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ส่ิ่�งแวดล้้อม



ปีระมวล้จรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยน

“นักศึึกษาทุี่นสัิ่นต่ภาพโรตาร่”

การส่ิ่งเสิ่ร่มสัิ่นต่ภาพ
เป็็นหน่�งในข้้อมุ่่�งเน้นหลัักข้องโรตาร่

ทุ่นเต็็มุ่จำำนวนข้องโครงการทุี่นสัิ่นต่ภาพโรตาร่
ครอบคล่ัมุ่ถ่ึงค�าเลั�าเรียน แลัะ 

ค�าใช้้จำ�ายในการศ่ึกษานอกสถึานทีุ� 
ช้�วยเพ่ิ่�มุ่ความุ่สามุ่ารถึข้อง

ผู้้้นำสัิ่นต่ภาพ
ในการป้็องกันแลัะแก้ปั็ญหาความุ่ขั้ดแย้ง

ผ่�านการฝึึกอบรมุ่ทุางว่ช้าการ การป็ฏ่ิบัต่็ภาคสนามุ่
แลัะโอกาสในการสร้างเครือข่ายทัี่�วโล้ก

คนต่อไปี

ร�วมุ่กันค้นหา

ถ้้าท่่านรู้้้จัักผู้้้ท่่�เหมาะสมในการู้เรู่้ยนหลัักส้ตรู้น่� 
กรุู้ณาสแกน QR Code หรืู้อติดต่อ

ปรู้ะธานทุ่นสันติภาพโรู้ตารู่้ในภาคของท่่าน 
แล้ัวแบ่่งปันความรู้้้ของท่่านให้กับ่ผู้้้มุ่งหวังสันติภาพ 

แลัะสนับ่สนุนให้พวกเขาสมัครู้!
โครงการทุุนสัันติิภาพโรติารี 

(Rotary Peace Fellowship)
สำาหรัู้บ่เท่อมการู้ศึึกษาปี 2565-66 

ภายในวันท่่� 15 พฤษภาคม 2564 น่�

ในฐานะทีุ�เป็็นโรแทุเรียน ข้้าพเจ้้าจ้ะ :

1) ปรู้ะพฤติปฏิิบั่ติด้วยคุณธรู้รู้มพรู้้อมด้วยมาตรู้ฐาน   
    จัรู้รู้ยาบ่รู้รู้ณในช่ีวิตส่วนตัวแลัะวิชีาช่ีพ
2) ปฏิิบั่ติต่อผู้้้อื�นด้วยความยุติธรู้รู้มแลัะเคารู้พใน
    วิชีาช่ีพของแต่ลัะบุ่คคลั
3) ใช้ีทั่กษะท่างวิชีาช่ีพของข้าพเจ้ัาผู่้านกิจักรู้รู้มโรู้ตารู่้
    เพื�อสนับ่สนุนส่งเสริู้มเยาวชีน ช่ีวยเหลืัอผู้้้เดือดรู้้อน
    ท่่�จัำาเป็นยิ�ง แลัะปรู้ับ่ปรูุ้งคุณภาพชี่วิตของผู้้้คนใน
    ชีุมชีนของข้าพเจั้าแลัะชีุมชีนโลัก
4) หลั่กเลั่�ยงพฤติกรู้รู้มท่่�เป็นปฏิิปักษ์ต่อโรู้ตารู้่หรู้ือ
    โรู้แท่เรู้่ยนอื�นๆ
5) ชี่วยธำารู้งไว้ซึ�งสภาพแวดลั้อม ท่่�ปลัอดจัากการู้             
    คุกคามใดๆ ในการู้ปรู้ะชุีมโรู้ตารู่้ การู้จััดงานแลัะ
    การู้ท่ำากิจักรู้รู้มต่างๆ รู้ายงานเหตุน่าสงสัยใดๆ ใน                                                                        
    การู้คุกคาม แลัะช่ีวยท่ำาให้ผู้้้รู้ายงานมั�นใจัได้ว่าจัะ          
    ไม่ถ้้กตอบ่โต้กลัับ่

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 behaviour that reflects adversely on 
    Rotary or other Rotarians
5) Help maintain a harassment-free   
    environment in Rotary meetings, events, and 
    activities, report any suspected harassment, 
    and help ensure non-retaliation to those 
    individuals that report harassment



สารป็ระธานโรต็ารีสากลั

ในฐานะท่่�เป็นคนหนึ�งท่่�ท่รู้าบ่ข้อม้ลัเบ่ื�องต้นก่อนผู้้ ้อื�น ถ้ึงพลัังผู้้ ้นำายิ�งใหญ่ของ                    
โรู้ท่าแรู้คเท่อรู้์ ผู้มจัึงรู้อคอยให้ถ้ึงสัปดาห์โรู้ท่าแรู้คท่์โลัก ซึ�งเรู้าจััดเฉลัิมฉลัองกันรู้ะหว่าง 
วันท่่� 8 ถ้ึง 14 ม่นาคมน่� โรู้ท่าแรู้คเท่อรู้์คือเรู้ื�องหนึ�งในสามเรู้ื�องท่่�ผู้มมุ่งเน้นให้ความสำาคัญ
ในการู้ปรู้ะชีุมปรู้ะธานโรู้ตารู้่โลักปีน่� ผู้มรู้้้สึกภ้มิใจัมาก เมื�อสองปีท่่�แลั้ว สภานิติบ่ัญญัติ  
โรู้ตารู้่ได้ลังมติยกรู้ะดับ่โรู้ท่าแรู้คท่์ โดยให้รู้วมสโมสรู้โรู้ท่าแรู้คท่์เข้าเป็นสมาชีิกของโรู้ตารู้่
สากลัด้วย ซึ�งก่อนหน้านั�นสภาฯ ได้อนุมัติให้เป็นสมาชีิกรู้่วมท่ั�งสองสโมสรู้ คือโรู้ท่าแรู้คท่์
แลัะโรู้ตารู้่ได้ แลัะในเวลัาต่อมาคณะกรู้รู้มการู้บ่รู้ิหารู้ฯ ก็ได้ลังมติเปลั่�ยนแปลังข้อจัำากัด
เรู้ื�องอายุของโรู้ท่าแรู้คท่์อ่กด้วย

แต่เรู้าเพิ�งจัะเรู้ิ�มต้นลังเรู้อืลัำาเดย่วกนัเดินท่างไปด้วยกัน การู้เป็นหุน้ส่วนท่่�มป่รู้ะสทิ่ธภิาพ
มิได้เกิดขึ�นมาด้วยตัวมันเอง  จัำาเป็นต้องอาศึัยการู้เปิดใจัของท่ั�งสองฝ่ายเข้าหากัน เข้าใจั
กนัในคณุค่าของการู้รู่้วมเป็นพันธมิตรู้ข้ามรูุ้น่ หลัยุ เดอเรู้ย่ลั สมาชีกิรู่้วมสโมสรู้โรู้ท่าแรู้คท์่
แลัะโรู้ตารู้่ได้แบ่่งปันให้เรู้าฟังดังน่�
	 การร่วมประชุุมพบหน้้ากัน้จริงๆ	 ชุ่วยให้โรทาแรคเทอร์ได้้แน้ะน้ำาโรแทเรียน้	 ให้มี

แน้วคิด้ใหม่ๆ และเคร่�องม่อใหม่ๆ เปิด้ทางให้สโมสรร่วมม่อกัน้	 โด้ยเฉพาะใน้ชุ่วงเวลารณรงค์บรรเทาภััยพิบัติิหร่อ
ภััยธรรมชุาติิ สโมสรโรทาแรคท์ใชุ้ส่�อสังคมใน้การร่วมม่อกัน้ขัับเคล่�อน้ข้ัอมูลข่ัาวสารและระด้มหาทุน้	ใน้ขัณะที�สโมสร
โรติารีใชุ้เคร่อข่ัายและทรัพยากรขัองติน้เพิ�มขัยายการสนั้บสนุ้น้	--	จัด้การด้้าน้ขัน้ส่งและน้ำาสิ�งขัองไปบริการชุุมชุน้ต่ิางๆ

การมีส่วน้ร่วมใน้น้วัติกรรมและการพัฒน้ากิจกรรมด้้าน้อาชีุวะขัองโรทาแรคเทอร์	 ชุ่วยเป็น้แรงใจให้แก่														
โรแทเรียน้ให้การสนั้บสนุ้น้งาน้ไปพร้อมกัน้	 ภััยพิบัติิโรคระบาด้ทำาให้สโมสรโรทาแรคท์ได้้รับรู้ว่าเราสามารถติิด้ต่ิอกัน้						
ได้้ใน้ทัน้ที โด้ยร่วมม่อกัน้กับสโมสรโรติารีที�ใชุ้ฐาน้ข้ัอมูลส่�อที�เป็น้ปัจจุบัน้	เราจึงเห็น้ได้้ว่า ใน้การร่วมม่อกัน้อย่างสมำ�าเสมอ
นั้�น้	โรติารีและโรทาแรคท์ที�จริงแล้วต่ิางก็ส่งเสริมซึึ่�งกัน้และกัน้	จากการที�เราร่วมอยู่ใน้องค์กรหนึ้�งเดี้ยวกัน้	มีเป้าหมาย
ร่วมกัน้

ทั�งสองฝ่่ายต่ิางได้้รับคุณประโยชุน์้ – โรแทเรียน้สามารถเป็น้ที�ปรึกษาและหุ้น้ส่วน้บำาเพ็ญประโยชุน์้กับ										
โรทาแรคท์ และโรทาแรคเทอร์สามารถแสด้งให้โรแทเรียน้เป็น้ว่า งาน้ที�แสน้ยากลำาบากสามารถทำาให้เป็น้งาน้ง่าย
ได้้ และข้ัอจำากัด้ต่ิางๆ สามารถทำาให้ผ่่าน้พ้น้ไปโด้ยใชุ้ระบบดิ้จิตัิลมาชุ่วย การทำางาน้แบบรวมหลายสิ�งให้สำาเร็จใน้
เวลาเดี้ยวกัน้นี้�เป็น้แรงขัับเคล่�อน้บรรด้าโรทาแรคเทอร์ให้กลับเป็น้โรแทเรียน้ใน้อน้าคติ	 ผ่มเข้ัาร่วมกับโรติารีเพราะว่า																										
โรแทเรียน้ได้้มอบประสบการณ์ที�น่้าจด้จำาแก่ผ่ม โด้ยอาศััยชุ่วงเวลาการร่วมงาน้กัน้แบบน่้าประทับใจ	 ผ่มจึงต้ิองเป็น้				
โรแทเรียน้ด้้วยเพ่�อสร้างแรงจูงใจแก่โรทาแรคเทอร์ใน้รูปแบบเดี้ยวกัน้	ทั�งใน้ปัจจุบัน้และใน้อน้าคติด้้วย
	 การทำางาน้แบบรวมหลายๆ	 สิ�งวิธีนี้�	 ยังชุ่วยน้ำาโรแทเรียน้ได้้ทราบด้้วยว่าใน้ขัณะที�โรทาแรคเทอร์อาจมี
วัฒน้ธรรมที�แติกติ่างไป แต่ิเราทุกคน้สามารถแบ่งปัน้วิสัยทัศัน์้ขัองการรวมติัวบุคลากรให้ลงม่อทำางาน้ด้้วยกัน้	 วิธี											
การทำางาน้แบบเอกลักษณ์ขัองโรทาแรคท์ชุ่วยเป็น้แรงบัน้ด้าลใจใน้น้วัติกรรมใหม่	ชุ่วยให้โรติารีขัยายขีัด้ความสามารถ
ใน้การปรับตัิวสำาหรับปัญหาใน้อน้าคติ	โรแทเรียน้และโรทาแรคเทอร์จะได้้ร่วมม่อกัน้สร้างอน้าคติต่ิอไป	ดั้งนั้�น้	ขัอให้เรา
เริ�มต้ิน้กัน้ใน้วัน้นี้�ด้้วยครับ
 ผู้มเห็นว่า ไม่ม่ความแตกต่างรู้ะหว่างสโมสรู้โรู้ตารู่้แลัะสโมสรู้โรู้ท่าแรู้คท์่ นอกไปจัากค่าเฉล่ั�ยอายุ

โรู้แท่เรู่้ยนหลัายท่่านยงัมองภาพโรู้ท่าแรู้คท์่ว่า เป็นองค์กรู้เยาวชีนของเรู้า แต่ผู้มมองแตกตา่งออกไป สำาหรัู้บ่
ผู้มแล้ัวพวกเขาคือส่วนหนึ�งของเรู้า เหมือนกันกับ่พวกเรู้า เพื�อให้ปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จัด้วยกันเรู้าจัำาเป็นต้องเคารู้พซึ�ง
กันแลัะกัน ม่ความเท่่าเท่่ยมกันในแต่ลัะฝ่าย ขอให้เรู้ามองโรู้ท่าแรู้คเท่อร์ู้ในสิ�งท่่�พวกเขาเป็นจัริู้งๆ ไม่ว่าเป็นนักศึึกษา
หรืู้อผู้้้นำาหนุ่มสาว หรืู้อผู้้้จััดการู้แลัะผู้้้ปรู้ะกอบ่การู้ท่่�ปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จั ซึ�งสามารู้ถ้วางแผู้นงาน จััดองค์กรู้ได้ จััดการู้
ปรู้ะชุีมโรู้ตารู่้อินสติติวห์ รู้วมถึ้งการู้จััดวารู้ะแยกห้องปรู้ะชุีมย่อยออกเป็นห้าภาษา เช่ีนท่่�พวกเขาได้ท่ำาท่่�กรุู้งเบ่อร์ู้ลิัน
ในปี 2014 

เรู้ากำาลัังก้าวเดนิไปดว้ยกัน ขอให้เรู้ารู้ะลักึถึ้งพลัังความเข้มแข็งของโรู้ตารู่้แลัะโรู้ท่าแรู้คท์่ด้วย แลัะเช่ีนท่่�หลุัย
ได้กล่ัาวไปแล้ัว ขอให้เรู้าเริู้�มต้นแต่บั่ดน่� ในการู้สรู้้างอนาคตไปด้วยกัน แลัะในการู้ดำาเนินการู้นั�น เรู้าจัะเปิด้แน้วทาง
สร้างโอกาส อันไม่ม่ท่่�สิ�นสุดให้กับ่องค์กรู้ของเรู้า 

     โฮลัเกอร์ู้ คนัค
ปรู้ะธานโรู้ตารู่้สากลั

โฮล้เกอร์ คนัค ม่นาคม ๒๕๖๔
ปีระมวล้จรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยน

“นักศึึกษาทุี่นสัิ่นต่ภาพโรตาร่”

การส่ิ่งเสิ่ร่มสัิ่นต่ภาพ
เป็็นหน่�งในข้้อมุ่่�งเน้นหลัักข้องโรตาร่

ทุ่นเต็็มุ่จำำนวนข้องโครงการทุี่นสัิ่นต่ภาพโรตาร่
ครอบคล่ัมุ่ถ่ึงค�าเลั�าเรียน แลัะ 

ค�าใช้้จำ�ายในการศ่ึกษานอกสถึานทีุ� 
ช้�วยเพ่ิ่�มุ่ความุ่สามุ่ารถึข้อง

ผู้้้นำสัิ่นต่ภาพ
ในการป้็องกันแลัะแก้ปั็ญหาความุ่ขั้ดแย้ง

ผ่�านการฝึึกอบรมุ่ทุางว่ช้าการ การป็ฏ่ิบัต่็ภาคสนามุ่
แลัะโอกาสในการสร้างเครือข่ายทัี่�วโล้ก

คนต่อไปี

ร�วมุ่กันค้นหา

ถ้้าท่่านรู้้้จัักผู้้้ท่่�เหมาะสมในการู้เรู่้ยนหลัักส้ตรู้น่� 
กรุู้ณาสแกน QR Code หรืู้อติดต่อ

ปรู้ะธานทุ่นสันติภาพโรู้ตารู่้ในภาคของท่่าน 
แล้ัวแบ่่งปันความรู้้้ของท่่านให้กับ่ผู้้้มุ่งหวังสันติภาพ 

แลัะสนับ่สนุนให้พวกเขาสมัครู้!
โครงการทุุนสัันติิภาพโรติารี 

(Rotary Peace Fellowship)
สำาหรัู้บ่เท่อมการู้ศึึกษาปี 2565-66 

ภายในวันท่่� 15 พฤษภาคม 2564 น่�

ในฐานะทีุ�เป็็นโรแทุเรียน ข้้าพเจ้้าจ้ะ :

1) ปรู้ะพฤติปฏิิบั่ติด้วยคุณธรู้รู้มพรู้้อมด้วยมาตรู้ฐาน   
    จัรู้รู้ยาบ่รู้รู้ณในช่ีวิตส่วนตัวแลัะวิชีาช่ีพ
2) ปฏิิบั่ติต่อผู้้้อื�นด้วยความยุติธรู้รู้มแลัะเคารู้พใน
    วิชีาช่ีพของแต่ลัะบุ่คคลั
3) ใช้ีทั่กษะท่างวิชีาช่ีพของข้าพเจ้ัาผู่้านกิจักรู้รู้มโรู้ตารู่้
    เพื�อสนับ่สนุนส่งเสริู้มเยาวชีน ช่ีวยเหลืัอผู้้้เดือดรู้้อน
    ท่่�จัำาเป็นยิ�ง แลัะปรู้ับ่ปรูุ้งคุณภาพชี่วิตของผู้้้คนใน
    ชีุมชีนของข้าพเจั้าแลัะชีุมชีนโลัก
4) หลั่กเลั่�ยงพฤติกรู้รู้มท่่�เป็นปฏิิปักษ์ต่อโรู้ตารู้่หรู้ือ
    โรู้แท่เรู้่ยนอื�นๆ
5) ชี่วยธำารู้งไว้ซึ�งสภาพแวดลั้อม ท่่�ปลัอดจัากการู้             
    คุกคามใดๆ ในการู้ปรู้ะชุีมโรู้ตารู่้ การู้จััดงานแลัะ
    การู้ท่ำากิจักรู้รู้มต่างๆ รู้ายงานเหตุน่าสงสัยใดๆ ใน                                                                        
    การู้คุกคาม แลัะช่ีวยท่ำาให้ผู้้้รู้ายงานมั�นใจัได้ว่าจัะ          
    ไม่ถ้้กตอบ่โต้กลัับ่

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 behaviour that reflects adversely on 
    Rotary or other Rotarians
5) Help maintain a harassment-free   
    environment in Rotary meetings, events, and 
    activities, report any suspected harassment, 
    and help ensure non-retaliation to those 
    individuals that report harassment

1
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สารป็ระธานโรต็ารีสากลั

  ปีน่� เรู้าม่การู้เฉลัิมฉลัองวันแห่งโลักของเรู้าในวันท่่� 22 เมษายน โดยใช้ี
วัตถุ้ปรู้ะสงค์ใหม่ คือ สิ�งแวดล้ัอมซึ�งเป็นหนึ�งในเรืู้�องท่่�เน้นความสำาคัญใหม่ของโรู้ตารู่้
ข้อยุติสำาหรัู้บ่งานท่่�ยิ�งใหญ่ทั่�งหลัายก็ย่อมจัะเริู้�มต้นจัากท่่านแลัะผู้มเสมอ เรู้าแต่ลัะคน
สามารู้ถ้กรู้ะท่ำาได้อย่างมากมาย เพ่ยงแต่เปลั่�ยนแปลังความปรู้ะพฤติของเรู้า – ลัดการู้
ใช้ีพลัาสติกแลัะใช้ีพลัังงานอย่างรู้อบ่คอบ่ก็เป็นเพ่ยงตัวอย่างของวิธ่ปฏิิบั่ติสองแบ่บ่ แลัะ
ขณะน่�เรู้าม่โอกาสท่่�จัะรู่้วมปฏิิบั่ติด้วยกันมากยิ�งขึ�น
  การู้สนับ่สนุนด้านสิ�งแวดลั้อมน่� มิใช่ีเรืู้�องใหม่สำาหรัู้บ่โรู้ตารู่้ สโมสรู้ของเรู้า
ได้ท่ำางานรู่้วมกันในเรืู้�องสิ�งแวดล้ัอมท่่�จัำาเป็นในชุีมชีนท้่องถิ้�น เวลัาน่�เป็นเวลัาเปล่ั�ยน
บ่รู้รู้ยากาศึใหม่ ปัญหาท่่�กรู้ะท่บ่เรู้าทุ่กคนไม่ว่ารู้วยหรืู้อจัน เรู้าต้องท่ำางานด้วยกันอย่าง
ใกล้ัชิีดมากกว่าแต่ก่อน อัลัแบ่ร์ู้โต ปาลัอมโบ่ วิศึวกรู้ชีาวเวเนซ้เอล่ัาท่่�อาศัึยอย้่ในบ่รู้าซิลั
สมาชิีกกลุ่ัมท่่�ปรึู้กษาด้านเท่คนิคของม้ลันิธิโรู้ตารู่้ ได้แบ่่งปันมุมมองของเขา ดังต่อไปน่� -- 
  ผ่มทำางาน้ด้้าน้สิ�งแวด้ล้อมกับชุุมชุน้ต่ิางๆ และเจ้าหน้้าที�ฝ่่ายน้โยบายรัฐ
มาน้าน้กว่า 30	ปี	ทุกวัน้นี้�ผ่มดี้ใจมากที�มีโอกาสชุ่วยลด้ปัญหาการเส่�อมสภัาพสิ�งแวด้ล้อม

และทำาให้ชุุมชุน้มีความยั�งย่น้ใน้ด้้าน้รักษาสิ�งแวด้ล้อมมากยิ�งขึั�น้
	 ใน้ชุุมชุน้ทุกแห่งที�มีสโมสรโรติารี โรทาแรคท์หร่ออิน้เทอร์แรคท์ หร่อชุุมชุน้โรติารีตัิ�งอยู	่ยอ่มพบปัญหาสิ�งแวด้ล้อมอยู่
เสมอ ใน้ฐาน้ะสมาชิุกโรติารี เราสามารถเป็น้ผู้่ดู้แลความยั�งย่น้ขัองสิ�งแวด้ล้อม และรับเอาเป้าหมายการพัฒน้าที�ยั�งย่น้ปี 2030
ขัององค์การสหประชุาชุาติิมาใชุ้ใน้ชีุวิติประจำาวัน้ขัองเรา ใน้บ้าน้และใน้สโมสรขัองเรา	ดั้งนั้�น้	เราก็จะสามารถรวบรวมมาไว้ใชุ้
ใน้โครงการขัองโรติารีต่ิอไป
	 สโมสรขัองผ่มทำาโครงการเกี�ยวกบัเร่�องน้ำ�าและสิ�งแวด้ล้อมมาตัิ�งแต่ิวนั้แรกๆ เราหาโอกาสรวบรวมพลังโรแทเรียน้	สร้าง
หุ้น้ส่วน้ใหม่ใน้ท้องถิ�น้ขัองเราและน้อกพ่�น้ที� เราทำางาน้กับกลุ่มต่ิางๆ เชุ่น้	 เคร่อข่ัายทรัพยากรน้ำ�าอิน้เติอร์อเมริกัน้และสภัาน้ำ�า
โลก สโมสรใน้ท้องถิ�น้ก็ทำางาน้กับกลุ่มปฏิิบัติิการโรติารีเร่�องน้ำ�า	 สุขัาภิับาลและความสะอาด้	 (wasrag.org) เพ่�อชุ่วยให้โรติารี
มีที�นั้�งใน้การประชุุมเวทีอภิัปรายเร่�องน้ำ�าโลก	ที�กรุงบราซิึ่ลเลียปี 2018 ซึึ่�งเราจะไปอภิัปรายกัน้ใน้เร่�องภััยพิบัติิขัองสิ�งแวด้ล้อม
และชุุมชุน้จะฟ้ื้�น้ตัิวได้้อย่างไร	ดั้งเชุ่น้ภััยที�เกิด้จากเข่ั�อน้เหม่องแร่ใน้เม่องริโอ โด้เชุ	บราซิึ่ลใน้ปี 2015
	 การดู้แลรักษาโลกขัองเรา	ต้ิองการการทำางาน้อย่างไม่มีวัน้หยุด้	เพ่�อสร้างผ่ลกระทบเราต้ิองใชุ้ความรู้	ความสามารถ
และความเอาใจใส่ ซึึ่�งโรติารีมีความยิ�งใหญ่ใน้เร่�องนี้� ใน้ฐาน้ะที�เป็น้อาสาสมัครอยู่กับกลุ่มปฏิิบัติิการโรติารีเร่�องความยั�งย่น้
ขัองสิ�งแวด้ล้อม (esrag.org)	ผ่มได้้เห็น้ผ่ลงาน้ด้้าน้สิ�งแวด้ล้อมต่ิางๆ เชุ่น้เดี้ยวกับสิ�งที�เรากระทำาเร่�องน้ำ�าสะอาด้และเร่�องที�เน้้น้											
ความสำาคัญอ่�น้ๆ	 ขัองโรติารี โรแทเรียน้มิใชุ่เป็น้คน้ดู้แต่ิเป็น้ผู้่ลงม่อปฏิิบัติิ	 ขัอให้เราทำางาน้ไปด้้วยกัน้เพ่�อสร้างผ่ลกระทบใน้							
ด้้าน้บวกต่ิอไป

การู้สนับ่สนุนจัากม้ลันิธิโรู้ตารู่้จัะช่ีวยกำาหนดบ่ท่บ่าท่ใหม่ในงานบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ของเรู้า โดยโครู้งการู้ทุ่นสนับ่สนุน
จัากภาคแลัะทุ่นสนับ่สนุนรู้ะดับ่โลัก (โกลับ่อลัแกรู้นท์่) เรู้าจัะสรู้้างงานต่อยอดจัากโครู้งการู้เดิมของเรู้าเพื�อช่ีวยสิ�งแวดล้ัอม           
เรู้าจัะแสวงหาวิถ่้ท่างรู่้วมมือกันให้ม่ความใกล้ัชิีดกันยิ�งขึ�น เพื�อสรู้้างผู้ลักรู้ะท่บ่ท่่�ยิ�งใหญ่ขึ�นในเรืู้�องสิ�งแวดล้ัอมโลักต่างๆ แลัะ
เรู้ายังจัะรู้วบ่รู้วมปัญหาสิ�งแวดล้ัอมต่างๆ มาไว้ในโปรู้แกรู้ม ในโครู้งการู้แลัะงานอื�นๆ ของเรู้า
 บ่รู้รู้ดาโรู้ท่าแรู้คเท่อร์ู้แลัะผู้้้รู่้วมงานในโปรู้แกรู้มเยาวชีนของเรู้าหวังว่าโรู้ตารู่้จัะม่จุัดยนืท่่�ชัีดเจัน ตลัอดจันเป็นผู้้้นำาท่่�ม่
วิสัยทั่ศึน์ พวกเรู้าจัะท่ำางานรู้ว่มกนักบั่พวกเขา แสวงหาขอ้ยติุท่่�ด่ท่่�สุด เพื�อแกไ้ขปัญหาท่่�พวกเขาจัะรู้บั่มรู้ดกตกท่อดตอ่ไป อาศึยั
สมาชิีกท่่�ม่พลัังของเรู้า เครืู้อข่ายของเรู้าแลัะม้ลันิธิฯ จัะช่ีวยให้เรู้าม่ความสามารู้ถ้เส่ยสลัะสิ�งท่่�สำาคัญแลัะยั�งยนืต่อไป ขณะน่�เรู้า
ได้พบ่ว่าการู้ท่่� โรติารีเปิด้แน้วทาง สร้างโอกาส ด้วยกันนั�น จัะช่ีวยให้เรู้าขยายงานบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ออกไป เพื�อรัู้กษาบ้่านของ
เรู้าท่่�พวกเรู้าทุ่กคนอาศัึยอย้่รู่้วมกันตลัอดไป 

   โฮลัเกอร์ู้ คนัค
ปรู้ะธานโรู้ตารู่้สากลั

โฮล้เกอร์ คนัค เมษายน ๒๕๖๔



สารป็ระธานทุรัสต็ี

 โอกาสัและปั็ญหาทุ้าทุาย 

 เดือนน่�เมื�อปีท่่�แล้ัว องค์การู้อนามัยโลักได้ปรู้ะกาศึให้ โควิด-19 เป็นภัยพิบ่ัติไปทั่�วโลัก            
แม้ขณะท่่�ผู้มกำาลัังเข่ยนสารู้ฯ อย้น่่� ไวรัู้สโคโรู้น่าก็ยงัแพรู่้รู้ะบ่าดสรู้้างอันตรู้ายแก่ช่ีวิต ท่ำาลัายเศึรู้ษฐกิจั
แลัะเปล่ั�ยนแปลังสังคมเรู้าไปอย่างมากมายมหาศึาลั สรู้้างความเดือดรู้้อนแก่คนยากจันแลัะท่ว่ความ
ไม่เท่่าเท่่ยมกันหนักยิ�งขึ�น
 แม้ว่าม่บ่างปรู้ะเท่ศึท่ำางานได้ด่กว่าปรู้ะเท่ศึอื�นๆ ในการู้ควบ่คุมเชืี�อไวรู้ัสรู้้ายน่� แลัะการู้
พัฒนาวัคซ่นอย่างรู้วดเร็ู้วก็นำาเรู้าใกล้ัถึ้งจุัดจับ่ของการู้ถ้้กโดดเด่�ยวท่างสังคมท่่�เป็นเรืู้�องแปลักใหม่ 
ของเรู้า
 ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ท่่�มืดมนของเรู้าบ่ท่น่� ยังเป็นโอกาสสำาหรัู้บ่โรู้ตารู่้ด้วย เพรู้าะเตือนใจัเรู้าให้
นึกถึ้งผู้ลักรู้ะท่บ่ท่่�เรู้าสามารู้ถ้ท่ำาได้โดยผู่้านม้ลันิธิโรู้ตารู่้ หากเรู้ามุ่งมั�นช่ีวยเหลืัอผู้้้อื�นโดยใช้ีอุดมการู้ณ์
ขั�นส้งสุดของเรู้าไว้ ก็จัะเตือนใจัเรู้าในการู้เปน็จิัตอาสารู้ะหวา่งปรู้ะเท่ศึท่่�แท้่จัริู้ง ท่่�เรู้าต้องแสดงใหเ้ห็น
ในการู้ฟ้�นตัวต่อจัากช่ีวงเวลัาน่�
 ในช่ีวงเวลัาภัยพิบั่ติไวรัู้สโควิด-19 เรู้าได้เห็นปรู้ะจัักษ์ถึ้งความมุ่งมั�นเส่ยสลัะ มิตรู้ภาพแลัะ
การู้ฟ้�นตัวอย่างอารู้มณ์ด่ ผู้มปรู้ะทั่บ่ใจัในคำากล่ัาวท่่�ม่ชืี�อเส่ยงของอด่ตปรู้ะธานาธิบ่ด่ จัอห์น เอฟ       
เคนเนด่ ท่่�กลั่าวไว้ว่า “คำาว่า วิกฤติ (Crisis) ท่่�เข่ยนในภาษาจ่ัน จัะปรู้ะกอบ่ด้วยตัวอักษรู้สองตัว        
ตัวหนึ�งแท่นคำาว่าอันตรู้าย แลัะอ่กตัวหนึ�งแปลัว่าโอกาส” 
 ในการู้ท่ำางานรู่้วมกัน เรู้าได้ท่ำางานอย่างหนักมากในการู้ด้แลัให้ชุีมชีนของเรู้า ปรัู้บ่ตัวเข้า
กับ่ภัยพิบั่ติโควิด-19 แลัะใช้ีโอกาสในการู้ม่ส่วนรู่้วมในงานท่่�ด้เหมือนว่าจัะยุง่ยากท่่�สุดเท่่าท่่�เคยม่มา
ในปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ นั�นคือ การู้ฉ่ดวัคซ่นแก่ปรู้ะชีากรู้โลัก 7 พันล้ัานคน
 ในการู้ดำาเนินการู้นั�น มิได้หมายความว่าเรู้าจัะหลับ่เล่ั�ยงวิถ่้ท่างท่่�เรู้าทุ่่มเท่กวาดล้ัางโปลิัโอ
ซึ�งยังคงเป็นงานสำาคัญท่่�สุดของเรู้า แลัะยังเป็นโปรู้แกรู้มหลัักขององค์กรู้เรู้าต่อไป
 ในท่างตรู้งกันข้าม ขณะท่่�เรู้าดำาเนินการู้ให้วัคซ่นโปลิัโอแลัะคอยเฝ้ารู้ะวังอย้่ต่อไปนั�น           
พวกเรู้าสามารู้ถ้ใช้ีปรู้ะสบ่การู้ณ์ทั่�งหมดในการู้ต่อส้้โปลิัโอมาต่อต้านโควิด-19 พวกเรู้าทุ่กคนม่                                   
ส่วนรู้่วมในบ่ท่บ่าท่การู้ใช้ีพลัังต่อส้้กับ่การู้ต่อต้านวัคซ่น แลัะการู้แพรู้่ข้อม้ลัท่่�ผิู้ด การู้สนับ่สนุนจัาก
ชุีมชีนของเรู้ายังเป็นสิ�งจัำาเป็นแลัะสำาคัญ เรู้าจัำาเป็นต้องแพรู่้ข่าวสารู้เรืู้�องการู้ใช้ีพลัังจัากวัคซ่นเพื�อ
ช่ีวยช่ีวิต เรู้าจัำาเป็นต้องท่ำางานอย่างใกล้ัชิีดกับ่เจ้ัาหน้าท่่�รัู้ฐ แลัะสนับ่สนุนเขาในการู้ใช้ีวัคซ่น เรู้า
จัำาเป็นต้องเพิ�มโครู้งการู้ท่่�เรู้าลังท่ะเบ่่ยนแล้ัวมากกว่า 3,000 โครู้งการู้ในเว็บ่โรู้ตารู่้โชีว์เคส (Rotary 
Showcase) เพื�อสรู้้างความตรู้ะหนักในชุีมชีน เพื�อจััดส่งวัสดุป้องกันตัวท่่�จัำาเป็นแลัะเพื�อสนับ่สนุน
บุ่คลัากรู้ด้านสาธารู้ณสุขท่่�ท่ำางานอย้่แนวหน้า
 แอริู้สตอเติลั ได้กล่ัาวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม แต่ขณะท่่�โควิด-19 ได้ท่ำารู้้ายเรู้าอย่าง
โหดรู้้ายจัากธรู้รู้มชีาติหรืู้อสิ�งแวดล้ัอมของเรู้า มันก็มิได้ห้ามเรู้าจัากการู้แสวงหาการู้ติดต่อแลัะ                   
ช่ีวยเหลืัอกันแลัะกันในวิธ่การู้ใหม่ๆ ในอ่กไม่ก่�เดือนช้ีางหน้า ท่่านจัะเห็นสมาชิีกโรู้ตารู่้คอยช่ีวยกัน
หาวิถ่้ท่างจััดการู้งานดา้นจิัตอาสาเพื�อมนุษยชีาติโดยผู่้านม้ลันิธิโรู้ตารู่้ ซึ�งจัะคอยสนองปญัหาของโลัก
อยา่งสมำ�าเสมอ โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กคนม่บ่ท่บ่าท่ในเรืู้�องน่� แลัะท่่านจัะเห็นว่าบ่นท่างเลืัอกของท่่านเพื�อช่ีวย
เหลืัอผู้้้อื�นหรืู้อสรู้้างการู้เปล่ั�ยนแปลัง ไม่ว่าท่างใดท่างหนึ�งนั�น ท่่านมิได้ท่ำาอย้่คนเด่ยว

เค. อารู้์ รู้าวินดรู้ัน 
ปรู้ะธานท่รู้ัสต่

เค. อาร์ ราว่นดรัน ม่นาคม ๒๕๖๔
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สารป็ระธานโรต็ารีสากลั

