่น แลี่ะเชุ่�อมีต่อกับ         
พื่วกเข้�เพ่ื่�อบริก�รชุุมีชุนอย่�งดีที�สุ่ดเท่�ที�จำะทำ�ได้ ดิฉันมีีคว�มีภูมิีใจำอย่�ง
มี�กที�เห็้นคว�มีมีีชีุวิตชีุว�แลี่ะก�รเติบโตข้องส่โมีส่รในอน�คต โปรดต้อนรับ
เล่ี่อดให้ม่ีข้องเร�แลี่ะข้อให้้เร�ได้เชุ่�อมีโยงกันภูมิีใจำในตัวพื่วกเข้�

สโมสรโรตารีรอยัลตี้เมียนมาร์
 เม่ี�อวันที� 2 กรกฎ�คมี 2563 โรต�รีส่�กลี่ได้ประก�ศก�รก่อตั�ง
ส่โมีส่รโรต�รรีอยลัี่ตี�เมีียนมี�ร ์เป็นส่โมีส่รโรต�รแีห่้งที� 6 ในประเทศเมีียนมี�ร์ 
โดยได้รับก�รส่นับส่นุนจำ�กส่โมีส่รโรต�รีย่�งกุ้ง ซ่ึ่�งเป็นโรต�รีแห่้งแรกที�กลัี่บ
มี�อีกครั�งห้ลัี่งจำ�กห่้�งห้�ยไปห้ลี่�ยปี
 น�ยกก่อตั�ง คอ่ น�ย Khine Khine Oo มีีส่มี�ชุกิร่วมีก่อตั�งจำำ�นวน 
70 คน ส่โมีส่รมีีก�รประชุุมีเด่อนลี่ะ 2 ครั�ง เวลี่� 16:00 น. วันอ�ทิตย์ที�ห้น่�ง
แลี่ะส่ี�ข้องเด่อน ในปัจำจำุบันเน่�องจำ�กเกิดโรคโควิด-19 ส่โมีส่รจำัดประชุุมีท�ง
ออนไลี่น์ แต่ส่ถ้�นที�ประชุุมีจำะจำัดข้่�นที�โรงแรมีลี่็อตเต้ย่�งกุ้ง ซึ่่�งตั�งอยู่ที� 82, 
Sin Phyu Shin Avenue Pyay Road, 6½ Mile, Ward 11 MM, Yangon 
11052
  เน่�องจำ�กต�มีวัตถุ้ประส่งค์ที�ระบุไว้ค่อ ก�รรวบรวมีผูู้้นำ�ท�งธุิรกิจำ
แลี่ะม่ีออ�ชีุพื่เพ่ื่�อให้้บริก�รมีนุษัยชุ�ติแลี่ะเพิื่�มีพูื่นไมีตรีจิำตแลี่ะสั่นติภ�พื่      
ทั�วโลี่ก ส่โมีส่รโรต�รีรอยัลี่ตี�เมีียนมี�ร์จ่ำงมีีส่่วนร่วมีอย�่งมี�กในก�รให้้บริก�ร
ชุุมีชุนอย่�งดีที�สุ่ดเท่�ที�จำะทำ�ได้

สโมสรโรตารีเมโทรย่างกุ้ง
 ในวนัที� 4 กรกฎ�คมี 2563 โรต�รสี่�กลี่ได้ประก�ศก�รก่อตั�งส่โมีส่ร
โรต�รีเมีโทรย่�งกุ้งเป็นส่โมีส่รโรต�รีแห้่งที� 7 ในประเทศเมีียนมี�ร์ โดยได้รับ
ก�รส่นับส่นุนจำ�กส่โมีส่รโรต�รีย่�งกุ้ง เชุ่นเดียวกัน
 น�ยกก่อตั�ง ค่อ น�ย Poe Phyu มีีส่มี�ชุิกร่วมีก่อตั�ง 46 คน แลี่ะ
ภ�ยในระยะเวลี่� 6 เด่อนเท่�นั�นก็มีีส่มี�ชิุกเพิื่�มีข่้�นอย่�งมี�ก โดยปัจำจุำบันมีี
ส่มี�ชิุก 64 คน ส่โมีส่รมีีก�รประชุุมีเด่อนลี่ะ 2 ครั�ง เวลี่� 15.00 น. ทุกวัน
เส่�ร์ที�ส่องแลี่ะส่ี�ข้องเด่อน ในปัจำจุำบนัเน่�องจำ�กโควดิ-19 ส่มี�ชิุกจำง่จำดัประชุมุี
ท�งออนไลี่น์ แต่ส่ถ้�นที�ประชุุมีจำะจำัดข้่�นที�โรงแรมีลี่็อตเต้ย่�งกุ้ง 
 จำ�กก�รได้รับแรงบันด�ลี่ใจำจำ�กส่โมีส่รแม่ีค่อ ส่โมีส่รโรต�รีย่�งกุ้ง
แลี่ะส่โมีส่รโรต�รีอ่�นๆ ทั�วโลี่ก ส่โมีส่รโรต�รีเมีโทรย่�งกุ้งจ่ำงได้เข้้�ไปมีี         
ส่่วนร่วมีอย่�งมี�กในก�รชุ่วยเห้ล่ี่อชุุมีชุนต�มีคว�มีต้องก�รขั้�นพ่ื่�นฐ�น แลี่ะ
ในระห้ว่�งที�มีีก�รระบ�ดข้องโรคโควิด-19 ส่โมีส่รก็ได้ชุ่วยเห้ล่ี่อเจ้ำ�ห้น้�ที�           
แนวห้น้�ที�ดูแลี่สุ่ข้ภ�พื่ แมี้ว่�จำะเป็นส่โมีส่รให้มี่แต่กิจำกรรมีที�พื่วกเข้�มีี        
ส่่วนร่วมีก็ได้ชุ่วยส่ร้�งกำ�ลัี่งใจำให้้ทุกคนเป็นอย่�งมี�ก

PP. Hay Mar Maung 
Rotary Club of Yangon

สโมสรโรตารีรอยัลตี�เมียนิมาร์
สโมสรโรตารีเมโทรย่างกุ้ง



งานอบรมเยาวช่นผู้้้นำาโรต์ารี (RYLA 2020) 
 ท่ีค่ายบุรฉัตรและภูผาผึ�งรีสอร์ท จ.ราชบุรี เม่ือวันท่ี 22 - 23 
พฤศจิกายน 2563 มีเยาวชนเข้ารับการอบรม 146 คน เป็นหญิง 90 คน ชาย    
56 คน ได้รับการอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารี ภาค 3350 จ�านวน 58 สโมสร และ
มีพ่ีเลี�ยง 30 คน ซ่ึงเป็นโรทาแรคเทอร์และ Rotex จาก 6 สถาบัน รวมทั�งคณะ
กรรมการจัดงานแล้วทั�งคณะมี 218 คน
 RYLA ปีนี�แตกต่างไปจากทุกปี เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19 
ท�าให้ต้องมีการระมัดระวังมากขึ�นในเร่ืองของสุขอนามัย แต่กิจกรรมทุกอย่างก็

ผ่านไปได้ด้วยดี เร่ิมจากการรวมพลท่ีสยามแมคโคร สาขาบางบอน เดินทางด้วย
รถบัส 2 ชั�น จ�านวน 4 คันไปวางพวงมาลาถวายเสด็จพ่อ ร.5 ท่ีอนุสาวรีย์ ณ   
ค่ายบุรฉัตร น�าโดย ผวภ. สมศรี เมฆธน ช่วงค�่ามีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม 
6 ฐานของน้องๆ ไรลาในช่วง 1 วันคร่ึง เพ่ือเรียนรู้ฝึกทักษะ เน้นการท�างาน       
เป็นทีม การแก้ปัญหา การวางแผน รวมทั�งกิจกรรมเสริมสร้างก�าลังใจ ปีนหน้าผา 
กระโดดหอสูง จนถึงการไปทัศนศึกษาการเลี�ยงแกะเชิงธุรกิจท่ีสวนผึ�ง ร�่าลากัน
ด้วยความส�าเร็จลุล่วง บรรลุเป้าหมาย สนุกสนานและประทับใจ

งานเดิน-ว่ิง เพ่่อขจัดโรคโปลิโอ (Run to End Polio) 
 ท่ีชายหาดพัทยา เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 อน. ประสาร           
จิรชัยสกุล ประธานจัดงาน สรุปยอดเงินบริจาค เงินจากการขายเสื�อว่ิง และรายรับ
สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแลว้ รวมเปน็เงินราว 1,250,000 บาท  งานนี�มีผู้แต่งแฟันซี

เข้าร่วมงานถึง 50 คน นับว่าประสบผลส�าเร็จ และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพ
ลักษณ์องค์กรโรตารี ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ประชาชนท่ัวไปได้เป็นอย่างดี

งานผู้้้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาคพบนายกสโมสร คร้ังท่ี 2 
 ในวันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ 
รีสอร์ท อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ 
 โดยในวันเสาร์ท่ี 19 ธันวาคม เป็นภาควิชาการ มีการสัมมนาใน        
หัวข้อต่างๆ เช่น การเพ่ิมสมาชิก การจัดกีฬาสีโรตารี การประกาศรางวัลภาพ 
People of Action ระดับ Region12 ซ่ึงภาค 3350 ได้รับรางวัลถึง 2 ใน 3 ภาพ                 

หลังจากนั�นเป็นพิธีมอบเคร่ืองมือแพทยใ์ห้กับโรงพยาบาลหล่มสักโดยท�าพิธีกันท่ี
รีสอร์ท และช่วงค�่าเป็นงานสังสรรค์ Winter Wonderland
 วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม เป็นกิจกรรมปลูกต้นโกโก้จ�านวน 200 ต้น 
และมอบถังบรรจุน��าจ�านวน 10,000 ลิตร (ถังละ 1,000 ลิตร รวม 10 ถัง) ให้กับ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
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งานฉลองครบรอบ 90 ปีของสโมสรโรต์ารีกรุงเทพ 
โด้ย	อนึ่.	สัีนึ่ติ	จ�เตอร์ย่