  ปีน่� เรู้าม่การู้เฉลัิมฉลัองวันแห่งโลักของเรู้าในวันท่่� 22 เมษายน โดยใช้ี
วัตถุ้ปรู้ะสงค์ใหม่ คือ สิ�งแวดล้ัอมซึ�งเป็นหนึ�งในเรืู้�องท่่�เน้นความสำาคัญใหม่ของโรู้ตารู่้
ข้อยุติสำาหรัู้บ่งานท่่�ยิ�งใหญ่ทั่�งหลัายก็ย่อมจัะเริู้�มต้นจัากท่่านแลัะผู้มเสมอ เรู้าแต่ลัะคน
สามารู้ถ้กรู้ะท่ำาได้อย่างมากมาย เพ่ยงแต่เปลั่�ยนแปลังความปรู้ะพฤติของเรู้า – ลัดการู้
ใช้ีพลัาสติกแลัะใช้ีพลัังงานอย่างรู้อบ่คอบ่ก็เป็นเพ่ยงตัวอย่างของวิธ่ปฏิิบั่ติสองแบ่บ่ แลัะ
ขณะน่�เรู้าม่โอกาสท่่�จัะรู่้วมปฏิิบั่ติด้วยกันมากยิ�งขึ�น
  การู้สนับ่สนุนด้านสิ�งแวดลั้อมน่� มิใช่ีเรืู้�องใหม่สำาหรัู้บ่โรู้ตารู่้ สโมสรู้ของเรู้า
ได้ท่ำางานรู่้วมกันในเรืู้�องสิ�งแวดล้ัอมท่่�จัำาเป็นในชุีมชีนท้่องถิ้�น เวลัาน่�เป็นเวลัาเปล่ั�ยน
บ่รู้รู้ยากาศึใหม่ ปัญหาท่่�กรู้ะท่บ่เรู้าทุ่กคนไม่ว่ารู้วยหรืู้อจัน เรู้าต้องท่ำางานด้วยกันอย่าง
ใกล้ัชิีดมากกว่าแต่ก่อน อัลัแบ่ร์ู้โต ปาลัอมโบ่ วิศึวกรู้ชีาวเวเนซ้เอล่ัาท่่�อาศัึยอย้่ในบ่รู้าซิลั
สมาชิีกกลุ่ัมท่่�ปรึู้กษาด้านเท่คนิคของม้ลันิธิโรู้ตารู่้ ได้แบ่่งปันมุมมองของเขา ดังต่อไปน่� -- 
  ผ่มทำางาน้ด้้าน้สิ�งแวด้ล้อมกับชุุมชุน้ต่ิางๆ และเจ้าหน้้าที�ฝ่่ายน้โยบายรัฐ
มาน้าน้กว่า 30	ปี	ทุกวัน้นี้�ผ่มดี้ใจมากที�มีโอกาสชุ่วยลด้ปัญหาการเส่�อมสภัาพสิ�งแวด้ล้อม

และทำาให้ชุุมชุน้มีความยั�งย่น้ใน้ด้้าน้รักษาสิ�งแวด้ล้อมมากยิ�งขึั�น้
	 ใน้ชุุมชุน้ทุกแห่งที�มีสโมสรโรติารี โรทาแรคท์หร่ออิน้เทอร์แรคท์ หร่อชุุมชุน้โรติารีตัิ�งอยู	่ยอ่มพบปัญหาสิ�งแวด้ล้อมอยู่
เสมอ ใน้ฐาน้ะสมาชิุกโรติารี เราสามารถเป็น้ผู้่ดู้แลความยั�งย่น้ขัองสิ�งแวด้ล้อม และรับเอาเป้าหมายการพัฒน้าที�ยั�งย่น้ปี 2030
ขัององค์การสหประชุาชุาติิมาใชุ้ใน้ชีุวิติประจำาวัน้ขัองเรา ใน้บ้าน้และใน้สโมสรขัองเรา	ดั้งนั้�น้	เราก็จะสามารถรวบรวมมาไว้ใชุ้
ใน้โครงการขัองโรติารีต่ิอไป
	 สโมสรขัองผ่มทำาโครงการเกี�ยวกบัเร่�องน้ำ�าและสิ�งแวด้ล้อมมาตัิ�งแต่ิวนั้แรกๆ เราหาโอกาสรวบรวมพลังโรแทเรียน้	สร้าง
หุ้น้ส่วน้ใหม่ใน้ท้องถิ�น้ขัองเราและน้อกพ่�น้ที� เราทำางาน้กับกลุ่มต่ิางๆ เชุ่น้	 เคร่อข่ัายทรัพยากรน้ำ�าอิน้เติอร์อเมริกัน้และสภัาน้ำ�า
โลก สโมสรใน้ท้องถิ�น้ก็ทำางาน้กับกลุ่มปฏิิบัติิการโรติารีเร่�องน้ำ�า	 สุขัาภิับาลและความสะอาด้	 (wasrag.org) เพ่�อชุ่วยให้โรติารี
มีที�นั้�งใน้การประชุุมเวทีอภิัปรายเร่�องน้ำ�าโลก	ที�กรุงบราซิึ่ลเลียปี 2018 ซึึ่�งเราจะไปอภิัปรายกัน้ใน้เร่�องภััยพิบัติิขัองสิ�งแวด้ล้อม
และชุุมชุน้จะฟ้ื้�น้ตัิวได้้อย่างไร	ดั้งเชุ่น้ภััยที�เกิด้จากเข่ั�อน้เหม่องแร่ใน้เม่องริโอ โด้เชุ	บราซิึ่ลใน้ปี 2015
	 การดู้แลรักษาโลกขัองเรา	ต้ิองการการทำางาน้อย่างไม่มีวัน้หยุด้	เพ่�อสร้างผ่ลกระทบเราต้ิองใชุ้ความรู้	ความสามารถ
และความเอาใจใส่ ซึึ่�งโรติารีมีความยิ�งใหญ่ใน้เร่�องนี้� ใน้ฐาน้ะที�เป็น้อาสาสมัครอยู่กับกลุ่มปฏิิบัติิการโรติารีเร่�องความยั�งย่น้
ขัองสิ�งแวด้ล้อม (esrag.org)	ผ่มได้้เห็น้ผ่ลงาน้ด้้าน้สิ�งแวด้ล้อมต่ิางๆ เชุ่น้เดี้ยวกับสิ�งที�เรากระทำาเร่�องน้ำ�าสะอาด้และเร่�องที�เน้้น้											
ความสำาคัญอ่�น้ๆ	 ขัองโรติารี โรแทเรียน้มิใชุ่เป็น้คน้ดู้แต่ิเป็น้ผู้่ลงม่อปฏิิบัติิ	 ขัอให้เราทำางาน้ไปด้้วยกัน้เพ่�อสร้างผ่ลกระทบใน้							
ด้้าน้บวกต่ิอไป

การู้สนับ่สนุนจัากม้ลันิธิโรู้ตารู่้จัะช่ีวยกำาหนดบ่ท่บ่าท่ใหม่ในงานบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ของเรู้า โดยโครู้งการู้ทุ่นสนับ่สนุน
จัากภาคแลัะทุ่นสนับ่สนุนรู้ะดับ่โลัก (โกลับ่อลัแกรู้นท์่) เรู้าจัะสรู้้างงานต่อยอดจัากโครู้งการู้เดิมของเรู้าเพื�อช่ีวยสิ�งแวดล้ัอม           
เรู้าจัะแสวงหาวิถ่้ท่างรู่้วมมือกันให้ม่ความใกล้ัชิีดกันยิ�งขึ�น เพื�อสรู้้างผู้ลักรู้ะท่บ่ท่่�ยิ�งใหญ่ขึ�นในเรืู้�องสิ�งแวดล้ัอมโลักต่างๆ แลัะ
เรู้ายังจัะรู้วบ่รู้วมปัญหาสิ�งแวดล้ัอมต่างๆ มาไว้ในโปรู้แกรู้ม ในโครู้งการู้แลัะงานอื�นๆ ของเรู้า
 บ่รู้รู้ดาโรู้ท่าแรู้คเท่อร์ู้แลัะผู้้้รู่้วมงานในโปรู้แกรู้มเยาวชีนของเรู้าหวังว่าโรู้ตารู่้จัะม่จุัดยนืท่่�ชัีดเจัน ตลัอดจันเป็นผู้้้นำาท่่�ม่
วิสัยทั่ศึน์ พวกเรู้าจัะท่ำางานรู้ว่มกนักบั่พวกเขา แสวงหาขอ้ยติุท่่�ด่ท่่�สุด เพื�อแกไ้ขปัญหาท่่�พวกเขาจัะรู้บั่มรู้ดกตกท่อดตอ่ไป อาศึยั
สมาชิีกท่่�ม่พลัังของเรู้า เครืู้อข่ายของเรู้าแลัะม้ลันิธิฯ จัะช่ีวยให้เรู้าม่ความสามารู้ถ้เส่ยสลัะสิ�งท่่�สำาคัญแลัะยั�งยนืต่อไป ขณะน่�เรู้า
ได้พบ่ว่าการู้ท่่� โรติารีเปิด้แน้วทาง สร้างโอกาส ด้วยกันนั�น จัะช่ีวยให้เรู้าขยายงานบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ออกไป เพื�อรัู้กษาบ้่านของ
เรู้าท่่�พวกเรู้าทุ่กคนอาศัึยอย้่รู่้วมกันตลัอดไป 

   โฮลัเกอร์ู้ คนัค
ปรู้ะธานโรู้ตารู่้สากลั

โฮล้เกอร์ คนัค เมษายน ๒๕๖๔
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สารป็ระธานทุรัสต็ี

พลังข้องหุ้นส่ัวน

แดเน่ยลั เบ่อร์ู้แนม สถ้าปนิกชีาวอเมริู้กัน ได้กล่ัาวว่า “อย่าวางแผู้นเล็ักๆ เพรู้าะมันไม่ม่
เสน่ห์ให้เลืัอดเรู้าส้บ่ฉ่ด แลัะบ่างท่่ตัวมันเองก็อาจัจัะมิได้เป็นจัริู้ง” 

เมื�อโรู้ตารู่้ใส่ใจัในคำาแนะนำาของเบ่อร์ู้แนม แลัะติดตามด้วยการู้ปฏิิบั่ติ เรู้าก็โชีติช่ีวงสว่างไสว 
เรู้าได้วางแผู้นใหญ่ๆ เมื�อเรู้าเป็นหัวหอกในงานรู้ะดับ่โลักในการู้กวาดล้ัางโปลิัโอ แลัะปีท่่�แล้ัวองค์การู้
อนามัยโลักได้รัู้บ่รู้องว่า ท่ว่ปอัฟริู้กาปลัอดโปลิัโอแล้ัว 
 ปีท่่�ผู่้านมา ไวรัู้สโคโรู้น่าได้แพรู่้รู้ะบ่าดไปทั่�วโลัก ม้ลันิธิโรู้ตารู่้ได้รู่้บ่ดำาเนินการู้เคลืั�อนไหว
อย่างรู้วดเร็ู้วโดยมอบ่ทุ่นสนับ่สนุนจัำานวน 319 ทุ่นรู้วมเป็นเงิน 7.9 ล้ัานเหรู่้ยญสหรัู้ฐ เพื�อต่อส้้
ภัยพิบั่ติโควิด-19 โดยเฉพาะ แลัะในวันน่�เรู้าได้มอบ่ทุ่นโกลับ่อลัแกรู้นท์่ส้้โควิด-19 เพิ�มเติมอ่ก 317 ทุ่น 
เป็นเงิน 24.1 ล้ัานเหรู่้ยญ ซึ�งเมื�อรู้วมกับ่ทุ่นรู้ะดับ่โลักท่่�อนุมัติไปก่อนหน้า เพื�อจุัดปรู้ะสงค์สนับ่สนุน
การู้ต่อส้้โคโรู้น่าไวรัู้สแล้ัว เป็นเงินช่ีวยเหลัือรู้วมทั่�งสิ�นมากกว่า 32.7 ล้ัานเหรู่้ยญสหรัู้ฐ 

ขณะน่� เรู้ากำาลัังคิดการู้ใหญ่อ่กครัู้�งหนึ�ง โดยใช้ีโปรู้แกรู้มสเกลั แกรู้้นท์่ (Scale Grants)  
ซึ�งจัะมอบ่ทุ่นน่�ให้ปีลัะ 2 ล้ัานเหรู่้ยญสหรู้ัฐ สำาหรู้ับ่โครู้งการู้หนึ�งใด ท่่�เก่�ยวข้องกับ่เรืู้�องท่่�เน้น                  
ความสำาคัญข้อใดข้อหนึ�งหรืู้อมากกว่า ในเรืู้�องท่่�เน้นความสำาคัญของโรู้ตารู่้ (Rotary’s areas of 
focus) ทุ่นน่�ควรู้ท่่�จัะแก้ปัญหาสำาหรัู้บ่คนจัำานวนมากในพื�นท่่�ภ้มิศึาสตร์ู้ใหญ่ๆ ด้วยการู้ใช้ีวิธ่ท่ำางาน
ท่่�ยั�งยืนแลัะวัดผู้ลัได้ ภายในรู้ะยะเวลัา 3 ถึ้ง 5 ปี ใช้ีบ่ท่เรู่้ยนรู้้้แบ่บ่เด่ยวกัน

สโมสรู้โรู้ตารู่้ เฟดเดอรู้ัลั เวย์ รัู้ฐวอชีิงตัน ได้จััดท่ำาแผู้นงานแบ่บ่ไม่ใช่ีเลั็กๆ ในฐานะ                  
สปอนเซอร์ู้โปรู้แกรู้มแรู้กของทุ่นสเกลั แกรู้้นท์่ (scale grant) สโมสรู้เป็นผู้้้นำาในการู้เป็นหุ้นส่วน
กับ่สโมสรู้โรู้ตารู่้ในแซมเบ่่ยแลัะองค์กรู้มาเลัเรู่้ยพาร์ู้ท่เนอรู้์แซมเบ่่ย เพื�อการู้พิชิีตโรู้ครู้้ายท่่�แพรู่้
รู้ะบ่าดในปรู้ะเท่ศึนั�น โปรู้แกรู้มน่�เรู่้ยกชืี�อว่า หุ้นส่วนเพื�อแซมเบ่่ยปลัอดมาเลัเรู่้ย โรู้ตารู่้จัะช่ีวยฝึก                              
เจ้ัาหน้าท่่�สาธารู้ณสุขปรู้ะจัำาเขตชีาวแซมเบ่่ย 60 คน พนักงานสถ้าน่สาธารู้ณสุข 382 คน แลัะ
พนักงานสาธารู้ณสขุปรู้ะจัำาชุีมชีนอ่ก 2,500 คน เพื�อการู้ชีว่ยช่ีวิต ด้วยการู้จััดอปุกรู้ณแ์ลัะเครืู้�องมอืท่่�
จัำาเป็นในการู้ท่ำางาน พวกเขาม่เป้าหมายในการู้ลัดจัำานวนผู้้้ป่วยมาเลัเรู่้ยไม่น้อยกว่ารู้้อยลัะ 90 ในเขต                                                                                                                              
เป้าหมาย 10 เขตในสองจัังหวัดของแซมเบ่่ย 

สมาชิีกโรู้ตารู่้ ยังได้ยื�นขอพลัังเสริู้มจัากหุ้นส่วน ด้วยการู้ท่่มงานรู่้วมกับ่องค์กรู้อื�นๆ ซึ�งรู้วม
ถึ้งกรู้ะท่รู้วงสาธารู้ณสุขแซมเบ่่ย – ศ้ึนย์ขจััดมาเลัเรู่้ยแห่งชีาติ ซึ�งจัะมั�นใจัได้ว่าโปรู้แกรู้มน่�จัะรู่้วมเข้า
ในกลัยทุ่ธ์ของปรู้ะเท่ศึแซมเบ่่ย เช่ีนเด่ยวกับ่ม้ลันิธิบิ่ลัแลัะเมลันิดา เกตส ์แลัะองค์กรู้เวิร์ู้ลัวิชัี�น ซึ�งรู่้วม
ลังทุ่นด้วยท่รัู้พยากรู้ท่่�แน่นหนา ในการู้รู่้วมเติมเต็มโปรู้แกรู้มม้ลัค่า 6 ล้ัานเหรู่้ยญสหรัู้ฐน่�

โปรู้แกรู้มทุ่นสเกลั แกรู้้นท์่ (scale grant) ทุ่นแรู้กน่�จัะสรู้้างแรู้งจ้ังใจัสำาหรัู้บ่ผู้้้อื�นแลัะ
สรู้้างผู้ลักรู้ะท่บ่ท่่�ยิ�งใหญ่ในปีต่อๆ ไปข้างหน้า น่�เป็นเพ่ยงบ่ท่ล่ัาสุดในเรืู้�องของโรู้ตารู่้ บ่ท่ท่่�เริู้�มต้นนับ่         
ก้าวใหม่ของการู้รู้วมตัวของปรู้ะชีาชีนธรู้รู้มดา มาวางแผู้นงานท่่�ไม่เพ่ยงแต่ยิ�งใหญ่เท่่านั�น แต่ยัง                                                                                                                     
ก้าวต่อไปอย่างกล้ัาหาญออกไปช่ีวยผู้้้ท่่�ต้องการู้ความช่ีวยเหลืัอ น่�คือเรืู้�องรู้าวท่่�น่าตื�นเต้นของโรู้ตารู่้
ท่่�ท่่านสมาชิีกผู้้้อุทิ่ศึตนของโรู้ตารู่้แลัะผู้้้สนับ่สนุนม้ลันิธิโรู้ตารู่้ทั่�งหลัายกำาลัังช่ีวยกันเข่ยนบ่ท่หน้าน่�

เค. อารู้์ รู้าวินดรู้ัน 
ปรู้ะธานท่รู้ัสต่

เค. อาร์ ราว่นดรัน เมษายน ๒๕๖๔

ผู้้้แปีล้สิ่าร : อน.พ่เชษฐ์ รุจ่รัตน์ ราชบัุร่
pr.pichet3330@gmail.com



อน.วาณ่ช โยธาวุธ สิ่โมสิ่รโรตาร่แม่สิ่าย

บัที่บัรรณาธ่การ

มวลัมิตรู้โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กท่่านครัู้บ่

	 เช่ื่�อไหมว่่า?
	 ใน้แต่ิละปี มนุ้ษย์ทิ�งขัยะพลาสติิกกว่า 300	ล้าน้ตัิน้	

น้กทะเลกว่า 1	ล้าน้ตัิวต้ิองติายด้้วยขัยะพลาสติิกเหล่านั้�น้
มีสตัิว์น้ำ�าจำาน้วน้มหาศัาล	ที�ได้้รบัผ่ลกระทบจากขัยะพลาสติิก

เม่�อมีการทิ�งขัยะพลาสติิกใน้แน้วชุายฝั่�ง	ขัยะชิุ�น้นั้�น้จะใชุ้เวลาเดิ้น้ทางกว่า
50	ปีไปอยูก่ลางมหาสมุทร	ขัยะพลาสติิกกว่า 5	ล้าน้ล้าน้ชิุ�น้	ลอยอยูก่ลาง
มหาสมุทร ซึึ่�งต้ิองใชุ้เงิน้จำาน้วน้มหาศัาลและถูกคำาน้วณไว้ว่า	ต้ิองใชุ้เวลา
กว่าพัน้ปีใน้การล่องเร่อเก็บ

ขัยะพลาสติิกเหล่านี้�จะถูกย่อยสลายอย่างชุ้าๆ กลายเป็น้
ไมโครพลาสติิก (Microplastics)	 ที�มีขัน้าด้เล็กกว่า 5	 มิลลิเมติร และ
เม่�อถูกน้ำาเข้ัาสู่สายใยอาหาร (Food Web) ผ่่าน้พ่ชุและสัติว์ติามลำาดั้บ
ขัั�น้ขัองการบริโภัคใน้ระบบนิ้เวศั	 จะส่งผ่ลให้เกิด้การปน้เป้�อน้ใน้ห่วงโซ่ึ่
อาหาร	ส่งผ่่าน้ไปยังผู้่ล่าลำาดั้บสุด้ท้ายใน้ห่วงโซ่ึ่อาหารค่อมนุ้ษย์เรานั้�น้เอง

The Ocean Cleanup ก่อตั�งเมื�อปี 2556 โดย Boyan Slat 
นักศึึกษาด้านวิศึวกรู้รู้มการู้บิ่นแลัะอวกาศึ ในขณะท่่�อายุเพ่ยง 18 ปี โดยม่
ความมุ่งมั�นท่่�จัะคิดค้นพัฒนาเท่คโนโลัยชั่ี�นส้งเพื�อดักจัับ่ขยะในมหาสมทุ่รู้
ด้วยการู้ใช้ีปรู้ะโยชีน์จัากการู้ไหลัเว่ยนของกรู้ะแสนำ�า  โดยม่เป้าหมายใน
การู้กำาจััดขยะในแพขยะมหาสมุท่รู้แปซิฟิก (Pacific Garbage Patch) 
ให้ได้ 50% ในทุ่ก ๆ 5 ปี แลัะสามารู้ถ้รู้ะดมทุ่นกว่า 7.6 พันล้ัานบ่าท่ได้
ในรู้ะยะเวลัาเพ่ยง 100 วัน
	 แพขัยะใหญแ่ปซึ่ฟิิื้ก (Great Pacific Garbage Patch)		หร่อ
แพขัยะติะวัน้ออก (Eastern Garbage Patch)	 ค่อหนึ้�งใน้ห้าแพขัยะ
ใน้มหาสมุทรที�มีขัน้าด้ใหญ่ที�สุด้ใน้โลก จากการเคล่�อน้ที�ขัองกระแสลม
และกระแสน้ำ�าใน้มหาสมุทรแปซิึ่ฟิื้กเหน่้อที�ได้้พัด้พาเอาเศัษขัยะและ
ชิุ�น้ส่วน้พลาสติิกมากักรวมกัน้ไว้ จน้กลายเป็น้วงวน้ขัองขัยะขัน้าด้ใหญ่
ครอบคลุมพ่�น้ที�ราว 1.6	ล้าน้ติารางกิโลเมติร หร่อมีขัน้าด้ราว 3 เท่าขัอง
ประเทศัไทย

ปรู้ะเท่ศึไท่ยม่ขยะในท่ะเลัเป็นอันดับ่ 6 ของโลัก จัาก                   
การู้ศึึกษาของ TDRI  แลัะ CEO ของ The Ocean Cleanup ได้เดินท่าง
มายงัภ้มภิาคเอเชีย่ตะวนัออกเฉ่ยงใต ้เพื�อสำารู้วจัความคบื่หน้าการู้ติดตั�ง
นวัตกรู้รู้ม The InterceptorTM ในแม่นำ�า สำาหรัู้บ่ดกัจัับ่ขยะก่อนไหลัลัง
ส่้ท่ะเลั

ขยะในท่ะเลัจึังไม่ใช่ีปัญหาของใครู้คนใดคนหนึ�งหรืู้อปรู้ะเท่ศึ
ใดปรู้ะเท่ศึหนึ�ง เรู้าทุ่กคนท่่�อาศัึยอย้บ่่นโลักใบ่น่� ต้องลังมือเริู้�มต้นช่ีวยกัน 
ด้วยการู้ใช้ีพลัาสติกอย่างม่สติ แลัะจััดเก็บ่ทิ่�งอย่างถ้้กวิธ่ เพื�อลัดปริู้มาณ
ขยะท่่�จัะไหลัไปตาม แม่นำ�าลัำาคลัอง ก่อนจัะออกส่้ห้วงมหาสมุท่รู้ในท้่าย
ท่่�สุด

   ด้วยไมตรู่้จิัตแห่งโรู้ตารู่้
   อน.วาณิชี โยธาวุธ

บ่รู้รู้ณาธิการู้บ่ริู้หารู้

1.CEO Boyan Slat2
2.The Ocean Clean Up        
3.Great Pacific Garbage  
   Patch
4.The InterceptorTM

(ลำาดัับ QR Code จ้ากบน
ลงล่าง และซ้้ายไป็ข้วา)

04 มีนาคม-เมษายน 2564

สารป็ระธานทุรัสต็ี

พลังข้องหุ้นส่ัวน

แดเน่ยลั เบ่อร์ู้แนม สถ้าปนิกชีาวอเมริู้กัน ได้กล่ัาวว่า “อย่าวางแผู้นเล็ักๆ เพรู้าะมันไม่ม่
เสน่ห์ให้เลืัอดเรู้าส้บ่ฉ่ด แลัะบ่างท่่ตัวมันเองก็อาจัจัะมิได้เป็นจัริู้ง” 

เมื�อโรู้ตารู่้ใส่ใจัในคำาแนะนำาของเบ่อร์ู้แนม แลัะติดตามด้วยการู้ปฏิิบั่ติ เรู้าก็โชีติช่ีวงสว่างไสว 
เรู้าได้วางแผู้นใหญ่ๆ เมื�อเรู้าเป็นหัวหอกในงานรู้ะดับ่โลักในการู้กวาดล้ัางโปลิัโอ แลัะปีท่่�แล้ัวองค์การู้
อนามัยโลักได้รัู้บ่รู้องว่า ท่ว่ปอัฟริู้กาปลัอดโปลิัโอแล้ัว 
 ปีท่่�ผู่้านมา ไวรัู้สโคโรู้น่าได้แพรู่้รู้ะบ่าดไปทั่�วโลัก ม้ลันิธิโรู้ตารู่้ได้รู่้บ่ดำาเนินการู้เคลืั�อนไหว
อย่างรู้วดเร็ู้วโดยมอบ่ทุ่นสนับ่สนุนจัำานวน 319 ทุ่นรู้วมเป็นเงิน 7.9 ล้ัานเหรู่้ยญสหรัู้ฐ เพื�อต่อส้้
ภัยพิบั่ติโควิด-19 โดยเฉพาะ แลัะในวันน่�เรู้าได้มอบ่ทุ่นโกลับ่อลัแกรู้นท์่ส้้โควิด-19 เพิ�มเติมอ่ก 317 ทุ่น 
เป็นเงิน 24.1 ล้ัานเหรู่้ยญ ซึ�งเมื�อรู้วมกับ่ทุ่นรู้ะดับ่โลักท่่�อนุมัติไปก่อนหน้า เพื�อจุัดปรู้ะสงค์สนับ่สนุน
การู้ต่อส้้โคโรู้น่าไวรัู้สแล้ัว เป็นเงินช่ีวยเหลืัอรู้วมทั่�งสิ�นมากกว่า 32.7 ล้ัานเหรู่้ยญสหรัู้ฐ 

ขณะน่� เรู้ากำาลัังคิดการู้ใหญ่อ่กครัู้�งหนึ�ง โดยใช้ีโปรู้แกรู้มสเกลั แกรู้้นท์่ (Scale Grants)  
ซึ�งจัะมอบ่ทุ่นน่�ให้ปีลัะ 2 ล้ัานเหรู่้ยญสหรู้ัฐ สำาหรู้ับ่โครู้งการู้หนึ�งใด ท่่�เก่�ยวข้องกับ่เรืู้�องท่่�เน้น                  
ความสำาคัญข้อใดข้อหนึ�งหรืู้อมากกว่า ในเรืู้�องท่่�เน้นความสำาคัญของโรู้ตารู่้ (Rotary’s areas of 
focus) ทุ่นน่�ควรู้ท่่�จัะแก้ปัญหาสำาหรัู้บ่คนจัำานวนมากในพื�นท่่�ภ้มิศึาสตร์ู้ใหญ่ๆ ด้วยการู้ใช้ีวิธ่ท่ำางาน
ท่่�ยั�งยืนแลัะวัดผู้ลัได้ ภายในรู้ะยะเวลัา 3 ถึ้ง 5 ปี ใช้ีบ่ท่เรู่้ยนรู้้้แบ่บ่เด่ยวกัน

สโมสรู้โรู้ตารู่้ เฟดเดอรู้ัลั เวย์ รัู้ฐวอชีิงตัน ได้จััดท่ำาแผู้นงานแบ่บ่ไม่ใช่ีเลั็กๆ ในฐานะ                  
สปอนเซอร์ู้โปรู้แกรู้มแรู้กของทุ่นสเกลั แกรู้้นท์่ (scale grant) สโมสรู้เป็นผู้้้นำาในการู้เป็นหุ้นส่วน
กับ่สโมสรู้โรู้ตารู่้ในแซมเบ่่ยแลัะองค์กรู้มาเลัเรู่้ยพาร์ู้ท่เนอรู้์แซมเบ่่ย เพื�อการู้พิชิีตโรู้ครู้้ายท่่�แพรู่้
รู้ะบ่าดในปรู้ะเท่ศึนั�น โปรู้แกรู้มน่�เรู่้ยกชืี�อว่า หุ้นส่วนเพื�อแซมเบ่่ยปลัอดมาเลัเรู่้ย โรู้ตารู่้จัะช่ีวยฝึก                              
เจ้ัาหน้าท่่�สาธารู้ณสุขปรู้ะจัำาเขตชีาวแซมเบ่่ย 60 คน พนักงานสถ้าน่สาธารู้ณสุข 382 คน แลัะ
พนักงานสาธารู้ณสขุปรู้ะจัำาชุีมชีนอ่ก 2,500 คน เพื�อการู้ชีว่ยชีวิ่ต ด้วยการู้จััดอปุกรู้ณแ์ลัะเครืู้�องมอืท่่�
จัำาเป็นในการู้ท่ำางาน พวกเขาม่เป้าหมายในการู้ลัดจัำานวนผู้้้ป่วยมาเลัเรู่้ยไม่น้อยกว่ารู้้อยลัะ 90 ในเขต                                                                                                                              
เป้าหมาย 10 เขตในสองจัังหวัดของแซมเบ่่ย 

สมาชิีกโรู้ตารู่้ ยังได้ยื�นขอพลัังเสริู้มจัากหุ้นส่วน ด้วยการู้ท่่มงานรู่้วมกับ่องค์กรู้อื�นๆ ซึ�งรู้วม
ถึ้งกรู้ะท่รู้วงสาธารู้ณสุขแซมเบ่่ย – ศ้ึนย์ขจััดมาเลัเรู่้ยแห่งชีาติ ซึ�งจัะมั�นใจัได้ว่าโปรู้แกรู้มน่�จัะรู่้วมเข้า
ในกลัยทุ่ธ์ของปรู้ะเท่ศึแซมเบ่่ย เช่ีนเด่ยวกับ่ม้ลันิธิบิ่ลัแลัะเมลันิดา เกตส ์แลัะองค์กรู้เวิร์ู้ลัวิชัี�น ซึ�งรู่้วม
ลังทุ่นด้วยท่รัู้พยากรู้ท่่�แน่นหนา ในการู้รู่้วมเติมเต็มโปรู้แกรู้มม้ลัค่า 6 ล้ัานเหรู่้ยญสหรัู้ฐน่�

โปรู้แกรู้มทุ่นสเกลั แกรู้้นท์่ (scale grant) ทุ่นแรู้กน่�จัะสรู้้างแรู้งจ้ังใจัสำาหรัู้บ่ผู้้้อื�นแลัะ
สรู้้างผู้ลักรู้ะท่บ่ท่่�ยิ�งใหญ่ในปีต่อๆ ไปข้างหน้า น่�เป็นเพ่ยงบ่ท่ล่ัาสุดในเรืู้�องของโรู้ตารู่้ บ่ท่ท่่�เริู้�มต้นนับ่         
ก้าวใหม่ของการู้รู้วมตัวของปรู้ะชีาชีนธรู้รู้มดา มาวางแผู้นงานท่่�ไม่เพ่ยงแต่ยิ�งใหญ่เท่่านั�น แต่ยัง                                                                                                                     
ก้าวต่อไปอย่างกล้ัาหาญออกไปช่ีวยผู้้้ท่่�ต้องการู้ความช่ีวยเหลืัอ น่�คือเรืู้�องรู้าวท่่�น่าตื�นเต้นของโรู้ตารู่้
ท่่�ท่่านสมาชิีกผู้้้อุทิ่ศึตนของโรู้ตารู่้แลัะผู้้้สนับ่สนุนม้ลันิธิโรู้ตารู่้ทั่�งหลัายกำาลัังช่ีวยกันเข่ยนบ่ท่หน้าน่�

เค. อารู้์ รู้าวินดรู้ัน 
ปรู้ะธานท่รู้ัสต่

เค. อาร์ ราว่นดรัน เมษายน ๒๕๖๔

ผู้้้แปีล้สิ่าร : อน.พ่เชษฐ์ รุจ่รัตน์ ราชบัุร่
pr.pichet3330@gmail.com
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ส่ิ่�งแวดล้้อม
เป้็าหมุ่ายใหมุ่� อย�างเป็็นทุางการข้องโรต็ารี

น่ตยสิ่ารโรตาร่ปีระเที่ศึไที่ย

06 มีนาคม-เมษายน 2564

	 เ ม่ื่� อ วัันท่ี่� 26	 มิื่ ถุุนายน	 มิื่ ถุุนายน	 มื่ 2020										
มื่าร์์ค แดเน่ยลน่ยลน่ 	มื่าโลน่	ปร์ปร์ป ะธานโร์ะธานโร์ ร์ะธานโร์ะธานโ ตาร์ตาร์ ร่์สากลร่์สากลร่์ 	 ปี	 ปี	ป
2019-2020 ได้กด้กด ล่าล่าล วัคำาปร์ะกาศคร์ะกาศคร์ รั์�งรั์�งรั์ สำาคัญาคัญาค ว่ัาว่ัาวั
“สิ�งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่จะกลายเป็นหป็นหป น่�งในเน่�งในเน ่�องท่ี่�เร่์�องท่ี่�เร์ น้นคน้นคน วัามื่
สำาคัญของโาคัญของโาค ร์ญัของโร์ญัของโ ตาร์ตาร์ ร่์		มัื่นเร่์		มัื่นเร่์		มื่ ป็นหป็นหป น่�งในคน่�งในคน วัามื่สำาเร็์จช่่ร็์จช่่ร์ วัจ็ช่่วัจ็ช่่ ง
สุดสุดส ท้ี่ายในท้ี่ายในที่ ปีโปีโป ร์ีโร์ีโ ตาร่์นั�นร่์นั�นร่์นั 	 ก่อนท่ี่�	 ก่อนท่ี่�	 ก ที่่อนท่ี่�ที่่อนท่ี่� ุกอทุี่กอที่ ย่างจะหย่างจะหย ยุดยุดย
ช่ะช่ะช่ งักลงจากกางักลงจากกาง ร์แพร์่ร์ะบาดของ COVID-19
และต่อยอดต่อยอดต ด้วัยการ์ปร์ปร์ป ะร์ะร์ ชุ่มื่ช่มื่ช่ ใหญ่แบบเสญ่แบบเสญ ม่ื่แ่บบเสม่ื่แ่บบเส อนจม่ื่อนจม่ื่ ริ์งริ์งร์
ครั์�งแรั์�งแรั์ ร์กของโร์กของโร์ ร์กของโร์กของโ ตาร่์	 “ในท่ี่�

ุ
“ในท่ี่�

ุ
ส“ในท่ี่�ส“ในท่ี่� ุดสุดส ข้อเสนอข้อเสนอข น่�ผ่่านกาน่�ผ่่านกาน่ ร์

พิจาพิจาพ ร์ณาอร์ณาอร์ ย่างเย่างเย ป็นเอกฉัันป็นเอกฉัันป ท์ี่จากท์ี่จากที่ ทัี่�งคณะทัี่�งคณะทัี่ ที่รั์สที่รั์สที่ร์ ต่ัสต่ัส
ของมูื่ลมูื่ลมื่ นิธิโธิโธ ร์ิโร์ิโ ตาร์ตาร์ ร่์และคณะกร่์และคณะกร่์ ร์ร์มื่การ์ร์มื่การ์ร์มื่ ร์บ ิหาบ ิหาบริ์หาร์ ร์									
โร์โร์โ ตาร่์สากล	 ผ่มื่ได้รั์บรั์บร์ ที่ร์าบขณะท่ี่�อยู่ในห้องห้องห
นั�งเนั�งเนั ล่นล่นล 	มื่่น	มื่่น ัน	มัื่น	มื่ ที่ำาให้ผ่มื่รู้์ส่้ผ่มื่รู้์ส่้ กพอผ่มื่รู้์ส่กพอผ่มื่รู้์ส่ พ่งใจเพ่งใจเพ่ ป็นอป็นอป ย่างย่างย มื่าก”
มื่าโลน่ย์กน่ย์กน่ย ล่าล่าล วัในร์ะหร์ะหร์ ว่ัางกาว่ัางกาวั ร์สัมื่ร์สมื่ร์ส ภาษมื่ภาษมื่ ณภาษณภาษ ์ผ่่านณ์ผ่่านณ
Zoom

สิ�งท่ี่�เสิ�งท่ี่�เสิ กิดกิดก ข่�นข่�นข่ น่� เริ์�มื่ตริ์มื่ตริ์ ้นจากคมื่ต้นจากคมื่ต วัามื่สนใจมื่สนใจมื่
ของโร์ของโร์ของโ แที่เร่์ยนในหลายร่์ยนในหลายร่์ ที่ศวัร์ร์ษท่ี่�ผ่่านมื่า ใน
ปีปีป 1990-91 ปร์ปร์ป ะธานโร์ะธานโร์ ร์ะธานโร์ะธานโ ตาร์ตาร์ ร่์	เปาโล	ว่ั.ซี	ว่ั.ซี	ว่ั ่..ซี..ซี คอสตา
ที่ำาให้เห้เห ่�องร่์�องร์ สิ�งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่เมื่เมื่ ป็นท่ี่�สนใจในป็นท่ี่�สนใจในป ปีโปีโป ร์ีโร์ีโ ตาร์ตาร์ ร่์ของร่์ของร่์
เขาโดยการ์ตั�งคณะกร์ตั�งคณะกร์ตั ร์ร์มื่การ์ร์มื่การ์ร์มื่ ร์	Preserve Planet
Earth	 ข่�นเ	 ข่�นเ	 ข่ พ่�อพ่�อพ พิจาพิจาพ ร์ณาหาวิัธ่การ์ท่ี่�สโมื่ท่ี่�สโมื่ท่ี่�สโ สร์									
โร์โร์โ ตาร่์และสมื่าชิ่กของสโชิ่กของสโช่ มื่ิกของสโมื่ิกของสโ สร์ต่างๆร์ต่างๆร์ต 	 ดำาเนินนินน
กิจกกิจกก ร์ร์มื่ด้านร์ร์มื่ด้านร์ร์มื่ด สิ้านสิ้าน �งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่	โดยจากการ์สำาร์วัจพบ
ว่ัาว่ัาวั สิ�งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่เป็นคป็นคป วัามื่สนใจอันอันอ ดับดับด ต้นๆต้นๆต ของ
สมื่สมื่ส าชิ่กในคชิ่กในคช่ ร์อบครั์วัโร์โร์โ ตาร์ตาร์ ร่์
       

	 	 	 	 	 	 	 	ตลอดหลายที่ศวัร์ร์ษท่ี่�ผ่่านมื่ษท่ี่�ผ่่านมื่ษท่ี่�ผ่่าน า สมื่สมื่ส าชิ่กชิ่กช่
สโมื่สโมื่สโ สร์โร์โร์โ ตาร่์	 ได้ดำาเนินโคนินโคน ร์งการ์หลายพันพันพ
โคร์งการ์เพ่�อปกพ่�อปกพ ป้องป้องป สิ�งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่	 ในเวัลาเพ่ยงพ่ยงพ่
5	ป5	ป5 ี	ปี	ป โคร์งการ์งการ์ ร์	Global Grant จากทัี่�วัทัี่วัทัี่ โลกมูื่ลมูื่ลมื่ ค่าค่าค
ร์วัมื่	18	ล้านดอลลาร์์	ล้านดอลลาร์์	ล 	ม่ื่า้นดอลลาร์์	ม่ื่า้นดอลลาร์์ โค	ม่ื่โค	ม่ื่ ร์งการ์งการ์ ร์ท่ี่�ช่่วัท่ี่�ช่่วัท่ี่�ช่่ ยสนับสนับสน นุนนุนน
สิ�งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่ไปพร์้อร์้อร์ มื่ๆ	 กับ	 กับ	 ก จุดจุดจ มุ่ื่งหมื่ายอย่างใดย่างใดย
อย่างหย่างหย น่�งของโน่�งของโน ร์่�งของโร์่�งของโ ตาร่์	 เช่่น การ์จัดหาร์จัดหาร์จ นำ�าสะอาด
และการ์สุขาร์สุขาร์ส ภิบาล,ภิบาล,ภ การ์ส่งเสร์ส่งเสร์ส ริ์มื่ร์มื่ร์ เศร์ษฐกิจในกิจในก
ชุ่มื่ช่นและการ์สนับสนับสน นุนกานุนกาน ร์ศ่กษา ขณะน่�น่											น่
สิ�งแสิ�งแสิ วัดลอ้ลอ้ล มื่ถูุกมื่ถูุกมื่ถุ กำาหนดใหเ้หเ้ห ป็นป็นป จุดจุดจ มุ่ื่งหมุ่ื่งหมุ่ื่ มื่งหมื่งห ายหน่�งของน่�งของน
โร์โร์โ ตาร์ตาร์ ร่์แร่์แร่์ ล้วั	สมื่สมื่ส าชิ่กชิ่กช่ จ่งจ่งจ่ ม่ื่โอกาสม่ื่โอกาสม่ื่ มื่โอกาสมื่โอกาส ากข่�นท่ี่�จะข่�นท่ี่�จะข่ มุ่ื่�นท่ี่�จะมุ่ื่�นท่ี่�จะ งเมุ่ื่งเมุ่ื่ นน้นน้น
การ์ช่่วัช่่วัช่่ ยเหล่อและแล่อและแล่ ก้ไขก้ไขก ปัญหาปัญหาป ต่างๆต่างๆต ท่ี่�สท่ี่�สท่ี่� ำาคัญาคัญาค ตัญตัญ ่อต่อต
พวักเขา

										“ควัามื่คิดสมื่คิดสมื่ค ร้์างสร้์างสร์ ร์ร์ค์ ควัามื่กมื่กมื่ ร์ะร์ะร์ ต่อต่อต่ ร่์อร่์อร่์ ร้์นร้์นร์
และควัามื่มุ่ื่งมื่มุ่ื่งมื่มุ่ื่ มัื่�นท่ี่�ไมัื่�นท่ี่�ไมัื่ ร้์ขอบเขตของโร้์ขอบเขตของโร์ ร์ข้อบเขตของโร์ข้อบเขตของโ แร์แร์ ที่เร่์ยนในร่์ยนในร่์ ทุี่กทุี่กที่
แห่งห่งห 	ร์วัมื่กับค	ร์วัมื่กับค	ร์วัมื่ก วัามื่ตั�งใจท่ี่�จะแมื่ตั�งใจท่ี่�จะแมื่ตั ก้ไขก้ไขก ปัญหาท่ี่�ปัญหาท่ี่�ป สัญหาท่ี่�สัญหาท่ี่� ำาคัญาคัญาค
ที่ำาให้พห้พห วักเขาเหมื่าะสมื่าะสมื่าะส อย่างย่างย ยิ�งท่ี่�จะเยิ�งท่ี่�จะเยิ ป็นป็นป ผู้่็นผู้่็น สผู้่สผู้่ ร้์างร้์างร์
ผ่ลกร์ะร์ะร์ ที่บด้านด้านด สิ�งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่” เอ่ยนอ่ยนอ่ เอช่.ช่.ช่ เอส.
ไร์ส์ล่ยร์สล่ยร์ส์ล่ย์ ์ล่ย์ล่ย ปร์ปร์ป ะธานโร์ะธานโร์ ร์ะธานโร์ะธานโ ตาร์ตาร์ ร่์สากลร่์สากลร่์ ปีปีป 2017-18	ซ่ี�งเ	ซ่ี�งเ	ซี ป็นป็นป
ปร์ปร์ป ะธานคณะร์ะธานคณะร์ ที่ำางานด้านด้านด สิ�งแสิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่	 ท่ี่�นท่ี่�นท่ี่� ำาไปสู่ไปสู่ไป
การ์เร์เร์ ป็นป็นป จุดเจุดเจ น้นใหน้นใหน ม่ื่ของโม่ื่ของโมื่ ร์่ของโร์่ของโ ตาร์ตาร์ ร่์ได้เด้เด ป็นป็นป ผ่็นผ่็น ลผ่ลผ่ สำาเร็์จร็์จร์

							อ่าน							อ่าน							อ ต่อเต่อเต พ่�อหาพ่�อหาพ ข้อข้อข มูื่ลเมูื่ลเมื่ พิ�มื่พิมื่พิ เมื่เมื่ ติมื่ว่ัาท่ี่�ผ่่านมื่ว่ัาท่ี่�ผ่่านมื่วั มื่่าท่ี่�ผ่่านมื่่าท่ี่�ผ่่าน า
สมื่สมื่ส าชิ่กโชิ่กโช่ ร์กิโร์กิโ ตาร์ตาร์ ร่์ได้สด้สด นส้นส้ บัสนับสน นบัสนบัส นุนุนน สินุสินุ �งแ

ูลเ
�งแ
ูลเ

สิ�งแสิ วัดล้อล้อล มื่อมื่อมื่ ย่างไย่างไย ร์บ้างร์บ้างร์บ
และเร่์ยนร่์ยนร่์ รู้์ยนรู้์ยน เรู้์เรู้์ ก่�ยก่�ยก วักับโควักับโควัก ร์งการ์ใหม่ื่ๆม่ื่ๆมื่ ท่ี่�จะม่ื่สม่ื่สิม่ื่สที่ธิ�
ขอรั์บรั์บร์ Global Grant ณ วัันท่ี่� 1 กร์กฎาคร์กฎาคร์ มื่	2564
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ผู้วภ.สมชีาย  เกิดเดโชี (3360)
ผู้วลั.ไพกิจั  ฮุนพงษ์สิมานนท์่ (3330)
ผู้วลั.ผู้ศึ.ดรู้.จัารู่้ศึรู่้  กุลัศิึริู้ปัญโญ (3340)
ผู้วลั.ศึ.คลิันิก นพ.วิรุู้ณ  บุ่ญนุชี (3350)
ผู้วลั.จิัรู้ะยุท่ธ  หิรัู้ณยวัฒน์ (3360)
อผู้ภ.ท่นงศัึกดิ�  พงษ์ศึรู่้ (3350)
คุณดนุชีา  ภ้มิถ้าวรู้

บรรณาธิิการบริหาร
อน.วาณิชี  โยธาวุธ (3360)

บรรณาธิิการผู้้้ช่่วยบริหาร
อน.จัันท่น่  เท่่ยนวิจิัตรู้ (3360)

บรรณาธิิการผู้้้ช่่วย
ภาค 3330 อผู้ภ.จุัฑาทิ่พย์  ธรู้รู้มศิึริู้พงษ์ 
ภาค 3340 รู้ท่รู้.เด่ยร์ู้รู้าห์  พิบ้่ลัย์วัฒนวงษ์ 
ภาค 3350 อน.ตรู้อง  แสงสว่างวัฒนะ 
ภาค 3360 อน.นพ.ณัฏิฐธนิน  เศึรู้ษฐวนิชีย์ 

คอลัมนิสัต์ิ
อน.ดรู้.บุ่ษบ่ง  จัำาเริู้ญดารู้ารัู้ศึม่  (3360)

ทีุ�ป็รึกษา
อผู้ภ.อนุรัู้กษ์  นภาวรู้รู้ณ  (3360)
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สิ่นเที่ศึโรตาร่
อผู้ภ.อรอนงค์ ศ่ึร่พรมนัสิ่
สิ่โมสิ่รโรตาร่พล้้ตาหล้วง

อบัรมสัิ่มมนา
โรตาร่ ในว่ถ่ีใหม่ 

มาถึ้งตอนน่� คำาว่า Virtual Conference หรืู้อ Virtual Meeting คงคุ้นห้โรู้แท่เรู่้ยน
มากขึ�นแล้ัว เพรู้าะสถ้านการู้ณ์โรู้ครู้ะบ่าด COVID-19 ท่ำาให้คนบ่นโลักใบ่น่�ต้องปรัู้บ่เปล่ั�ยนวิถ่้
ช่ีวิต แลัะการู้ท่ำางานส่้รู้้ปแบ่บ่ท่่�ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน เช่ีนเด่ยวกับ่โรู้ตารู่้ ท่่�ต้องปรัู้บ่ตัวเพื�อให้
ภารู้กจิัยงัสามารู้ถ้เดนิหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งไมส่ะดดุ โรู้ตารู่้สากลัสนบั่สนุนใหทุ้่กภาคโรู้ตารู่้ จััดการู้
ปรู้ะชีุมอบ่รู้มสัมมนาของโรู้ตารู่้ในรู้้ปแบ่บ่ออนไลัน์หรู้ือเสมือนจัรู้ิง เพื�อลัดความเส่�ยงต่อการู้
สัมผัู้สแลัะแพรู่้กรู้ะจัายเชืี�อ COVID-19 

เชืี�อว่าตอนน่�ไม่ม่ใครู้ตั�งคำาถ้าม…ว่าการู้ปรู้ะชุีมแบ่บ่ Virtual จัำาเป็นหรืู้อไม่ แต่อาจั
ม่บ้่างท่่�ยงัสงสัยว่า สำาคัญอยา่งไรู้? ท่ำาไมต้องตามเท่รู้นด์น่�ให้ทั่น ซึ�งปรู้ะเด็นน่�คงต้องอธิบ่ายว่า 
การู้จััดแบ่บ่ Virtual สามารู้ถ้ตอบ่โจัท่ย์มาตรู้การู้ป้องกันแลัะควบ่คุมโรู้ค กรู้มควบ่คุมโรู้ค 
กรู้ะท่รู้วงสาธารู้ณสุข นอกจัากน่�แล้ัวปรู้ะโยชีน์ท่่�ผู้้้รู่้วมปรู้ะชีุมได้รัู้บ่ คือปรู้ะหยัดเวลัาแลัะ           
ค่าใช้ีจ่ัาย เรืู้�องสถ้านท่่�แล้ัว ผู้้้จััดงานยังสามารู้ถ้เลืัอกรู้้ปแบ่บ่ท่่�เหมาะสม เพื�อสรู้้างการู้ม่ส่วน
รู่้วมกับ่ผู้้้รู่้วมงานได้ตามความต้องการู้ของแต่ลัะวัตถุ้ปรู้ะสงค์ ผู้้้รู่้วมปรู้ะชุีมก็สามารู้ถ้เข้ารู่้วม
งานปรู้ะชีุมได้จัากทุ่กท่่� ขณะท่่�การู้สื�อสารู้โต้ตอบ่รู้ะหว่างบุ่คคลัยังคงม่อย้่ตามปกติ ทั่�งยัง                   
เอื�อปรู้ะโยชีน์ต่อการู้เก็บ่รู้วบ่รู้วมแลัะวิเครู้าะห์ข้อม้ลัได้อย่างม่ปรู้ะสิท่ธิภาพยิ�งขึ�น ใน             
ขณะเด่ยวกันการู้จััดการู้ปรู้ะชีุมลัักษณะน่� คือการู้ผู้สานการู้จััดงานท่่�ผู้้้รู่้วมงานได้พบ่ปะกัน
จัริู้งๆ (Live In-person Event) เข้ากับ่องค์ปรู้ะกอบ่แบ่บ่เสมือนจัริู้งของการู้จััดงานแบ่บ่
ออนไลัน์ จึังเอื�อให้ผู้้้ท่่�อาจัจัะไม่พรู้้อมเข้ารู่้วมปรู้ะชุีม ณ สถ้านท่่�จััดงาน เนื�องจัากติดขัดเรืู้�อง
การู้เดินท่างหรืู้อเขตเวลัา ยังสามารู้ถ้ม่ส่วนรู่้วมในปรู้ะชุีมนั�นๆ ในรู้้ปแบ่บ่ออนไลัน์ได้ด้วย      
เช่ีนกัน

เมื�อรู้้ปแบ่บ่ของการู้จััดปรู้ะชุีมในปัจัจุับั่นเปล่ั�ยนเป็นเช่ีนน่� ดิฉัน ในฐานะปรู้ะธาน
การู้ฝึกอบ่รู้มปี 2564-65 ก็ไม่รู้อชี้า พยายามศึึกษาหาความรู้้้เก่�ยวกับ่การู้จััดปรู้ะชีุมเสมือน
จัริู้ง ซึ�งมั�นใจัว่าการู้ปรู้ะชุีมลัักษณะน่� ต้องใช้ีต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน ถึ้งแม้ว่าโรู้ครู้ะบ่าด
จัะหายไป แต่การู้ดำาเนินช่ีวิตของผู้้้คนจัะไม่เหมือนเดิม จัากน่�ไป การู้ท่ำางานจัากบ้่านจัะเป็น
เรืู้�องปกติ การู้ท่ำางานในสำานักงานจัะลัดลัง หลัายคนจัะใช้ีเวลัาน่�ย้ายถิ้�นฐานไปอย้่ใกลั้กับ่
ครู้อบ่ครู้วั เพรู้าะสามารู้ถ้ท่ำางานจัากบ่า้นไดแ้ลัว้ การู้ยอมรู้บั่เรืู้�องเท่คโนโลัยต่า่งๆ ท่่�ช่ีวยให้เรู้า
ทุ่กคนรู้้้สึกเชืี�อมโยงกันมากขึ�นจัะเป็นปรู้ะโยชีน์ต่อตัวเรู้าเองในรู้ะยะยาว ดิฉันเชืี�อว่า                
การู้แยกตัวออกจัากกันในช่ีวงการู้รู้ะบ่าดของเชืี�อไวรัู้ส ท่ำาให้คนทั่�วไปเห็นคุณค่าของความเป็น        
ส่วนตัวแลัะความปลัอดภัย 

ในท่กุวกิฤตม่โอกาสซอ่นอย้เ่สมอ ขอใหทุ้่กท่่านรู้บั่มือกบั่วิถ่้ใหมอ่ยา่งม่สติ โรู้ครู้ะบ่าด
ท่ำาให้เรู้าหวาดกลััว แต่ก็ท่ำาให้เรู้าได้เรู่้ยนรู้้้วิธ่ป้องกันตัวเองมากขึ�น โรู้ครู้ะบ่าดท่ำาให้กิจักรู้รู้ม
ต่างๆ ของเรู้าหยุดชีะงักไปบ้่าง แต่อาจัเป็นโอกาสในการู้กลัับ่มาตั�งหลััก เพื�อเตรู่้ยมก้าวเดิน 
หรืู้อก้าวกรู้ะโดดไปให้ไกลักว่าเดิม ขอให้พวกเรู้ามองหาโอกาสท่่�เป็นท่างเลืัอกส่้ท่างรู้อดในยาม
วิกฤตของเรู้าให้เจัอ จังเปิดใจัแลัะก้าวผู่้านการู้ใช้ีเท่คโนโลัย่ไปให้ได้ โรู้แท่เรู่้ยน...เรู้าจัะก้าวไป
ด้วยกันแล้ัวสรู้้างมิตรู้ภาพผู่้านช่ีองท่างใหม่ๆ ท่่�ต้องอย้่กับ่เรู้าไปอ่กนาน

“Virtual Conference
 หรือ Virtual Meeting

คือ การผ่สานการจัำดงาน 
ทีุ�ผ้้่ร�วมุ่งาน

ได้พิ่บป็ะกันจำร่งๆ
 (Live In-person Event) 
เข้้ากับองค์ป็ระกอบแบบ

เสมืุ่อนจำร่ง
ข้องการจัำดงาน 

แบับัออนไล้น์”



ม้ล้น่ธ่โรตาร่ ว่ถ่ีใหม่
  ด้เหมือนว่าทุ่กเรืู้�องต่างม่ความจัำาเป็นต้องก้าวเข้าส่้วิถ่้ใหม่
ด้วยเหตุผู้ลัต่างๆกัน เพื�อ “ด่ขึ�น” ทั่�งนั�น คนไท่ยคุ้นเคยกับ่ตัวเลัข          
เส้นกรู้าฟ แผู้นภ้มิ รู้้ปท่รู้งเรู้ขาคณิตมากขึ�น เพรู้าะเรู้าต่างรัู้บ่ฟัง             
เรืู้�องรู้าวของ COVID-19 กันมานาน คุ้นเคยกับ่ตัวเลัขผู้้้ติดเชืี�อใหม่ท่่�ม่
ขึ�นม่ลังในแต่ลัะวัน เห็นเส้นกรู้าฟท่่�ขยับ่ส้งขึ�นก็จัะเข้าใจัว่าการู้จัะดึง
เส้นกรู้าฟให้เต่�ยลัง ต้องอาศัึยความรู่้วมมือของพ่อแม่พ่�น้องให้ท่ำา 
Distance (เว้นรู้ะยะห่าง)  M (ใส่หน้ากากเมื�อออกจัากบ้่าน)                    
H (ลั้างมือบ่่อยๆ ) แลัะคาดหวังว่าช่ีวิตจัะปลัอดภัยมากขึ�น ไม่ต้อง       
ติดเชืี�อ COVID ไม่ว่าจัะเป็นแสดงอาการู้หรืู้อไม่
แสดงอาการู้ การู้ติดเชืี�อจัะไม่รุู้นแรู้ง 
 ม้ลันิธิโรู้ตารู่้ของโรู้ตารู่้สากลักำาลัังจัะ
ก้าวส่้ “วิถ่้ใหม่” ด้วยเหตุผู้ลัแลัะความจัำาเป็น
หลัายอย่ า ง  คณะกรู้รู้มการู้ท่รู้ั ส ต่ ม่ม ติ
เปล่ั�ยนแปลังใน 4 เรืู้�องใหญ่ ได้แก่

 1. เงินสัมทุบเม่�อบริจ้าค DDF ให้กับ
กองทุุนโป็ลิโอพลัสั ซึ�งท่่�ผู่้านมานั�น เมื�อภาค
บ่ริู้จัาค DDF ให้กองทุ่นโปลิัโอพลััส จัะได้รัู้บ่การู้
สมท่บ่จัาก TRF 100% แลัะขอสมท่บ่จัากม้ลันธิิ 
Bill & Melinda Gates อ่ก 200% ท่ำาให้ DDF 
จัำานวน 100 ไดรัู้้บ่สมท่บ่จัาก TRF อ่ก 100 รู้วม
เป็น 200 แลัะจัาก Bill & Melinda Gates อ่ก 
400 รู้วมเปน็ 600 US$ (ส้งเปน็ 6 เท่่าของ DDF 
ท่่�บ่ริู้จัาค) วิถ่้ใหม่ ตั�งแต่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป 
DDF 100 จัะได้รัู้บ่การู้สมท่บ่จัาก TRF 50 รู้วม
เป็น 150 แลัะสมท่บ่เพิ�มจัาก Bill & Melinda 
Gates อ่ก 300 รู้วมเป็น 450 USD ม้ลัค่าจึัง
ลัดลัง จัาก 600 เหลืัอ 450 USD เป้าหมายของกองทุ่นโปลิัโอพลััสท่่�
ตั�งเอาไว้ปีลัะ 50 ล้ัาน USD ก็จัะห่างไกลัออกไป

 2. ค่าใช้่จ้่ายในการบริหารกองทุุน แต่เดิมค่าใช้ีจ่ัาย 5% 
หักจัากส่วนของ world fund  ในวิถ่้ใหม่จัะแบ่่งหักจัาก DDF 2.5% 
แลัะ world fund 2.5% ท่ำาให้ 100 USD ท่่�บ่ริู้จัาคไปแลัะกลัับ่มาเป็น 
DDF 50 USD จัะถ้้กหักไป 2.5% คงเหลืัอเป็น 47.50 USD  

 3. เงินสัมทุบในการข้อ global grant แต่เดิม TRF สมท่บ่ 
100% เมื�อใช้ี DDF แลัะสมท่บ่ 50% เมื�อใช้ีเงินสด การู้สมท่บ่เงินสด
ได้ยุติไปเมื�อวันท่่� 1 ก.ค.2563   แลัะในวันท่่� 1 ก.ค.2564 การู้สมท่บ่ 
DDF จัะลัดจัาก 100% เป็น 80% ท่ำาให้ 47.50 DDF จัะรัู้บ่สมท่บ่
เพ่ยง 38 USD ท่ำาให้ม้ลัค่าเงินบ่ริู้จัาคในสามปีท่่�แล้ัว 100 USD  จึัง
เหลืัอ 85.50 USD 

 4. การกำาหนดัทุางเดิันใหม่ข้อง DDF ทีุ�สัะสัมครบ 5 ปี็  
(redirection) ในวันท่่� 1 ก.ค.2569 DDF ท่่�ยังไม่นำาไปใช้ีจัะถ้้ก         

เชิีญชีวนให้บ่ริู้จัาคแก่กองทุ่นอื�น เช่ีน กองทุ่น         
โปลิัโอพลััส กองทุ่นสันติภาพ ฯลัฯ หรืู้อนำาไปรู้วม
ไว้ท่่� world fund 
  
  ดังนั�น ในวิถ่้ใหม่ โรู้แท่เรู่้ยนจัะได้รู้้้จััก
ศัึพท์่ใหม่ 3 คำา คือ roll forward, rollover และ 
roll redirection 
  Roll forward หมายถึ้ง DDF ท่่�ได้รัู้บ่
มาในแต่ลัะปี หากใช้ีไม่หมด จัะถ้้กยกยอดไปรู้วม
เพื�อนำาไปใช้ีในปีต่อไป 
   Rollover หมายถึ้ง DDF ท่่�สะสมไว้
ตั�งแต่ต้นแลัะใช้ีไม่หมด ในวันท่่� 30 มิถุ้นายน 2564 
จัะไม่ถ้้ก roll forward เหมือนท่่�ผู่้านมาแต่จัะนำา
เข้าบ่ัญช่ี rollover 1 ท่่�ม่เงื�อนไขในการู้ใช้ีใหม่  
กล่ัาวคือ จัะใช้ีได้เมื�อ DDF ท่่�มาใหม่ในปี 2564-65 
หมดเส่ยก่อน เช่ีนเด่ยวกัน  DDF ของปี 2564-65 
ท่่�ใช้ีไม่หมดจัะนำาเข้า rollover 2 ต่อไปเรืู้�อยๆ 
จันถึ้ง rollover 5 แตห่ากปใีดภาคใช้ี DDF มากกวา่

ท่่�ม่อย้่ในปีนั�นๆ ก็จัะสามารู้ถ้เรู่้ยกใช้ี DDF จัากบั่ญช่ี rollover 1, 2, 
3, 4 ให้หมดไปตามลัำาดับ่ได้  หากครู้บ่ปีท่่� 5 แลัะยังม่เหลืัอจัะนำาเข้า
กรู้ะบ่วนการู้ roll redirection ต่อไป
 Roll redirection หมายถึ้ง DDF ท่่�สะสมครู้บ่ 5 ปีแต่ยัง
ไม่นำาไปใช้ีจัะถ้้กเชิีญชีวนใหก้ำาหนดท่ศิึท่างของ DDF ใหมว่่าจัะบ่รู้จิัาค
เพื�อการู้ใด หรืู้อนำาไปรู้วมไว้กับ่ world fund เรู่้ยงไปตามลัำาดับ่ตั�งแต่
วันท่่� 1 กรู้กฎาคม 2569 DDF เป็นต้นไป

“ ในวันทีุ� 1 ก.ค. 2564 เช้�นกัน 
ว่ถีึใหมุ่�ข้อง TRF คือ DDF 
ทีุ�ถ้ึกสะสมุ่เอาไว้แลัะไมุ่�นำไป็ใช้้
จำะถ้ึกถึามุ่ว�า ในปี็ 2569 

(สิ่ะสิ่มครบั 5 ปีี)
 ภาคป็ระสงค์

จำะบร่จำาคให้กองทุ่นใด 
เช้�น กองทุี่นโปีล่้โอพลั้สิ่ 
กองทุี่นสัิ่นต่ภาพ ฯลัฯ 

หากไมุ่�ต็อบ DDF ทีุ�สะสมุ่ครบ 
5 ปี็นั�น จำะนำไป็รวมุ่ไว้ทีุ� 

world fund ”

อบัรมสัิ่มมนา
โรตาร่ ในว่ถ่ีใหม่ 

Article : บัที่ความ
อน.ดร.บุัษบัง จำเร่ญดารารัศึม่

สิ่โมสิ่รโรตาร่พะเยา ภาค 3360 

08 มีนาคม-เมษายน 2564

สิ่นเที่ศึโรตาร่
อผู้ภ.อรอนงค์ ศ่ึร่พรมนัสิ่
สิ่โมสิ่รโรตาร่พล้้ตาหล้วง

อบัรมสัิ่มมนา
โรตาร่ ในว่ถ่ีใหม่ 

มาถึ้งตอนน่� คำาว่า Virtual Conference หรืู้อ Virtual Meeting คงคุ้นห้โรู้แท่เรู่้ยน
มากขึ�นแล้ัว เพรู้าะสถ้านการู้ณ์โรู้ครู้ะบ่าด COVID-19 ท่ำาให้คนบ่นโลักใบ่น่�ต้องปรัู้บ่เปล่ั�ยนวิถ่้
ช่ีวิต แลัะการู้ท่ำางานส่้รู้้ปแบ่บ่ท่่�ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน เช่ีนเด่ยวกับ่โรู้ตารู่้ ท่่�ต้องปรัู้บ่ตัวเพื�อให้
ภารู้กจิัยงัสามารู้ถ้เดนิหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งไมส่ะดดุ โรู้ตารู่้สากลัสนบั่สนุนใหทุ้่กภาคโรู้ตารู่้ จััดการู้
ปรู้ะชีุมอบ่รู้มสัมมนาของโรู้ตารู่้ในรู้้ปแบ่บ่ออนไลัน์หรู้ือเสมือนจัรู้ิง เพื�อลัดความเส่�ยงต่อการู้
สัมผัู้สแลัะแพรู่้กรู้ะจัายเชืี�อ COVID-19 

เชืี�อว่าตอนน่�ไม่ม่ใครู้ตั�งคำาถ้าม…ว่าการู้ปรู้ะชุีมแบ่บ่ Virtual จัำาเป็นหรืู้อไม่ แต่อาจั
ม่บ้่างท่่�ยงัสงสัยว่า สำาคัญอยา่งไรู้? ท่ำาไมต้องตามเท่รู้นด์น่�ให้ทั่น ซึ�งปรู้ะเด็นน่�คงต้องอธิบ่ายว่า 
การู้จััดแบ่บ่ Virtual สามารู้ถ้ตอบ่โจัท่ย์มาตรู้การู้ป้องกันแลัะควบ่คุมโรู้ค กรู้มควบ่คุมโรู้ค 
กรู้ะท่รู้วงสาธารู้ณสุข นอกจัากน่�แล้ัวปรู้ะโยชีน์ท่่�ผู้้้รู่้วมปรู้ะชีุมได้รัู้บ่ คือปรู้ะหยัดเวลัาแลัะ           
ค่าใช้ีจ่ัาย เรืู้�องสถ้านท่่�แล้ัว ผู้้้จััดงานยังสามารู้ถ้เลืัอกรู้้ปแบ่บ่ท่่�เหมาะสม เพื�อสรู้้างการู้ม่ส่วน
รู่้วมกับ่ผู้้้รู่้วมงานได้ตามความต้องการู้ของแต่ลัะวัตถุ้ปรู้ะสงค์ ผู้้้รู่้วมปรู้ะชุีมก็สามารู้ถ้เข้ารู่้วม
งานปรู้ะชีุมได้จัากทุ่กท่่� ขณะท่่�การู้สื�อสารู้โต้ตอบ่รู้ะหว่างบุ่คคลัยังคงม่อย้่ตามปกติ ทั่�งยัง                   
เอื�อปรู้ะโยชีน์ต่อการู้เก็บ่รู้วบ่รู้วมแลัะวิเครู้าะห์ข้อม้ลัได้อย่างม่ปรู้ะสิท่ธิภาพยิ�งขึ�น ใน             
ขณะเด่ยวกันการู้จััดการู้ปรู้ะชีุมลัักษณะน่� คือการู้ผู้สานการู้จััดงานท่่�ผู้้้รู่้วมงานได้พบ่ปะกัน
จัริู้งๆ (Live In-person Event) เข้ากับ่องค์ปรู้ะกอบ่แบ่บ่เสมือนจัริู้งของการู้จััดงานแบ่บ่
ออนไลัน์ จึังเอื�อให้ผู้้้ท่่�อาจัจัะไม่พรู้้อมเข้ารู่้วมปรู้ะชุีม ณ สถ้านท่่�จััดงาน เนื�องจัากติดขัดเรืู้�อง
การู้เดินท่างหรืู้อเขตเวลัา ยังสามารู้ถ้ม่ส่วนรู่้วมในปรู้ะชุีมนั�นๆ ในรู้้ปแบ่บ่ออนไลัน์ได้ด้วย      
เช่ีนกัน

เมื�อรู้้ปแบ่บ่ของการู้จััดปรู้ะชุีมในปัจัจุับั่นเปล่ั�ยนเป็นเช่ีนน่� ดิฉัน ในฐานะปรู้ะธาน
การู้ฝึกอบ่รู้มปี 2564-65 ก็ไม่รู้อชี้า พยายามศึึกษาหาความรู้้้เก่�ยวกับ่การู้จััดปรู้ะชีุมเสมือน
จัริู้ง ซึ�งมั�นใจัว่าการู้ปรู้ะชุีมลัักษณะน่� ต้องใช้ีต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน ถึ้งแม้ว่าโรู้ครู้ะบ่าด
จัะหายไป แต่การู้ดำาเนินช่ีวิตของผู้้้คนจัะไม่เหมือนเดิม จัากน่�ไป การู้ท่ำางานจัากบ้่านจัะเป็น
เรืู้�องปกติ การู้ท่ำางานในสำานักงานจัะลัดลัง หลัายคนจัะใช้ีเวลัาน่�ย้ายถิ้�นฐานไปอย้่ใกลั้กับ่
ครู้อบ่ครู้วั เพรู้าะสามารู้ถ้ท่ำางานจัากบ่า้นไดแ้ลัว้ การู้ยอมรู้บั่เรืู้�องเท่คโนโลัยต่า่งๆ ท่่�ช่ีวยให้เรู้า
ทุ่กคนรู้้้สึกเชืี�อมโยงกันมากขึ�นจัะเป็นปรู้ะโยชีน์ต่อตัวเรู้าเองในรู้ะยะยาว ดิฉันเชืี�อว่า                
การู้แยกตัวออกจัากกันในช่ีวงการู้รู้ะบ่าดของเชืี�อไวรัู้ส ท่ำาให้คนทั่�วไปเห็นคุณค่าของความเป็น        
ส่วนตัวแลัะความปลัอดภัย 

ในท่กุวกิฤตม่โอกาสซอ่นอย้เ่สมอ ขอใหทุ้่กท่่านรู้บั่มือกบั่วิถ่้ใหมอ่ยา่งม่สติ โรู้ครู้ะบ่าด
ท่ำาให้เรู้าหวาดกลััว แต่ก็ท่ำาให้เรู้าได้เรู่้ยนรู้้้วิธ่ป้องกันตัวเองมากขึ�น โรู้ครู้ะบ่าดท่ำาให้กิจักรู้รู้ม
ต่างๆ ของเรู้าหยุดชีะงักไปบ้่าง แต่อาจัเป็นโอกาสในการู้กลัับ่มาตั�งหลััก เพื�อเตรู่้ยมก้าวเดิน 
หรืู้อก้าวกรู้ะโดดไปให้ไกลักว่าเดิม ขอให้พวกเรู้ามองหาโอกาสท่่�เป็นท่างเลืัอกส่้ท่างรู้อดในยาม
วิกฤตของเรู้าให้เจัอ จังเปิดใจัแลัะก้าวผู่้านการู้ใช้ีเท่คโนโลัยไ่ปให้ได้ โรู้แท่เรู่้ยน...เรู้าจัะก้าวไป
ด้วยกันแล้ัวสรู้้างมิตรู้ภาพผู่้านช่ีองท่างใหม่ๆ ท่่�ต้องอย้่กับ่เรู้าไปอ่กนาน