 ปีนี�สโมสรโรตารีกรุงเทพ ฉลองครบรอบ 90 ปีด้วยกิจกรรมมากมายตลอด      
ทั�งปี นายกอับดุลลาห์ อาลาวาดี เป็นผู้ผลักดันและขับเคล่ือนท่ีส�าคัญให้มีการวางแผน
โครงการและสื่อสารกับสโมสรลูก สโมสรคู่มิตร และสโมสรอื่นๆ ในประเทศไทยเพื่อให้
มีส่วนร่วมในการด�าเนินการร่วมกันอย่างแท้จริง

 วันท่ี 17 กันยายน วันครบรอบการประชุมโรตารีครั�งแรกในประเทศไทย           
(ณ เวลานั�นคือสยาม) สโมสรโรตารีกรุงเทพจึงได้จัดพิธีท�าบุญท่ีวัดปทุมวนาราม โดยเรา
ได้มอบรายช่ืออดีตนายกสโมสรท่ีล่วงลับไปแล้ว ให้พระสงฆ์อุทิศบุญกุศลถึงท่านเหล่านั�น 
จากนั�นในท่ีประชุมสโมสรก็ได้มีการร�าลึกถึงการจัดการประชุม “ครั�งแรกของสโมสร         
โรตารีในประเทศไทย และจากจุดนั�นท่ีเราได้เดินทางมาถึง 90 ปี”

 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โรแทเรียน 150 คนในภาค 3350 น�าโดยผู้ว่าการภาค 
สมศรี เมฆธน ร่วมกันปลูกต้นไม้สมุนไพรในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในอุทยาน ร.9 ทั�งอินเทอร์แรคเทอร์และโรทาแรคเทอร์ได้มาร่วม
กิจกรรมในเช้าวันนั�นด้วย การช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยมือของหลายท่าน ท�าให้ต้นไม้จ�านวน
ถึง 209 ต้นปลูกเสร็จตามเวลาก�าหนด และเรายังมีเวลาเหลือเท่ียวชมอุทยาน                       
ชมสัญลักษณ์โรตารี และศาลาดนตรี ซ่ึงสร้างขึ�นเม่ือครั�งครบรอบ 60 ปีของเรา น่ีเป็น
โครงการท่ีไม่เหมือนใคร เน่ืองจากมีผู้ร่วมโครงการมาจากทุกส่วนของภาค รวมถึงสโมสร
ในเมียนมาร์และกัมพูชา

 โครงการหลักคือ โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Global Grants และจาก
การระดมทุนภายนอกเพ่ือท�า 3 โครงการท่ีต้องใช้ความพยายามมาก และโครงการปกติ
ของสโมสรท่ีท�าซ��าทุกๆ ปี โดยได้รับเงินสนับสนุนจากการหาทุนในสโมสรเม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นงาน Charter Night

D.3350
First Rotary Club



 ดังนั�น เราจึงมีการขยายท�าโครงการ Global Grant                   
# 2119358 เพ่ือให้การอบรมแก่ผู้ดูแลผู้ติดเชื�อเอชไอวี/โรคเอดส์ และ
อาสาสมัครขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย โดยโครงการนี�
ใช ้งบประมาณทั�งสิ�น 34,375 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
1,100,000 บาท

 โครงการ GG 2119124 เป็นโครงการป้องกันและรักษา 
โรคไต ท�าท่ีโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี เพ่ือฝึกอบรมผู้ป่วย
ในการป้องกันโรคไต และบริจาคเคร่ืองไตเทียมจ�านวน 6 เคร่ืองให้
กับโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายทั�งหมดของโครงการนี� 94,500 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือ 3,024,000 บาท

 ทั�งสองโครงการเป็นโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก ได้รับ
เงินสนับสนุนอย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเร่ิมต้น ส่วนความพยายามใน
การหาทุนส�าหรับโครงการปกติของสโมสร ก็ด�าเนินไปด้วยดี และเรา
สามารถระดุมทุนได้เพียงพอ

 ในคืนวันเดียวกันนั�น มีการขอบริจาคจากบุคคลภายนอก
เพื่อหาทุนท�าโครงการพิเศษ 3 โครงการ ได้แก่

 • โครงการสร้างโอกาสให้ทุนพยาบาลของโรต์ารี
 เน่ืองจากมีการขาดแคลน พยาบาลวิชาชีพอย่างมากใน
ประเทศไทย ดังนั�น ทุนการศึกษาของโรตารี จะกระตุ้นให้คนหนุ่ม
สาวหนัมาพิจารณาอาชพีนี�มากขึ�น เราจะสนบัสนุนนักศึกษาพยาบาล
ท่ีประสบปญัหาทางการเงนิ หรือครอบครวัท่ีตกงานจากโรคโควดิ -19 
โดยประมาณค่าใช้จ่ายท่ี 50,000 บาท/พยาบาล/ปี และจะมอบให้
กับนักศึกษาพยาบาลท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื�อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 • โครงการสร้างความหวังสำาหรับเด็กท่ีมีใบหน้าผิู้ดปกติ์
ปากแหว่งเพดานโหว่
 วารสาร Journal of Associated Medical Sciences 
รายงานว่าเด็กประมาณ 2,000 คนในประเทศไทยเกิดมาพร้อมกับ
อาการปากแหวง่เพดานโหว ่ทุกปีโรตารีจะอ�านวยความสะดวกในการ
ผ่าตัดให้กับเด็ก 180 คนใน 4 จังหวัด โดยเราจะรว่มมือกับแพทยข์อง
คลินิกเคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทย แม้ว่าการผ่าตัดโดยแพทย์จะไม่
เสียค่าใช้ จ่าย แต่สโมสรโรตารีกรุงเทพจะให้การสนับสนุน                       
ด้านโลจิสติกส์ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ค่ายา ค่าดูแล
ก่อนและหลังการผ่าตัด และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในราคา 5,000 บาท/
ราย

 • โครงการช่่วยชี่วิต์ผู้้้ป่วยท่ีต้์องใช้่เคร่่องฟอกไต์
 ผู้ป่วยล้างไตจ�านวน 450 รายท่ีโรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นโรคไตวายเรื�อรังระยะสุดท้าย (ESRD)                  
จากผู้ป่วยโรคไตระยะต่างๆ 5,577 คนจะได้รับการช่วยชีวิตจาก     
เคร่ืองไตเทียมจ�านวน 2 เคร่ือง โดยโรตารี จะจัดหาเคร่ืองไตเทียม         
2 เคร่ืองๆ ละ 450,000 บาท เพ่ือบรรเทาความต้องการฉุกเฉิน           
อายุการใช้งานของเคร่ืองคาดว่าจะอยู่ท่ี 10 ปี ผู้ป่วยแต่ละราย
ต้องการการฟัอกเลือด 3 ครั�ง/สัปดาห์ 4 ช่ัวโมง/ครั�ง

 ผู้สนใจโปรดไปท่ี www.rotarynewhope.org เพ่ือดูข้อมูล
เพ่ิมเติมและบริจาคเงินส�าหรับโครงการดีๆ เหล่านี�ได้ โครงการทั�งสาม
นี�ยังคงต้องการเงินทุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

 เรายังมีการท�าโครงการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก โครงการหน่ึงท่ี
ต้องใช้ความพยายามมากคือ การปลูกป่าชายเลนบนพื�นท่ีชายฝ่ังทะเล 
100 ไร่ ซ่ึงขณะนี�อยูร่ะหวา่งการพจิารณา โดยมีบริษัทของสมาชกิคน
หน่ึงได้ให้ทุนสนับสนุน สโมสรโรตารีกรุงเทพ จะต้องพิจารณาว่าเรา
จะช่วยท�าให้โครงการนี�เป็นจริงได้อย่างไร
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บัรรณาธ์ิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อนิ. นิพั.ณัฏฐธ์นิินิ เศรษฐวนิิชย์
สโมสรโรตารีแพัร่

 ส่วัส่ดีปีให้มี่มีิตรโรแทเรียนแลี่ะผูู้้อ่�นทุกท่�น 
 บทคว�มีในฉบับนี� เร�เน้นให้้ท่�นผูู้้อ่�นได้รู้จำักกับ
ส่โมีส่รแรกข้องภ�ค 3360 แลี่ะส่โมีส่รน้องให้ม่ีข้องภ�ค 3360 
รวมีไปถ่้งภ�พื่กิจำกรรมีบ�งส่่วนจำ�กส่โมีส่รต�่งๆ ในภ�ค 3360 
ซ่ึ่�งท่�นส่�มี�รถ้เข้้�ไปชุ่�นชุมี แลี่ะศ่กษั�แนวคิดข้องส่โมีส่ร        
ดังกล่ี่�วได้ในเล่ี่มีนี�ครับ 
 ตั�งแต่ส่่งท้�ยปี 2563 ประเทศไทยเริ�มีมีีก�รระบ�ด
ซึ่ำ��ข้องโรคโควิด-19 ยิงย�วข้้�มีมี�จำนถ่้งปีให้ม่ีเลี่ย ทำ�ให้้            
ก�รทำ�กิจำกรรมีต่�งๆ ข้องแต่ลี่ะส่โมีส่รเริ�มีจำำ�กัดมี�กข่้�น             
ก�รประชุุมีให้ญ่ต่�งๆ ข้องภ�คถู้กเล่ี่�อนออกไปจำนกว่�
ส่ถ้�นก�รณ์ก�รระบ�ดจำะดีข่้�นอีกครั�ง 
 อย่�งไรก็ดี ในฐ�นะบุคลี่�กรท�งก�รแพื่ทย์ ผู้มีเป็น
ห่้วงสุ่ข้ภ�พื่ข้องทุกๆ ท่�นเป็นอย่�งยิ�ง ข้อให้้ทุกท่�นปฏิิบัติ
ต�มีคำ�แนะนำ�ข้องกรมีควบคุมีโรค นั�นก็ค่อ DMHT ซ่ึ่�งอธิิบ�ย
ได้ดังนี� D=Distancing เว้นระยะห่้�งกันอย่�งน้อย 1 เมีตร, 
M=Mask ส่วมีห้น้�ก�กห้�กต้องเข้้�พื่บปะผูู้้คนเพ่ื่�อป้องกันก�ร
ติดเชุ่�อ, H=Hand ห้มัี�นล้ี่�งม่ีอบ่อยๆ โดยเฉพื่�ะห้�กท่�นอยู่
ในส่ถ้�นที�ส่�ธิ�รณะ, T=Testing ห้�กมีีอ�ก�รผิู้ดปกติให้้ไป
ตรวจำรักษั�อย่�งรวดเร็ว 
 ข้อให้้ทุกท่�นอยูร่อดปลี่อดภัยห่้�งไกลี่โควิด-19        
นะครับ

 ส่ำ�ห้รับส่โมีส่รน้องให้ม่ีข้องภ�ค 3360 ที�เพิื่�งจำะก่อตั�งข่้�นในปี          
2563-64 ในครั�งนี�ผู้มีได้มีีโอก�ส่พูื่ดคุยกับน�ยกก่อตั�งข้องห้น่�งในส่โมีส่ร          
น้องให้ม่ี จ่ำงข้อนำ�มี�แนะนำ�ส่มี�ชิุกผูู้้อ่�นทุกท่�นนะครับ 
 น�ยกก่อตั�งประชุัญ จัำกร์แห้ลี่มี ซ่ึ่�งท่�นมีีภูมิีลี่ำ�เน�อยู่ อ. พื่�น           
จำ. เชีุยงร�ย ตอนนั�นมีีเพ่ื่�อนร่วมีอุดมีก�รณ์ 2-3 ท่�น ด้วยอุดมีก�รณ์ที�อย�ก
ชุ่วยเห้ล่ี่อ แลี่ะบำ�เพ็ื่ญประโยชุน์ให้้กับอำ�เภอพื่�น ต�มีชุุมีชุนต่�งๆ ที�ต้องก�ร
คว�มีชุ่วยเห้ลี่่อ ด้วยใจำที�มีุ่งมีั�นเป็นแรงบันด�ลี่ใจำให้้ก่อตั�งส่โมีส่รให้มี่ โดยมีี
ก�รรวบรวมีส่มี�ชุิกที�ให้้คว�มีร่วมีมี่อแลี่ะมีีอุดมีก�รณ์เดียวกัน ไมี่ว่�จำะเป็น
ข้้�ร�ชุก�ร พื่่อค้� นักธิุรกิจำ 
 จำนในปี 2563 ได้ก่อตั�งส่โมีส่รให้มี่ ค่อ “ส่โมีส่รโรต�รีนครพื่�น” 
รับตำ�แห้น่งเป็นน�ยกก่อตั�ง เม่ี�อวันที� 24 มิีถุ้น�ยน พื่.ศ. 2563 รวมีส่มี�ชิุก 
28 ท่�น ในส่มัียข้องผูู้้ว่�ก�รภ�ค กมีลี่ศักดิ� วิสิ่ฐส่กุลี่ชัุย โดยมีีส่โมีส่รโรต�รี
เชีุยงร�ย ส่โมีส่รโรต�รีเชีุยงคำ� แลี่ะส่โมีส่รโรต�รีนครเทิง เป็นส่โมีส่รพีื่�เลีี่�ยง 
 ท่�นน�ยกก่อตั�งประชุัญ จำักร์แห้ลี่มี กับส่มี�ชุิก มีีคว�มีตั�งใจำที�จำะ
ทำ�โครงก�รต่อเน่�องข้องส่โมีส่ร ได้แก่ โครงก�รมีอบเคร่�องกรองนำ��ให้้โรงเรยีน 
โครงก�รมีอบเคร่�องมี่อแพื่ทย์แลี่ะโครงก�รปลีู่กป่� ทั�งนี�งบประมี�ณก�รทำ�
โครงก�รในเบ่�องต้นก็ได้จำ�กก�รชุ่วยเห้ล่ี่อข้องส่มี�ชุิกในส่โมีส่รชุ่วยๆ กัน
ส่มีทบทุน แต่ในอน�คตก็จำะริเริ�มีโครงก�รที�ระดมีทุนข่้�นมี�ด้วย เพ่ื่�อก�รมีี
ส่่วนร่วมีข้องชุุมีชุนแลี่ะก�รมีีส่่วนร่วมีข้องส่โมีส่รโรต�รีอ่�นๆ 
 ที�ผู่้�นมี�ตั�งแต่ก่อตั�งส่โมีส่รก็ได้มีีโครงก�รมี�กมี�ยที�เด่นๆ เชุ่น       
ก�รมีอบเคร่�องม่ีอแพื่ทย์ โดยมีีเคร่�องผู้ลิี่ตออกซิึ่เจำน 4 เคร่�อง เคร่�องดูดเส่มีห้ะ 
4 เคร่�องมีอบแก่โรงพื่ย�บ�ลี่พื่�น แลี่ะ รพื่.ส่ต.อีก 3 แห่้ง 
 ในอน�คต ส่โมีส่รน้องให้ม่ีแห่้งนี� ก็จำะริเริ�มีโครงก�รข่้�นมี�อย่�ง    
ต่อเน่�องเร่�อยๆ ห้�กส่โมีส่รใดต้องก�รจำะชุ่วยส่นับส่นุนห้ร่อร่วมีโครงก�รนี�
ด้วยท�งน�ยกก่อตั�งแลี่ะส่มี�ชิุกก็ยินดีเป็นที�สุ่ดครับ

นยก. ประชััญ จัักร์แหลม
สโมสรโรตารีนครพาน

สโมสรโรตารีนิครพัานิ



สโมสรโรต์ารีไช่ยปราการ ร่วมกับ สโมสรโรต์ารีกระทุ่มแบน ภาค 3330 เเละ
สโมสรโรต์ารีศิลาอาสน์ ภาค 3360 
จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในโครงการมอบรถเข็นผู้พิการให้เป็นปีที่ 5 โดยปีนี�
สโมสรโรตารีไชยปราการได้รับการสนับสนุนดังนี� รถเข็นผู้พิการจ�านวน 8 คัน 
เคร่ืองช่วยหูฟัังจ�านวน 10 ชุด แว่นสายตายาวส�าหรับผู้สูงอายุจ�านวน 200 อัน 
โดยแยกมอบให้ รพ.สต.บ้านปงต�า รพ.สต.บ้านป่าแดง รพ.สต.ดงป่าสัก                          
อ. ไชยปราการ และยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเนสท์เล่ประเทศไทย และ 
สโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 มอบขนมคอนเฟัล็กมาแจกให้ด้วยจ�านวนหน่ึง

สโมสรโรต์ารีเวียงโกศัย 
น�าโดย นย.จรรจิรา สุวรรณกิจ และสมาชิก น�าของขวัญวันเด็กที่รับการสนับสนุน
สมทบจากสมาชิกสโมสรฯ ทั�งนม ขนม ตุ�กตา ของเล่น รองเท้าและทุนการศึกษา 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อน. สมพงษ์-อน.ธนิตา สังข์บุณยนิธิ ไปมอบให้กับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศน์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีสโมสรเออร์ล่ีแอคท์
เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศน์ ท่ีสโมสรโรตารีเวียงโกศัยดูแลอยู่ โดยปีนี�ไม่มีการจัด
กิจกรรมมอบมือต่อมือให้กับเด็กๆ ตามมาตรการรักษาระยะห่าง Social 
Distancing ป้องกันไวรัสโควิด-19 มีตัวแทนของสโมสรร่วมมอบส่ิงของ 9 ท่าน 
โดยให้ทางผู้บริหารของโรงเรียนจัดสรรให้เด็กนักเรียนเอง ซ่ึงกิจกรรมวันเด็กปีนี�
ก็ได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สโมสรโรต์ารีเช่ียงใหม่ใต์้
มอบเคร่ืองกรองน��า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และหน้ากาก
ผ้าป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน แม่หงานหลวง                  
อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

สโมสรโรต์ารีเชี่ยงใหม่เหน่อ และ สโมสรโรทาแรคท์เชี่ยงใหม่เหน่อ 
โดยการน�าของ นย. อายะโกะ โทมิตะ พร้อมด้วยสมาชิก จัดโครงการส่งเสริม
ความรู้ “เวทีคารม มัธยมศึกษา โต้วาทะ พัฒนาความคิด” ณ ห้องประชุม         
บัวตอง ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 5-6 ธันวาคม 
2563 มีนักเรียนจากหลากหลายสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ            
วันแรกเป็นการอบรมหัวข้อ “การคิดวิเคาะห์อย่างมีวิจารญาณ” โดยวิทยากร                 
คุณวีรฉัตร แก้วประดิษฐ์ และหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการใช้วาทศิลป์” โดย 
อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ วันท่ีสองเป็นการแข่งขันโต้วาทะ โดยมีผู้ชนะดังต่อไปนี� 
รางวัลชนะเลิศ นางสาวณิชากร ไชยวุฒิ (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)          
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐกฤตา ฟัองค�า (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย) และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเจณณิชย์ เจนพิริยะสุนทร (โรงเรียน
มงฟัอร์ตวิทยาลัย) 