“Virtual Conference
 หรือ Virtual Meeting

คือ การผ่สานการจัำดงาน 
ทีุ�ผ้้่ร�วมุ่งาน

ได้พิ่บป็ะกันจำร่งๆ
 (Live In-person Event) 
เข้้ากับองค์ป็ระกอบแบบ

เสมืุ่อนจำร่ง
ข้องการจัำดงาน 

แบับัออนไล้น์”
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การที่�าบัุญ
สิ่ันต่ภาพ 

น�้า
การอ่าน

การเด่นที่าง
เรื�องของภาษา

สิ่่�งแวดล้้อมน่ยม
การเปี็นผู้้้น�า

ผู้้้ปีระกอบัการ
การอพยพถี่�นฐาน 

เรื�องจากอด่ต
ภัาพประกอบโด้ย

เกรก มาบรี�ย์

โดัย วิลเลี�ยม แมคอัสัคิล

โดัย เดันนิสั หว่อง

โดัย ช่าร์ลสั์ ฟิช่แมน

โดัย สัก็อติติ์ ทุ้ร์โรว์

โดัย มาร์ค เบเกอร์

โดัย คอรี สัแติมเป็อร์

โดัย โจ้นาธิาน โฟเลย์

โดัย โจ้ ออติติิน

โดัย จ้้เลียน่า คอร์รีดัอร์ กอนซ้าเลสั

โดัย เควนติิน โวดัอน

โดัย เจ้ฟฟรีย์ จ้อห์นสััน

ผู่้แปล/เรียบเรียง

อผ่ภั.	น้พ.วีระชัุย	จำาเริญด้ารารัศัมี

สโมสรโรติารีเชีุยงใหม่



อนาคตอนาคต
“ภาษาอังกฤษเป็ีนภาษาท่ี่�ม่ช่ว่ต 

สิ่มาช่กรุ่นอาวุโสิ่ มักจะชอบัต่อว่าสิ่มาช่กท่ี่�อายุน้อย 
เพราะไม่ชอบัการใช้คำแสิ่ล้งสิ่มัยใหม่ 

ซึึ่�งมักที่ำให้เก่ดความแตกแยก

โดย อ่มุ่เบอร์รี� ล่ัลัลีั� สโมุ่สรโรต็ารีเจำคสัน - ว่ลัเลีั�ยมุ่สัน 
คันทุรี ซัันเซ็ัต็ มุ่ลัรัฐอ่ลัล่ันอยส์ สหรัฐอเมุ่ร่กา 

(IMBERLY LILLY | Rotary Club of Jackson-
Williamson County Sunset, Illinois) 

ภายใต้็จำดหมุ่าย “Wishful Thanking”
 เดือนต่็ลัาคมุ่ 2019

“การด้แล้ส่ิ่�งแวดล้้อม 
นำไปีส่้ิ่ภารก่จส้ิ่งสุิ่ดของเรา 

เราจึงต้องให้ความสิ่ำคัญต่อเรื�องน้่ อย่างท่ี่�สิ่มควรได้รับั 
ในฐานะองค์กรเพื�อมนุษยชาต่ 
เราไม่อาจล้ะเล้ยต่อเรื�องน้่ได้”

 แบรี แรซัซ่ัน ป็ระธานโรต็ารีสากลัปี็ 2018 - 2019 
(BARRY RASSIN | 2018-19 RI President)

กลั�าวในหัวข้้อ “ทุำไมุ่ภาวะโลักร้อนจ่ำงเกี�ยวข้้องกับโรต็ารี” 
เดือนเมุ่ษายน 2019

“โรแที่เร่ยนเข้าใจด่ว่า การจะได้สิ่ร้างผู้ล้กระที่บัให้มาก
ท่ี่�สุิ่ดเราจำเป็ีนต้องเร่ยนร้้จากวัฒนธรรมอื�น ในฐานะผู้้้รับั

ทุี่นจากโครงการทุี่นสิ่นับัสิ่นุนระดับัโล้ก น่�คือส่ิ่�งท่ี่�เรา
ต้ังใจจะที่ำ - ท้ัี่งในระหว่างการศึึกษาแล้ะหลั้งจากน้ัน

ลีัวี วอน์ค ผ้้่รับทุ่นการศ่ึกษาจำากโรต็ารี 
(LEVI VONK | Rotary global grant scholar)

บทุความุ่ใน “On the Tracks of the Beast” 
เดือนพิ่ฤศึจ่ำกายน 2017

ภาษาที่่�ใช้้ในการพููดมากที่่�สุุดในโลก 

ภาษาพ้ืนเมือง (Native language)
1 Mandarin ภาษาจีำนกลัาง
2 Spanish ภาษาสเป็น
3 English ภาษาอังกฤษ
4 Hindi  ภาษาฮ่ินด้
5 Bengali ภาษาเบงคล่ั (เบงกาลีั)
6 Portuguese ภาษาโป็รต่็เกส
7 Russian ภาษารัสเซีัย
8 Japanese ภาษาญี�ป่็�น
9 Cantonese ภาษากวางต้่็ง
10 Marathi ภาษามุ่ราฐี

ภาษาท่ี่�ใช้เป็ีนภาษาท่ี่�สิ่อง 
(2nd language) 
1 English ภาษาอังกฤษ
2 Hindi  ภาษาฮ่ินด้
3 French ภาษาฝึรั�งเศึส
4 Mandarin ภาษาจีำนกลัาง
5 Indonesian ภาษาอ่นโดนีเซีัย 
6 Russian ภาษารัสเซีัย
7 Urdu  ภาษาอ้รด้ 
  (ภาษาข้องช้าวป็ากีสถึาน 
                   แลัะอ่นเดียเหนือ)
8 Swahili ภาษาสวาฮ่ิลีั 
  (ภาษาแอฟร่กาต็ะวันออก)
9 Spanish ภาษาสเป็น
10 German ภาษาเยอรมัุ่น

มีุ่ผ้้่พ้ิ่ดภาษาอาหรับสำเนียงแต็กต็�างกันมุ่ากถ่ึง 
274 ล้ัานคนในภ้มุ่่ภาคอาหรับ 
ทุำให้มีุ่ผ้้่พ้ิ่ดภาษาอาหรับมุ่ากเป็็นอันดับ 6 
ในโลัก
แหล่้งข้อม้ล้ : ชาต่พันธ์ุว่ที่ยา

ม่คนมากมายมาหาฉันแล้ะพ้ดว่า 
“คุณม่มุมมองท่ี่�ไม่เหมือนใครแล้ะทัี่กษะมากมาย

ท่ี่�เราไม่ม่ เราชอบัท่ี่�จะเร่ยนร้้จากคุณ”

ลัอเรน ไฮิโนเนน สโมุ่สรโรต็ารีแอนน์ อาร์บรอ มุ่ลัรัฐ
มุ่่ช่้แกน สหรัฐอเมุ่ร่กา (LAUREN HEINONEN | 

Rotary Club of Ann Arbor, Michigan)
ในหนังสือ “Fresh Perspective” 

เดือนส่งหาคมุ่ 2020
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เร่�องข้องภาษา (LANGUAGE) 
โดัย คอรี� สัแติมเป็อร์ (By Kory Stamper)

       ในฐานะนักเข่ยนแลัะบ่รู้รู้ณาธิการู้ด้านพจันานุกรู้ม 
อาจัจัะกล่ัาวได้ว่า เป็นความสุ่มเส่�ยงด้านวิชีาช่ีพของข้าพเจ้ัา 
ท่่�จัะต้องได้รัู้บ่บ่ท่ความต่างๆ มากมายท่่�ม่การู้ใช้ีภาษาใน
ปัจัจุับั่น
      มันช่ีางน่าตกใจัท่่�พบ่ว่า ม่ความผิู้ดพลัาดรู้้ายแรู้ง
กรู้ะจััดกรู้ะจัายในบ่ท่ความต่างๆ ภาษากำาลัังถ้้กท่ำาลัายดว้ย
งานเข่ยน ด้วยภาษาใช้ีสำาหรัู้บ่สื�อโซเช่ียลัหรืู้ออินเตอร์ู้เน็ต, 
ศัึพท์่เฉพาะท่าง, ภาษาของคนหนุ่มสาว ท่่�เต็มไปด้วยความ
มักง่าย จันในบ่างปรู้ะเท่ศึม่ความกังวลัเก่�ยวกับ่ความ        
เสื�อมลังของภาษาดั�งเดิมท่่�อ่อนชี้อยสวยงาม จึังม่การู้ตั�ง
สถ้าบั่นเพื�อรู้วบ่รู้วมว่า คำาใดควรู้รัู้บ่รู้องเก็บ่รัู้กษาไว้ แลัะ       
คำาใดท่่�ควรู้กำาจััดทิ่�งเส่ย ในขณะท่่�บ่างแห่งภาษาเหมือนม่
ลัักษณะกรู้ะดาษลิัตมัส ท่่�จุ่ัมลังในกรู้ดหรืู้อด่าง ท่่�เรู้าสามารู้ถ้
เห็นเส้นแบ่่งของ “พวกเรู้า” กับ่ “พวกเขา” ได้อย่างชัีดเจัน 
ภาษาเป็นเรืู้�องลัะเอ่ยดอ่อนแลัะเต็มไปด้วยปัญหา ท่่านอาจั
จัะปรู้ะหลัาดใจัหากได้ยนิว่า “ภาษาม่อนาคต” หากสิ�งท่่�เรู้า
คิดจัะท่ำาคือ การู้ติดตามแลัะเรู่้ยนรู้้้ภาษา ก็นับ่ได้ว่า
            ไม่เฉพาะผู้้้เช่ี�ยวชีาญหลัายภาษา ผู้้้จััดท่ำาพจันานุกรู้ม 
รู้วมทั่�งนักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้อาจัจัะตกงาน หากภาษาตกตำ�าสุดๆ 
ความจัริู้งแล้ัวม่ข้อไม่พึงพอใจัเก่�ยวกับ่การู้สาบ่ส้ญของภาษา
มานานตั�งแต่ม่เริู้�มใช้ีภาษาแล้ัว คุณวิลัเล่ั�ยม แคคตั�น                       
ช่ีางพมิพภ์าษาองักฤษท่่�ม่ชืี�อเส่ยง เข่ยนแสดงความคบั่ข้องใจั
ของเขาตั�งแต่ปี 1940 ตอนท่่� เขายังเป็นหนุ่มๆ ว่า                         
ภาษาอังกฤษเปล่ั�ยนแปลังไปมาก โดยคนท่้องถิ้�นสามารู้ถ้
พ้ดจัาให้เข้าใจักันได้น้อยลังมาก แลัะก่อนหน้านั�นกว่าหนึ�ง
ศึตวรู้รู้ษครึู้�ง นักบ่วชี เรู้น้ฟ ฮิกเด็น (Ranulf Higden) ให้
ความเห็นว่า ภาษาอังกฤษเริู้�มเสื�อมถ้อยตั�งแต่ม่การู้ติดต่อ
กับ่ชีาวเดนมาร์ู้ก (Danes) แลัะฝรัู้�งเศึสท่่�ด้แลับ่างส่วนของ  
บ่ริู้เท่น (Britain) ในยคุกลัาง (Middle Age) ท่ำาให้ม่การู้ออก
สำาเน่ยงไม่ถ้้กต้อง (ม่เส่ยงออกจัม้ก) แม้เส่ยงจัะคล้ัายกัน
         ภายใต้ความไม่พอใจั นักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้สมัยใหม่          
เข้าใจัผิู้ดๆ ว่า ภาษาเป็นเรืู้�องอุดมคติ เป็นสิ�งบ่ริู้สุท่ธิ�แลัะอย้่
นอกเหนือการู้ควบ่คุมของตัวเรู้า แต่แท้่จัริู้งแล้ัว ภาษาเป็น
ส่วนท่่�สมบ้่รู้ณ์ของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ�งท่่�เรู้าสรู้้างสรู้รู้ค์
ขึ�น ขับ่เคลืั�อนด้วยการู้รู้วบ่รู้วมความต้องการู้ของเรู้า เพื�อ
บ่อกกล่ัาวเรืู้�องต่างๆ ให้กันแลัะกัน ใช้ีเฉพาะมนุษย์เท่่านั�น 
ม่การู้เปล่ั�ยนแปลังได้ นับ่เป็นสิ�งจัำาเป็นท่่�เรู้าไม่อาจัจัะปล่ัอย
ให้ส้ญหายไป
         เรู้าจัะไม่ปล่ัอยให้ภาษาส้ญหายไปแน่นอน ภาษาเป็น
สิ�งท่่�ม่คุณค่า เรู้าต้องการู้แก้ไขปัญหาท่่�เกิดขึ�น
         เมื�อเรู้ารู้้้สึกม่ความกรู้ะวนกรู้ะวาย เรู้ามักจัะม่อาการู้
กรู้ะดิกนิ�ว หรืู้อ กำามือแน่นเหมือนกลััวของม่ค่าในมือจัะหล่ัน
หาย ทั่�งหมดม่ความหมายว่า “เรู้าต้องการู้ปกป้องภาษา” 
– แต่กับ่สิ�งท่่�นิยมแพรู้่หลัายในปัจัจุับั่น ท่่�ท่ำาให้เรู้ารู้้้สึกไม่
สบ่ายใจัแลัะกังวลั คือเท่คโนโลัย่ ด้วยเหตุผู้ลัท่่�ว่า เท่คโนโลัย่
ม่คำาศัึพท์่มากมาย แลัะม่อิท่ธิพลัต่อวัฒนธรู้รู้มอย่างรู้วดเร็ู้ว
แลัะลึักซึ�ง เพื�อช่ีวยให้เข้าใจัง่ายขึ�น อาจักล่ัาวได้ว่า ภาษาท่่�
ใช้ีในการู้ส่งข้อความ (ออนไลัน์), ภาษาของสื�อมวลัชีน, ภาษา
อินเตอรู้์เน็ต แลัะการู้พ้ดคุยผู่้านโท่รู้ศัึพท์่มือถื้อ ล้ัวนไม่
ท่ำาลัายภาษา แต่ยงัช่ีวยขยายขอบ่เขตของภาษาออกไป เช่ีน
เด่ยวเท่คโนโลัย่ต่างๆ ในอด่ต (เช่ีน ท่่ว่ส่ เครืู้�องเล่ันเกมส์        

พินบ่อลั เครืู้�องเ ล่ันแผู่้นเกมส์อาตาริู้                      
แผู่้นเส่ยงแปดรู่้อง แลัะอื�นๆ ) ซึ�งเป็นเรืู้�อง
การู้อ่านแลัะการู้เข่ยนท่่�เกิดขึ�นรู้อบ่โลัก      

มาก่อนแลัะได้รัู้บ่การู้ยอมรู้ับ่รู่้วมกันโดย UNICEF ดังนั�น 
แท่นท่่�จัะเอาแต่กล่ัาวโท่ษสื�ออิเล็ักท่รู้อนิกส์สมัยใหม่อย่าง
รุู้นแรู้ง นักภาษาศึาสตร์ู้ทั่�งหลัายควรู้ต้องมาศึึกษาวิเครู้าะห์
ไวยากรู้ณ์ ของภาษาในยุคอินเตอร์ู้เน็ตแท่น

เมื�อเปรู่้ยบ่เท่่ยบ่กับ่เท่คโนโลัย่สมัยใหม่ เรู้ามัก
ตำาหนิเรืู้�องภาษาว่า ล้ัาหลัังแลัะเก่าแก่กว่าโท่รู้ศัึพท่์มือถ้ือ 
(cellphones) หรืู้อคอมพิวเตอร์ู้ ตัวอย่างเช่ีน การู้ใช้ีคำาว่า 
“OMG” เป็นตัวยอ่ของ “Oh-My-God” ใช้ีมานานกว่า 100 
ปี ใช้ีครัู้�งแรู้กปี 1917 ในจัดหมายของ วินสตัน เชีอร์ู้ชิีลั
(Winston Churchill) นายกรัู้ฐมนตรู่้ของปรู้ะเท่ศึอังกฤษ 
สมัยนั�นรู้้้สึกว่า-สมัยใหม่มาก (“Oh-so-modern”) เช่ีน
เด่ยวกันคำาว่า “IDK” หมายถึ้ง “I don’t know” (ฉันไม่รู้้้) 
ใช้ีกันในหม่้ท่หารู้อเมริู้กันสมัยสงครู้ามโลักครัู้�งท่่� 1 เป็น               
เรืู้�องขบ่ขันสำาหรัู้บ่ท่หารู้ใหม ่นับ่เป็นตัวอยา่งของการู้ท่ำาลัาย
ภาษาในสมัยป่้ย่าของเรู้า 

เมื�อพ้ดกันเรืู้�อง “ภาษา” ม่ภาษากว่าพันๆ ภาษา
ในโลัก ล้ัวนม่เสน่ห์แลัะสลัะสลัวยงดงามในตัวเอง แต่เมื�อ
กล่ัาวถ้ึงภาษาท่่�ใช้ีรู่้วมกันทั่�งโลัก เรู้าต่างยอมรู้ับ่โดยทั่�วกัน
ว่าภาษาอังกฤษ นับ่เป็นภาษาท่่�ม่การู้ศึึกษาแลัะใช้ีมากท่่�สุด
ภาษาหนึ�งในปัจัจุับั่น ม่ผู้้้ใช้ีภาษาอังกฤษรู้วมมากกว่า                
1.5 พันล้ัานคนทั่�วโลัก แม้จัะม่เรืู้�องให้ขัดข้องใจัแลัะ              
ม่การู้ปฏิิบั่ติท่่�ไม่เป็นไปตามรู้ะเบ่่ยบ่แบ่บ่แผู้นบ้่างเป็นเรืู้�อง
ธรู้รู้มดา - แต่ถื้อก็เป็นภาษาท่่�โอนอ่อนผู่้อนตามได้ ม่เรืู้�อง
เล่ัาขบ่ขันว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่่�เดินตามหลัังภาษา
อื�นๆ เหมือนอย้่ตามซอกซอย แลัะแอบ่เล่ัยนแบ่บ่คำาศัึพท์่
จัากภาษาอื�น ซึ�งหากจัะบ่อกว่าเป็นความเจัตนาท่่�เกิดจัาก
ความโลัภ อาจัจัะด้ว่าเป็นการู้กล่ัาวหาท่่�เกินจัริู้ง
 ข้าพเจ้ัาคิดว่า ภาษาอังกฤษม่ส่วนหนึ�ง เหมือน
วิธ่ท่่�แม่บ้่านใช้ีในการู้แลักเปล่ั�ยนตำารู้าอาหารู้กัน เช่ีน            
ในครู้อบ่ครู้ัวของเรู้า เรู้าถ้นัดท่ำาขนมคุกก่� แลัะอยากเรู่้ยน
เท่คนิคใหม่ในการู้ท่ำาขนมปังได้ด้วย เปรู่้ยบ่เหมือนเรู้าใช้ี
ภาษาอังกฤษ แต่อยากพ้ดภาษาเดนมารู้์กได้ด้วย เพื�อ            
ความเปน็กันเองแลัะพงึพอใจั เวลัาพ้ดคำาภาษาองักฤษจัะอย้่
รู้อบ่ๆ ในปากก่อนเปล่ังออกมา เช่ีนพ้ดว่า “It needs to 
get back and relieve the babysitter” ส่วนภาษา
เดนมาร์ู้ก เวลัาพ้ดจัะเชิีดหน้าช้ีคอขึ�น ภาษาเป็นเรืู้�องของ
การู้ให้แลัะรัู้บ่ข้อเสนอด้วยคำาท่่�พรู้้อมแลักเปล่ั�ยนวัฒนธรู้รู้ม
ไปพรู้้อมกัน ปรัู้บ่ให้กลัมกลืันเหมือนส้ตรู้ขนม Grandma’s 
snickerdoodle

หากภาษาอังกฤษจัะเป็นภาษาของโลักก็เพรู้าะ
เรู้าเปน็ชีมุชีนโลัก ด้วยทิ่ศึท่างท่่�เกดิขึ�นเองอยา่งท่่�ไมไ่ดม่้การู้
คาดคิดไว้ก่อน เช่ีน การู้ใช้ีการู้สื�อสารู้กับ่เพื�อนรู่้วมงานจัาก
ทั่�วโลักผู้่านสื�อท่างสังคม หรู้ือในขณะท่่�ดื�มกาแฟชี่วงเช้ีา
สามารู้ถ้ส่งสารู้พ้ดคุยกับ่มิตรู้สหายท่่�อย้ค่นลัะซ่กโลักผู่้านสื�อ
ท่างอิเล็ักท่รู้อนิกส์ได้ทั่นท่่ หรืู้อเมื�อเลิักจัากงานปรู้ะจัำาวัน
เรู้าด้ท่่ว่หรืู้อบ่ริู้การู้ลัะครู้ตลักอื�นๆ ท่่�ชืี�นชีอบ่ผู้่านบ่ริู้การู้
ออนไลัน์ต่างๆ (บ่างครัู้�งม่การู้แปลัให้ด้วย) ในรู้ะหว่าง                 
ท่่�เกิดการู้แพรู่้ของโรู้ครู้ะบ่าด พฤติกรู้รู้มการู้สื�อสารู้รู้้ปแบ่บ่
น่� รู่้วมกับ่การู้ใช้ีภาษาเป็นเครืู้�องมือยิ�งม่บ่ท่บ่าท่มากขึ�น              
โดยเฉพาะกบั่ผู้้้คนท่่�ต้องถ้้กแยกตวัเพื�อด้แลัสุขภาพหรู้อืเพื�อ
การู้ศึึกษาท่างไกลั หรืู้ออย่างน้อยก็เพื�อม่เพื�อนคุยในยามท่่�
ไม่ม่ใครู้อย้่ข้างๆ 

ภาษาย่อมม่อนาคต เพรู้าะมนุษย์ก็ม่อนาคต 
อนาคตของภาษาจัะเป็นเงาสะท่้อนของผู้้้ใช้ีภาษา จึังเป็น
เรืู้�องคาดเดาไมไ่ด ้ไม่แนน่อน ม่ความยดืหยุน่ แลัะสรู้า้งความ
ปรู้ะหลัาดใจัได้เสมอ ภาษาเป็นสิ�งท่่�ไม่สามารู้ถ้ปฏิิเสธได้ แต่
จัะสามารู้ถ้อย้่รู้อดได้อย่างแน่นอน 

ภาษาภาษา
โดย 

คอรีี สแตมเปอรี์ (Kory Stamper)

12 มีนาคม-เมษายน 2564

คุณคอรี� แสติมเปอร์
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โดย โจนาธาน โฟเลย์ (Jonathan Foley)

เร่�องเกี�ยวกับปั็ญหาสิั�งแวดัล้อม (ENVIRONMENTALISM)
โดัย โจ้นาธิาน โฟเลย์ (By Jonathan Foley)

 สำาหรัู้บ่บ่างคนคำาว่า “นักอนุรัู้กษ์สิ�งแวดล้ัอม” ด้เหมือนจัะเป็นคำาท่่�
เลัอะเท่อะ ในความคิดของพวกเขามันแสดงถึ้งการู้มองโลักในแง่ด่เกินไป แลัะ       
ยึดติดเพ่ยงเรืู้�องเก่�ยวกับ่ต้นไม้
 หรืู้อบ่างท่่เขาอาจัจัะวาดมโนภาพเอง โดยไม่ได้สัมผัู้สถึ้งความภาค
ภ้มิใจัของคนท่่�ม่ส่วนรู้่วมในการู้ด้แลัปัญหาเรืู้�องนกฮ้กลัายจุัด หรืู้อปลัาวาฬ         
หลัังค่อมมากกว่าคนอื�นๆ ผิู้ดกับ่นักกิจักรู้รู้มท่่�ต้องการู้บ่อกกล่ัาวผู้้้อื�นว่า ควรู้ใช้ี
ช่ีวิตม่ส่วนชี่วยด้แลับ่้านเมือง แลัะดำาเนินธุรู้กิจัของแต่ลัะคนอย่างม่จิัตสำานึกต่อ
สิ�งแวดล้ัอมได้อย่างไรู้
 แต่นั�นเป็นข้อสันนิษฐานท่่�ล้ัาสมัยอยา่งสิ�นเชิีง ปัจัจุับั่นเรืู้�องสิ�งแวดล้ัอม
วิท่ยาได้พัฒนาไปส่้สาขาท่่�เป็นปรู้ะโยชีน์แลัะม่ส่วนรู้่วมมากขึ�น กลัายเป็นชีุมชีน
ท่่�ม่ความหลัากหลัาย ซึ�งมุ่งหวังท่่�จัะปรัู้บ่ปรุู้งช่ีวิตปรู้ะจัำาวันของผู้้้คน ตลัอดจัน 
รู่้วมกันปกป้องธรู้รู้มชีาติแลัะอนาคตของเรู้า นอกจัากน่� ในช่ีวง 2 - 3 ท่ศึวรู้รู้ษท่่�
ผู่้านมา แท่นท่่�จัะเป็นเพ่ยงการู้แก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้ัอมท่่�โลักกำาลัังเผู้ชิีญอย้่                  
นักสิ�งแวดล้ัอมได้หันไปสนใจัในการู้แก้ปัญหาในเชิีงปฏิิบั่ติ โดยให้ความสำาคัญกับ่
ผู้้้คนแลัะความเป็นอย้่ท่่�ด่ในแนวท่างท่่�เป็นมิตรู้กับ่สิ�งแวดล้ัอมของพวกเขา 
  ในขณะท่่�เรู้ายอมรัู้บ่ว่าการู้แก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้ัอมเป็นเรืู้�องท่่�สำาคัญ 
– ซึ�งม่มากมาย – ความสำาคัญอย้่ท่่�มองให้เห็นวิธ่แก้ปัญหาแลัะความท่้าท่าย           
เหล่ัานั�น โดยเฉพาะแนวท่างท่่�สามารู้ถ้ให้ปรู้ะโยชีน์กบั่สังคมแลัะสามารู้ถ้สรู้้างงาน
ได้ ปรัู้บ่ปรุู้งสุขภาพได้ ช่ีวยให้ผู้้้คนม่ความเจัริู้ญรุู่้งเรืู้องแลัะฟ้�นคืนสภาพ นั�นคือ
สิ�งท่่�สิ�งแวดล้ัอมวิท่ยาควรู้จัะเป็นในอนาคต ตัวอย่างเช่ีน การู้แก้ไขปัญหาสภาพ
อากาศึท่่�เปล่ั�ยนแปลังของโลัก ด้วยการู้เรู่้งกรู้ะตุ้นการู้ลังทุ่นเก่�ยวกับ่การู้ใช้ีพลัังงาน
อยา่งม่ปรู้ะสิท่ธิภาพ การู้หาแหลัง่พลัังงานท่ดแท่น ปรู้บั่ปรุู้งรู้ะบ่บ่การู้ขนสง่ สรู้้าง
อาคารู้ปรู้ะหยัดพลัังงาน หาวัสดุท่่�ด่กว่ามาใช้ี ม่รู้ะบ่บ่อาหารู้ท่่�ด่กับ่สุขภาพ 
การู้เกษตรู้ท่่�ยั�งยืน ทั่�งหมดท่่�กล่ัาวล้ัวนม่ความเป็นไปได้ท่่�สามารู้ถ้สรู้้างงานใหม่ๆ 
สรู้้างโอกาสท่างเศึรู้ษฐกิจัแบ่บ่ใหม่ ท่ำาให้เกิดความปรู้ะหยัดอย่างมหาศึาลัแลัะ
เกิดแหล่ังรู้ายได้ใหม่
 ในอนาคต ขณะท่่�เรู้ารัู้บ่มือกับ่ความท้่าท่ายในด้านสิ�งแวดล้ัอม เรู้าจัะ
สามารู้ถ้หาแนวท่างท่่�ชีาญฉลัาด แลัะม่ปรู้ะสทิ่ธิภาพมากขึ�นในท่กุๆ เรืู้�อง เช่ีน เรู้า
จัะสามารู้ถ้สรู้้างบ้่านท่่�ม่ปรู้ะสิท่ธิภาพ ท่่�สามารู้ถ้ปรู้ะหยัดพลัังงานแลัะค่าใช้ีจ่ัาย
สำาหรัู้บ่ทุ่ก ๆ  คน สามารู้ถ้ออกแบ่บ่รู้ถ้ยนตล์ัำ�าสมัยท่่�ม่คุณภาพแลัะปรู้าศึจัากมลัพษิ 
ปรู้ะหยัดทั่�งเชืี�อเพลิังแลัะเงิน ทั่�งยงัม่ความปลัอดภัยมากขึ�น ขับ่ข่�ได้อยา่งปรู้ะหยัด
แลัะม่ความสนุกมากขึ�น เรู้าสามารู้ถ้ลัดขยะจัากอาหารู้ สนับ่สนุนอาหารู้ท่่�ด่กับ่

สุขภาพ ช่ีวยเกษตรู้กรู้ใหอ้ย้ไ่ด้อยา่งยั�งยนืแลัะม่ผู้ลักำาไรู้เพิ�ม ในขณะท่่�เรู้าสามารู้ถ้
แก้ไขรู้ะบ่บ่อาหารู้ท่่�เส่ยหายนั�น เรู้าก็ได้ชี่วยลัดผู้ลักรู้ะท่บ่ท่่�ท่ำาลัายสิ�งแวดล้ัอม       
ไปด้วยในตัว
 ความคิดท่่�ว่าเรู้าจัำาเป็นต้องส้ญเส่ยสภาพแวดลั้อมท่่�ด่ เพื�อแลักกับ่
เศึรู้ษฐกจิัท่่�เฟ้�องฟ้นั�นไมถ้่้กต้อง ในอนาคตเรู้าสามารู้ถ้ปรู้บั่ปรู้งุสภาพแวดลัอ้มแลัะ
เศึรู้ษฐกจิัไปพรู้อ้มกนั ผู่้านการู้คดิสรู้า้งสรู้รู้คน์วตักรู้รู้มใหม ่ๆ  แลัะการู้ท่ำางานรู้ว่ม
กัน ซึ�งเป็นสิ�งท่่�เรู้าจัำาเป็นต้องท่ำา เกลัอร์ู้ด เนลัสัน (Gaylord Nelson) อด่ตสมาชิีก
วุฒิสภาแลัะรัู้ฐบ่าลัเมืองวิสคอนซิน ผู้้้ก่อตั�งวันรัู้กษ์โลัก (Earth Day) ในปี 1970 
กล่ัาวว่า “เศึรู้ษกิจัทั่�งหมดล้ัวนเป็นส่วนหนึ�งของสิ�งแวดล้ัอม”
 สิ�งท่่�เนลัสันกล่ัาวคือความจัริู้งหากมองท่่�พื�นฐานอย่างแท่้จัริู้ง รู้ะบ่บ่
เศึรู้ษฐกิจัสรู้้างขึ�นบ่นสิ�งแวดล้ัอม เช่ีน ม่นำ�าสะอาด อากาศึบ่ริู้สุท่ธิ� สภาพอากาศึ
ท่่�เหมาะสม ความอุดมสมบ้่รู้ณ์ของท่รัู้พยากรู้ สถ้านท่่�ปรู้าศึจัากมลัพิษ ทั่�งหมด
ล้ัวนเป็นความต้องการู้ของเศึรู้ษฐกิจัท่่�สมบ้่รู้ณ ์ในโลักท่่�ม่นำ�าแลัะอากาศึเป็นมลัพิษ 
หรืู้อม่พายุ ไฟไหม้ป่า คลืั�นความรู้้อนส้งบ่่อยๆ หรืู้อในโลักท่่�ท่รัู้พยากรู้ธรู้รู้มชีาติ
เช่ีน นำ�า อาหารู้ เส้นใยแลัะเชืี�อเพลิังขาดแคลัน ย่อมเป็นโลักท่่�นำาเศึรู้ษฐกิจัไปส่้
หายนะ
 การู้ปรัู้บ่ปรุู้งสิ�งแวดล้ัอมสำาคัญมาก ไม่เฉพาะความสมบ้่รู้ณ์ของโลัก
ในฐานะดาวเครู้าะห์ดวงหนึ�ง แต่เพื�อความอย้่รู้อดของผู้้้คนหลัายพันล้ัานท่่�อาศัึย
อย้บ่่นโลักดว้ย - เป็นการู้เปลั่�ยนแปลังอ่กครัู้�งหนึ�งในชีว่งไมก่่�ท่ศึวรู้รู้ษท่่�ผู่้านมาใน
การู้ให้ความสำาคัญกับ่นักอนุรัู้กษ์สิ�งแวดล้ัอม หากเรู้าจัะลัองลัะจัากวิธ่การู้แก้ไข
ปัญหา แล้ัวหันมาด้ตัวอย่างของความท้่าท่ายขนานใหญ่ท่่�เรู้าต้องเผู้ชิีญก่อนมาปี 
2020 เช่ีน เหตุการู้ณ์ไฟไหม้ป่าท่่�เกิดขึ�นล่ัาสุดในแคลิัฟอร์ู้เน่ยแลัะออสเตรู้เล่ัย          
ซึ�งกรู้ะท่บ่ต่อสุขภาพผู้้้คนกว่า 10 ล้ัานคน ท่ำาให้หลัายครู้อบ่ครัู้วต้องอาศัึยในท่่�
หลับ่ภัยนานหลัายสัปดาห์ เพื�อป้องกันอันตรู้ายจัากอากาศึเป็นพิษ หรู้ือหาก
พิจัารู้ณาความเส่ยหายต่อแหล่ังนำ�าดื�มซึ�งคนทั่�งเมืองต้องใช้ีบ่ริู้โภคท่่�อาจัจัะกลัาย
เป็นพิษ แลัะอย่างท่่�เรู้าเห็น - ท่่�มิชิีแกน เกิดคลืั�นความรู้้อนท่่�ส่งผู้ลักรู้ะท่บ่รุู้นแรู้ง
แลัะต่อเนื�องยาวนาน ท่ำาให้เกิดการู้เจ็ับ่ป่วยของผู้้้คนในแถ้บ่นั�น โดยเฉพาะ            
ผู้้้ส้งอายุแลัะผู้้้ท่่�ม่ปัญหาสุขภาพอย้่แล้ัว
 สิ�งแวดลัอ้มท่่�เสื�อมโท่รู้ม ไมเ่พ่ยงแตจ่ัะท่ำาใหสุ้ขภาพเรู้าแย ่ยงับั่�นท่อน
ต่อความปลัอดภัยของเรู้าด้วย โลักท่่�ม่ปัญหาสภาพอากาศึรุู้นแรู้งแลัะม่ภัยพิบั่ติ
ธรู้รู้มชีาติเกิดขึ�นบ่่อยครัู้�งถึ้งขั�นเป็นอันตรู้ายถึ้งเส่ยช่ีวิต สรู้้างความกดดันท่่�เพิ�ม
ขึ�นจัากสิ�งแวดล้ัอมแลัะสภาพภ้มิอากาศึท่่�เปล่ั�ยนแปลัง ส่งผู้ลักรู้ะท่บ่ต่อผู้้้คน
จัำานวนมากให้ตกอย้่ในฐานะของความยากจัน หรู้ือท่ำาให้เขาเหลั่านั�นต้องอพยพ
จัากบ้่านไปปรู้ะเท่ศึอื�นๆ เป็นผู้้้ล่ั�ภัยท่างด้านสิ�งแวดลัอ้ม จันส่งผู้ลักรู้ะท่บ่ในรู้ะดบั่
ปรู้ะเท่ศึแลัะสั�นคลัอนต่อความมั�นคงในหลัายๆ พื�นท่่�ของโลัก
 สรุู้ปแล้ัว หากปรู้าศึจัากสิ�งแวดล้ัอมท่่�ด่ แลัะปรู้าศึจัากคำามั�นสัญญาท่่�
จัะด้แลัสภาพสิ�งแวดลัอ้มท่่�ด่ในรู้ะยะยาว เรู้าจัะไมส่ามารู้ถ้ม่สขุภาพท่่�ด่แลัะสงัคม
ท่่�รุู่้งเรืู้องได้แน่ หากมองในด้านบ่วก ถ้้าเรู้าจััดการู้ปัญหาวิกฤตของสิ�งแวดล้ัอมท่่�
เผู้ชีญิอย้ใ่นวนัน่�อยา่งชีาญฉลัาด ยอ่มเปน็โอกาสท่่�เรู้าจัะเปลั่�ยนเป็นจัดุแข็งในการู้
สรู้้างเศึรู้ษฐกิจัในชุีมชีนของเรู้า ในฐานะโรู้แท่เรู่้ยน เรู้าต้องริู้เริู้�มดำาเนินโครู้งการู้
ท่่�สรู้า้งสรู้รู้คเ์ก่�ยวกับ่สิ�งแวดลัอ้มโดยคำานึงถ้งึขอ้สำาคัญน่� การู้แกปั้ญหาสิ�งแวดลัอ้ม
ช่ีวยเปิดโอกาสให้เรู้าได้แก้ไขรู้ะบ่บ่เดิมๆ ท่่�ล้ัาสมัย แลัะแท่นท่่�ด้วยสิ�งท่่�ปลัอดภัย
แลัะม่ความเป็นธรู้รู้มยิ�งกว่า ในรู้ะหว่างกรู้ะบ่วนการู้น่� เรู้าสามารู้ถ้สรู้้างโลักท่่�ให้
สุขภาพท่่�ด่กว่า เจัริู้ญรุู่้งเรืู้องมากกว่า เพื�อตัวเรู้าแลัะล้ักหลัานของเรู้าในอนาคต 
จัะม่อะไรู้ด่ไปกว่าน่�อ่กหรืู้อ?