สโมสรโรต์ารีเช่ียงใหม่ถิ่นไทยงาม 
น�าโดย นย. กชกร วารินศิริรักษ์ ร่วมกับสโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่ โดย 
อน. รัศมี พิทักษ์มโนกุล ประธานโครงการ จัดพิธีเปิดโครงการ GG#2011413 
Value Added in Organic Food Supply Chain และส่งมอบ Organic 
Composting Machine ให้แก่ชุมชนโรตารีแม่แจ่มเป็นผู้ดูแลในพื�นที่ ซึ่งได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสโมสรโรตารี Changwon Choengam เกาหลีใต้ ภาค 3722 
ซ่ึงโครงการนี�สอดคล้องกับแนวทาง Rotary’s Area of Focus ในหัวข้อ 
Community Economic Development และยังสอดคล้องกับ Supporting 
Environment เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการเผาพืชท่ีไม่ได้ใช้งาน ลดภาวะ       
ฝุ่นควันและป้องกันไฟัป่า เป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นทางได้อย่างตรงเป้าหมาย
ที่สุด



 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ นับเป็นสโมสรแห่งแรกของภาค 3360 ปัจจุบันมีอายุ 
61 ปี มีสโมสรก่อตั�งและสโมสรพ่ีเลี�ยง คือสโมสรกรุงเทพ โดยท่านนายกหลวง             
ยุกตเสวีวิวัฒน์ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 สโมสรโรตารีเชียงใหม่นับได้ว่าเป็น
สโมสรโรตารีแห่งท่ี 3 ของประเทศไทย ในการก่อตั�งสโมสรนั�นมีผู้ร่วมอุดมการณ์ใน
การก่อตั�งประมาณ 40 ท่าน ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ต.อ.เน่ือง รายะนาท เป็นนายกสโมสรคนแรก ท่านด�ารงต�าแหน่งอยู ่      
2 เดือนได้ยา้ยราชการไปจังหวัดอยธุยา ไม่สามารถท�าหน้าท่ีนายกสโมสรต่อได้ สโมสร
จึงได้เลือกอุปนายกคนท่ี 1 คือ นพ. อารี แสงสว่างวัฒนะ ท�าหน้าท่ีนายกสโมสร         
โรตารีแทน
 ในช่วง 30 ปีแรกของสโมสร (พ.ศ. 2502-2531) เป็นทศวรรษแห่งการขยาย
อดุมการณ์โรตาร ีโดยเป็นพีเ่ลี�ยงก่อตั�งสโมสรโรตารใีหม่โดยเฉพาะในเขตภูมภิาค เริม่
ท่ีจังหวัดในเขตภาคเหนือประเทศไทย ภายหลังจากท่ีสโมสรได้เรียนรู้และเข้าใจ
ปรัชญาของโรตารีสากล โดยเร่ิมท่ีจังหวัดล�าปางในปี พ.ศ. 2506 ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
30 ปีทั�งหมด ก่อตั�งได้ 14 สโมสร ซึง่แต่ละสโมสรได้ด�าเนนิการขยายอดุมการณ์อย่าง
เดียวกันแบบต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสโมสรโรตารีในภาค 3360 จ�านวน 69 สโมสร มี
สมาชิกโรแทเรียนกว่า 1,400 ท่าน
 ในช่วง 20 ปีต่อมาคือ ทศวรรษท่ี 4-5 (พ.ศ. 2532-2551) เป็น 20 ปีแห่ง
กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เร่ิมโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างง่ายเพ่ือชุมชนโดยทุน
บริจาคของสมาชิก ต่อมาสโมสรเริ่มศึกษาโปรแกรมทุนสมทบของมูลนิธิโรตารี 
(Matching Grants) โดยเร่ิมหาคู่มิตรในต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น ไต้หวัน มาร่วม
โครงการอยา่งต่อเน่ือง ตามโครงสรา้งวิสัยทัศน์ใหม่ของมลูนิธิโรตาร ี(Future Vision 
Plan of The Rotary Foundation) ในปลายทศวรรษท่ี 5 เป็นกองทุนใหม่ทั�งกองทุน
สมทบระดับภาค (District Grants) และกองทุนสมทบระดับโลก (Global Grants) 
การท�าโครงการต่างๆ ของสโมสรใช้ทุนจากการท�ากิจกรรมหารายได้สโมสร จากการ
บริจาคของสมาชิกให้กองทุนประจ�าปีของมูลนิธิโรตารี โดยเน้น 6 areas of focus 
(ซ่ึงปัจจุบันมี 7 เร่ืองแล้ว) เช่น โครงการน��าสะอาดและสร้างห้องน��า ณ บ้านแม่โต๋ว 
อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่  โครงการห้องสมุดมีชีวิตท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน          
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ เป็นต้น 
 ในช่วง 10 ปีจวบจนปัจจุบัน สโมสรยังคงเน้นการบ�าเพ็ญประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเชิญชวนสโมสรอื่นๆ มาร่วมกันท�าโครงการ และเนื่องจากมีสมาชิกรุ่น
หนุ่มสาวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่มากขึ�น สโมสรจึงมีการจัดการอบรมโปรแกรมของ
มูลนิธิโรตารีและโรตารีสากลในการประชุมประจ�าสัปดาห์ โดยอดีตผู้ว่าการภาค 
กรรมการภาค และการสนเทศโรตารีประมาณ 50 นาทีในการประชุมประจ�าสัปดาห์
เช่นกัน นอกจากนั�นแล้ว กรรมการบริหารสมัยนั�นยังได้ทดลองน�าร่องในการสรรหา
นายกสโมสรรับเลือกติดต่อกัน 5 ปี เพ่ือให้ผู้ได้รับการสรรหาได้มีเวลาเตรียมตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสรอย่างต่อเน่ืองก่อนรับต�าแหน่ง ทั�งนี�สโมสรจะ
ได้ท�าการประเมินผลต่อไป
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D.3360
First Rotary Club





	 โรต�ร่ในึ่ป็ระเที่ศไที่ยเริ�มต้นึ่ด้้ว่ยก�รก่อตั�ง
สีโมสีรโรต�ร่กรุงเที่พ	 โด้ยมิสีเตอร์เจมส์ี	 เด้วิ่ด้สัีนึ่	
(สีโมสีรโรต�ร่คำลัก�ร่	แคำนึ่�ด้�)	ผิ้แ้ที่นึ่พิเศษจ�กโรต�ร่
สี�กล	 ท่ี่�เดิ้นึ่ที่�งม�เผิยแพร่อุด้มก�รณ์ขึ้องโรต�ร่													
และได้้ม่โอก�สีเฝ้�พลเอกพระเจ้�บรมว่งศ์เธ์อ	กรมพระ				
กำ�แพงเพ็ชื่รอัคำรโยธิ์นึ่	ซ่ั�งที่รงเห็นึ่ชื่อบด้้ว่ยกับหลักก�ร
ขึ้องโรต�ร่	 จ่งได้้ที่รงชัื่กชื่ว่นึ่บุคำคำลในึ่ว่งร�ชื่ก�ร								
และธุ์รกิจรว่มได้้	69	คำนึ่	จ�ก	15	ป็ระเที่ศ		จัด้ตั�งสีโมสีร		
โรต�ร่แห่งแรกข่ึ้�นึ่ในึ่ป็ระเที่ศไที่ย	เม่�อวั่นึ่ท่ี่�	19	กันึ่ย�ยนึ่	
2473
	 หลังจ�กนัึ่�นึ่ถ่ึง	 28	 ปี็	 จ่งได้้ม่ก�รก่อตั�ง
สีโมสีรโรต�ร่ธ์นึ่บุร่เป็็นึ่สีโมสีรท่ี่�	2	ใช้ื่ภ�ษ�ไที่ยในึ่ก�ร
ป็ระชุื่ม	 และโรต�ร่ในึ่ป็ระเที่ศไที่ยได้้ขึ้ย�ยตัว่ข่ึ้�นึ่เร่�อย
ม�จนึ่ถ่ึงปั็จจุบันึ่
	 พระบ�ที่สีมเด็้จพระเจ้�อย้่หัว่	รัชื่ก�ลท่ี่�	9	
ได้้ที่รงพระกรุณ�โป็รด้เกล้�รับสีโมสีรโรต�ร่ในึ่ป็ระเที่ศ	
ไที่ยไว้่ในึ่พระบรมร�ช้ื่ป็ถัึมภ์	ต�มหนัึ่งส่ีอร�ชื่เลขึ้�ธิ์ก�ร
ลงวั่นึ่ท่ี่�	15	กันึ่ย�ยนึ่	2498	
	 ในึ่ก�รเสีด็้จพระร�ชื่ด้ำ�เนิึ่นึ่ในึ่ง�นึ่ฉลอง
คำรบรอบ	 50	 ปี็ขึ้องโรต�ร่	 ในึ่ป็ระเที่ศไที่ยเม่�อวั่นึ่ท่ี่�									
15	ธั์นึ่ว่�คำม	2523	ที่รงม่พระร�ชื่ด้ำ�รัสีในึ่ตอนึ่หน่ึ่�งว่่�	
“ถ้ึ�จะแป็ลคำำ�ว่่�	Service	สีงเคำร�ะห์ผ้้ิอ่�นึ่	 เหน่ึ่อก�ร
สีงเคำร�ะห์ตัว่เองด้้ว่ยซัำ��	 คำว่�มจริงถ้ึ�อย�กท่ี่�จะ
สีงเคำร�ะห์ผ้้ิอ่�นึ่ก็ต้องสีงเคำร�ะห์ตัว่เองอย้่ในึ่ตัว่	ฉะนัึ่�นึ่	
อุด้มก�รณ์ขึ้องโรต�ร่จ่งที่ำ�ให้คำนึ่ท่ี่�เป็็นึ่สีม�ชิื่กเป็็นึ่คำนึ่
ท่ี่�ด่้	 เป็็นึ่คำนึ่ท่ี่�ม่คำว่�มสุีขึ้	 ม่คำว่�มนัึ่บถ่ึอตัว่เองได้้														
ม่สุีขึ้ภ�พด่้ทัี่�งร่�งก�ยทัี่�งใจท่ี่�สีมบ้รณ์	 เช่ื่�อว่่�ถ้ึ�ทุี่กคำนึ่
ป็ฏิิบัติต�มอุด้มก�รณ์ขึ้อง	โรต�ร่	จะต้องม่คำว่�มอิ�มก�ย
อิ�มใจอย่�งยิ�ง	 เพร�ะว่่�ได้้ที่ำ�สิี�งท่ี่�คำนึ่เร�ทุี่กคำนึ่ต้องที่ำ�
ทัี่�งนัึ่�นึ่	ทัี่�งก�ย	ทัี่�งใจ”	
(จ�กหนึ่ังสี่อ	60	ป็ีโรต�ร่ในึ่ป็ระเที่ศไที่ย)
	 ช่ื่ว่งเว่ล�	70	ปี็แรก	ได้้มก่�รบนัึ่ที่ก่เร่�องร�ว่
เอ�ไว่้ในึ่	“หนึ่ังสี่อ	60	ป็ีโรต�ร่ในึ่ป็ระเที่ศไที่ย”	และ	
“นิึ่ตยสี�ร	 The	 Thai	 Rotarian	 ฉบับพิเศษเน่ึ่�องในึ่
ว่�ระคำรบรอบ	70	 ปี็	 โรต�ร่ในึ่ป็ระเที่ศไที่ย”	 ต่อไป็น่ึ่�	
เป็็นึ่เหตุก�รณ์และเร่�องร�ว่ขึ้องเร�ในึ่ช่ื่ว่งขึ้ว่บปี็ท่ี่�											
70-90	ปี็	ค่ำอระหว่่�ง	พ.ศ.	2543-2563	(คำ.ศ.	2000-
2020)	ซ่ั�งในึ่ช่ื่ว่ง	20	ปี็ดั้งกล่�ว่น่ึ่�	โรต�ร่ในึ่ป็ระเที่ศไที่ย
ได้้เติบโตข่ึ้�นึ่อย่�งต่อเน่ึ่�อง