ส่�งแวดล้อมส่�งแวดล้อม
โจนิาธานิ	โฟเลิย์	
เป็น้ผู้่บริหารระดั้บสูงใน้โครงการ	“Drawdown”	ผู้่น้ำาด้้าน้
การแก้ปัญหาสภัาพภูัมิอากาศั	 เป็น้นั้กวิทยาศัาสติร์ด้้าน้
สภัาพภูัมิอากาศัและสิ�งแวด้ล้อม	 เป็น้นั้กการศึักษา																		
นั้กเขีัยน้และนั้กพูด้	เขัาได้้รับรางวัลเฮน้ซ์ึ่	(Heinz	Award)	
รางวัลอัน้ทรงเกียรติิเกี�ยวกับสิ�งแวด้ล้อมใน้ปี	2014

เร่�องข้องภาษา (LANGUAGE) 
โดัย คอรี� สัแติมเป็อร์ (By Kory Stamper)

       ในฐานะนักเข่ยนแลัะบ่รู้รู้ณาธิการู้ด้านพจันานุกรู้ม 
อาจัจัะกล่ัาวได้ว่า เป็นความสุ่มเส่�ยงด้านวิชีาช่ีพของข้าพเจ้ัา 
ท่่�จัะต้องได้รัู้บ่บ่ท่ความต่างๆ มากมายท่่�ม่การู้ใช้ีภาษาใน
ปัจัจุับั่น
      มันช่ีางน่าตกใจัท่่�พบ่ว่า ม่ความผิู้ดพลัาดรู้้ายแรู้ง
กรู้ะจััดกรู้ะจัายในบ่ท่ความต่างๆ ภาษากำาลัังถ้้กท่ำาลัายดว้ย
งานเข่ยน ด้วยภาษาใช้ีสำาหรัู้บ่สื�อโซเช่ียลัหรืู้ออินเตอร์ู้เน็ต, 
ศัึพท์่เฉพาะท่าง, ภาษาของคนหนุ่มสาว ท่่�เต็มไปด้วยความ
มักง่าย จันในบ่างปรู้ะเท่ศึม่ความกังวลัเก่�ยวกับ่ความ        
เสื�อมลังของภาษาดั�งเดิมท่่�อ่อนชี้อยสวยงาม จึังม่การู้ตั�ง
สถ้าบั่นเพื�อรู้วบ่รู้วมว่า คำาใดควรู้รัู้บ่รู้องเก็บ่รัู้กษาไว้ แลัะ       
คำาใดท่่�ควรู้กำาจััดทิ่�งเส่ย ในขณะท่่�บ่างแห่งภาษาเหมือนม่
ลัักษณะกรู้ะดาษลิัตมัส ท่่�จุ่ัมลังในกรู้ดหรืู้อด่าง ท่่�เรู้าสามารู้ถ้
เห็นเส้นแบ่่งของ “พวกเรู้า” กับ่ “พวกเขา” ได้อย่างชัีดเจัน 
ภาษาเป็นเรืู้�องลัะเอ่ยดอ่อนแลัะเต็มไปด้วยปัญหา ท่่านอาจั
จัะปรู้ะหลัาดใจัหากได้ยนิว่า “ภาษาม่อนาคต” หากสิ�งท่่�เรู้า
คิดจัะท่ำาคือ การู้ติดตามแลัะเรู่้ยนรู้้้ภาษา ก็นับ่ได้ว่า
            ไม่เฉพาะผู้้้เช่ี�ยวชีาญหลัายภาษา ผู้้้จััดท่ำาพจันานุกรู้ม 
รู้วมทั่�งนักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้อาจัจัะตกงาน หากภาษาตกตำ�าสุดๆ 
ความจัริู้งแล้ัวม่ข้อไม่พึงพอใจัเก่�ยวกับ่การู้สาบ่ส้ญของภาษา
มานานตั�งแต่ม่เริู้�มใช้ีภาษาแล้ัว คุณวิลัเล่ั�ยม แคคตั�น                       
ช่ีางพมิพภ์าษาองักฤษท่่�ม่ชืี�อเส่ยง เข่ยนแสดงความคบั่ข้องใจั
ของเขาตั�งแต่ปี 1940 ตอนท่่� เขายังเป็นหนุ่มๆ ว่า                         
ภาษาอังกฤษเปล่ั�ยนแปลังไปมาก โดยคนท่้องถิ้�นสามารู้ถ้
พ้ดจัาให้เข้าใจักันได้น้อยลังมาก แลัะก่อนหน้านั�นกว่าหนึ�ง
ศึตวรู้รู้ษครึู้�ง นักบ่วชี เรู้น้ฟ ฮิกเด็น (Ranulf Higden) ให้
ความเห็นว่า ภาษาอังกฤษเริู้�มเสื�อมถ้อยตั�งแต่ม่การู้ติดต่อ
กับ่ชีาวเดนมาร์ู้ก (Danes) แลัะฝรัู้�งเศึสท่่�ด้แลับ่างส่วนของ  
บ่ริู้เท่น (Britain) ในยคุกลัาง (Middle Age) ท่ำาให้ม่การู้ออก
สำาเน่ยงไม่ถ้้กต้อง (ม่เส่ยงออกจัม้ก) แม้เส่ยงจัะคล้ัายกัน
         ภายใต้ความไม่พอใจั นักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้สมัยใหม่          
เข้าใจัผิู้ดๆ ว่า ภาษาเป็นเรืู้�องอุดมคติ เป็นสิ�งบ่ริู้สุท่ธิ�แลัะอย้่
นอกเหนือการู้ควบ่คุมของตัวเรู้า แต่แท้่จัริู้งแล้ัว ภาษาเป็น
ส่วนท่่�สมบ้่รู้ณ์ของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ�งท่่�เรู้าสรู้้างสรู้รู้ค์
ขึ�น ขับ่เคลืั�อนด้วยการู้รู้วบ่รู้วมความต้องการู้ของเรู้า เพื�อ
บ่อกกล่ัาวเรืู้�องต่างๆ ให้กันแลัะกัน ใช้ีเฉพาะมนุษย์เท่่านั�น 
ม่การู้เปล่ั�ยนแปลังได้ นับ่เป็นสิ�งจัำาเป็นท่่�เรู้าไม่อาจัจัะปล่ัอย
ให้ส้ญหายไป
         เรู้าจัะไม่ปล่ัอยให้ภาษาส้ญหายไปแน่นอน ภาษาเป็น
สิ�งท่่�ม่คุณค่า เรู้าต้องการู้แก้ไขปัญหาท่่�เกิดขึ�น
         เมื�อเรู้ารู้้้สึกม่ความกรู้ะวนกรู้ะวาย เรู้ามักจัะม่อาการู้
กรู้ะดิกนิ�ว หรืู้อ กำามือแน่นเหมือนกลััวของม่ค่าในมือจัะหล่ัน
หาย ทั่�งหมดม่ความหมายว่า “เรู้าต้องการู้ปกป้องภาษา” 
– แต่กับ่สิ�งท่่�นิยมแพรู้่หลัายในปัจัจุับั่น ท่่�ท่ำาให้เรู้ารู้้้สึกไม่
สบ่ายใจัแลัะกังวลั คือเท่คโนโลัย่ ด้วยเหตุผู้ลัท่่�ว่า เท่คโนโลัย่
ม่คำาศัึพท์่มากมาย แลัะม่อิท่ธิพลัต่อวัฒนธรู้รู้มอย่างรู้วดเร็ู้ว
แลัะลึักซึ�ง เพื�อช่ีวยให้เข้าใจัง่ายขึ�น อาจักล่ัาวได้ว่า ภาษาท่่�
ใช้ีในการู้ส่งข้อความ (ออนไลัน์), ภาษาของสื�อมวลัชีน, ภาษา
อินเตอรู้์เน็ต แลัะการู้พ้ดคุยผู่้านโท่รู้ศัึพท์่มือถื้อ ล้ัวนไม่
ท่ำาลัายภาษา แต่ยงัช่ีวยขยายขอบ่เขตของภาษาออกไป เช่ีน
เด่ยวเท่คโนโลัย่ต่างๆ ในอด่ต (เช่ีน ท่่ว่ส่ เครืู้�องเล่ันเกมส์        

พินบ่อลั เครืู้�องเ ล่ันแผู่้นเกมส์อาตาริู้                      
แผู่้นเส่ยงแปดรู่้อง แลัะอื�นๆ ) ซึ�งเป็นเรืู้�อง
การู้อ่านแลัะการู้เข่ยนท่่�เกิดขึ�นรู้อบ่โลัก      

มาก่อนแลัะได้รัู้บ่การู้ยอมรู้ับ่รู่้วมกันโดย UNICEF ดังนั�น 
แท่นท่่�จัะเอาแต่กล่ัาวโท่ษสื�ออิเล็ักท่รู้อนิกส์สมัยใหม่อย่าง
รุู้นแรู้ง นักภาษาศึาสตร์ู้ทั่�งหลัายควรู้ต้องมาศึึกษาวิเครู้าะห์
ไวยากรู้ณ์ ของภาษาในยุคอินเตอร์ู้เน็ตแท่น

เมื�อเปรู่้ยบ่เท่่ยบ่กับ่เท่คโนโลัย่สมัยใหม่ เรู้ามัก
ตำาหนิเรืู้�องภาษาว่า ล้ัาหลัังแลัะเก่าแก่กว่าโท่รู้ศัึพท่์มือถ้ือ 
(cellphones) หรืู้อคอมพิวเตอร์ู้ ตัวอย่างเช่ีน การู้ใช้ีคำาว่า 
“OMG” เป็นตัวยอ่ของ “Oh-My-God” ใช้ีมานานกว่า 100 
ปี ใช้ีครัู้�งแรู้กปี 1917 ในจัดหมายของ วินสตัน เชีอร์ู้ชิีลั
(Winston Churchill) นายกรัู้ฐมนตรู่้ของปรู้ะเท่ศึอังกฤษ 
สมัยนั�นรู้้้สึกว่า-สมัยใหม่มาก (“Oh-so-modern”) เช่ีน
เด่ยวกันคำาว่า “IDK” หมายถึ้ง “I don’t know” (ฉันไม่รู้้้) 
ใช้ีกันในหม่้ท่หารู้อเมริู้กันสมัยสงครู้ามโลักครัู้�งท่่� 1 เป็น               
เรืู้�องขบ่ขันสำาหรัู้บ่ท่หารู้ใหม ่นับ่เป็นตัวอยา่งของการู้ท่ำาลัาย
ภาษาในสมัยป่้ย่าของเรู้า 

เมื�อพ้ดกันเรืู้�อง “ภาษา” ม่ภาษากว่าพันๆ ภาษา
ในโลัก ล้ัวนม่เสน่ห์แลัะสลัะสลัวยงดงามในตัวเอง แต่เมื�อ
กล่ัาวถ้ึงภาษาท่่�ใช้ีรู่้วมกันทั่�งโลัก เรู้าต่างยอมรู้ับ่โดยทั่�วกัน
ว่าภาษาอังกฤษ นับ่เป็นภาษาท่่�ม่การู้ศึึกษาแลัะใช้ีมากท่่�สุด
ภาษาหนึ�งในปัจัจุับั่น ม่ผู้้้ใช้ีภาษาอังกฤษรู้วมมากกว่า                
1.5 พันล้ัานคนทั่�วโลัก แม้จัะม่เรืู้�องให้ขัดข้องใจัแลัะ              
ม่การู้ปฏิิบั่ติท่่�ไม่เป็นไปตามรู้ะเบ่่ยบ่แบ่บ่แผู้นบ้่างเป็นเรืู้�อง
ธรู้รู้มดา - แต่ถื้อก็เป็นภาษาท่่�โอนอ่อนผู่้อนตามได้ ม่เรืู้�อง
เล่ัาขบ่ขันว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่่�เดินตามหลัังภาษา
อื�นๆ เหมือนอย้่ตามซอกซอย แลัะแอบ่เล่ัยนแบ่บ่คำาศัึพท์่
จัากภาษาอื�น ซึ�งหากจัะบ่อกว่าเป็นความเจัตนาท่่�เกิดจัาก
ความโลัภ อาจัจัะด้ว่าเป็นการู้กล่ัาวหาท่่�เกินจัริู้ง
 ข้าพเจ้ัาคิดว่า ภาษาอังกฤษม่ส่วนหนึ�ง เหมือน
วิธ่ท่่�แม่บ้่านใช้ีในการู้แลักเปล่ั�ยนตำารู้าอาหารู้กัน เช่ีน            
ในครู้อบ่ครู้ัวของเรู้า เรู้าถ้นัดท่ำาขนมคุกก่� แลัะอยากเรู่้ยน
เท่คนิคใหม่ในการู้ท่ำาขนมปังได้ด้วย เปรู่้ยบ่เหมือนเรู้าใช้ี
ภาษาอังกฤษ แต่อยากพ้ดภาษาเดนมารู้์กได้ด้วย เพื�อ            
ความเปน็กันเองแลัะพงึพอใจั เวลัาพ้ดคำาภาษาองักฤษจัะอย้่
รู้อบ่ๆ ในปากก่อนเปล่ังออกมา เช่ีนพ้ดว่า “It needs to 
get back and relieve the babysitter” ส่วนภาษา
เดนมาร์ู้ก เวลัาพ้ดจัะเชิีดหน้าช้ีคอขึ�น ภาษาเป็นเรืู้�องของ
การู้ให้แลัะรัู้บ่ข้อเสนอด้วยคำาท่่�พรู้้อมแลักเปล่ั�ยนวัฒนธรู้รู้ม
ไปพรู้้อมกัน ปรัู้บ่ให้กลัมกลืันเหมือนส้ตรู้ขนม Grandma’s 
snickerdoodle

หากภาษาอังกฤษจัะเป็นภาษาของโลักก็เพรู้าะ
เรู้าเปน็ชีมุชีนโลัก ด้วยทิ่ศึท่างท่่�เกดิขึ�นเองอยา่งท่่�ไมไ่ดม่้การู้
คาดคิดไว้ก่อน เช่ีน การู้ใช้ีการู้สื�อสารู้กับ่เพื�อนรู่้วมงานจัาก
ทั่�วโลักผู้่านสื�อท่างสังคม หรู้ือในขณะท่่�ดื�มกาแฟชี่วงเช้ีา
สามารู้ถ้ส่งสารู้พ้ดคุยกับ่มิตรู้สหายท่่�อย้ค่นลัะซ่กโลักผู่้านสื�อ
ท่างอิเล็ักท่รู้อนิกส์ได้ทั่นท่่ หรืู้อเมื�อเลิักจัากงานปรู้ะจัำาวัน
เรู้าด้ท่่ว่หรืู้อบ่รู้ิการู้ลัะครู้ตลักอื�นๆ ท่่�ชืี�นชีอบ่ผู้่านบ่ริู้การู้
ออนไลัน์ต่างๆ (บ่างครัู้�งม่การู้แปลัให้ด้วย) ในรู้ะหว่าง                 
ท่่�เกิดการู้แพรู่้ของโรู้ครู้ะบ่าด พฤติกรู้รู้มการู้สื�อสารู้รู้้ปแบ่บ่
น่� รู่้วมกับ่การู้ใช้ีภาษาเป็นเครืู้�องมือยิ�งม่บ่ท่บ่าท่มากขึ�น              
โดยเฉพาะกบั่ผู้้้คนท่่�ต้องถ้้กแยกตวัเพื�อด้แลัสุขภาพหรู้อืเพื�อ
การู้ศึึกษาท่างไกลั หรืู้ออย่างน้อยก็เพื�อม่เพื�อนคุยในยามท่่�
ไม่ม่ใครู้อย้่ข้างๆ 

ภาษาย่อมม่อนาคต เพรู้าะมนุษย์ก็ม่อนาคต 
อนาคตของภาษาจัะเป็นเงาสะท่้อนของผู้้้ใช้ีภาษา จึังเป็น
เรืู้�องคาดเดาไมไ่ด ้ไม่แนน่อน ม่ความยดืหยุน่ แลัะสรู้า้งความ
ปรู้ะหลัาดใจัได้เสมอ ภาษาเป็นสิ�งท่่�ไม่สามารู้ถ้ปฏิิเสธได้ แต่
จัะสามารู้ถ้อย้่รู้อดได้อย่างแน่นอน 

ภาษาภาษา
โดย 

คอรีี สแตมเปอรี์ (Kory Stamper)

12 มีนาคม-เมษายน 2564

คุณคอรี� แสติมเปอร์
นั้กพจน้านุ้กรมและนั้กประพัน้ธ์ใน้

หนั้งส่อยอด้ขัายสูงสุด้ขัองเธอ
“The Secret Life of

Dictionaries”
ได้้บัน้ทึกประวัติิเร่�องราวติามวิชุาชีุพ
ขัองเธอ โด้ยให้คำาจัด้ความเกี�ยวกับ

ภัาษาใน้หนั้งส่อพจน้านุ้กรม
Merriam-Webster and beyond

ที�ปรากฎข่ัาวใน้วารสาร
The Guardian,

the New York Times,
and the Washington Post
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สิ่งแวดลอม
โจนาธาน โฟเลย
เปนผูบรหิารระดบัสงูในโครงการ “Drawdown” ผูนาํดาน
การแกปญหาสภาพภูมิอากาศ เปนนักวิทยาศาสตรดาน
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม เปนนักการศึกษา
นักเขียนและนักพูด เขาไดรับรางวัลเฮนซ (Heinz Award)
รางวัลอันทรงเกียรติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในป 2014

โดย โจนาธาน โฟเลย (Jonathan Foley)

สิ่งแวดลอม



ความเป็็นผู้้้นำา (LEADERSHIP) 
โดัย โจ้เอล ออติติิน (By Joel Otin)

โจัเอลัแลัะฉัน กำาลัังถ้กเถ่้ยงกันเก่�ยวกับ่
เรืู้�องความเปน็ผู้้้นำาอยา่งเอาจัรู้งิเอาจััง หลัังจัากท่่�เรู้า
เพิ�งจับ่การู้แข่งขันบ่าสเก็ตบ่อลัในช่ีวงเย็นท่่�อบ่อุ่น
ของไนโรู้บ่่ เรู้าเข้าส่้การู้แข่งขันเชิีงปรัู้ชีญาน่� ทั่�งๆ ท่่�
ปวดแขนขาแลัะอ่อนลั้าอย่างท่่�สุด ท่่มของเขาชีนะ
การู้แข่งขันบ่าสเก็ตบ่อลั แลัะฉันก็ม่ความมุ่งมั�นท่่�จัะ
เอาชีนะการู้ถ้กเถ่้ยงน่�ให้ได้เช่ีนกัน 

โจัเอลัเป็นชีาวสวิสโดยกำาเนิด เป็น
นักศึึกษาปริู้ญญาเอก วิจััยเรืู้�องสุขภาพในบ่ริู้ษัท่
รู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึท่่�เรู้าต่างท่ำางานให้ ฉันรู้้้จัักเขามา     ปีเศึษ สังเกตว่าเขาม่ความสามารู้ถ้ท่่�หายากด้านการู้วิเครู้าะห์แลัะ
เฉล่ัยวฉลัาดมาก เมื�อฉันเชิีญเขามารู่้วมในสโมสรู้            โรู้ตารู่้ เขาได้พิส้จัน์ด้านบ่วกในความเช่ี�ยวชีาญคล่ัองแคล่ัว 
แลัะสรู้้างความเปล่ั�ยนแปลังในคณะกรู้รู้มการู้โครู้งการู้บ่ริู้การู้ จันปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จัท่่�ยิ�งใหญ่

ในการู้การู้ถ้กเถ่้ยงกันของเรู้า ฉันให้เหตุผู้ลัเรืู้�องการู้บ่รู้รู้ลัุผู้ลัตามเป้าหมาย ว่าผู้้้นำาจัะต้องเข้าใจัผู้ลัลััพธ์ท่่�        
เกิดขึ�น “ผู้้้นำาต้องกำาหนดเป้าหมายชัีดเจัน แลัะมุ่งให้ท่่มงานดำาเนินการู้ให้บ่รู้รู้ลุัเป้าหมายท่่�กำาหนด” ฉันจิับ่นำ�าพลัาง     
พ้ดต่อว่า “ความสามารู้ถ้ของผู้้้นำา วัดตอนสุดท้่ายจัากผู้ลังานท่่�เขาหรืู้อเธอท่ำาสำาเร็ู้จั” 

โจัเอลัคว้าขวดนำ�าดื�มขึ�นสาดใส่หน้าของเขาเพื�อคลัายความรู้้อน แล้ัวแย้งว่า “ในท่างตรู้งกันข้าม การู้บ่รู้รู้ลุั
เป้าหมายของผู้้้นำา กำาหนดจัากคุณภาพของผู้้้คนแลัะความสามารู้ถ้ของเขาเหล่ัานั�นท่่�ผู้้้นำาได้รู้วบ่รู้วมมาในการู้ท่ำางาน
ต่างๆ” เขาแย้งว่า “คุณไม่สามารู้ถ้สอนความเป็นผู้้้นำาให้ใครู้ได้ – เพรู้าะผู้้้นำาเกิดจัากกรู้ะบ่วนการู้เรู่้ยนรู้้้อย่างต่อเนื�อง 
คุณต้องเริู้�มจัากการู้สรู้้างความเช่ี�ยวชีาญ หลัังจัากนั�นคุณจึังจัะค้นพบ่การู้เป็นผู้้้นำาในสาขานั�น” 
 ฉันไม่เห็นด้วยเพรู้าะ “ม่หลัักส้ตรู้สอนการู้เป็นผู้้้นำาจัำานวนหลัายรู้้อยหลัักส้ตรู้ ดำาเนินการู้โดยสถ้าบั่นท่่�       
น่าเชืี�อถื้อทั่�วโลัก” ฉันโต้กลัับ่โดยยึดมั�นในความคิดเห็นของฉัน “เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ท่่�หลัักส้ตรู้เหล่ัานั�นจัะผิู้ด
ทั่�งหมด” 

เขาโต้กลัับ่ โดยอธิบ่ายถึ้งความแตกต่างท่่�ชัีดเจันรู้ะหว่างทั่กษะการู้จััดการู้หรืู้อการู้บ่ริู้หารู้ กับ่สิ�งท่่�หลัายคน
เข้าใจัว่านั�นคือความเป็นผู้้้นำา

ในรู้ะหว่างท่่�เก็บ่ข้าวของ ฉันม่ความรู้้้สึกว่าฉันพ่ายแพ้เป็นครัู้�งท่่�สอง จึังลัองตั�งคำาถ้ามเชิีงโวหารู้กับ่โจัเอลัว่า 
แนวความคิดเรืู้�องการู้เป็นผู้้้นำาท่่�เขานำามาใช้ีนั�นล้ัวนมาจัากศึตวรู้รู้ษท่่�ผู่้านมา แล้ัวเขาเคยใช้ีเวลัาคิดเก่�ยวกับ่ลัักษณะของ
การู้เป็นผู้้้นำาในศึตวรู้รู้ษน่�บ้่างไหม?

เรู้ากลัา่วอำาลัากนัแลัะแยกยา้ยกันไป แตค่ำาถ้ามยงัค้างอย้ไ่ม่ม่คำาตอบ่ บ่างท่่คำาตอบ่อาจัจัะอย้ใ่นคำาถ้ามนั�นเอง 
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มองไป็ข้้างหน้า (Looking forward)
อนาคติข้องนักลงทุุนทุางการเงิน (THE FUTURE OF 
ENTREPRENEURSHIP)
 
 ภายหลัังสำาเร็ู้จัการู้ศึึกษาด้านวิศึวกรู้รู้มสาขาอุตสาหกรู้รู้ม ฉันหา          
งานท่ำาในโคลััมเบ่่ยได้ค่อนข้างยาก แท่นท่่�จัะรู่้วมงานกับ่บ่ริู้ษัท่เล็ักๆ ท่่�เสนอธุรู้กิจั
การู้ขนส่งแลัะเป็นท่่�ปรึู้กษาด้านการู้เงิน ฉันเริู้�มงานบ่ริู้การู้ใหม่ๆ โดยช่ีวยวางแผู้น
โครู้งสรู้้างให้นักลังทุ่นขนาดเลั็กแลัะหาสินเชืี�อดอกเบ่่�ยตำ�า ต่อมา เรู้าเริู้�มอบ่รู้ม           
นักลังทุ่น เรู้าเริู้�มท่่�กลุ่ัมนักลังทุ่นสุภาพสตรู่้ บ่ริู้หารู้ธุรู้กิจัขนาดเลั็ก ท่่�เรู้าเพิ�ม
โปรู้แกรู้มเงินก้้ขนาดย่อมให้ด้วย
 ด้วยเหตุผู้ลัต้องการู้กรู้ะจัายให้กว้างขวางออกไป เพรู้าะนักลังทุ่น        
ขนาดเลั็กต้องการู้ความชี่วยเหลืัอมาก เรู้าพบ่ความลัำาบ่ากในการู้นัดปรู้ะชีุมเรืู้�อง
การู้ท่ำาสัญญาผู้้กมัด แลัะไม่ม่หลัักปรู้ะกันทุ่นดำาเนินงาน เกิดการู้ดิ�นรู้นเพื�อให้ธุรู้กิจั
ลัอยตัว น่าเส่ยดายท่่�เท่คโนโลัย่ท่่�ซับ่ซ้อนในปัจัจุับั่น สัมพันธ์กับ่ความสำาเร็ู้จัท่่�เริู้�ม
ต้นดว้ยเป้าหมายท่างสงัคมท่่�ม่การู้ตดัรู้าคากนัเองในรู้ะบ่บ่การู้เงนิขนาดเลัก็ เรู้าตอ้ง
ไม่ลืัมว่าธุรู้กิจัขนาดเลั็กไม่สามารู้ถ้เข้าถึ้งเท่คโนโลัย่ท่่�ทั่นสมัย โรู้แท่เรู่้ยนน่าจัะ
บ่รู้รู้เท่าความยากลัำาบ่ากน่�ได้ โดยม่ส่วนรู่้วมในโครู้งการู้เศึรู้ษฐกิจัท้่องถิ้�นแลัะการู้
พัฒนาชีุมชีน สิ�งท่่�เพิ�มเติมขึ�นคือท่่�ปรู้ึกษาด้านเท่คนิคของม้ลันิธิโรู้ตารู่้ (Cadre) 
ม่หน้าท่่�สำาคัญให้ความช่ีวยเหลืัอสโมสรู้แลัะภาค ด้แลัโครู้งการู้บ่ริู้การู้ด้วยแนวท่าง
ดังกล่ัาว ธุรู้กิจัขนาดเล็ักทั่�วโลักจัะสามารู้ถ้ติดต่อหามิตรู้ท่่�เต็มใจัแลัะม่ปรู้ะสบ่การู้ณ์
จัากโรู้ตารู่้แลัะชีาวโรู้แท่เรู่้ยน ด้วยความรู้่วมมือน่� เรู้าสามารู้ถ้จััดเตรู่้ยมเส้นท่างท่่�
นำาไปส่้การู้เติบ่โตแลัะความสำาเร็ู้จั

	 จากเอกสารสว่น้หนึ้�ง	ขัองผู้่น้ำาที�ปรึกษาด้้าน้เทคนิ้ค	(Cadre)	ขัองมูลนิ้ธิ
โรติารีปี	 2020-21	 โด้ย	 จูเลียน่้า	 คอร์รีด้อร์	 กอน้ซึ่าเลส	 (Juliana	 Corredor	
González)	สมาชิุกขัองสโมสรอีคลับ	ลาติิโน้อเมริกา	ประเทศัเม็กซิึ่โก	
	 เธออาศััยอยู่ใน้โคลัมเบีย	 และเป็น้กรรมการบริหารขัององค์กรไม่
แสวงหาผ่ลกำาไรที�สนั้บสนุ้น้ชุุมชุน้ที�เปราะบาง	 เธอเป็น้วิศัวกรอุติสาหกรรมที�
เชีุ�ยวชุาญด้้าน้การจัด้การการติลาด้การเงิน้รายย่อย	และการเป็น้ผู้่ประกอบการ

ช่ีวิตเปน็เรืู้�องของวฏัิจัักรู้ แลัะเรู้าควรู้กำาหนดวา่เรู้าไปถ้งึจัดุใดในเรืู้�องเก่�ยวกับ่
ความเปน็ผู้้้นำา สิ�งน่�อาจัใหเ้บ่าะแสสำาหรัู้บ่คนรุู่้นต่อไป เรู้าไดเ้ปลั่�ยนจัากความ
ต้องการู้ความชีำานาญท่่�สมบ้่รู้ณ์แบ่บ่ ไปส่้การู้มุ่งเน้นไปท่่�ผู้ลัลััพธ์ หรืู้อบ่างท่่
อนาคตของเรู้าอาจัย้อนกลัับ่ไปเหมือนในอด่ตท่่�ผู่้านมา
 ฉันคิดถึ้ง ฟิลั เจ็ัคค์สัน (Phil Jackson) ผู้้ฝึ้กสอนรู้ะดบั่ตำานานของ
ท่่มบ่าสเก็ตบ่อลัชิีคาโก้บ้่ลัส์ (Chicago Bulls) แลัะท่่มลัอสเองเจัลัลิัสเลัเคอร์ู้ 
(Los Angeles Lakers) จัากความสำาเร็ู้จัของเขาคงไม่สามารู้ถ้ปฏิิเสธได้ว่าการู้
ได้แชีมป์ม่ความสำาคัญกับ่เขา (ครู้้ฝึก) อย่างไรู้ก็ตามรู้้ปแบ่บ่การู้สอนของเขา 
ช่ีวยให้นักก่ฬาเข้าใจัแลัะสนุกในการู้พัฒนาตนเอง จันเกิดความชีำานาญใน
รู้ะดับ่ส้งสุด 
 แจ็ัคสันม่ความสามารู้ถ้ท่่�น่าอัศึจัรู้รู้ย์ เขาสามารู้ถ้หยั�งรู้้้ศัึกยภาพ
ท่่�จัะพัฒนาอะไรู้ได้บ้่างในผู้้้เล่ันแต่ลัะคน เขามุ่งติดตามความรู้ับ่ผิู้ดชีอบ่ของ
แต่ลัะคนในการู้พัฒนาตัวเอง ผู้ลัลััพธ์จัากสิ�งเหล่ัาน่�รู้ว่มกับ่การู้สรู้้างวัฒนธรู้รู้ม
ของความเป็นพ่�น้องในท่่ม ท่ำาให้ปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จัท่่�อาจัถื้อได้ว่ายิ�งใหญ่ท่่�สุด
ใหญ่วงการู้ก่ฬา
 แนวคิดอ่กด้านหนึ�งจัากปรู้ะสบ่การู้ณ์ของแจ็ัคสัน คือต้องการู้ฝึก
ให้ผู้้้เล่ันของเขาม่การู้ตัดสินใจัท่่�ด่ในสนามแข่ง ด้วยการู้ฝึกฝน ศึึกษาจัากวิด่โอ
แลัะวิเครู้าะห์หารืู้อกันอย่างเข้มข้นหลัังการู้แข่งขัน แลัะฝึกสมาธิ จันสมาชิีก
ในท่่มเข้าใจัแนวธรู้รู้มชีาติของตัวเองแลัะให้ความรู่้วมมือในการู้เปล่ั�ยนแปลัง 
ด้วยวธ่ิดงักล่ัาวเขาได้กรู้ะจัายอำานาจัในตัดสินใจัให้ทุ่กคนได้ม่สว่นรู่้วม ทุ่กคน
ต่างเข้าใจัด่ว่าทุ่กสิ�งท่่�เขาท่ำาในสนามจัะสรู้้างผู้ลักรู้ะท่บ่ต่อปรู้ะสิท่ธิภาพของ
ท่่มในภาพรู้วม 
 ในเวลัาเด่ยวกัน สถ้านการู้ณ์โดยรู้วมของสมาชิีกในท่่มไม่เคยเส่ย
หาย แม้จัะมาจัากพื�นฐานท่่�แตกต่างกันหรืู้อมาจัากคนลัะปรู้ะเท่ศึ เป็นท่่�เข้าใจั
อยา่งชัีดเจันว่าทุ่กคนมาอย้ใ่นจุัดน่�เพื�อแฟนคลัับ่นับ่ล้ัานคนท่่�เฝ้ามองพวกเขา
ทุ่กๆ คืน แลัะเพื�อสรู้้างช่ีวงเวลัาท่่�ม่ความหมาย
 เพื�อเด็กท่่�จิัตใจัเจ็ับ่ปวดจัะได้รัู้บ่แรู้งบั่นดาลัท่่�ยิ�งใหญ่ท่่�จัะฝังลึักอย้่
ในหัวใจั  เพื�อผู้้้จััดการู้ท่่มอย่างตัวฉันท่่�จัะได้รัู้บ่ข้อม้ลัเชิีงลึักเก่�ยวกับ่พลัวัต  
ของกลุ่ัมจัากการู้ชีมการู้แข่งขัน เพื�อเพื�อนท่่�จัะม่โอกาสอย้่ใกลั้ชิีดกัน                
เพรู้าะชืี�นชีอบ่เกมสก่์ฬา หรืู้อเพื�อคนสว่นใหญท่่่�มาด้เพรู้าะความบ่นัเท่งิอยา่ง
แท้่จัริู้ง : ทุ่กคนมาด้การู้แข่งขันด้วยเหตุผู้ลัท่่�แตกต่างกันแลัะเป็นหน้าท่่�ของ
ท่่มท่่�จัะต้องทุ่่มเท่ทุ่กวันให้ด่ท่่�สุดเพื�อตอบ่สนองความคาดหวังเหล่ัานั�น เพรู้าะ
มันเป็นภาษาสากลัท่่�คนทั่�งโลักเข้าใจั
 การู้ถ้กเถ่้ยงท่่�ไมน่่าจัะเกดิขึ�นในสนามบ่าสเกต็บ่อลัท่ำาให้ฉันคิดวา่
ม่สิ�งท่่�สำาคัญ 3 ปรู้ะการู้สำาหรัู้บ่ผู้้้นำาในอนาคตของเรู้า : พวกเขาเข้าว่าใจัวิธ่
การู้นั�นสำาคัญพอๆ กับ่ผู้ลัลััพธ์ พวกเขาใช้ีรู้้ปแบ่บ่การู้จััดการู้แบ่บ่กรู้ะจัาย
อำานาจัแลัะม่สว่นรู่้วม แลัะใช้ีความหลัากหลัายท่างวัฒนธรู้รู้มในการู้แกปั้ญหา
ในรู้ะดับ่โลัก