40  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

พั.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
• น้อมรับพระบรมราชโองการของ ในหลวงรัชกาล ท่ี 9 แสดง
ความช่ืนชมยินดีท่ีกิจกรรมโรตารีในประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง
มาครบ 70 ปี
• โรตารีในประเทศไทยมี 4 ภาค 200 สโมสร สมาชิก          
5,516 คน 
(ขึ้้อม้ลจ�กเว่็บไซัต์ขึ้องโรต�ร่สี�กล	ณ	1	กรกฎ�คำม	2000)

พั.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
• ประธานโรตารีสากล Richard D King และภริยาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ร่วมงานสดุดีผลงานของ        
โรตารี ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ� มีผู้ร่วมงาน 2,137 คน ทั�งนี� ประธาน          
โรตารีสากลและภริยาพร้อมคณะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 ด้วย
• ประเทศไทยมีผู้ว่าการภาคสตรีคนแรกจากภาค 3330 - 
ผวภ. ศรียา ศิริเวช (2544-45) ซ่ึงได้รับรางวัลผู้ว่าการภาค 
แห่งปีจากประธานโรตารีสากลในการประชุมใหญ่โรตารีสากล
ท่ีเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

พั.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
• ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้รับเลือกตั�ง
เป็นประธานโรตารีสากล (2002-03) ซ่ึงนับเป็นคนไทยคนแรก 
หลังจากเป็นกรรมการบริหารโรตารีสากลในปี 1990-92

พั.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
• มีีก�รสั่มีมีน�อบรมีน�ยกรับเล่ี่อกร่วมีภ�ค (Multi-district 
PETS) ข้องโรต�รี 4 ภ�ค (273 ส่โมีส่ร) เป็นครั�งแรกในเด่อน 
มีีน�คมี
• โรต�รีไทยจัำด Joint District Conference ในโอก�ส่ที�
ประธิ�นโรต�รีส่�กลี่มี�จำ�กประเทศไทย
• คณะกรรมีก�รบริห้�รโรต�รีส่�กลี่ประชุุมีที�ประเทศไทย   
(19-26 พื่ฤษัภ�คมี) แลี่ะเย่อนศูนย์โรต�รีฯ ในวันที�           
26 พื่ฤษัภ�คมี โดยมีีง�นเลีี่�ยงรับรองที�ศูนย์โรต�รีฯ
• อผู้ภ. เชุ�วน์ น�ร�ฤทธิิ� ส่ร้�งเว็บไซึ่ต์ในน�มีข้องนิตยส่�ร 
โรต�รี www.rotaryinthailand.org เพ่ื่�อเป็นศูนย์รวมีข้้อมูีลี่
โรต�รีข่้�นเป็นครั�งแรก

พั.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
• เกิดแผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย                   
(24 ธ.ค.) มี “โครงการน��าใจโรตารี” เพ่ือช่วยผู้ประสบภัย                                                      
โดยได้รับเงินบริจาคจากโรแทเรียนทั�งในและต่างประเทศ             
รวมทั�ง TRF รวม 95.83 ล้านบาท ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล                      
เป็นประธานโครงการ ผวภ. วรวุธ พงษ์วิทยภานุ               
(ภาค 3330 - ต�าแหน่งในขณะนั�น)  จัดคาราวานรถบรรทุก
น�าส่ิงของลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน  สโมสรโรตารี
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา ตรัง กระบ่ี และระนอง เป็นก�าลังส�าคัญท่ี
ขับเคล่ือนโครงการ โดยมีอน. จรัล พัฒน์จร (สโมสรโรตารีพังงา) 
เป็นผู้ประสานงานหลัก มีการสร้างบ้านรวม 328 หลัง และ       
โครงการอ่ืนๆ เช่น สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสาธารณูปโภค 
โครงการพัฒนาอาชีพ โครงการน��าสะอาด เป็นต้น

90 ปี โรู้ตารู้ีในปรู้ะเทุศ์ไทุย

90 ปีี โรตารีในิปีระเทศไทย
90th Anniversary
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พั.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
• อผภ. นรเศรษฐ ปัทมานันท์ ได้รับเลือกตั�งเป็นกรรมการ
บริหารโรตารีสากลปี 2005-07 (โซน 6) นับเป็นคนไทยคนท่ี 3

พั.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
• ส่โมีส่รโรต�รีเวียงจัำนทน์ ประเทศลี่�ว ได้รับส่�รตร�ตั�งเม่ี�อ
วันที� 18 ตุลี่�คมี มีีส่มี�ชิุกก่อตั�ง 35 คน สั่งกัดภ�ค 3360

พั.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
• ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รับต�าแหน่งประธานมูลนิธิโรตารีของ
โรตารีสากล

พั.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
• พายุไซโคลนนาร์กีสถล่มประเทศพม่าในเดือนพฤษภาคม 
โรตารีในประเทศไทยได้ร่วมกันบริจาคเงินประมาณ                   
1 ล้านบาทเศษและได้ช่วยสร้างบ้านใหม่ รวม 62 หลัง 
ซ่อมแซมบ้าน 162 หลัง และขุดบ่อน��าท่ีเมืองย่างกุ้งและ
อิระวดี
• มูลนิธิโรตารีริเร่ิมกองทุนถาวร Bhichai Rattakul 
Endowed Fund เพ่ือเป็นเกียรติแด่อดีตประธาน             
โรตารีสากล พิชัย รัตตกุล โดยน�ารายได้ไปใช้เพ่ือสนับสนุน
ศูนย์สันติภาพโรตารี (บรรลุเป้าหมายในการก่อตั�งกองทุน 
โดยได้รับเงินบริจาค 564,543.59 เหรียญ ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2009)

พั.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
• โรแทเรียนและครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ ทูลเกล้าถวายเงิน 9,999,999.99 บาท จาก
การจ�าหน่ายเหรียญท่ีระลึก เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พั.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
• โรต�รีไทยเป็นเจ้ำ�ภ�พื่จัำดก�รประชุุมี 2010 Bangkok 
Rotary Institute โซึ่น 6B, 7A แลี่ะ 10B มีีผูู้้ร่วมีประชุุมีถ่้ง 
1,287 คน

พั.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
• เกิดน��าท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ฯพณฯ 
พิชัย รัตตกุล ได้รับเงินบริจาค 16 ล้านบาท จากโรตารี
ประเทศญ่ีปุ่นและอ่ืนๆ จึงได้เกิดโครงการต่างๆ มากมาย 
เช่น ซ่อมแซมบ้าน 434 หลัง บูรณะโรงเรียน 14 โรง ซ่ึง
เป็นการเอื�อประโยชน์แก่เด็กนักเรียนถึง 7,370 คน ติดตั�ง
ระบบกรองน��าสะอาดในโรงเรียนและในชุมชน ซ่ึงมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ถึง 5,000 คน จัดหาน��าด่ืมสะอาดและปลอดภัย
ให้กับประชาชน 120,000 คนในจังหวัดต่างๆ จัดเตรียมการ                                                                        
เผ่ือเหตุฉุกเฉินในอนาคต โดยจัดท�าเรือไฟัเบอร์ 70 ล�าและ       
กล่องน��าใจ 500 กล่อง ต่อมาได้จัดท�าถุงน��าใจเพ่ือเตรียมการ
ส�าหรับช่วยผู้ประสบภัยแบบเร่งด่วนซ่ึงท�าต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน

พั.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
• โรตารีไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2012 RI Convention 
(6-9 พ.ค.) ท่ีอิมแพค เมืองทองธานี มีผู้ลงทะเบียนร่วมประชุม 
33,104 คน อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล นรเศรษฐ 
ปัทมานันท์ เป็นประธานฝ่ายเจ้าภาพ ภายในงานผู้เข้าร่วม 
2,012 คน สวมเสื�อแจ็คเก็ตและเสื�อฮู้ดสีเหลืองและสีน��าเงิน 
เพ่ือสร้างรอยยิ�มท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย พร้อมบันทึกลงใน 
“Ripley’s Believe It or Not” ด้วย

พั.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
• โรต�รีส่�กลี่ประก�ศใชุ้โลี่โก้ให้ม่ีเพ่ื่�อก�รส่ร้�งแบรนด์โรต�รี
• ส่โมีส่รโรต�รีอีคลัี่บภ�ค 3330 เป็นอีคลัี่บส่โมีส่รแรก ได้รับ
ส่�รตร�ตั�งวันที� 13 เมีษั�ยน 2013 มีีส่มี�ชิุก 26 คน
• โรต�รีไทยมีีส่โมีส่รมี�กกว่� 300 ส่โมีส่รเป็นครั�งแรก

พั.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
• โรต�รีในประเทศไทยจัำดง�น “วันโรต�รีไทย” (27 ธิ.ค.)   
โดยมีีกิจำกรรมีเฉลิี่มีพื่ระเกียรติแลี่ะกิจำกรรมีบำ�เพ็ื่ญประโยชุน์
แก่ประชุ�ชุนทั�วไป เชุ่น ก�รบริก�รด้�นสุ่ข้ภ�พื่อน�มัีย          
กลุ่ี่มีฝึกอ�ชีุพื่ กลุ่ี่มีตลี่�ดนัดแรงง�น กิจำกรรมีเย�วชุน   
ร�ยก�รบันเทิงบนเวที แลี่ะเพ่ื่�อเป็นก�รต้อนรับประธิ�นโรต�รี
ส่�กลี่ แกรี� ฮวง เดินท�งมี�เย่อนประเทศไทย
• ส่โมีส่รโรต�รี Yangon ประเทศเมีียนมี�ร์ ได้รับส่�รตร�ตั�ง
เม่ี�อวันที� 16 พื่ฤษัภ�คมี 2014 มีีส่มี�ชิุก 32 คน สั่งกัดภ�ค 
3350

พั.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
• อผภ. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ขึ�นเป็นกรรมการบริหาร
โรตารีสากล นับเป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยและเอเชียท่ี
เป็นกรรมการบริหารฯ
•เกิดแผ่นดินไหวครั�งใหญ่ท่ีประเทศเนปาล โรตารีใน
ประเทศไทยได้ร่วมบริจาคเงิน 2.196 ล้านบาทส่งไปยัง         
ผู้ว่าการภาคท่ีประเทศเนปา ลโดยมีการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือท�าโครงการฟ้ั�นฟูัในระยะยาว

“เมื�อเดือนิธั์นิวาคม 2000 ผมได้รับัพัระราชทานิพัระมหากรุณาธิ์คุณ ให้เข้าเฝ้้าพัระบัาทสมเด็จพัระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที� 9 ก่อนิจะเดินิทางไปีรับัหน้ิาที�ปีระธ์านิโรตารีสากล ที�นิครชิคาโก พัระองค์ท่านิได้พัระราชทานิคำแนิะนิำ        
ที�ผมจดจำมาจนิกระทั�งบััดนีิ� นัิ�นิคือ ถึงแม้ว่าจะกลับัมาจากชิคาโกแล้ว จะไม่มีตำแหน่ิงอะไรก็ตาม ถ้ามีอะไรที�
สามารถทำได้เพืั�อปีระโยชน์ิของบ้ัานิเมืองหรือเพืั�อช่วยคนิที�ยากจนิ ก็จะต้องทำ” - ฯพณฯ พิชัิย รัู้ตตกุล

90 ปี โรู้ตารู้ีในปรู้ะเทุศ์ไทุย

“ความอดทนและอดกลั�น
ในการปฏิบัติงานเป็นเร่ือง
ส�าคัญมากในการปฏิบัติ
ภารกิจแต่ละครั�ง” - 
ดร.เสาวลักษณ์
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พั.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)
• อผู้ภ. สุ่ชุ�ด� อิทธิิจำ�รุกุลี่ จัำดง�นคอนเสิ่ร์ต                  
The Lake of Love เพ่ื่�อห้�ทุนในโครงก�รแก้มีลิี่งฯ 

พั.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
• ง�นเฉลิี่มีฉลี่อง 50 ปีโรท�แรคท์ในประเทศไทย (8 เมี.ย.)
ส่โมีส่รแรกในประเทศไทยค่อส่โมีส่รโรท�แรคท์วิทย�ลัี่ย
ครูนครส่วรรค์ อุปถั้มีภ์โดยส่โมีส่รโรต�รีนครส่วรรค์ ได้รับ 
ส่�รตร�ตั�งเม่ี�อวันที� 4 พื่ฤศจิำก�ยน 2511 แต่ปัจำจุำบันยุติ
บทบ�ทแล้ี่ว ส่โมีส่รที� 2 ค่อส่โมีส่รโรท�แรคท์มีห้�วิทย�ลัี่ย
ธิรรมีศ�ส่ตร์ ได้รับส่�รตร�ตั�งเม่ี�อวันที� 28 สิ่งห้�คมี 2512 
อุปถั้มีภ์โดยส่โมีส่รธินบุรี แลี่ะยังคงดำ�เนินก�รอยู่จำนถ่้งปัจำจุำบัน

พั.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)
• อดีตประธิ�นโรต�รีส่�กลี่ พิื่ชัุย รัตตกุลี่ ได้ริเริ�มีโครงก�ร
แก้มีลิี่งในพื่ระร�ชุดำ�ริฯ ณ ห้นองโนนต่�ย ต. โพื่นง�มี                      
อ. อ�ก�ศอำ�นวย จำ. ส่กลี่นคร เพ่ื่�อเป็นก�รแส่ดงคว�มีรักอย่�ง
เป็นรูปธิรรมีข้องโรแทเรียนที�มีีต่อในห้ลี่วงรัชุก�ลี่ที� 9
โครงก�รนี� ท่�นพิื่ชัุย รัตตกุลี่ เป็นประธิ�นโครงก�ร            
อผู้ภ.วิชัุย มีณีวัชุรเกียรติ เป็นหั้วห้น้�คณะทำ�ง�น อน.จำรัลี่ 
พัื่ฒน์จำร (ส่โมีส่รโรต�รีพัื่งง�) เป็นผูู้้จัำดก�รส่วนแลี่ะต้นไม้ี 
แลี่ะส่มี�ชิุกส่โมีส่รโรต�รีส่กลี่นครเป็นหั้วเรี�ยวหั้วแรงในพ่ื่�นที� 
นอกจำ�กแก้มีลิี่งแล้ี่ว ยังมีีโครงก�รปรับภูมิีทัศน์ “บ่งแห่้ง
คว�มีรัก” (The Lake of Love) จัำดส่ร้�ง ‘ศ�ลี่�ก�รุณย์’ ซ่ึ่�ง
เป็นศ�ลี่� 9 เห้ลีี่�ยมี อ�ค�รบำ�บัดนำ�� อ�ค�รเอนกประส่งค์        
ลี่�นกีฬ� ส่น�มีเด็กเล่ี่น เป็นต้น ใชุ้งบประมี�ณ 31 ล้ี่�นบ�ท
เศษั ซ่ึ่�งเป็นเงินบริจำ�คจำ�กโรแทเรียน นักธุิรกิจำชุ�วจีำน บริษััท
ห้้�งร้�นแลี่ะบุคคลี่ทั�วไป 
• นิตยส่�รโรต�รีประเทศไทยเป็นเจ้ำ�ภ�พื่จัำดสั่มีมีน�
บรรณ�ธิิก�รนิตยส่�รโรต�รีระดับภูมิีภ�คเอเชีุยแปซิึ่ฟิ้ก 
ที�ศูนย์โรต�รีฯ (1-3 พื่.ย.) มีีผูู้้ร่วมีประชุุมีจำ�ก 7 ประเทศ 
• โรแทเรียนทั�ง 4 ภ�คร่วมีกันปั�นจัำกรย�นจำ�กภ�คเห้น่อ           
ภ�คใต้แลี่ะภ�คตะวันออกเฉียงเห้น่อเดินท�งเข้้�สู่่กรุงเทพื่ฯ 
เพ่ื่�อเข้้�ร่วมีกร�บพื่ระบรมีศพื่พื่ระบ�ทส่มีเด็จำพื่ระปรมิีนทรมี
ห้�ภูมิีพื่ลี่อดุลี่ยเดชุฯ รัชุก�ลี่ที� 9 ในโครงก�ร “โรต�รีทั�วไทย 
รวมีใจำเทิดไท้ ร�ชุ�แห่้งร�ชัุนเส่ด็จำสู่่ส่วรรค�ลัี่ย”

พั.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
• ไวรัส่โคโรน่� (COVID-19) ระบ�ดไปทั�วโลี่ก มีีผูู้้ติด
เชุ่�อมี�กมี�ย รัฐบ�ลี่ประก�ศส่ถ้�นก�รณ์ฉุกเฉิน ข้อร้อง
ให้้ประชุ�ชุนอยู่บ้�น ทำ�ง�นที�บ้�น ปิดส่ถ้�นบันเทิง            
ห้้�งส่รรพื่สิ่นค้�แลี่ะอ่�นๆ แต่โรแทเรียนไม่ีห้ยุด                                                                       
“บริก�รเห้น่อตน” ทำ�โครงก�รเพ่ื่�อชุ่วยเห้ล่ี่อประชุ�ชุน
ในชุุมีชุน ทั�งแจำก/ส่อนทำ�ห้น้�ก�กอน�มัีย จัำดซ่ึ่�อชุุด PPE 
ห้น้�ก�ก N95 ให้้กับบุคลี่�กรท�งก�รแพื่ทย์ รวมีทั�งอุปกรณ์
ก�รแพื่ทย์ จัำดทำ�ตู้นำ��ใจำปันสุ่ข้/ตู้โรต�รีปันสุ่ข้ บรรจุำสิ่�งข้อง
ที�จำำ�เป็นตั�งไว้ในย่�นชุุมีชุนเพ่ื่�อให้้ผูู้้ที�มีีคว�มีต้องก�รส่�มี�รถ้
ห้ยิบไปใชุ้ส่อยได้