มองไปข้้างหน้า : 

อนาคตข้องนกัลงทุนุการีเงน่

การล่้ดรอนส่ิ่ที่ธ่ (THE DISPOSSESSED)
ในป็ลัายปี็ 2019 ป็ระเทุศึทีุ�มีุ่ผ้้่เคลืั�อนย้ายมุ่ากต็ามุ่ลัำดับได้แก� 
(นับหน�วยต็�อล้ัานคน) :

1 ป็ระเทุศึซีัเรีย 6.6 ล้ัานคน
2 ป็ระเทุศึเวเนซ้ัเอลัา 3.7 ล้ัานคน
3 ป็ระเทุศึอัฟกาน่สถึาน 2.7 ล้ัานคน
4 ป็ระเทุศึซ้ัดานใต้็ 2.2 ล้ัานคน
5 ป็ระเทุศึเมีุ่ยนมุ่�า 1.1 ล้ัานคน

ข้อม้ล้จาก UNHCR

ความเป็็นผู้้้นำา (LEADERSHIP) 
โดัย โจ้เอล ออติติิน (By Joel Otin)

โจัเอลัแลัะฉัน กำาลัังถ้กเถ่้ยงกันเก่�ยวกับ่
เรืู้�องความเปน็ผู้้น้ำาอยา่งเอาจัรู้งิเอาจััง หลัังจัากท่่�เรู้า
เพิ�งจับ่การู้แข่งขันบ่าสเก็ตบ่อลัในช่ีวงเย็นท่่�อบ่อุ่น
ของไนโรู้บ่่ เรู้าเข้าส่้การู้แข่งขันเชิีงปรัู้ชีญาน่� ทั่�งๆ ท่่�
ปวดแขนขาแลัะอ่อนลั้าอย่างท่่�สุด ท่่มของเขาชีนะ
การู้แข่งขันบ่าสเก็ตบ่อลั แลัะฉันก็ม่ความมุ่งมั�นท่่�จัะ
เอาชีนะการู้ถ้กเถ่้ยงน่�ให้ได้เช่ีนกัน 

โจัเอลัเป็นชีาวสวิสโดยกำาเนิด เป็น
นักศึึกษาปริู้ญญาเอก วิจััยเรืู้�องสุขภาพในบ่ริู้ษัท่
รู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึท่่�เรู้าต่างท่ำางานให้ ฉันรู้้้จัักเขามา     ปีเศึษ สังเกตว่าเขาม่ความสามารู้ถ้ท่่�หายากด้านการู้วิเครู้าะห์แลัะ
เฉล่ัยวฉลัาดมาก เมื�อฉันเชิีญเขามารู่้วมในสโมสรู้            โรู้ตารู่้ เขาได้พิส้จัน์ด้านบ่วกในความเช่ี�ยวชีาญคล่ัองแคล่ัว 
แลัะสรู้้างความเปล่ั�ยนแปลังในคณะกรู้รู้มการู้โครู้งการู้บ่ริู้การู้ จันปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จัท่่�ยิ�งใหญ่

ในการู้การู้ถ้กเถ่้ยงกันของเรู้า ฉันให้เหตุผู้ลัเรืู้�องการู้บ่รู้รู้ลัุผู้ลัตามเป้าหมาย ว่าผู้้้นำาจัะต้องเข้าใจัผู้ลัลััพธ์ท่่�        
เกิดขึ�น “ผู้้้นำาต้องกำาหนดเป้าหมายชัีดเจัน แลัะมุ่งให้ท่่มงานดำาเนินการู้ให้บ่รู้รู้ลุัเป้าหมายท่่�กำาหนด” ฉันจิับ่นำ�าพลัาง     
พ้ดต่อว่า “ความสามารู้ถ้ของผู้้้นำา วัดตอนสุดท้่ายจัากผู้ลังานท่่�เขาหรืู้อเธอท่ำาสำาเร็ู้จั” 

โจัเอลัคว้าขวดนำ�าดื�มขึ�นสาดใส่หน้าของเขาเพื�อคลัายความรู้้อน แล้ัวแย้งว่า “ในท่างตรู้งกันข้าม การู้บ่รู้รู้ลุั
เป้าหมายของผู้้้นำา กำาหนดจัากคุณภาพของผู้้้คนแลัะความสามารู้ถ้ของเขาเหล่ัานั�นท่่�ผู้้้นำาได้รู้วบ่รู้วมมาในการู้ท่ำางาน
ต่างๆ” เขาแย้งว่า “คุณไม่สามารู้ถ้สอนความเป็นผู้้้นำาให้ใครู้ได้ – เพรู้าะผู้้้นำาเกิดจัากกรู้ะบ่วนการู้เรู่้ยนรู้้้อย่างต่อเนื�อง 
คุณต้องเริู้�มจัากการู้สรู้้างความเช่ี�ยวชีาญ หลัังจัากนั�นคุณจึังจัะค้นพบ่การู้เป็นผู้้้นำาในสาขานั�น” 
 ฉันไม่เห็นด้วยเพรู้าะ “ม่หลัักส้ตรู้สอนการู้เป็นผู้้้นำาจัำานวนหลัายรู้้อยหลัักส้ตรู้ ดำาเนินการู้โดยสถ้าบั่นท่่�       
น่าเชืี�อถื้อทั่�วโลัก” ฉันโต้กลัับ่โดยยึดมั�นในความคิดเห็นของฉัน “เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ท่่�หลัักส้ตรู้เหล่ัานั�นจัะผิู้ด
ทั่�งหมด” 

เขาโต้กลัับ่ โดยอธิบ่ายถึ้งความแตกต่างท่่�ชัีดเจันรู้ะหว่างทั่กษะการู้จััดการู้หรืู้อการู้บ่ริู้หารู้ กับ่สิ�งท่่�หลัายคน
เข้าใจัว่านั�นคือความเป็นผู้้้นำา

ในรู้ะหว่างท่่�เก็บ่ข้าวของ ฉันม่ความรู้้้สึกว่าฉันพ่ายแพ้เป็นครัู้�งท่่�สอง จึังลัองตั�งคำาถ้ามเชิีงโวหารู้กับ่โจัเอลัว่า 
แนวความคิดเรืู้�องการู้เป็นผู้้้นำาท่่�เขานำามาใช้ีนั�นล้ัวนมาจัากศึตวรู้รู้ษท่่�ผู่้านมา แล้ัวเขาเคยใช้ีเวลัาคิดเก่�ยวกับ่ลัักษณะของ
การู้เป็นผู้้้นำาในศึตวรู้รู้ษน่�บ้่างไหม?

เรู้ากลัา่วอำาลัากนัแลัะแยกยา้ยกันไป แตค่ำาถ้ามยงัค้างอย้ไ่ม่ม่คำาตอบ่ บ่างท่่คำาตอบ่อาจัจัะอย้ใ่นคำาถ้ามนั�นเอง 

ความเป็นผู้้้นำาความเป็นผู้้้นำา
14 มีนาคม-เมษายน 2564

อดีีตผู้้�ว่่าการภาค
โจ ออตตินิ	(Joe Otin)

ภัาค 9212 (ประเทศั	Eritrea,
Ethiopia, Kenya, and

South Sudan)
เป็น้ผู้่แทน้ขัองโรติารีใน้โปรแกรม

เพ่�อสิ�งแวด้ล้อมขัองสหประชุาชุาติิ
เป็น้ผู้่น้ำาระดั้บสูง	ขัองสำานั้กงาน้	

The Collective, บริษัทส่�อโฆษณา
ดิ้จิติอล, และเป็น้ประธาน้กรรมการ

บริหารขัอง Advertising
Standards Board of Kenya
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การย้ายถิ�น (MIGRATION)
โดัย เควนติิน โวดัอน (By Quentin Wodon)

การู้ยา้ยถิ้�นเปน็สว่นสำาคัญของมนษุยใ์นการู้ปรู้บั่ตัวใหเ้ข้ากบั่สิ�งแวดล้ัอมมานานกวา่พนัป ีแต่ในชีว่งหลัายสิบ่ปีท่่�
ผู่้านมา โลักกลัายเป็นโลักาภิวัตน์ (ผู้้้คนบ่นโลักสื�อสารู้แลัะรู้้้ข่าวสารู้กันได้อย่างทั่�วถ้ึง) แลัะเจัริู้ญกลัายเป็นชีุมชีนเมือง        
การู้ย้ายถิ้�นจึังเพิ�มขึ�นอย่างรู้วดเร็ู้ว 

สหปรู้ะชีาชีาติปรู้ะเมินว่า ม่ผู้้้ย้ายถิ้�นรู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึมากถึ้ง 272 ล้ัานคนในปี 2019 แลัะเพิ�มขึ�น 51 ล้ัานคน
นับ่จัากปี 2010 การู้ย้ายถิ้�นภายในอย้ใ่นรู้ะดับ่ท่่�ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน แลัะคาดว่าจัะเพิ�มขึ�นต่อไป ท่่�เห็นชัีดคือยา้ยจัากชีนบ่ท่
เข้าไปในพื�นท่่�เมือง ปัจัจุับั่น 55% ของปรู้ะชีากรู้โลักอาศัึยอย้่ในเขตเมือง คาดกันว่าในปี 2050 จัะเพิ�มขึ�นเป็น 68%

การู้ย้ายถิ้�นได้ก่อให้เกิดปรู้ะโยชีน์อย่างมากสำาหรัู้บ่บุ่คคลัแลัะครู้อบ่ครัู้ว ไม่ว่าพวกเขาจัะย้ายไปอย้่ในปรู้ะเท่ศึ
ของตนหรืู้อเพื�อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในต่างปรู้ะเท่ศึ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเงินท่่�แรู้งงานข้ามชีาติส่งกลัับ่มาเป็นแหล่ังรู้ายได้
หลัักสำาหรัู้บ่ครู้อบ่ครัู้ว ท่ำาให้ผู้้้คนหลัายสิบ่ล้ัานคนแลัะอาจัจัะหลัายรู้้อยลัา้นคนหลุัดพ้นจัากความยากจันได้ การู้ย้ายถิ้�นแม้ว่า
จัะเป็นไปโดยสมัครู้ใจั แต่ก็ไม่ได้ม่ความเส่�ยงสำาหรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นแลัะครู้อบ่ครัู้วของพวกเขา แต่ในความสมดุลัมักเป็นพลัังบ่วก
สำาหรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นครู้อบ่ครัู้วแลัะชุีมชีนของพวกเขา

ในอนาคต สถ้านการู้ณ์อาจัแตกต่างออกไป ความยินด่ต้อนรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นจัะน้อยลัง ด้วยหลัายๆ ปัจัจััย รู้วมทั่�ง
ความตรู้ะหนักถึ้งจัำานวนการู้หลัั�งไหลัของผู้้้ท่่�ยา้ยถิ้�น โดยเฉพาะเมื�อม่จัำานวนมากมาย จัะกรู้ะท่บ่โอกาสการู้จ้ัางงานของคนใน
พื�นท่่� เรืู้�องน่�เป็นกรู้ณ่ถ้กเถ่้ยงกันในเอกสารู้ต่พิมพ์ของนักวิชีาการู้ แลัะขึ�นอย้่กับ่สภาพแวดล้ัอมของท้่องถิ้�น อย่างไรู้ก็ตาม
ผู้ลักรู้ะท่บ่จัากการู้ย้ายถิ้�นจัำานวนมากม่แน่นอน ท่ำาให้รัู้ฐบ่าลักำาหนดข้อจัำากัดเก่�ยวกับ่การู้ย้ายถิ้�นรู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึ
ในขณะเด่ยวกันก็ม่ความกังวลัเก่�ยวกับ่การู้ย้ายถิ้�นภายในด้วย หากไม่ม่นโยบ่ายแลัะการู้วางแผู้นอย่างเหมาะสม ด้วยกำาลััง
ความสามารู้ถ้ของแต่ลัะเมือง โดยเฉพาะในปรู้ะเท่ศึท่่�ม่รู้ายได้ตำ�า ความสามารู้ถ้ในการู้รู้องรัู้บ่ผู้้้ท่่�ย้ายถิ้�นเข้ามาย่อมม่               
ความสามารู้ถ้จัำากัดกว่า ซึ�งม่ความเส่�ยงต่อการู้อย้่รู่้วมกันในสังคม
 อ่กปัญหาหนึ�งท่่�สำาคัญคือความเส่�ยงในการู้ถ้้กบั่งคับ่ให้ย้ายท่่�อย้่อาศัึย จัากรู้ายงานล่ัาสุดของกรู้รู้มาธิการู้
เก่�ยวกับ่ผู้้้ล่ั�ภัยของสหปรู้ะชีาชีาติ (UNHCR) ปรู้ะเมินไว้ว่า ปี 2019 ม่ผู้้้ล่ั�ภัยท่่�ถ้้กบั่งคับ่ให้ล่ั�ภัยจัำานวน 79.5 ล้ัานคน ในจัำานวน
น่�เป็นผู้้้ล่ั�ภัยข้ามแดน 26 ล้ัานคน แลัะ 45.7 ล้ัานคนเป็นผู้้้ย้ายถิ้�นภายใน (IDP : internally displaced persons) ม่จัำานวน 
4.2 ล้ัานคนเป็นผู้้้แสวงหาท่่�อย้่ใหม่ แลัะเกือบ่ 4 ล้ัานคนเป็นชีาวเวเนซ้เอลัาท่่�ย้ายถิ้�นออกไปต่างปรู้ะเท่ศึ นับ่เป็นตัวเลัขท่่�
เพิ�มขึ�นอยา่งนา่ตกใจัเมื�อเปรู่้ยบ่เท่่ยบ่ตัวเลัขของผู้้ท่้่�ถ้้กบั่งคับ่ให้ยา้ยท่่�อย้อ่าศัึยในป ี2010 ซึ�งม่จัำานวน 41.1 ล้ัานคน โดยรู้วม
แล้ัว ในชี่วงท่ศึวรู้รู้ษท่่�ผู่้านมาม่ผู้้้พลััดถิ้�นใหม่ 100 ล้ัานคน (บ่างคนเดินท่างกลัับ่ภ้มิลัำาเนาแลั้ว) ปรู้ะกอบ่ด้วย ผู้้้ล่ั�ภัย                      
ผู้้้ย้ายถิ้�นภายในปรู้ะเท่ศึ แลัะ “บุ่คคลัอื�นท่่�น่ากังวลั” (คำาศัึพท์่เฉพาะของ UNHCR) ซึ�งเป็นกลุ่ัมบุ่คคลัแลัะครู้อบ่ครัู้วท่่�            
เปรู้าะบ่างท่่�สุดในโลัก โชีครู้้ายท่่�ตัวเลัขของพวกเขาเหล่ัาน่�คาดว่าจัะเพิ�มส้งขึ�นอ่กในอนาคต ซึ�งส่วนหนึ�งม่สาเหตุจัาก               
ผู้ลักรู้ะท่บ่ของการู้เปล่ั�ยนแปลังสภาพภ้มิอากาศึ

ความท้่าท่ายท่่�โลักจัะต้องเผู้ชิีญเก่�ยวกับ่กับ่การู้ย้ายถิ้�นในอนาคต โดยเฉพาะการู้ถ้้กบั่งคับ่ให้ย้ายถิ้�น จัะเป็น       
สิ�งท่่�น่ากลััว ไม่ได้หมายความว่าจัะเกิดขึ�นไม่ได้ หากแต่รัู้ฐบ่าลัแลัะองค์กรู้พัฒนารู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึต้องกำาหนดนโยบ่ายเพื�อ
ช่ีวยจััดการู้เรืู้�องการู้ไหลัเว่ยนของการู้ย้ายถิ้�น แลัะสนับ่สนุนการู้เจัริู้ญเติบ่โตของเมือง โดยวางโปรู้แกรู้มต่างๆ สำาหรัู้บ่            
ผู้้้ย้ายถิ้�น โดยเฉพาะเรืู้�องการู้ศึึกษา สุขภาพ แลัะการู้ป้องกันปัญหาสังคม ทุ่กภาคส่วนล้ัวนม่บ่ท่บ่าท่ท่่�สำาคัญ โดยเฉพาะ      
อย่างยิ�งปรู้ะชีาชีนทั่�วไปแลัะองค์กรู้ภาคสังคม รู้วมทั่�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ สามารู้ถ้สรู้้างสิ�งท่่�แตกต่างได้

โรู้แท่เรู่้ยนสามารู้ถ้ช่ีวยได้สองแนวท่าง แนวท่างแรู้กสามารู้ถ้พัฒนาโครู้งการู้ท่่�ให้ความช่ีวยเหลืัอผู้้้ยา้ยถิ้�น ผู้้้ล่ั�ภัย
แลัะ IDPs เมื�อปี 2019 ในวันโรู้ตารู่้ ท่่� United Nations ในเมืองนิวยอร์ู้ค โรู้แท่เรู่้ยนห้าคนแลัะศิึษย์เก่าทุ่นสันติภาพของ
โรู้ตารู่้ ได้รัู้บ่การู้ยกย่องผู้ลังานท่่�พวกเขาได้ดำาเนินการู้ในพื�นท่่� แลัะในปรู้ะเท่ศึเยอรู้มัน เบ่อร์ู้น ฟิสเชีอร์ู้ (Bernd Fischer) 
เป็นผู้้้ให้ความช่ีวยเหลืัอกลุ่ัมกับ่ผู้้้ล่ั�ภัยหญิงชีาวซ่เรู่้ย ด้วยการู้ช่ีวยด้แลัเด็กๆ ให้การู้อบ่รู้มด้านอาช่ีพ รู้วมทั่�งให้คำาปรึู้กษาด้วย
ภาษาถิ้�นของพวกเขา, ในบั่งคลัาเท่ศึ ฮะซินา รู้าแมน (Hasina Rahman) ช่ีวยผู้้้ล่ั�ภัยชีาวโรู้ฮ่ยาผู่้านศ้ึนย์บ่ำาบั่ดผู้้้ป่วยนอก 
ในอินโดเนเซ่ย เอซ โรู้บิ่น (Ace Robin) ให้บ่ริู้การู้ฉุกเฉินแก่ชุีมชีนเพื�อบ่รู้รู้เท่าผู้ลักรู้ะท่บ่จัากแผู่้นดินไหว โดยการู้ให้ท่่�พัก
ชัี�วครู้าวแลัะบ่ริู้การู้อื�นๆ , ท่่�ปรู้ะเท่ศึตุรู้ก่ ลิัค คารัู้นเคค สเปน่ (Ilge Karancak-Splane) ช่ีวยผู้้้ล่ั�ภัยชีาวซ่เรู่้ย ให้อาศัึยอย้่
ในแคมป ์มอบ่รู้องเท่า้แลัะถ้งุเท่า้ให ้ต่อมายงัไดช่้ีวยเหลัอืเรืู้�องสขุภาพแลัะการู้ศึึกษา ท่่�เลับ่านอน ล้ัเซ่ยน เฮเวอรู้ท์่ (Lucienne 
Heyworth) ท่ำางานรู่้วมกับ่ผู้้้ล่ั�ภัย เก่�ยวกับ่การู้ให้การู้ศึึกษาในกรู้ณ่ฉุกเฉิน, ในปรู้ะเท่ศึบ่รู้าซิลั เวนเดอร์ู้ไรู้ ลิัมา ซานตานา 
(Vanderlei Lima Santana) ต้อนรัู้บ่แลัะด้แลัผู้้้ล่ั�ภัยชีาวเวเนซ้ล่ัา เรืู้�องรู้าวของบุ่คคลัตัวอย่างท่่�เกิดขึ�นทั่�งหมดน่�ล้ัวนแสดง
ให้เห็นว่า ชีาวโรู้แท่เรู่้ยนแลัะสโมสรู้โรู้ตารู่้สามารู้ถ้สรู้้างความแตกต่างได้อย่างไรู้

แนวท่างท่่�สองท่่�โรู้แท่เรู่้ยนแลัะสโมสรู้ของพวกเขาสามารู้ถ้ช่ีวยได้นั�น อาจัจัะม่ไม่โดดเด่นนัก แต่ก็ไม่ได้ม่ความ
สำาคัญไมน้่อยไปกว่ากัน: ได้แก่การู้สรู้า้งความตรู้ะหนกัรู้้้แลัะท่ำาหน้าท่่�เป็นผู้้้สนับ่สนุน เพรู้าะความเตม็ใจัของบ่คุคลัแลัะชีมุชีน
ในการู้ต้อนรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นอาจัลัดน้อยถ้อยลัง เพรู้าะการู้รัู้บ่รู้้้ทั่�วไปว่าการู้หลัั�งไหลัของผู้้้ย้ายถิ้�นอาจัส่งผู้ลัเส่ยต่อชุีมชีนเดิม ซึ�ง
ในความจัริู้งแล้ัว ผู้ลัการู้ศึึกษาท่างวิชีาการู้ช่ี�ให้เห็นว่าผู้้้ย้ายถิ้�นมักส่งผู้ลัด่ต่อชุีมชีนใหม่ของพวกเขา แม้ว่าจัะม่ความเส่�ยงท่่�
จัะเกิดผู้ลัเส่ย แต่ก็สามารู้ถ้จััดการู้ได้ โรู้แท่เรู่้ยนแลัะสโมสรู้ของพวกเขาสามารู้ถ้สรู้้างความตรู้ะหนักรู้้้เรืู้�องน่�แก่ตนเองแลัะ
คนอื�นๆ ด้วยวิธ่ง่ายๆ เช่ีน การู้รู่้วมรัู้บ่ปรู้ะท่านอาหารู้หรืู้อการู้สนท่นากับ่ผู้้้ล่ั�ภัย การู้จััดงานกลัางคืนด้หนังเพื�อชีมสารู้คด่ท่่�           
ยอดเย่�ยมรู่้วมกัน หรืู้อให้โอกาสผู้้้ล่ั�ภัยเหล่ัานั�นได้เล่ัาถึ้งปรู้ะสบ่การู้ณ์ของพวกเขาในการู้ปรู้ะชุีมของสโมสรู้โรู้ตารู่้ในท้่องถิ้�น
แลัะสถ้านท่่�อื�นๆ การู้ไดเ้รู่้ยนรู้้้จัากผู้้้ล่ั�ภัยท่่�อาศัึยอย้ท่่่ามกลัางชุีมชีน ท่ำาให้เรู้าสามารู้ถ้ช่ีวยเปล่ั�ยนความคิดแลัะจิัตใจัของคนใน
ชุีมชีน รู้วมถึ้งตัวของเรู้าเองด้วย
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อดีัติ (THE PAST)
โดัย เจ้ฟฟรีย์ จ้อห์นสััน (By Geoffrey Johnson)

 ในเดือนสิงหาคมในวันครู้บ่รู้อบ่ 100 ปีของการู้ให้สัตยาบั่นของ 19th Amendment 
(บ่ท่บั่ญญัติท่่�ให้สิท่ธิ�ผู้้้หญิงในอเมริู้กาม่สิท่ธิ�เลืัอกตั�ง) กลัอเรู่้ย สไตเนม 1 (Gloria Steinem) ได้          
ปรู้ากฏิตัวในรู้ายการู้ PBS NewsHour พรู้้อมกับ่กล่ัาวเตือนว่า “ม่อย้ส่องสิ�งคือปรู้ะวัติศึาสตร์ู้แลัะอด่ต” 
เธอกล่ัาว “แลัะมันไม่เหมือนกัน”
 เก้าสิบ่ปีท่่�ผู่้านมา คาร์ู้ลั เบ่คเกอร์ู้ 2 (Carl Becker ) นักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้แลัะนักศึึกษาปรู้ะวัติ
ของปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ จัากมหาวิท่ยาลััยคอร์ู้แนลั ม่แนวคิดท่่�แตกต่างเช่ีนเด่ยวกันน่� เขายืนยันว่า
ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ม่สองรู้้ปแบ่บ่ รู้้ปแบ่บ่แรู้กคือ – เรืู้�องจัริู้งในอด่ตกาลั - หมายถึ้ง “ลัำาดับ่ตามความเป็น
จัริู้งของเหตุการู้ณ์ท่่�ครัู้�งหนึ�งเคยเกิดขึ�น” เป็นสิ�งท่่�ยังคงอย้่ “แน่นอนแลัะไม่เปล่ั�ยนแปลัง – เป็นอะไรู้ท่่�
เรู้าเคยกรู้ะท่ำา หรืู้อกล่ัาวถึ้งสิ�งนั�นๆ”
 ในท่างตรู้งกันข้าม “ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ คือความท่รู้งจัำาของสิ�งท่่�ถ้้กพ้ดถึ้งหรืู้อถ้้กกรู้ะท่ำา” ไม่ใช่ี
จัากสิ�งนั�นด้วยตัวมันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ�งไม่เหมือนอด่ต ซึ�งตายตัว แต่ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้จัะไม่คงท่่�         
เบ่คเกอร์ู้ ยืนยัน มันคือ “ความเชืี�อมโยง ท่่�เปล่ั�ยนแปลังได้ตลัอดเวลัา โดยตอบ่สนองต่อการู้เพิ�มหรืู้อ
การู้เปล่ั�ยนแปลังของความรู้้้” – แลัะ (ขอเพิ�มเติม) ตอบ่สนองต่อการู้เปล่ั�ยนแปลังด้านทั่ศึนคติมุมมอง
ของนักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ 
 บ่าบ่ารู่้า ท้่ชีแมน 3 (Barbara Tuchman) ได้ยอมรัู้บ่ ขณะพ้ดคุยกับ่กลุ่ัมนักศึึกษาจัาก
วิท่ยาลััย City College of New York เก่�ยวกับ่หนังสือ The Guns of August เล่ัาถึ้ง “ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้” 
ของเธอในชีว่งเริู้�มตน้สปัดาหแ์รู้กของสงครู้ามโลักครัู้�งท่่� 1 ในป ี1962 เธอใหนั้กศึึกษาด้ดรู้รู้ชีน่บ่ตัรู้ท่่�เธอ
เข่ยนจัำานวนเป็นพันฉบั่บ่ เป็นข้อม้ลัท่่�รู้วบ่รู้วมรู้ะหว่างการู้วิจััยเพื�อปรู้ะพันธ์หนังสือ “ปรู้ะวัติศึาสตรู้์        
ถ้้กเข่ยนจัากดรู้รู้ชีน่บั่ตรู้ท่่�ฉันเลืัอกท่่�จัะมาเอามาใช้ี” เธอกลัา่ว “แลัะเปน็ไปตามลัำาดับ่ท่่�ฉันจััดเรู่้ยงเอง” 
 จัะสังเกตว่า ท้่ชีแมน ใช้ีคำาว่า “ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้” ไม่ใช่ี “อด่ต” เมื�อพ้ดคุยกับ่นักศึึกษา               
เช่ีนเด่ยวกับ่เบ่คเกอรู้ ์เธอเข้าใจัความแตกตา่งของคำาสองคำาน่� เช่ีนเด่ยวกับ่ สไตเนม (Steinem) เมื�อเธอ
เสนอข้อความเตือนในเวลัาท่่�เหมาะสมในรู้ายการู้ the NewsHour – ท่่�ว่าในเวลัาท่่�เหมาะสม เพรู้าะว่า 

อดีตอดีต

1
นักก่จำกรรมุ่ ผ้้่ป็ระพัิ่นธ์ ผ้้่สนับสน่นส่ทุธ่สต็รี 
นักข้�าว สไต็เนมุ่ เป็็นผ้้่ร�วมุ่ก�อตั็�งวารสาร Ms. 

2
ข้้อสังเกต่็การณ์์ข้องเบคเกอร์ ป็รากฎใน
ส่นทุรพิ่จำน์ใน ปี็ 1931 “ทุ่กๆ คนเป็็น    
นักป็ระวัต่็ศึาสต็ร์ข้องต็นเอง”

3
ทุ้ช้แมุ่นเสียชี้ว่ต็ในปี็ 1989 เธอได้รับหน่�งใน
สองข้องรางวัลั Pulitzer Prizes ข้องเธอ
จำากงานเขี้ยนเรื�อง The Guns of August

4
วารสาร New York Times ร่เร่�มุ่ 1619 
Project เกี�ยวกับผ่ลักระทุบระยะยาวข้องการ
เป็็นทุาสในสหรัฐอเมุ่ร่กา ในปี็ 2019

5 
ป็ระธานาธ่บดีโดนัลัด์ ทุรัมุ่ป์็ เผ่ยแพิ่ร� 1776 
Commission ในฤด้ใบไมุ้่ร�วงทีุ�ผ่�านมุ่า ทีุ� 
the National Archives

6 
เบรดดี� (circa 1823-96) ถึ�ายภาพิ่
สงครามุ่กลัางเมืุ่อง แลัะเรื�องราวทีุ�โดดเด�นใน
ศึต็วรรษทีุ� 19 ข้องอเมุ่ร่กา

7 
ไวท์ุแมุ่น (1819-92) อ่ทุ่ศึชี้ว่ต็ เขี้ยนแลัะ
แก้ไข้แลัะเผ่ยแพิ่ร�งานเขี้ยน Leaves of 
Grass 

8 
อับราฮัิมุ่ ซัาป็ร้เดอร์ ถึ�ายภาพิ่ยนต็ร์สำหรับ
ครอบครัวทีุ�แสดงภาพิ่การลัอบสังหาร 
ป็ระธานาธ่บดี จำอห์น เอฟ เคเนดี

การย้ายถิ�น (MIGRATION)
โดัย เควนติิน โวดัอน (By Quentin Wodon)

การู้ยา้ยถิ้�นเปน็สว่นสำาคัญของมนษุยใ์นการู้ปรู้บั่ตัวใหเ้ข้ากบั่สิ�งแวดล้ัอมมานานกวา่พนัป ีแต่ในชีว่งหลัายสิบ่ปีท่่�
ผู่้านมา โลักกลัายเป็นโลักาภิวัตน์ (ผู้้้คนบ่นโลักสื�อสารู้แลัะรู้้้ข่าวสารู้กันได้อย่างทั่�วถ้ึง) แลัะเจัริู้ญกลัายเป็นชีุมชีนเมือง        
การู้ย้ายถิ้�นจึังเพิ�มขึ�นอย่างรู้วดเร็ู้ว 

สหปรู้ะชีาชีาติปรู้ะเมินว่า ม่ผู้้้ย้ายถิ้�นรู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึมากถึ้ง 272 ล้ัานคนในปี 2019 แลัะเพิ�มขึ�น 51 ล้ัานคน
นับ่จัากปี 2010 การู้ย้ายถิ้�นภายในอย้ใ่นรู้ะดับ่ท่่�ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน แลัะคาดว่าจัะเพิ�มขึ�นต่อไป ท่่�เห็นชัีดคือยา้ยจัากชีนบ่ท่
เข้าไปในพื�นท่่�เมือง ปัจัจุับั่น 55% ของปรู้ะชีากรู้โลักอาศัึยอย้่ในเขตเมือง คาดกันว่าในปี 2050 จัะเพิ�มขึ�นเป็น 68%

การู้ย้ายถิ้�นได้ก่อให้เกิดปรู้ะโยชีน์อย่างมากสำาหรัู้บ่บุ่คคลัแลัะครู้อบ่ครัู้ว ไม่ว่าพวกเขาจัะย้ายไปอย้่ในปรู้ะเท่ศึ
ของตนหรืู้อเพื�อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในต่างปรู้ะเท่ศึ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเงินท่่�แรู้งงานข้ามชีาติส่งกลัับ่มาเป็นแหล่ังรู้ายได้
หลัักสำาหรัู้บ่ครู้อบ่ครัู้ว ท่ำาให้ผู้้้คนหลัายสิบ่ล้ัานคนแลัะอาจัจัะหลัายรู้้อยลัา้นคนหลุัดพ้นจัากความยากจันได้ การู้ย้ายถิ้�นแม้ว่า
จัะเป็นไปโดยสมัครู้ใจั แต่ก็ไม่ได้ม่ความเส่�ยงสำาหรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นแลัะครู้อบ่ครัู้วของพวกเขา แต่ในความสมดุลัมักเป็นพลัังบ่วก
สำาหรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นครู้อบ่ครัู้วแลัะชุีมชีนของพวกเขา

ในอนาคต สถ้านการู้ณ์อาจัแตกต่างออกไป ความยินด่ต้อนรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นจัะน้อยลัง ด้วยหลัายๆ ปัจัจััย รู้วมทั่�ง
ความตรู้ะหนักถึ้งจัำานวนการู้หลัั�งไหลัของผู้้้ท่่�ยา้ยถิ้�น โดยเฉพาะเมื�อม่จัำานวนมากมาย จัะกรู้ะท่บ่โอกาสการู้จ้ัางงานของคนใน
พื�นท่่� เรืู้�องน่�เป็นกรู้ณ่ถ้กเถ่้ยงกันในเอกสารู้ต่พิมพ์ของนักวิชีาการู้ แลัะขึ�นอย้่กับ่สภาพแวดล้ัอมของท้่องถิ้�น อย่างไรู้ก็ตาม
ผู้ลักรู้ะท่บ่จัากการู้ย้ายถิ้�นจัำานวนมากม่แน่นอน ท่ำาให้รัู้ฐบ่าลักำาหนดข้อจัำากัดเก่�ยวกับ่การู้ย้ายถิ้�นรู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึ
ในขณะเด่ยวกันก็ม่ความกังวลัเก่�ยวกับ่การู้ย้ายถิ้�นภายในด้วย หากไม่ม่นโยบ่ายแลัะการู้วางแผู้นอย่างเหมาะสม ด้วยกำาลััง
ความสามารู้ถ้ของแต่ลัะเมือง โดยเฉพาะในปรู้ะเท่ศึท่่�ม่รู้ายได้ตำ�า ความสามารู้ถ้ในการู้รู้องรัู้บ่ผู้้้ท่่�ย้ายถิ้�นเข้ามาย่อมม่               
ความสามารู้ถ้จัำากัดกว่า ซึ�งม่ความเส่�ยงต่อการู้อย้่รู่้วมกันในสังคม
 อ่กปัญหาหนึ�งท่่�สำาคัญคือความเส่�ยงในการู้ถ้้กบั่งคับ่ให้ย้ายท่่�อย้่อาศัึย จัากรู้ายงานล่ัาสุดของกรู้รู้มาธิการู้
เก่�ยวกับ่ผู้้้ล่ั�ภัยของสหปรู้ะชีาชีาติ (UNHCR) ปรู้ะเมินไว้ว่า ปี 2019 ม่ผู้้้ล่ั�ภัยท่่�ถ้้กบั่งคับ่ให้ล่ั�ภัยจัำานวน 79.5 ล้ัานคน ในจัำานวน
น่�เป็นผู้้้ล่ั�ภัยข้ามแดน 26 ล้ัานคน แลัะ 45.7 ล้ัานคนเป็นผู้้้ย้ายถิ้�นภายใน (IDP : internally displaced persons) ม่จัำานวน 
4.2 ล้ัานคนเป็นผู้้้แสวงหาท่่�อย้่ใหม่ แลัะเกือบ่ 4 ล้ัานคนเป็นชีาวเวเนซ้เอลัาท่่�ย้ายถิ้�นออกไปต่างปรู้ะเท่ศึ นับ่เป็นตัวเลัขท่่�
เพิ�มขึ�นอยา่งนา่ตกใจัเมื�อเปรู่้ยบ่เท่่ยบ่ตัวเลัขของผู้้ท่้่�ถ้้กบั่งคับ่ให้ยา้ยท่่�อย้อ่าศัึยในป ี2010 ซึ�งม่จัำานวน 41.1 ล้ัานคน โดยรู้วม
แล้ัว ในชี่วงท่ศึวรู้รู้ษท่่�ผู่้านมาม่ผู้้้พลััดถิ้�นใหม่ 100 ล้ัานคน (บ่างคนเดินท่างกลัับ่ภ้มิลัำาเนาแลั้ว) ปรู้ะกอบ่ด้วย ผู้้้ล่ั�ภัย                      
ผู้้้ย้ายถิ้�นภายในปรู้ะเท่ศึ แลัะ “บุ่คคลัอื�นท่่�น่ากังวลั” (คำาศัึพท์่เฉพาะของ UNHCR) ซึ�งเป็นกลุ่ัมบุ่คคลัแลัะครู้อบ่ครัู้วท่่�            
เปรู้าะบ่างท่่�สุดในโลัก โชีครู้้ายท่่�ตัวเลัขของพวกเขาเหล่ัาน่�คาดว่าจัะเพิ�มส้งขึ�นอ่กในอนาคต ซึ�งส่วนหนึ�งม่สาเหตุจัาก               
ผู้ลักรู้ะท่บ่ของการู้เปล่ั�ยนแปลังสภาพภ้มิอากาศึ