พั.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
• ประเทศไทยเป็นเจ้ำ�ภ�พื่จัำดก�รประชุุมี 2016 Bangkok 
Rotary Institute มีีผูู้้เข้้�ร่วมีประชุุมี 1,805 คน
• เกิดเห้ตุแผู่้นดินไห้วที�เม่ีองคุมี�โมีโตะ ประเทศญี�ปุ่น          
โรต�รีในประเทศไทยได้แส่ดงนำ��ใจำรวบรวมีเงิน 
1.762 ล้ี่�นบ�ท ส่่งให้้ประเทศญี�ปุ่น

90 ปี โรู้ตารู้ีในปรู้ะเทุศ์ไทุย



ศูนิย์โรตารีในิปีระเทศไทย
Rotary Centre in Thailand

-	ป็ระธ์�นึ่อนุึ่กรรมก�ร	Women	in	Rotary	
		ภ�คำ	3340
-	ป็ระธ์�นึ่คำณะกรรมก�รสีรรห�ผ้้ิว่่�ก�รภ�คำ	
-	ผ้้ิบริห�รสีถึ�บันึ่ภ�ษ�อังกฤษ	ON	Academy
-	อ�จ�รย์พิเศษ	แผินึ่กวิ่ชื่�สี�มัญ	(ภ�ษ�อังกฤษ)		
		โรงเร่ยนึ่ชุื่มพลที่ห�รเร่อ	สัีงกัด้กรมยุที่ธ์ศ่กษ�
		ที่ห�รเร่อ	

RTM	:	ในึ่ระยะ	5-6	ป็ีม�นึ่่�	ภ�คำ	3340	ได้้ผิ้้ว่่�ก�ร
ภ�คำสีตร่อย่�งต่อเนึ่่�อง	
 อาจเป็นไปได้ว่า มโีรแทเรียนผูห้ญงิเยอะ
ขึ�น หากย้อนหลังไปปี 2560 ดิฉันเป็นผู้ว่าการภาค 
ปีนั�นท่านประธานโรตารีสากล Ian H.S. Riseley 
บอกว่า กว่า 28 ปีแล้วนับตั�งแต่ RI ยอมให้มีสมาชิก
ผู้หญิงได้ จ�านวนสมาชิกผู้หญิงเติบโตช้าควรเพ่ิม
โดยเร่งด่วน  ท่านอยากให้มีสมาชิกชายและหญิง 
ในสโมสรสมดุลกัน ณ เวลานั�นภาค 3340  มี        
สมาชิกสตรีเพียง 39% ด้วยเหตุนี� ดิฉันจึงตั�งต้น
รณรงค์สนับสนุนความเป็นผู้น�าของผู้หญิงในโรตารี

อผภ. อรอนิงค์ ศิริพัรมนัิส 
สโมสรโรตารีพัลูตาหลวง 
ปรู้ะธานอนุกรู้รู้ม่การู้ห�องสมุ่ด 
ของศ์้นย์โรู้ตารู้ีในปรู้ะเทุศ์ไทุย

มาตลอด (Women in Rotary) และม่ันใจว่าจ�านวนโรแทเรียนสตรีในภาคจะเพ่ิมขึ�นอยา่งแน่นอน 
อดีตผู้ว่าการภาคที่เป็นชายก็เร่งเติมเสริมแรงสนับสนุนแคมเปญนี� ดูได้จากตัวเลขขยับขึ�นทุกปี
อย่างน่าพอใจ ปัจจุบันสัดส่วนร้อยละของโรแทเรียนผู้หญิงกับผู้ชายเกือบจะสมดุล อย่างปีนี� 
45.54% และนี่เองท�าให้เราได้ผู้หญิงเก่งมาเป็นผู้ว่าการภาคอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 5 ท่าน 

RTM	:	ที่ำ�ไมศ้นึ่ย์โรต�ร่ฯ	ต้องม่กรรมก�รห้องสีมุด้	ที่ำ�หน้ึ่�ท่ี่�อะไร	ด้้แลอะไรบ้�ง 
 ห้องสมดุภายในศนูยโ์รตาร ีเป็นแหลง่ทรัพยากรของสโมสรโรตาร ี4 ภาค มีพื�นท่ีส่วน
หนึง่เกบ็รกัษาต�ารบัต�าราข้อมลู นติยสารโรตารปีระเทศไทยและโรตารสีากล และเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโรตารี ระบบจัดหนังสือจึงแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป ในส่วนนี�จัดแยกประเภท
หนังสือ จัดวางตามล�าดับปี หรือตามลักษณะการใช้สอยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจาก
ที่มีอยู่เดิมถูกจัดไว้เกือบสมบูรณ์แล้ว มีบางส่วนที่ต้องเก็บโยกย้ายเพื่อควบคุมพื�นที่ นอกจากนี�
ยังมีพื�นท่ีอีกส่วนจัดแสดงภาพบุคคลส�าคัญในประวัติศาตร์โรตารีประเทศไทย รวมถึงภาพของ
อดีตผู้ว่าการภาคทั�ง 4 ภาค พื�นท่ีอ่ืนๆ อีกท่ีใช้เก็บรักษาของท่ีระลึกกว่าพันชิ�น โดยท่ี ฯพณฯ 
พิชัย รัตตกุล ได้มาจากโรตารีทั�งในและต่างประเทศ ขณะท่านด�ารงต�าแหน่ง ประธานโรตารี
สากล รวมทั�งส่ิงละอันพันละน้อยท่ีท่านมอบไว้ให้เป็นสมบัติของโรตารีในประเทศไทย ล้วนมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ งานท่ีเก่ียวข้องคือการเก็บรักษาและเผยแพร่ให้ชาวโรแทเรียนใน
ประเทศไทยและท่ัวโลกได้รับรู้ น่ีคือหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการห้องสมุด 

RTM	:	ม่หล�ยอย่�งท่ี่�ท่ี่�นึ่จะที่ำ�ในึ่ว่�ระ	2	ปี็น่ึ่�	เริ�มง�นึ่อะไรไป็บ้�ง	ม่คำว่�มย�กง่�ยอย่�งไร
 งานแรกท่ีดิฉันได้ด�าเนินการไปแล้วคือ ลงทะเบียนทรัพย์สินภัณฑ์ หมายถึงของท่ี
ระลึกท่ีท่านพิชัยมอบไว้ โดยทางเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ช่วยกันระดมก�าลังถ่ายภาพ ลงเลขท่ีก�ากับ  
ท�าบันทึก งานต่อไปคือปรับปรุงพื�นท่ีแยกโซน งานนี�เป็นงานยาก มีข้อมูลรายละเอียดท่ีต้อง
สืบค้นอีกเยอะแยะมากมาย ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นย�า ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์มาร่วมคิดร่วมท�า 
ภายใต้โครงการ “จารึกไว้ในโรตารีประเทศไทย” โดยแบ่งเป็น 5 โซน โซน 1 ห้องสมุด                  
โซน 2 ห้องเกียรติยศ โซน 3 ภาพถ่ายอดีตผู้ว่าการภาค ทั�ง 3 โซนนี� มีของเดิมอยูแ่ล้วเพ่ิมเติม
อีกเล็กน้อยเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน โซน 4 ภาพประวัติศาสตร์โรตารีในประเทศไทย โซนนี�ใช้พื�นท่ี
ห้องผู้ว่าการภาค แสดงภาพปูมหลังโรตารี มีเนื�อเร่ืองประกอบ เช่น หมู่บา้นโรตารีหลังเหตุการณ์       
สึนามิ จักรยานโรตารีท่ัวไทยร่วมใจเทิดไท้ฯ หลังการสวรรคต ร.9 การก่อสร้างหนองโนนต่าย 
การรณรงค์หยุดโปลิโอ และเหตุการณ์ส�าคัญๆ อ่ืนๆ อีกเป็นต้น  โซน 5 ส่วนการจัดแสดง         
ทรัพยสิ์นภัณฑ์ โซนนี�ใช้วิธีกระจายพื�นท่ีเท่าท่ีจะอ�านวย เพ่ิมเติมคือแผ่นป้ายเขียนข้อความส�าคัญ 
ทั�งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ QR Code งานในอนาคตคือ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรตารี
ประเทศไทย เร่ืองหลังน่ีง่าย เรามีเว็บไซต์ www.rotarythailand.org พร้อมอยูแ่ล้ว 
 งานทั�งหมดนี�ไม่สามารถเกิดขึ�นได้หากไม่มี 4M’s ดิฉันเชิญผู้สันทัดกรณีอีก 6 ท่าน
เป็นคณะอนุกรรมการห้องสมุด ดังมี อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ (สมุทรปราการ) อผภ. รัฐประทีป 
กีรติอุไร (นครราชสีมา) อผภ. สมภพ ธีระสานต์ (กาญจนบุรี) อผภ. นิธิ สูงสว่าง (น่าน)                    
อน. จงกลดี พงษ์ศรี (บึงกุ่ม) ทั�งนี� อผภ. สมภพ สุขสิงห์ (คันนายาว) เชิญเป็นท่ีปรึกษาร่วมกัน
ระดมสมองท�างานโครงการนี�ให้ส�าเร็จคาดว่าภายใน 2 ปี 

RTM	:	โคำรงก�ร	“จ�ร่กไว้่ในึ่โรต�ร่ป็ระเที่ศไที่ย”น่ึ่�	ท่ี่�นึ่คำ�ด้หว่งัว่่�จะเกดิ้ป็ระโยชื่น์ึ่อย่�งใด้บ้�ง
 โครงการ “จารึกไว้ในโรตารีประเทศไทย” นี�ท�าขึ�นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์
โรตารีในประเทศไทย เม่ือโครงการนี� ส�าเร็จ จะเป็นแหล่งค้นคว้าหลักของโรตารีในประเทศไทย 
แหล่งเรียนรู้ของโรแทเรียนใหม่ๆ คล้ายกับเป็น Mini Museum กลายๆ เป็นสถานท่ีต้อนรับ          
โรแทเรียน VIP ต่างประเทศ โรแทเรียนและบุคคลท่ีไม่ใช่โรแทเรียนเข้าเยี่ยมชมได้ โดยเราจะมี
โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสามารองรับอีกที จุดประสงค์โครงการนี�ก็เพ่ือส่งเสริมความภาค
ภูมิใจในการเป็นโรแทเรียน สร้างแรงบันดาลใจท่ีจะท�าดีเพ่ือโลก สร้างเสริมจิตส�านึกการเป็น         
โรแทเรียน ด้วยการกระท�า (hands on) เผยแพร่ส่ือสารให้ชาวโรแทเรียนในประเทศและท่ัวโลก
ได้รับรู้ และน่ันหมายถึงห้องสมุดภายในศูนย์โรตารีแห่งนี�สามารถดึงดูดใจโรแทเรียนและ
ประชาชนท่ีสนใจ จุดประกายความคิด “ผู้บริการเหนือตน Service above Self”                       
เป็นส่วนหน่ึงท่ีเพ่ิมพูนจ�านวนโรแทเรียนได้

1930-2020



44  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

ตัวเลขโรตารี ข้อมูล ณ วันิที� 1 มกราคม 2564 (ในิวงเล็บัข้อมูล ณ วันิที� 1 กรกฎาคม 2563)

สารู้ปรู้ะธานศ้์นย์โรู้ตารีู้ในปรู้ะเทุศ์ไทุย

อผภ. วิวัฒน์ิ ศิริจางคพััฒนิา

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,379 (2,289) 1,397 (1,336) 3,117 (2,860) 1,423 (1,411) 8,316 (7,896)
สโมสร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

ส่วัส่ดีครับ มิีตรโรแทเรียนทุกท่�น

 ถ่้งแม้ีว่�วัคซีึ่นป้องกันโรคโควิด-19 ได้ถู้กพัื่ฒน�ข่้�นเป็นผู้ลี่ส่ำ�เร็จำ แลี่ะมีีก�รนำ�ไปฉีดให้้กับ
ประชุ�ชุนในห้ลี่�ยประเทศแล้ี่ว แต่ส่ถ้�นก�รณ์ก�รระบ�ดข้องโรคโควิค-19 ทั�งในระดับโลี่กแลี่ะ        
ในประเทศไทยข้องเร�เองก็ยังไม่ีคลีี่�คลี่�ย โดยยังมีีจำำ�นวนผูู้้ติดเชุ่�อเพิื่�มีข่้�นอย่�งต่อเน่�อง ด้วยเห้ตุนี�
คณะกรรมีก�รบริห้�รโรต�รีส่�กลี่จ่ำงได้มีีมีติจัำดก�รประชุุมี International Assembly ประจำำ�ปี            
โรต�รี 2564 ในแบบก�รประชุุมีเส่ม่ีอนจำริง (Virtual Event) ในระห้ว่�งวันที� 1-11 กุมีภ�พัื่นธ์ิ 2564 
ทั�งนี�ด้วยเห้ตุผู้ลี่ด้�นสุ่ข้ภ�พื่แลี่ะคว�มีปลี่อดภัยข้องผูู้้เข้้�ร่วมีทุกคน 
 ก�รประชุุมี International Assembly ในครั�งนี� จำะมีีผูู้้ว่�ก�รภ�ครับเล่ี่อกแลี่ะผูู้้แทน          
โรท�แรคท์เทอร์จำ�กทุกภ�คทั�วโลี่ก มี�ร่วมีห้�ร่อกันผู่้�นระบบออนไลี่น์ถ่้งผู้ลี่กระทบข้องก�รบริก�ร
ข้องเร� ผู้ลี่ข้องก�รร่วมีกันทำ�สิ่�งดีให้้แก่โลี่กข้องโรแทเรียนแลี่ะโรท�แรคท์เทอร์ แลี่ะคว�มีส่ำ�คัญข้อง
ก�รบอกเล่ี่�เร่�องร�วข้องเร�แก่ผูู้้คน โดยไม่ีล่ี่มีที�จำะให้้คว�มีส่ำ�คัญเกี�ยวกับส่มี�ชิุกภ�พื่ แลี่ะก�รมีี           
ส่่วนร่วมีข้องโรแทเรียนแลี่ะโรท�แรคท์เทอร์ทุกคน ในก�รทำ�ให้้โรต�รีส่�กลี่เจำริญก้�วห้น้�ยิ�งๆ ข่้�นไป
 มิีตรโรแทเรียนที�รักทุกท่�น ก�รประชุุมีที�ส่ำ�คัญที�สุ่ดข้องโรต�รีส่�กลี่ ก็ค่อ Rotary 
International Convention ห้ร่อก�รประชุุมีให้ญ่โรต�รีส่�กลี่ ส่่บเน่�องจำ�กก�รระบ�ดข้องโรค          
โควิด-19 ที�ยงัคงมีีผูู้้ติดเชุ่�อมี�กกว่� 100 ล้ี่�นคน เสี่ยชีุวิตมี�กกว่� 2 ล้ี่�นคนในข้ณะนี� คณะกรรมีก�ร
บริห้�รโรต�รีส่�กลี่จ่ำงได้ประก�ศว่�ก�รจัำดก�รประชุุมีให้ญ่โรต�รีส่�กลี่ประจำำ�ปี 2564   ที�เดิมีกำ�ห้นด
จัำดข่้�นในระห้ว่�งวันที� 12-16 มิีถุ้น�ยน ที�เม่ีองไทเป ประเทศไต้ห้วันนั�น จำำ�เป็นต้องจัำดในแบบ             
เส่ม่ีอนจำริง (Virtual Event) เชุ่นเดียวกับก�รประชุุมีให้ญ่โรต�รีส่�กลี่ที�ฮอนโนลูี่ลูี่ ฮ�ว�ย ในปี 2563  
ที�ผู่้�นมี� ซ่ึ่�งถ่้งแม้ีจำะเป็นก�รก�รประชุุมีแบบวิถี้ปกติให้ม่ี (New Normal) แต่ก็มีีผูู้้ที�เข้้�ร่วมี                 
ท�งออนไลี่น์เป็นจำำ�นวนมี�ก 
 ห้วังเป็นอย่�งยิ�งว่� เม่ี�อถ่้งวันที�ส่ถ้�นก�รณ์คลีี่�คลี่�ย เร�จำะส่�มี�รถ้ไปร่วมีก�รประชุุมีให้ญ่
โรต�รีส่�กลี่แบบพื่บห้น้�ได้อีกครั�ง  เพ่ื่�อเฉลิี่มีฉลี่องก�รก้�วผู่้�นวิกฤตก�รณ์ครั�งให้ญ่ที�สุ่ดครั�งห้น่�ง        
ในประวัติศ�ส่ตร์ข้องมีวลี่มีนุษัยชุ�ตินี�ด้วยกัน ซ่ึ่�งผู้มีเชุ่�อมัี�นเป็นอย่�งยิ�งว่� พื่วกเร�ชุ�วโรแทเรียนใน
ทั�วทุกมุีมีโลี่ก ต่�งมีีส่่วนร่วมีในก�รชุ่วยเห้ล่ี่อแลี่ะบรรเท�ผู้ลี่กระทบข้องก�รระบ�ดข้องโรคร้�ย              
โควิด-19 นี�ไม่ีมี�กก็น้อย ทั�งในระดับชุุมีชุน ระดับประเทศแลี่ะระดับโลี่ก

     ด้วยไมีตรีจิำตแห่้งโรต�รี

     (วิวัฒน์ ศิริจำ�งคพัื่ฒน�)
    ผูู้้ว่�ก�รภ�ค 3360 โรต�รีส่�กลี่ ปี 2546-2547
                 ประธิ�นคณะกรรมีก�รบริห้�รศูนย์ในโรต�รี ปี 2563-2565



มาร่วมมือกัน

Transform
สโมสรโรตารีสนิามจันิทร์

 นำโดย นย.นิรู้ม่ล ศ์รีู้วิ่ลัย พรู้�อม่สม่าชิิก รู่้ว่ม่กิจกรู้รู้ม่ “โครู้งการู้ส่งเสริู้ม่การู้มี่ส่ว่นรู่้ว่ม่ผ้�ส้งอายุ สรู้�างอาชีิพ สรู้�างรู้ายได� 
มี่คุณค่า พ่�งพาตนเอง“ โดยมี่ผ้�ส้งอายุเข�ารู่้ว่ม่อบรู้ม่ทัุ�งหม่ด 60 ทุ่าน 

ณ โรู้งพยาบาลส่งเสรู้ิม่สุขภาพต�าบลบ�านเทุียนดัด ต�าบลบ�านใหม่่ อ�าเภอสาม่พรู้าน จังหว่ัดนครู้ปฐม่ 



มาร่วมมือกัน

Save Lives
สโมสรโรตารีพันิมเปีญ่แคปิีตอล

หลายๆ ชีิวิ่ตปลอดภัย เริู้�ม่จากการู้ได�ดื�ม่น��าทีุ�สะอาด สโม่สรู้โรู้ตารีู้จ่งได�ช่ิว่ยกันจัดหารู้ะบบกรู้องน��าดื�ม่
ทีุ�ง่ายในการู้บำรุู้งรัู้กษาให�กับชุิม่ชิน เรู้าทุำงานรู่้ว่ม่กันเพื�อชีิวิ่ตทีุ�ปลอดภัย แบบคนพ้ดจริู้งทุำจริู้ง 

ชิม่เรืู้�องรู้าว่ดีๆ ได�ทีุ� https://www.facebook.com/RotaryClubOfPhnomPenhCapital 