ความท้่าท่ายท่่�โลักจัะต้องเผู้ชิีญเก่�ยวกับ่กับ่การู้ย้ายถิ้�นในอนาคต โดยเฉพาะการู้ถ้้กบั่งคับ่ให้ย้ายถิ้�น จัะเป็น       
สิ�งท่่�น่ากลััว ไม่ได้หมายความว่าจัะเกิดขึ�นไม่ได้ หากแต่รัู้ฐบ่าลัแลัะองค์กรู้พัฒนารู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึต้องกำาหนดนโยบ่ายเพื�อ
ช่ีวยจััดการู้เรืู้�องการู้ไหลัเว่ยนของการู้ย้ายถิ้�น แลัะสนับ่สนุนการู้เจัริู้ญเติบ่โตของเมือง โดยวางโปรู้แกรู้มต่างๆ สำาหรัู้บ่            
ผู้้้ย้ายถิ้�น โดยเฉพาะเรืู้�องการู้ศึึกษา สุขภาพ แลัะการู้ป้องกันปัญหาสังคม ทุ่กภาคส่วนล้ัวนม่บ่ท่บ่าท่ท่่�สำาคัญ โดยเฉพาะ      
อย่างยิ�งปรู้ะชีาชีนทั่�วไปแลัะองค์กรู้ภาคสังคม รู้วมทั่�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ สามารู้ถ้สรู้้างสิ�งท่่�แตกต่างได้

โรู้แท่เรู่้ยนสามารู้ถ้ช่ีวยได้สองแนวท่าง แนวท่างแรู้กสามารู้ถ้พัฒนาโครู้งการู้ท่่�ให้ความช่ีวยเหลืัอผู้้้ยา้ยถิ้�น ผู้้้ล่ั�ภัย
แลัะ IDPs เมื�อปี 2019 ในวันโรู้ตารู่้ ท่่� United Nations ในเมืองนิวยอร์ู้ค โรู้แท่เรู่้ยนห้าคนแลัะศิึษย์เก่าทุ่นสันติภาพของ
โรู้ตารู่้ ได้รัู้บ่การู้ยกย่องผู้ลังานท่่�พวกเขาได้ดำาเนินการู้ในพื�นท่่� แลัะในปรู้ะเท่ศึเยอรู้มัน เบ่อร์ู้น ฟิสเชีอร์ู้ (Bernd Fischer) 
เป็นผู้้้ให้ความช่ีวยเหลืัอกลุ่ัมกับ่ผู้้้ล่ั�ภัยหญิงชีาวซ่เรู่้ย ด้วยการู้ช่ีวยด้แลัเด็กๆ ให้การู้อบ่รู้มด้านอาช่ีพ รู้วมทั่�งให้คำาปรึู้กษาด้วย
ภาษาถิ้�นของพวกเขา, ในบั่งคลัาเท่ศึ ฮะซินา รู้าแมน (Hasina Rahman) ช่ีวยผู้้้ล่ั�ภัยชีาวโรู้ฮ่ยาผู่้านศ้ึนย์บ่ำาบั่ดผู้้้ป่วยนอก 
ในอินโดเนเซ่ย เอซ โรู้บิ่น (Ace Robin) ให้บ่ริู้การู้ฉุกเฉินแก่ชุีมชีนเพื�อบ่รู้รู้เท่าผู้ลักรู้ะท่บ่จัากแผู่้นดินไหว โดยการู้ให้ท่่�พัก
ชัี�วครู้าวแลัะบ่ริู้การู้อื�นๆ , ท่่�ปรู้ะเท่ศึตุรู้ก่ ลิัค คารัู้นเคค สเปน่ (Ilge Karancak-Splane) ช่ีวยผู้้้ล่ั�ภัยชีาวซ่เรู่้ย ให้อาศัึยอย้่
ในแคมป ์มอบ่รู้องเท่า้แลัะถ้งุเท่า้ให ้ต่อมายงัไดช่้ีวยเหลัอืเรืู้�องสขุภาพแลัะการู้ศึึกษา ท่่�เลับ่านอน ล้ัเซ่ยน เฮเวอรู้ท์่ (Lucienne 
Heyworth) ท่ำางานรู่้วมกับ่ผู้้้ล่ั�ภัย เก่�ยวกับ่การู้ให้การู้ศึึกษาในกรู้ณ่ฉุกเฉิน, ในปรู้ะเท่ศึบ่รู้าซิลั เวนเดอร์ู้ไรู้ ลิัมา ซานตานา 
(Vanderlei Lima Santana) ต้อนรัู้บ่แลัะด้แลัผู้้้ล่ั�ภัยชีาวเวเนซ้ล่ัา เรืู้�องรู้าวของบุ่คคลัตัวอย่างท่่�เกิดขึ�นทั่�งหมดน่�ล้ัวนแสดง
ให้เห็นว่า ชีาวโรู้แท่เรู่้ยนแลัะสโมสรู้โรู้ตารู่้สามารู้ถ้สรู้้างความแตกต่างได้อย่างไรู้

แนวท่างท่่�สองท่่�โรู้แท่เรู่้ยนแลัะสโมสรู้ของพวกเขาสามารู้ถ้ช่ีวยได้นั�น อาจัจัะม่ไม่โดดเด่นนัก แต่ก็ไม่ได้ม่ความ
สำาคัญไมน้่อยไปกว่ากัน: ได้แก่การู้สรู้า้งความตรู้ะหนกัรู้้้แลัะท่ำาหน้าท่่�เป็นผู้้้สนับ่สนุน เพรู้าะความเตม็ใจัของบ่คุคลัแลัะชีมุชีน
ในการู้ต้อนรัู้บ่ผู้้้ย้ายถิ้�นอาจัลัดน้อยถ้อยลัง เพรู้าะการู้รัู้บ่รู้้้ทั่�วไปว่าการู้หลัั�งไหลัของผู้้้ย้ายถิ้�นอาจัส่งผู้ลัเส่ยต่อชุีมชีนเดิม ซึ�ง
ในความจัริู้งแล้ัว ผู้ลัการู้ศึึกษาท่างวิชีาการู้ช่ี�ให้เห็นว่าผู้้้ย้ายถิ้�นมักส่งผู้ลัด่ต่อชุีมชีนใหม่ของพวกเขา แม้ว่าจัะม่ความเส่�ยงท่่�
จัะเกิดผู้ลัเส่ย แต่ก็สามารู้ถ้จััดการู้ได้ โรู้แท่เรู่้ยนแลัะสโมสรู้ของพวกเขาสามารู้ถ้สรู้้างความตรู้ะหนักรู้้้เรืู้�องน่�แก่ตนเองแลัะ
คนอื�นๆ ด้วยวิธ่ง่ายๆ เช่ีน การู้รู่้วมรัู้บ่ปรู้ะท่านอาหารู้หรืู้อการู้สนท่นากับ่ผู้้้ล่ั�ภัย การู้จััดงานกลัางคืนด้หนังเพื�อชีมสารู้คด่ท่่�           
ยอดเย่�ยมรู่้วมกัน หรืู้อให้โอกาสผู้้้ล่ั�ภัยเหล่ัานั�นได้เล่ัาถึ้งปรู้ะสบ่การู้ณ์ของพวกเขาในการู้ปรู้ะชุีมของสโมสรู้โรู้ตารู่้ในท้่องถิ้�น
แลัะสถ้านท่่�อื�นๆ การู้ไดเ้รู่้ยนรู้้้จัากผู้้้ล่ั�ภัยท่่�อาศัึยอย้ท่่่ามกลัางชุีมชีน ท่ำาให้เรู้าสามารู้ถ้ช่ีวยเปล่ั�ยนความคิดแลัะจิัตใจัของคนใน
ชุีมชีน รู้วมถึ้งตัวของเรู้าเองด้วย
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โดย
เควนต่น โวดอน (Quentin Wodon)

16 มีนาคม-เมษายน 2564

เคว่นิตินิ	โว่ดีอนิ	
(Quentin Wodon)

	น้ายกสโมสรโรติารี
วอชิุงตัิน้โกลบอล	ดี้.ซีึ่

ผู้่น้ำาด้้าน้เศัรษฐกิจขัองธน้าคารโลก
เขัาเป็น้ผู้่น้ำาสร้างกลุ่มปฏิิบัติิการโรติารี

(Rotary Action Group)
ที�ให้ความสำาคัญเร่�องผู้่ลี�ภััย
การบังคับการเคล่�อน้ย้าย

และผู้่ย้ายถิ�น้
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ผู้่ว่าการภัาค 4	ภัาค	ปี 2564 – 65
ผ่วล.ผ่ศั.ด้ร.จารีศัรี	กุลศิัริปัญโญ (ภัาค 3340)

ผ่วล.ไพกิจ	ฮุน้พงษ์สิมาน้น้ท์ (ภัาค 3330)
ผ่วล.ศั.คลินิ้ก	น้พ.วิรุณ	บุญนุ้ชุ	(ภัาค 3350)

ผ่วล.จิระยุทธ	หิรัณยวัฒน์้ (ภัาค 3360)
พร้อมภัรรยา เข้ัาพบท่าน้พิชัุย	รัติติกุล

เพ่�อแน้ะน้ำาตัิว ใน้วัน้ที� 17	มีน้าคม 2564

เชุ่น้เดี้ยวกับตัิวละคร Billy Pilgrim	 ขัอง Kurt
Vonnegut, เจฟฟรีย์ จอห์์นิสันิ	 (Geoffrey
Johnson) บรรณาธิการอาวุโส, บางครั�งเขัา
เสม่อน้เป็น้ผู้่อยู่เหน่้อกาลเวลา

ในยุคสมัยของ “ความจัริู้งท่่�เกินเลัย” ท่่�เป็นอย้่น่� “ข้อเท็่จัจัริู้งท่างเลืัอก” จัะเป็นสิ�งท่่� “คงอย้่นิรัู้นดรู้” 
ทั่�งปรู้ะวัติศึาสตร์ู้แลัะผู้ลัลััพธ์ท่่�เกิดขึ�น การู้แยกแยะรู้ะหว่างปรู้ะวัติศึาสตร์ู้แลัะเรืู้�องรู้าวในอด่ต จัะม่
ความสำาคัญตรู้าบ่เท่่าท่่�เคยม่มา
 จัากเรืู้�องท่่�เกิดการู้โต้เถ่้ยงกันในปัจัจุับั่น ตัวอย่างเช่ีน 1619 Project 4 (สหรัู้ฐอเมริู้กาเป็น
ชีาติท่่�สถ้าปนาขึ�นมา ด้วยอุดมคติแลัะความเท็่จั) ต่อเนื�องมาถึ้ง 1776 Commission 5 (“เยาวชีนของ
เรู้าได้รัู้บ่การู้สอนให้รัู้กอเมริู้กา ด้วยหัวใจัแลัะจิัตวิญญาณ”) ปรู้ะชีาชีนอาจัคาดหวังว่าจัะม่ผู้้้ตัดสิน
สามารู้ถ้ใช้ีกฎความเป็นกลัาง ช่ี�ขาดได้จัริู้งๆ ว่าอะไรู้คือสิ�งท่่�เกิดขึ�นหรืู้อไม่ได้เกิดขึ�น ในอด่ตของอเมริู้กา 
ม่การู้อภิปรู้ายท่างเลืัอกน่�มานานแล้ัวเมื�อ 150 ปีท่่�ผู่้านมา แมท่ธิว เบ่รู้ดด่� 6 แลัะ วอลัท์่ ไวท์่แมน 7

คิดว่าม่คำาตอบ่ นั�นคือภาพถ่้าย “ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ท่่�ไม่สามารู้ถ้ม่การู้อุท่ธรู้ณ์” พยายามบ่อกสิ�งน่�ต่อคนท่่�
พยายามวิเครู้าะห์ฟิล์ัมภาพยนต์ของ ซาปรู้้เดอร์ู้ 8 (Zapruder film) ท่่�ลัะเฟรู้มซำ�าแล้ัวซำ�าเล่ัา 

หากพยายามหาวิธ่การู้อื�นๆ โดยจิันตนาการู้ว่า อด่ตเป็นเหมือนกับ่อนาคตของใครู้สักคน     
ริู้ชีาร์ู้ด ไวท์่ 9 (Richard White) เข่ยนคำาแนะนำาน่�ในหนังสือ Railroaded ซึ�งเป็นบั่นทึ่กรู้ายงาน         
การู้เดินท่างข้ามท่ว่ปของเขาว่า “เรู้าต้องคิดถึ้งอะไรู้ท่่�ไม่เกิดขึ�นในการู้คิดถึ้งเรืู้�องของปรู้ะวัติศึาสตร์ู้”  
เขาเข่ยนยกย่องข้อด่ของสิ�งท่่�ตรู้งข้ามกับ่ข้อเท็่จัจัริู้ง “การู้พิจัารู้ณาเฉพาะเรืู้�องท่่�เกิดขึ�น เป็นสิ�งท่่�ไม่        
ถ้้กต้อง เพรู้าะอด่ตเคยปรู้ะกอบ่ด้วยความเป็นไปได้ต่างๆ มากมาย แลัะงานส่วนหนึ�งของ                                 
นักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้คือ ท่ำาอย่างไรู้ให้มองเห็นสิ�งท่่�เป็นไปได้เหล่ัานั�น ไม่เช่ีนนั�นแล้ัว ทั่�งหมดท่่�เหลืัอให้                 
นักปรู้ะวัติศึาสตรู้์ต้องท่ำาก็คือการู้อธิบ่ายสิ�งท่่�หล่ักเล่ั�ยงไม่ได้ในปัจัจุับั่น .....การู้ปฏิิเสธเรืู้�องบั่งเอิญ               
ของอด่ต ท่ำาให้เรู้าไม่ได้รัู้บ่ท่างเลืัอกของอนาคต เพรู้าะปัจัจุับั่นก็คือ อด่ตของอนาคต”

ในขณะท่่�ไวท์่กำาลัังเล่ันสนุก กับ่สมมุติฐานของอนาคต คนอื�นๆ กลัับ่ใส่ใจัในการู้พิเครู้าะห์
ท่างเลืัอกของอด่ต “ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้คือรู้ะดับ่ของจิันตนาการู้ท่่�ยอดเย่�ยม” เป็นข้อเข่ยนของ เอนเนท่
กอรู้ด์อน-รู่้ด 10 (Annette Gordon-Reed ) ศึาสตรู้าจัารู้ยจ์ัากมหาวทิ่ยาลััยฮาวารู้ด์ ผู้้้ปรู้ะพนัธห์นงัสอื
สองเล่ัม ผู้้้จิันตนาการู้ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ใหม่สำาหรัู้บ่ ซอลัรู่้� เฮมิงส์ แลัะท่ายาท่ของเธอ แม้ว่ากว่า 200 ปี 
มาแล้ัว นักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ส่วนมากปฏิิเสธความเป็นไปได้ท่่�ว่า โท่มัส เจัฟเฟอสัน ม่บุ่ตรู้กับ่เฮมิงส์ ซึ�งเป็น
ท่าสคนหนึ�งของเขา ถึ้งกรู้ะนั�น กอร์ู้ดอน-รู่้ด อาศัึยเอกสารู้บั่นทึ่กหลัักฐานท่่�เชืี�อได้ จััดวางความเป็นไป
ได้ในอด่ตสำาหรัู้บ่เฮมิงส์ เก่�ยวกับ่ว่า เธอแลัะเจัฟเฟอร์ู้สัน นอกจัากม่บุ่ตรู้ด้วยกันแล้ัว ยังม่ความสัมพันธ์
กันนานกว่าส่�สิบ่ปี “คล้ัายอย้่กินกันเหมือนสาม่-ภรู้รู้ยา” วันน่� ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ท่่�จิันตนาการู้ขึ�นใหม่น่�         
ได้รัู้บ่ชัียชีนะแล้ัว 11

นอกเหนือจัากความไม่เปลั่�ยนแปลังแลั้ว อด่ตยังม่ลัักษณะพิเศึษอ่กอย่างหนึ�งคือ ม่ความ
สำาคัญลัดลัง “เหตุการู้ณ์ท่่�เกิดขึ�นเมื�อวานของเรู้าจัะลัดลัง แลัะเริู้�มเลืัอนลัาง” เป็นคำากล่ัาวของ                     
เบ่คเกอร์์ู้ “ดังนั�น ในมุมมองท่่�ยาวนานกว่าหลัายศึตวรู้รู้ษ แม้แต่เหตุการู้ณ์ท่่�โดดเด่นน่าปรู้ะทั่บ่ใจัท่่�สุด 
... ก็หล่ักเล่ั�ยงไม่พ้น ท่่�จัะจัางหายไปจัากคนรุู่้นหลััง ดั�งภาพจัำาลัองส่ซ่ดของภาพต้นฉบั่บ่”

ในแง่นั�น บ่างท่่ คาร์ู้ลั แซนด์เบ่อร์ู้ก 12 (Carl Sandburg) ก็พ้ดถ้้ก เขากล่ัาวว่า “ฉันจัะบ่อก
ให้ว่า อด่ตเหมือนถั้งใส่เถ้้าถ่้าน” เขาเข่ยนไว้ในวารู้สารู้ “ทุ่่งหญ้า (Prairie)” บ่ท่เปิดของหนังสือรู้วม        
บ่ท่กว่ Cornhuskers ของเขาในป ี1918 อยา่งไรู้ก็ตาม เฟรู้ดเดอรู้กิ ดักกลัาส 13 (Frederick Douglass) 
เห็นต่างว่า “มันไม่สายจันเกินไป ท่่�จัะกอบ่ก้้อด่ตกลัับ่มา” เขาบ่อกผู้้้ฟังจัำานวนมากท่่�เมืองนิวยอร์ู้คเมื�อ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1863 ในบ่ริู้บ่ท่ของเนื�อหาสำาคัญในการู้กล่ัาวสุท่รู้พจัน์ 5 สัปดาห์หลัังปรู้ะธานาธบิ่ด่
อับ่บ่รู้าฮัม ลิันคอล์ัน ลังนามปรู้ะกาศึปลัดปล่ัอยท่าสให้เป็นอิสรู้ภาพ คำาว่า “กอบ่ก้้” ของดักกลัาส         
ไม่ได้หมายเพ่ยงไดรัู้้บ่การู้จัดจัำาแลัะปรู้ะเมนิค่าใหมเ่ท่่านั�น แต่หมายถึ้งการู้ไดคื้นมา ภารู้กจิัเด่ยวกันนั�น
ได้ถ้้กนำาเสนอในวันน่� คือความจัำาเป็นในการู้สรู้้างความมั�นใจัว่า ความไม่เท่่าเท่่ยมกันในอด่ตจัะไม่         
เพ่ยงแค่ได้รัู้บ่คืนมา แต่ต้องได้รัู้บ่การู้แก้ไข แลัะอนาคตในอุดมคติท่่�เคยจิันตนาการู้ไว้นั�น จัะเกิดขึ�นจัริู้ง 
แลัะนั�นคือ อนาคตของอด่ต

อดีตอดีต

18 มีนาคม-เมษายน 2564

9
ไวท์ุ เป็็นอดีต็ป็ระธานข้ององค์กร             
นักป็ระวัต่็ศึาสต็ร์ข้องอเมุ่ร่กา

10
กอร์ดอน-รีด ตี็พ่ิ่มุ่พ์ิ่วารสาร Thomas 
Jefferson and Sally Hemings            
ในปี็ 1997 แลัะ The Hemingses of 
Monticello ปี็ 2008

11 
ผ่ลัต็รวจำพัิ่นธ่กรรมุ่ (DNA) ซ่ั�งเผ่ยแพิ่ร�         
ในปี็ 1998 ทุำให้เก่ดข้้อสงสัยเล็ักน้อยว�า 
เจำฟเฟอร์สันเป็็นพิ่�อข้องล้ักอย�างน้อยหน่�งคน
ข้องเฮิมุ่่งส์

12
แซันด์เบอร์ก (1878-1976) ได้รับรางวัลั
แรกจำากสามุ่รางวัลั Pulitzer Prizes         
ข้องเข้าจำากเรื�อง Cornhuskers

13
ดักกลัาส (1818-95) ได้กลั�าวคำป็ราศึรัย
ข้องเข้า ทีุ� New York’s Cooper Union 

เชนเดียวกับตัวละคร Billy Pilgrim ของ Kurt
Vonnegut, เจฟฟรีย จอหนสัน (Geoffrey
Johnson) บรรณาธิการอาวุโส, บางครั้งเขา
เสมือนเปนผูอยูเหนือกาลเวลาอดีตอดีต
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ผ่วล.ผ่ศั.ด้ร.จารีศัรี	กุลศิัริปัญโญ (ภัาค 3340)

ผ่วล.ไพกิจ	ฮุน้พงษ์สิมาน้น้ท์ (ภัาค 3330)
ผ่วล.ศั.คลินิ้ก	น้พ.วิรุณ	บุญนุ้ชุ	(ภัาค 3350)

ผ่วล.จิระยุทธ	หิรัณยวัฒน์้ (ภัาค 3360)
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เพ่�อแน้ะน้ำาตัิว ใน้วัน้ที� 17	มีน้าคม 2564

เชุ่น้เดี้ยวกับตัิวละคร Billy Pilgrim	 ขัอง Kurt
Vonnegut, เจฟฟรีย์ จอห์์นิสันิ	 (Geoffrey
Johnson) บรรณาธิการอาวุโส, บางครั�งเขัา
เสม่อน้เป็น้ผู้่อยู่เหน่้อกาลเวลา

ในยุคสมัยของ “ความจัริู้งท่่�เกินเลัย” ท่่�เป็นอย้่น่� “ข้อเท็่จัจัริู้งท่างเลืัอก” จัะเป็นสิ�งท่่� “คงอย้่นิรัู้นดรู้” 
ทั่�งปรู้ะวัติศึาสตร์ู้แลัะผู้ลัลััพธ์ท่่�เกิดขึ�น การู้แยกแยะรู้ะหว่างปรู้ะวัติศึาสตร์ู้แลัะเรืู้�องรู้าวในอด่ต จัะม่
ความสำาคัญตรู้าบ่เท่่าท่่�เคยม่มา
 จัากเรืู้�องท่่�เกิดการู้โต้เถ่้ยงกันในปัจัจุับั่น ตัวอย่างเช่ีน 1619 Project 4 (สหรัู้ฐอเมริู้กาเป็น
ชีาติท่่�สถ้าปนาขึ�นมา ด้วยอุดมคติแลัะความเท็่จั) ต่อเนื�องมาถึ้ง 1776 Commission 5 (“เยาวชีนของ
เรู้าได้รัู้บ่การู้สอนให้รัู้กอเมริู้กา ด้วยหัวใจัแลัะจิัตวิญญาณ”) ปรู้ะชีาชีนอาจัคาดหวังว่าจัะม่ผู้้้ตัดสิน
สามารู้ถ้ใช้ีกฎความเป็นกลัาง ช่ี�ขาดได้จัริู้งๆ ว่าอะไรู้คือสิ�งท่่�เกิดขึ�นหรืู้อไม่ได้เกิดขึ�น ในอด่ตของอเมริู้กา 
ม่การู้อภิปรู้ายท่างเลืัอกน่�มานานแล้ัวเมื�อ 150 ปีท่่�ผู่้านมา แมท่ธิว เบ่รู้ดด่� 6 แลัะ วอลัท์่ ไวท์่แมน 7

คิดว่าม่คำาตอบ่ นั�นคือภาพถ่้าย “ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ท่่�ไม่สามารู้ถ้ม่การู้อุท่ธรู้ณ์” พยายามบ่อกสิ�งน่�ต่อคนท่่�
พยายามวิเครู้าะห์ฟิล์ัมภาพยนต์ของ ซาปรู้้เดอร์ู้ 8 (Zapruder film) ท่่�ลัะเฟรู้มซำ�าแล้ัวซำ�าเล่ัา 

หากพยายามหาวิธ่การู้อื�นๆ โดยจิันตนาการู้ว่า อด่ตเป็นเหมือนกับ่อนาคตของใครู้สักคน     
ริู้ชีาร์ู้ด ไวท์่ 9 (Richard White) เข่ยนคำาแนะนำาน่�ในหนังสือ Railroaded ซึ�งเป็นบั่นทึ่กรู้ายงาน         
การู้เดินท่างข้ามท่ว่ปของเขาว่า “เรู้าต้องคิดถึ้งอะไรู้ท่่�ไม่เกิดขึ�นในการู้คิดถึ้งเรืู้�องของปรู้ะวัติศึาสตร์ู้”  
เขาเข่ยนยกย่องข้อด่ของสิ�งท่่�ตรู้งข้ามกับ่ข้อเท็่จัจัริู้ง “การู้พิจัารู้ณาเฉพาะเรืู้�องท่่�เกิดขึ�น เป็นสิ�งท่่�ไม่        
ถ้้กต้อง เพรู้าะอด่ตเคยปรู้ะกอบ่ด้วยความเป็นไปได้ต่างๆ มากมาย แลัะงานส่วนหนึ�งของ                                 
นักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้คือ ท่ำาอย่างไรู้ให้มองเห็นสิ�งท่่�เป็นไปได้เหล่ัานั�น ไม่เช่ีนนั�นแล้ัว ทั่�งหมดท่่�เหลืัอให้                 
นักปรู้ะวัติศึาสตรู้์ต้องท่ำาก็คือการู้อธิบ่ายสิ�งท่่�หล่ักเล่ั�ยงไม่ได้ในปัจัจุับั่น .....การู้ปฏิิเสธเรืู้�องบั่งเอิญ               
ของอด่ต ท่ำาให้เรู้าไม่ได้รัู้บ่ท่างเลืัอกของอนาคต เพรู้าะปัจัจุับั่นก็คือ อด่ตของอนาคต”

ในขณะท่่�ไวท์่กำาลัังเล่ันสนุก กับ่สมมุติฐานของอนาคต คนอื�นๆ กลัับ่ใส่ใจัในการู้พิเครู้าะห์
ท่างเลืัอกของอด่ต “ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้คือรู้ะดับ่ของจิันตนาการู้ท่่�ยอดเย่�ยม” เป็นข้อเข่ยนของ เอนเนท่
กอรู้ด์อน-รู่้ด 10 (Annette Gordon-Reed ) ศึาสตรู้าจัารู้ยจ์ัากมหาวทิ่ยาลััยฮาวารู้ด์ ผู้้้ปรู้ะพนัธห์นงัสอื
สองเล่ัม ผู้้้จิันตนาการู้ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ใหม่สำาหรัู้บ่ ซอลัรู่้� เฮมิงส์ แลัะท่ายาท่ของเธอ แม้ว่ากว่า 200 ปี 
มาแล้ัว นักปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ส่วนมากปฏิิเสธความเป็นไปได้ท่่�ว่า โท่มัส เจัฟเฟอสัน ม่บุ่ตรู้กับ่เฮมิงส์ ซึ�งเป็น
ท่าสคนหนึ�งของเขา ถึ้งกรู้ะนั�น กอร์ู้ดอน-รู่้ด อาศัึยเอกสารู้บั่นทึ่กหลัักฐานท่่�เชืี�อได้ จััดวางความเป็นไป
ได้ในอด่ตสำาหรัู้บ่เฮมิงส์ เก่�ยวกับ่ว่า เธอแลัะเจัฟเฟอร์ู้สัน นอกจัากม่บุ่ตรู้ด้วยกันแล้ัว ยังม่ความสัมพันธ์
กันนานกว่าส่�สิบ่ปี “คล้ัายอย้่กินกันเหมือนสาม่-ภรู้รู้ยา” วันน่� ปรู้ะวัติศึาสตร์ู้ท่่�จิันตนาการู้ขึ�นใหม่น่�         
ได้รัู้บ่ชัียชีนะแล้ัว 11

นอกเหนือจัากความไม่เปลั่�ยนแปลังแลั้ว อด่ตยังม่ลัักษณะพิเศึษอ่กอย่างหนึ�งคือ ม่ความ
สำาคัญลัดลัง “เหตุการู้ณ์ท่่�เกิดขึ�นเมื�อวานของเรู้าจัะลัดลัง แลัะเริู้�มเลืัอนลัาง” เป็นคำากล่ัาวของ                     
เบ่คเกอร์์ู้ “ดังนั�น ในมุมมองท่่�ยาวนานกว่าหลัายศึตวรู้รู้ษ แม้แต่เหตุการู้ณ์ท่่�โดดเด่นน่าปรู้ะทั่บ่ใจัท่่�สุด 
... ก็หล่ักเล่ั�ยงไม่พ้น ท่่�จัะจัางหายไปจัากคนรุู่้นหลััง ดั�งภาพจัำาลัองส่ซ่ดของภาพต้นฉบั่บ่”

ในแง่นั�น บ่างท่่ คาร์ู้ลั แซนด์เบ่อร์ู้ก 12 (Carl Sandburg) ก็พ้ดถ้้ก เขากล่ัาวว่า “ฉันจัะบ่อก
ให้ว่า อด่ตเหมือนถั้งใส่เถ้้าถ่้าน” เขาเข่ยนไว้ในวารู้สารู้ “ทุ่่งหญ้า (Prairie)” บ่ท่เปิดของหนังสือรู้วม        
บ่ท่กว่ Cornhuskers ของเขาในป ี1918 อยา่งไรู้ก็ตาม เฟรู้ดเดอรู้กิ ดักกลัาส 13 (Frederick Douglass) 
เห็นต่างว่า “มันไม่สายจันเกินไป ท่่�จัะกอบ่ก้้อด่ตกลัับ่มา” เขาบ่อกผู้้้ฟังจัำานวนมากท่่�เมืองนิวยอร์ู้คเมื�อ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1863 ในบ่ริู้บ่ท่ของเนื�อหาสำาคัญในการู้กล่ัาวสุท่รู้พจัน์ 5 สัปดาห์หลัังปรู้ะธานาธบิ่ด่
อับ่บ่รู้าฮัม ลิันคอล์ัน ลังนามปรู้ะกาศึปลัดปล่ัอยท่าสให้เป็นอิสรู้ภาพ คำาว่า “กอบ่ก้้” ของดักกลัาส         
ไม่ได้หมายเพ่ยงไดรัู้้บ่การู้จัดจัำาแลัะปรู้ะเมนิค่าใหมเ่ท่่านั�น แต่หมายถึ้งการู้ไดคื้นมา ภารู้กจิัเด่ยวกันนั�น
ได้ถ้้กนำาเสนอในวันน่� คือความจัำาเป็นในการู้สรู้้างความมั�นใจัว่า ความไม่เท่่าเท่่ยมกันในอด่ตจัะไม่         
เพ่ยงแค่ได้รัู้บ่คืนมา แต่ต้องได้รัู้บ่การู้แก้ไข แลัะอนาคตในอุดมคติท่่�เคยจิันตนาการู้ไว้นั�น จัะเกิดขึ�นจัริู้ง 
แลัะนั�นคือ อนาคตของอด่ต

อดีตอดีต
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9
ไวท์ุ เป็็นอดีต็ป็ระธานข้ององค์กร             
นักป็ระวัต่็ศึาสต็ร์ข้องอเมุ่ร่กา

10
กอร์ดอน-รีด ตี็พ่ิ่มุ่พ์ิ่วารสาร Thomas 
Jefferson and Sally Hemings            
ในปี็ 1997 แลัะ The Hemingses of 
Monticello ปี็ 2008

11 
ผ่ลัต็รวจำพัิ่นธ่กรรมุ่ (DNA) ซ่ั�งเผ่ยแพิ่ร�         
ในปี็ 1998 ทุำให้เก่ดข้้อสงสัยเล็ักน้อยว�า 
เจำฟเฟอร์สันเป็็นพิ่�อข้องล้ักอย�างน้อยหน่�งคน
ข้องเฮิมุ่่งส์

12
แซันด์เบอร์ก (1878-1976) ได้รับรางวัลั
แรกจำากสามุ่รางวัลั Pulitzer Prizes         
ข้องเข้าจำากเรื�อง Cornhuskers

13
ดักกลัาส (1818-95) ได้กลั�าวคำป็ราศึรัย
ข้องเข้า ทีุ� New York’s Cooper Union 

ผู้่ว่าการภัาค	4	ภัาค	ปี	2564	–	65	
ผ่วล.ผ่ศั.ด้ร.จารีศัรี	กุลศิัริปัญโญ	(ภัาค	3340)	

ผ่วล.ไพกิจ	ฮุน้พงษ์สิมาน้น้ท์	(ภัาค	3330)	
ผ่วล.ศั.คลินิ้ก	น้พ.วิรุณ	บุญนุ้ชุ	(ภัาค	3350)	

ผ่วล.จิระยุทธ	หิรัณยวัฒน์้	(ภัาค	3360)	
พร้อมภัรรยา	เข้ัาพบท่าน้พิชัุย	รัติติกุล	

เพ่�อแน้ะน้ำาตัิว	ใน้วัน้ที�	17	มีน้าคม	2564	

บรรณาธิิการบริหาร
อน.วาณิชี โยธาวุธ      (สโมสรู้โรู้ตารู่้แม่สาย) 

บรรณาธิิการผู้้้ช่่วย
อน.จัันท่น่ เท่่ยนวิจิัตรู้      (สโมสรู้โรู้ตารู่้ล้ัานนา)

บรรณาธิิการผู้้้ช่่วย 
อผู้ภ.จุัฑาทิ่พย์ ธรู้รู้มศิึริู้พงษ์     (สโมสรู้โรู้ตารู่้พรู้ะปฐมเจัด่ย์)
รู้ท่รู้.เด่ยร์ู้รู้าห์  พิบ้่ลัย์วัฒนวงษ์ (สโมสรู้โรู้ตารู่้หมากแข้ง )
อน.ตรู้อง แสงสว่างวัฒนะ        (สโมสรู้โรู้ตารู่้กรุู้งเท่พสุวรู้รู้ณภ้มิ)

อน.นพ.ณัฏิฐธนิน เศึรู้ษฐวนิชีย์  (สโมสรู้โรู้ตารู่้แพรู่้)
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อน. จันที่น่ เท่ี่ยน
ว่จ่ตร 

สิ่โมสิ่รโรตาร่ล้้านนาเช่ยงใหม่
อน. จันที่น่ เท่ี่ยนว่จ่ตร 

สิ่โมสิ่รโรตาร่ล้้านนาเช่ยงใหม่
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Interview

การฟังด้ัวยหัวใจ้
การู้ฟังท่่�ช่ีวยเหลืัอผู้้้อื�นให้พ้นทุ่กข์ พ้นจัากความตายเป็นสิ�งท่่�ท่ำาได้ แต่จัะท่ำาได้

อยา่งไรู้นั�นเรู้ามาด้การู้ท่ำางานของกลุ่ัมอาสาสมัครู้ ท่่�ได้ม่จิัตอาสามาท่ำางานช่ีวยเหลืัอสังคม
ตลัอดรู้ะยะเวลัายาวนานในปรู้ะเท่ศึไท่ย
 ปัจัจุับั่น ในสถ้านการู้ณ์โรู้ครู้ะบ่าดท่่�ส่งผู้ลัต่อเศึรู้ษฐกิจั สังคม แลัะความ          
เป็นอย้่ของปรู้ะชีาชีนทั่�วโลัก เรู้าได้รัู้บ่ข่าวการู้ฆ่าตัวตายของปรู้ะชีากรู้ท่่�ไม่สามารู้ถ้หา
ท่างออกจัากปัญหาท่่�ปรู้ะสบ่ ท่ำาให้อัตรู้าการู้ฆ่าตัวตายสำาเร็ู้จัยังคงม่อย้่ แต่ด้วยความ
พยายามในการู้ป้องกันการู้ฆ่าตัวตายของหน่วยงานรู้าชีการู้หลัักคือกรู้มสุขภาพจิัต แลัะ
หน่วยงานอื�นท่่�บุ่คลัากรู้ในสังกัดม่อัตรู้าการู้ฆ่าตัวตายส้ง อาท่ิเชี่น สำานักงานตำารู้วจั             
แห่งชีาติก็ได้หาวิธ่ป้องกัน ให้ความช่ีวยเหลืัอ ไม่ว่าจัะเป็นการู้อบ่รู้มให้ความรู้้้ จััดให้ม่            
นักจิัตวิท่ยาเข้าไปให้คำาปรึู้กษาแลัะจััดสายด่วนรัู้บ่ฟังผู้้้ท่่�ม่ปัญหา นอกจัากน่�ยังม่องค์กรู้
ท่่�ไม่แสวงหาผู้ลักำาไรู้ท่่�เข้ามาช่ีวยเหลืัอการู้ป้องกันการู้ฆ่าตัวตายอ่กองค์กรู้หนึ�ง นั�นคือ 
สมาคมสะมาริู้ตันส์แห่งปรู้ะเท่ศึไท่ย ซึ�งเรู้าไดนั้ดพ้ดคุยกับ่ผู้้้ช่ีวยศึาสตรู้าจัารู้ยพั์นตรู่้หญิง 
ดรู้.พนมพรู้ พุ่มจัันท่ร์ู้ ผู้้้อำานวยการู้สมาคมสะมาริู้ตันส์แห่งปรู้ะเท่ศึไท่ย ตอนสาย               
วันอาทิ่ตย์ท่่�สมาคมสะมาริู้ตันส์ โดยการู้ปรู้ะสานงานของ อน. ตรู้อง แสงสว่างวัฒนะ 
กรู้รู้มการู้สมาคมสะมาริู้ตันส์ เรู้าไปพบ่กับ่ ผู้ศึ. พ.ต.หญิง ดรู้.พนมพรู้ กันเลัยค่ะ

ผู้ศ. พ.ต.หญิิง	ดีร.พนิมพร	พุ่มจันิทร์
ผู้้�อำานิว่ยการสมาคมสะมาริตันิส์แห่งปีระเทศไทย (ปีี 2560 - 2564)
 ผู้ศึ. พ.ต.หญิง ดรู้.พนมพรู้ กล่ัาวว่า สมาคมสะมาริู้ตันส์ เป็นองค์กรู้รู้ะหว่าง
ปรู้ะเท่ศึ ก่อตั�งขึ�นครัู้�งแรู้กในปรู้ะเท่ศึอังกฤษ เมื�อปี พ.ศึ. 2496 (ค.ศึ. 1953) ปัจัจุับั่นม่
ศ้ึนยอ์ย้ทั่่�วโลัก มากกว่า 400 แห่งใน 39 ปรู้ะเท่ศึ บ่นความรู่้วมแรู้งรู่้วมใจัของอาสาสมัครู้
กว่า 31,000 คน สำานักงานใหญ่ของสะมารู้ิตันส์อย้่ท่่�นครู้ลัอนดอน ปรู้ะเท่ศึอังกฤษ              
ใช้ีชืี�อว่า Befrienders International (B.I) เพื�อติดต่อช่ีวยเหลืัอศ้ึนยท่์่�อย้น่อกเกาะอังกฤษ 
แลัะไอร์ู้แลันด์ ต่อมาปี 2000 ม่การู้เปล่ั�ยนแปลังองค์กรู้ โดยใช้ีชืี�อว่า Befrienders 
Worldwide (B.W.) ม่ข้อม้ลัข่าวสารู้เพื�อแลักเปล่ั�ยนเรู่้ยนรู้้้ ปรู้ะสบ่การู้ณ์ต่างๆ แลัะนำา
มาพัฒนาการู้ท่ำางานให้เกิดปรู้ะโยชีน์มากยิ�งขึ�น

สะมาริู้ตันส์แห่งปรู้ะเท่ศึไท่ย ก่อตั�งขึ�นในปี พ.ศึ. 2521 โดย ศึ. นพ.อุดมศิึลัป์ 
ศึรู่้แสงนาม ได้ริู้เริู้�มจัาก การู้รู้วมตัวของอาสาสมัครู้ไท่ยแลัะต่างปรู้ะเท่ศึจัำานวน 40 คน 
โดยดำาเนินงานต่อเนื�องมาถึ้งปัจัจุับั่น

“การฟัังด้วยหัวใจ”

ผู้ศึ. พ.ต.หญ่ง ดร.พนมพร พุ่มจันที่ร์ ผู้้้อำนวยการสิ่มาคมสิ่ะมาร่ตันส์ิ่แห่งปีระเที่ศึไที่ย (วาระปีี 2560-2564)

“ความพยายามของร่างกาย 
ท่ี่� ระบับัภ้ม่คุ้มกัน

กำลั้งต่อส้้ิ่ กับั เช้ือไวรัสิ่โรคร้ายน้่
เป็ีนเหตุให้ มนุษย์

หดห่้ เคร่ยด 
จนเป็ีน โรคชึมเศึร้า”

SAMARITANS THAILAND



อาสาสมัครสะมาริตัิน้ส์ต้ิองมีคุณสมบัติิอย่างไร	?
 อาสาสมัครู้สะมาริู้ตันส์นั�น เป็นบุ่คคลัท่่�ม่ความปรู้ารู้ถ้นาด่ 
เต็มใจัท่่�จัะรัู้บ่ฟังเรืู้�องรู้าวความคับ่ข้องใจั โดยไม่คำานึงว่าจัะเป็นใครู้ มาจัาก
ไหน แลัะยินด่รัู้บ่ฟังเรืู้�องต่างๆ ในทุ่กปรู้ะเภท่ ด้วยการู้ยอมรัู้บ่ โดยไม่ติติง
หรืู้อวิพากษ์วิจัารู้ณ์ แลัะไม่ตัดสินการู้กรู้ะท่ำาของบุ่คคลันั�นว่าผู้ิดหรู้ือถ้้ก 
แต่พรู้้อมท่่�จัะให้ความเห็นใจั ห่วงใยเมื�อท่รู้าบ่ว่าเขาม่ปัญหา สิ�นหวัง ท้่อแท้่ 
แลัะต้องการู้ใครู้สักคนท่่�เข้าใจัแลัะไว้วางใจัได้ เพื�อมาม่ส่วนรู้่วมรู้ับ่รู้้้แลัะ
รัู้บ่ฟังในฐานะเพื�อนมนุษย์ด้วยความจัริู้งใจั แลัะเป็นมิตรู้ พรู้้อมทั่�งช่ีวยคิด
เมื�อเขาเกดิคำาถ้ามในใจั แลัะรู้ว่มกนัแกไ้ขไปในท่างท่่�ด่ขึ�น การู้คดิฆา่ตวัตาย
อาจัผู่้อนออกไปได้ด้วยการู้รู้ะบ่ายความเก็บ่กดออกมาเรืู้�อยๆ แลัะในท่่�สุด
การู้ป้องกันการู้ฆ่าตัวตายก็อาจัเกิดขึ�นได้ แลัะต้องเข้าใจัว่าเรืู้�องรู้าวต่างๆ 
ของผู้้้ใช้ีบ่ริู้การู้เป็นความลัับ่ท่่�จัะไม่เปิดเผู้ยแก่ผู้้้ใดเป็นอันขาด
 ผู้้้ท่่�จัะเป็นอาสาสมัครู้สะมารู้ิตันส์ต้องม่อายุตั�งแต่ 20 ปีขึ�นไป 
จัะนับ่ถื้อศึาสนาใดก็ได้ เป็นบุ่คคลัท่่�ม่ความพรู้้อมด้านเวลัา ม่นำ�าใจัแลัะ
เต็มใจัท่่�จัะเส่ยสลัะเวลัาท่ำางานให้แก่สมาคมฯ โดยไม่เปิดเผู้ยตัวเอง แลัะ
ไม่หวังผู้ลัตอบ่แท่นใดๆ แต่จัะได้รัู้บ่ความภ้มิใจัว่า ได้เส่ยสลัะเวลัาเพื�อท่ำา
ปรู้ะโยชีน์ให้แก่สังคม ได้ช่ีวยบ่รู้รู้เท่าความปวดรู้้าวให้แก่ผู้้้ม่ความทุ่กข์ 
ท้่อแท้่แลัะคิดฆ่าตัวตาย

ต้ิองการเป็น้อาสาสมัครต้ิองทำาอย่างไร	?
 สะมาริู้ตันส์ จัะเปิดอบ่รู้มแลัะรัู้บ่อาสาสมัครู้ทุ่กปีๆ ลัะ 2 รุู่้น 
ปรู้ะมาณเดอืนพฤษภาคม แลัะเดอืนพฤศึจิักายน ในกรู้ณ่ท่่�ม่ผู้้้สนใจัจัะเป็น
อาสาสมคัรู้สามารู้ถ้ตดิตามผู้า่นท่างหนา้ขา่วปรู้ะชีาสมัพนัธ ์Website หรู้อื
เฟสบุ่�คของสมาคม samaritans.thailand เพื�อรัู้บ่ท่รู้าบ่รู้ายลัะเอ่ยดแลัะ
เข้ารู้่วมในการู้อบ่รู้ม สัมภาษณ์ ฝึกปฏิิบั่ติ ซึ�งผู้้้สมัครู้ท่่�ผู่้านการู้ฝึกตาม
กรู้ะบ่วนการู้แล้ัวจึังได้รัู้บ่การู้คัดเลืัอกให้เป็นอาสาสมัครู้สะมาริู้ตันส์

อบรมอาสาสมัครสะมาริตัิน้ส์–ฟัื้งด้้วยหัวใจ
 ผู้ศึ. พ.ต.หญิง ดรู้. พนมพรู้กล่ัาวเพิ�มเติมว่างานอาสาสมัครู้อาจั
ไม่ใช่ีเพ่ยงการู้ช่ีวยเหลืัอหรืู้อการู้ท่ำาสิ�งด่ๆให้ผู้้้อื�น แต่อาจัหมายถึ้งการู้เป็น
กำาลัังใจัให้ใครู้สักคนสามารู้ถ้ลุักยนืผู่้านช่ีวงเวลัาวิกฤตได้อยา่งเข้มแข็ง อาจั
ช่ีวยสรู้้างแรู้งบั่นดาลัใจัให้เขาเติบ่โตอย่างสรู้้างสรู้รู้ค์ แลัะท่่�สำาคัญอาจั
เปลั่�ยนชี่วิต เปลั่�ยนวิธ่คิดของตัวอาสาสมัครู้ให้เข้าใจัแลัะใช้ีช่ีวิตอย่างม่
คุณค่า เพรู้าะสิ�งท่่�เขาได้ท่ำาคือ การู้เรู่้ยนรู้้้ช่ีวิต

กิจกรรมขัองสะมาริตัิน้ส์
 สะมารู้ิตันส์จััดรู้ายการู้ทั่�งสื�อปรู้ะชีาสัมพันธ์ อบ่รู้มสัมมนาให้
ความรู้้แ้ก่บุ่คคลัทั่�วไป รู่้วมกบั่องคก์รู้ต่างๆ จััดกจิักรู้รู้มเพื�อใหเ้ข้าถ้งึบ่คุคลั
ทั่�วไปในหลัากหลัายช่ีองท่าง เพื�อสื�อถึ้งการู้ใช้ีช่ีวิตอย่างม่คุณค่า ลัดอัตรู้า
ความเครู่้ยดแลัะลัดอตัรู้าการู้ฆา่ตวัตาย หนึ�งในรู้ายการู้ท่่�จััดอยา่งสมำ�าเสมอ
มาตลัอดคือรู้ายการู้วิท่ยุสะมาริู้ตันส์ชีวนฟัง สถ้าน่วิท่ยุเพื�อการู้ศึึกษา         
กรู้มปรู้ะชีาสัมพันธ์ ทุ่กวันอาทิ่ตย์ เวลัา 11.00 น – 12.00 น.

โรติารีกับบทบาทการป้องกัน้การฆ่าตัิวติาย
 องค์กรู้โรู้ตารู่้ ได้ให้ความสำาคัญกับ่ภารู้กิจัน่�เช่ีนกัน สโมสรู้         
โรู้ตารู่้ธนบุ่รู่้ ภาค 3350 โดยการู้สนบั่สนุนจัากม้ลันิธิโรู้ตารู่้ อนมัุติโครู้งการู้ 
Global Grant ท่่�เป็นโครู้งการู้ให้คำาปรึู้กษาแก่ผู้้้ท่่�ม่ความทุ่กข์ใจั เพื�อลัด
อัตรู้าการู้ฆ่าตัวตายท่่�เป็นปัญหาใหญ่ของสังคม อด่ตนายกวิไลั เชีนศึรู่้ กล่ัาว
ถึ้งท่่�มาของการู้ท่ำาโครู้งการู้ว่า สโมสรู้โรู้ตารู่้ธนบุ่รู่้ ได้ท่รู้าบ่ว่าสถิ้ติการู้      
ฆ่าตัวตายท่่�สำาเร็ู้จัของปรู้ะชีากรู้ในปรู้ะเท่ศึไท่ย ม่อัตรู้าส้งถึ้ง 4,000 รู้าย
ต่อปี สิ�งท่่�ท่ำาให้คนฆ่าตัวตายเกิดจัากความโดดเด่�ยว ไม่ม่ใครู้อย้่เค่ยงข้าง 
ม่องค์กรู้สะมาริู้ตันส์ ซึ�งเป็นองค์กรู้ท่่�จััดให้ม่อาสาสมัครู้มารัู้บ่ฟังปัญหาของ

ผู้้้ท่่�ม่ความทุ่กข์ใจั องค์กรู้น่�ก่อตั�งมากว่า 40 ปี แต่ยังขาดแคลันทุ่นท่รัู้พย์
ในการู้ดำาเนินการู้ อาสาสมัครู้ก็ยงัม่จัำานวนน้อย ท่างสโมสรู้โรู้ตารู่้ธนบุ่รู่้ จึัง
ได้ไปศึึกษาข้อม้ลัพบ่ว่า ท่างโรู้ตารู่้ก็สามารู้ถ้ช่ีวยสนับ่สนุนภารู้กิจัน่�ได้            
จึังได้นำาเสนอสโมสรู้ค่้มิตรู้ท่่�ปรู้ะเท่ศึไต้หวัน เพื�อท่ำา Global Grant ในปี 
2556 โครู้งการู้ท่่�ได้จััดท่ำาคือ จััดซื�ออุปกรู้ณ์รู้ะบ่บ่โท่รู้ศัึพท์่ รู้วมถึ้งต้้ชุีมสาย
แลัะสายโท่รู้ศัึพท์่ท่่�ทั่นสมัย จััดอบ่รู้มอาสาสมัครู้ผู้้้ท่่�เข้ามาท่ำางานโดยไม่ม่
ผู้ลัตอบ่แท่น ในการู้รู้บั่ฟังผู้้้ท่่�โท่รู้ศึพัท์่เข้ามาปรู้กึษาปญัหา จััดอบ่รู้มบ่คุคลั
อื�นท่่�เก่�ยวข้องเพื�อสามารู้ถ้ให้คำาปรึู้กษา เช่ีน นักศึึกษาในมหาวิท่ยาลััย        
ให้เขาเปน็ผู้้รัู้้บ่ฟังเพื�อนท่่�ม่ปัญหา หรู้อืผู้้้ท่่�ปฏิิบั่ติงานในโรู้งพยาบ่าลัเพื�อให้
เขาเป็นผู้้้ฟังท่่�ด่รัู้บ่ฟังคนไข้ท่่�ม่ปัญหา

 ปัจัจุับั่น สะมาริู้ตันส์แห่งปรู้ะเท่ศึไท่ย ม่อาสาสมัครู้จัำานวน          
50 กว่าคน ท่ำางานเป็น 2 กะๆ ลัะ 4 ชัี�วโมง โดยปฏิิบั่ติงานในช่ีวง                 
14.00-22.00 น. ขณะน่�สะมาริู้ตันส์ยังต้องการู้อาสาสมัครู้เพิ�มขึ�น สำาหรัู้บ่
ในช่ีวงสถ้านการู้ณ์โรู้ครู้ะบ่าดโควิด ท่างสะมาริู้ตันส์ ได้ให้อาสาสมัครู้ท่ำางาน
ท่่�บ้่าน โดยให้ผู้้้ท่่�โท่รู้ศัึพท์่เข้ามาฝากข้อความไว้ในรู้ะบ่บ่โท่รู้ศัึพท์่ แล้ัวให้
อาสาสมคัรู้ท่่�ม่ปรู้ะสบ่การู้ณส้์ง ไดติ้ดตอ่กลัับ่ไปหาผู้้ท่้่�ม่ความท่กุขใ์จัติดตอ่
เข้ามาปรึู้กษาปัญหาดังกล่ัาว

 สะมาริู้ตันส์ได้รัู้บ่งบ่ปรู้ะมาณจัากการู้บ่รู้จิัาคแลัะการู้สนับ่สนุน
ในรู้้ปแบ่บ่โครู้งการู้ อาท่ิ จัากสำานักงานกองทุ่นสนับ่สนุนการู้สรู้้างเสรู้ิม  
สุขภาพ (สสส.) จัากหน่วยงานเอกชีน เช่ีน บ่ริู้ษัท่พฤษาเรู่้ยลัเอสเตท่ ท่่�
สนับ่สนุนห้องปรู้ะชีุมในการู้จััดอบ่รู้ม ตอนน่�สถ้านท่่�ท่ำางานของสมาคมฯ 
ยังต้องเช่ีาอย้่ ม่ค่าใช้ีจ่ัายปรู้ะจัำาเดือนท่่�จัำาเป็น จึังขอฝากปรู้ะชีาสัมพันธ์
การู้สนับ่สนุนสถ้านท่่�ท่ำาการู้ของสมาคมฯ ท่่�ม่ห้องปรู้ะชุีมสำาหรัู้บ่จััดอบ่รู้ม
ปรู้ะมาณ 40 คน แลัะเป็นสถ้านท่่�ท่่�อาสาสมัครู้เดินท่างไปกลัับ่ได้สะดวก
ปลัอดภัยเพรู้าะอาสาสมัครู้ต้องท่ำางานถึ้งส่�ทุ่่ม 

บทส่งท้าย
 โรู้ครู้ะบ่าดโคโรู้น่าไวรัู้สม่ผู้ลัต่อสภาพจิัตใจัของมนุษย์ ท่ำาให้ม่
อัตรู้าการู้ฆ่าตัวตายส้งขึ�นหรืู้อไม่ เรู้ามาด้เรืู้�องรู้าวของ แพท่ย์หญิงลัอร์ู้น่า 
บ่รู่้น ผู้้้อำานวยการู้แผู้นกฉุกเฉินของโรู้งพยาบ่าลันิวยอร์ู้คเพรู้สไบ่เท่เรู่้ยน 
คุณหมอลัอร์ู้น่า บ่รู่้น ต้องท่ำางานหนักวันลัะ 12 ชัี�วโมง เพื�อให้ม่บุ่คคลัากรู้
เพ่ยงพอท่่�จัะรัู้บ่ผู้้้ป่วยโคโรู้น่าไวรัู้ส ท่่�ม่ทุ่กวัน เธอเห็นผู้้้ป่วยเส่ยช่ีวิตต่อหน้า
ต่อตาทุ่กวัน หลัายคนเป็นคนท่่�เธอรู้้้จััก จันในเดือนเมษายนปี 2020 เธอ
ตรู้วจัพบ่ว่าตัวเองติดไวรัู้สโคโรู้น่า แลัะจัำาเป็นต้องรัู้บ่การู้รัู้กษาจันหายด่ 
แลัะกลัับ่ไปท่ำางานอ่ก แต่ท่ำาได้เพ่ยง 10 วัน เธอกับ่ครู้อบ่ครัู้วก็เดินท่างไป
พักผู่้อนท่่�ชีาร์ู้ลัอท่ท์่วิลัล์ั รัู้ฐเวอร์ู้จ่ัเน่ย ท่่�ๆ เธอตัดสินใจัจับ่ช่ีวิตตัวเองลัง 
คนในครู้อบ่ครู้วัยนืยนัวา่ คุณหมอลัอรู้น่์า เปน็คนท่่�ม่นิสัยรู่้าเริู้ง ไมม่่ปรู้ะวติั
ป่วยซึมเศึรู้้ามาก่อน นอกจัากน่�เธอยงัเป็นคนท่่�ม่บุ่คลิักชีอบ่ช่ีวยเหลืัอเพื�อน 
เป็นท่่�รัู้กของเพื�อนรู้่วมงานทุ่กคน สังคมตั�งข้อสงสัยว่า โคโรู้น่าไวรัู้สม่ผู้ลั
ต่อสภาพจิัตใจัของมนุษย์ด้วยหรืู้อไม่ ซึ�งนักวิท่ยาศึาสตร์ู้ยืนยันว่าม่การู้
เชืี�อมโยงของรู้ะบ่บ่สมองกับ่รู้ะบ่บ่ภ้มิคุ้มกันในรู่้างกายของมนุษย์ แลัะว่า
เมื�อรู้ะบ่บ่ภ้มิคุ้มกันท่ำางานอย่างเต็มท่่� ผู้ลัท่่�ตามมาคือรู่้างกายเกิด
ความเครู่้ยดเกนิกวา่ปกต ิถ้้าเช่ีนนั�นเรู้าจัะสรู้ปุไดห้รู้อืไมว่่า ความพยายาม
ของรู่้างกายท่่�รู้ะบ่บ่ภ้มิคุ้มกันกำาลัังต่อส้้กับ่เชืี�อไวรัู้สโรู้ครู้้ายน่� เป็นเหตุให้
มนุษย์หดห่้ เครู่้ยด จันเป็นโรู้คชึีมเศึรู้้า
 ขอสดุด่การู้ท่ำางานของสะมาริู้ตันส์แลัะอาสาสมัครู้ทุ่กๆ คนท่่�
ช่ีวยเหลืัอคนท่่�ทุ่กข์ใจั ม่ความเครู่้ยด ให้เขาได้พ้นจัากความทุ่กข์ด้วยการู้
ฟังด้วยหัวใจั ซึ�งเรู้าทุ่กคนแม้ไม่ใช่ีอาสาสมัครู้สะมาริู้ตันส์ ก็สามารู้ถ้ฟังคน
รู้อบ่ๆ ตัวเรู้าได้ด้วยหัวใจัเช่ีนเด่ยวกัน

อน. จันที่น่ เท่ี่ยน
ว่จ่ตร 

สิ่โมสิ่รโรตาร่ล้้านนาเช่ยงใหม่
อน. จันที่น่ เท่ี่ยนว่จ่ตร 

สิ่โมสิ่รโรตาร่ล้้านนาเช่ยงใหม่
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Interview

การฟังด้ัวยหัวใจ้
การู้ฟังท่่�ช่ีวยเหลืัอผู้้้อื�นให้พ้นทุ่กข์ พ้นจัากความตายเป็นสิ�งท่่�ท่ำาได้ แต่จัะท่ำาได้

อยา่งไรู้นั�นเรู้ามาด้การู้ท่ำางานของกลุ่ัมอาสาสมัครู้ ท่่�ได้ม่จิัตอาสามาท่ำางานช่ีวยเหลืัอสังคม
ตลัอดรู้ะยะเวลัายาวนานในปรู้ะเท่ศึไท่ย
 ปัจัจุับั่น ในสถ้านการู้ณ์โรู้ครู้ะบ่าดท่่�ส่งผู้ลัต่อเศึรู้ษฐกิจั สังคม แลัะความ          
เป็นอย้่ของปรู้ะชีาชีนทั่�วโลัก เรู้าได้รัู้บ่ข่าวการู้ฆ่าตัวตายของปรู้ะชีากรู้ท่่�ไม่สามารู้ถ้หา
ท่างออกจัากปัญหาท่่�ปรู้ะสบ่ ท่ำาให้อัตรู้าการู้ฆ่าตัวตายสำาเร็ู้จัยังคงม่อย้่ แต่ด้วยความ
พยายามในการู้ป้องกันการู้ฆ่าตัวตายของหน่วยงานรู้าชีการู้หลัักคือกรู้มสุขภาพจิัต แลัะ
หน่วยงานอื�นท่่�บุ่คลัากรู้ในสังกัดม่อัตรู้าการู้ฆ่าตัวตายส้ง อาท่ิเชี่น สำานักงานตำารู้วจั             
แห่งชีาติก็ได้หาวิธ่ป้องกัน ให้ความช่ีวยเหลืัอ ไม่ว่าจัะเป็นการู้อบ่รู้มให้ความรู้้้ จััดให้ม่            
นักจิัตวิท่ยาเข้าไปให้คำาปรึู้กษาแลัะจััดสายด่วนรัู้บ่ฟังผู้้้ท่่�ม่ปัญหา นอกจัากน่�ยังม่องค์กรู้
ท่่�ไม่แสวงหาผู้ลักำาไรู้ท่่�เข้ามาช่ีวยเหลืัอการู้ป้องกันการู้ฆ่าตัวตายอ่กองค์กรู้หนึ�ง นั�นคือ 
สมาคมสะมาริู้ตันส์แห่งปรู้ะเท่ศึไท่ย ซึ�งเรู้าไดนั้ดพ้ดคุยกับ่ผู้้้ช่ีวยศึาสตรู้าจัารู้ยพั์นตรู่้หญิง 
ดรู้.พนมพรู้ พุ่มจัันท่ร์ู้ ผู้้้อำานวยการู้สมาคมสะมาริู้ตันส์แห่งปรู้ะเท่ศึไท่ย ตอนสาย               
วันอาทิ่ตย์ท่่�สมาคมสะมาริู้ตันส์ โดยการู้ปรู้ะสานงานของ อน. ตรู้อง แสงสว่างวัฒนะ 
กรู้รู้มการู้สมาคมสะมาริู้ตันส์ เรู้าไปพบ่กับ่ ผู้ศึ. พ.ต.หญิง ดรู้.พนมพรู้ กันเลัยค่ะ

ผู้ศ. พ.ต.หญิิง	ดีร.พนิมพร	พุ่มจันิทร์
ผู้้�อำานิว่ยการสมาคมสะมาริตันิส์แห่งปีระเทศไทย (ปีี 2560 - 2564)
 ผู้ศึ. พ.ต.หญิง ดรู้.พนมพรู้ กล่ัาวว่า สมาคมสะมาริู้ตันส์ เป็นองค์กรู้รู้ะหว่าง
ปรู้ะเท่ศึ ก่อตั�งขึ�นครัู้�งแรู้กในปรู้ะเท่ศึอังกฤษ เมื�อปี พ.ศึ. 2496 (ค.ศึ. 1953) ปัจัจุับั่นม่
ศ้ึนยอ์ย้ทั่่�วโลัก มากกว่า 400 แห่งใน 39 ปรู้ะเท่ศึ บ่นความรู่้วมแรู้งรู่้วมใจัของอาสาสมัครู้
กว่า 31,000 คน สำานักงานใหญ่ของสะมารู้ิตันส์อย้่ท่่�นครู้ลัอนดอน ปรู้ะเท่ศึอังกฤษ              
ใช้ีชืี�อว่า Befrienders International (B.I) เพื�อติดต่อช่ีวยเหลืัอศ้ึนยท่์่�อย้น่อกเกาะอังกฤษ 
แลัะไอร์ู้แลันด์ ต่อมาปี 2000 ม่การู้เปล่ั�ยนแปลังองค์กรู้ โดยใช้ีชืี�อว่า Befrienders 
Worldwide (B.W.) ม่ข้อม้ลัข่าวสารู้เพื�อแลักเปล่ั�ยนเรู่้ยนรู้้้ ปรู้ะสบ่การู้ณ์ต่างๆ แลัะนำา
มาพัฒนาการู้ท่ำางานให้เกิดปรู้ะโยชีน์มากยิ�งขึ�น

สะมาริู้ตันส์แห่งปรู้ะเท่ศึไท่ย ก่อตั�งขึ�นในปี พ.ศึ. 2521 โดย ศึ. นพ.อุดมศิึลัป์ 
ศึรู่้แสงนาม ได้ริู้เริู้�มจัาก การู้รู้วมตัวของอาสาสมัครู้ไท่ยแลัะต่างปรู้ะเท่ศึจัำานวน 40 คน 
โดยดำาเนินงานต่อเนื�องมาถึ้งปัจัจุับั่น

“การฟัังด้วยหัวใจ”

ผู้ศึ. พ.ต.หญ่ง ดร.พนมพร พุ่มจันที่ร์ ผู้้้อำนวยการสิ่มาคมสิ่ะมาร่ตันส์ิ่แห่งปีระเที่ศึไที่ย (วาระปีี 2560-2564)

“ความพยายามของร่างกาย 
ท่ี่� ระบับัภ้ม่คุ้มกัน

กำลั้งต่อส้้ิ่ กับั เช้ือไวรัสิ่โรคร้ายน้่
เป็ีนเหตุให้ มนุษย์

หดห่้ เคร่ยด 
จนเป็ีน โรคชึมเศึร้า”

SAMARITANS THAILAND
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เราสิ่่งเสิ่ร่ม
การม่สิ่่วนร่วม
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ค้นหา 
ข้อม้ล้ย้อนกล้ับัจากผู้้้ม่สิ่่วนร่วมในโรตาร่             

แล้ะชุมชนของที่่าน

ดำเน่นการ
“ตรวจสิ่อบัสิ่ถีานภาพ” ของสิ่โมสิ่ร แล้ะจัดการ

กับัความแตกต่างหรือปีระเด็นปีัญหาต่างๆ

ใช้
แนวที่างที่่�ให้ผู้้้ม่สิ่่วนร่วมเปี็นศึ้นย์กล้างมากขึ้น

ค้นหา
แนวที่างใหม่ๆ ที่่�ให้ทีุ่กคนม่สิ่่วนร่วมในก่จกรรม

แล้ะโครงการบัำเพ็ญปีระโยชน์ของสิ่โมสิ่ร

ที่่านต้องการร้้มากกว่าน่้หรือไม่
อ่านแผู้นปีฏ่บััต่การฉบัับัสิ่มบั้รณ์ที่่� rotary.org/actionplan

สิ่่�งที่่�สิ่โมสิ่รของที่่านสิ่ามารถีที่ำได้

ให้ความสิ่ำคัญกับัผู้้้ม่ส่ิ่วนร่วมของเราเป็ีนล้ำดับัแรก

เราต้องการให้ผู้้้ม่ส่ิ่วนร่วมในโรตาร่ทีุ่กคน ซึึ่�งเป็ีนสิ่มาช่กแล้ะบุัคคล้อื�นๆ ท่ี่�ม่
ส่ิ่วนเชื�อมโยงผู่้านก่จกรรมของโรตาร่ ได้ร้้สึิ่กว่าม่ส่ิ่วนร่วมแล้ะเต่มเต็มปีระสิ่บัการณ์
ของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะอย่้กับัเรา 1 วัน หรือ 5 ที่ศึวรรษก็ตาม แต่เราร้้ว่ามัน        
ไม่ได้เก่ดข้ึนเสิ่มอไปี มันเป็ีนเวล้าท่ี่�เราจะต้องปีฏ่บััต่การแล้้ว
 ล้องถีามผู้้้ม่ส่ิ่วนร่วมว่าพวกเขากำลั้งมองหาอะไรในโรตาร่ แล้ะดำเน่นการโดย
การใช้โอกาสิ่ต่างๆ ท่ี่�จะที่ำให้เก่ดคุณค่า นั�นคือ ว่ธ่การท่ี่�เราจะที่ำให้ผู้้ค้นร่วมที่ำปีระโยชน์
ต่อไปีแล้ะที่ำให้พวกเขากลั้บัมาอ่ก

ส่ิ่�งท่ี่�เราจะที่ำ
 • พัฒนาแนวที่างใหม่ๆ เพื�อวัดการม่ส่ิ่วนเก่�ยวร่วม แล้ะการสิ่ร้างแรงจ้งใจในการ
พัฒนาสิ่โมสิ่ร
 • สิ่ร้างสิ่รรค์ผู้ล่้ตภัณฑ์์ใหม่ๆ แล้ะการนำเสิ่นอใหม่ๆ ซึึ่�งให้คุณค่ามากกว่าแล้ะด่กว่า
• สิ่ร้างทัี่กษะการเป็ีนผู้้้นำโดยการที่ำงานร่วมกับัองค์กรอื�นๆ เช่น Toastmasters 
International
 • เสิ่นอโอกาสิ่ใหม่ๆ ในการสิ่ร้างความผู้้กพันท้ัี่งที่างด้านส่ิ่วนตัวแล้ะว่ชาช่พ

น่�คือ
แผู้นปีฏ่บััต่การของเรา

หล้ักสิ่ำคัญของเรา

เราสิ่่งเสิ่ร่ม
การม่สิ่่วนร่วม
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ข่ดความสิ่ามารถี
ในการปีรับัปีรุง
แก้ไข
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สิ่ร้าง
กองทีุ่นเพื�อใช้ในการที่ดล้องแนวความค่ด 

หรือก่จกรรมใหม่ๆ

ที่ดล้อง
กำหนดเวล้า สิ่ถีานที่่� หรือร้ปีแบับัใหม่ๆ ของการปีระชุม

ปีระเม่นอ่กครั้งหนึ�ง
โครงสิ่ร้างในการปีกครองของที่่านเพื�อให้ม่

ปีระสิ่่ที่ธ่ภาพมากขึ้น

เช่ญชวน
ที่่�ปีรึกษาซึ่ึ�งม่ใช่สิ่มาช่ก เพื�อแบั่งปีันมุมมองใหม่ๆ

ที่่านต้องการร้้มากกว่าหรือไม่
อ่านแผู้นปีฏ่บััต่การฉบัับัสิ่มบั้รณ์ที่่� rotary.org/actionplan

สิ่่�งที่่�สิ่โมสิ่รของที่่านสิ่ามารถีที่ำได้

หันมาค่ดว่าเราจะเชื�อมโยงแล้ะ
บัำเพ็ญปีระโยชน์อย่างไร

แผู้นปีฏ่บััต่การของเราเร่ยกร้องให้เราม่ความฉับัไว ตอบัสิ่นองแล้ะเปีิดกว้างต่อ
ความค่ดเห็นใหม่ๆ มากข้ึน เช่นเด่ยวกับัท่ี่�โรคระบัาด COVID-19 แสิ่ดงให้เราเห็น โล้กน้่
สิ่ามารถีเปีล่้�ยนแปีล้งได้อย่างรวดเร็ว แล้ะในแนวที่างท่ี่�เราไม่อาจจะเตร่ยมการได้เสิ่มอไปี

แตเ่ราไดเ้ร่ยนร้แ้ล้้ววา่สิ่มาช่กของเราน้ันม่ความยดืหยุ่นแล้ะเตม็ใจท่ี่�จะใชค้วามสิ่ำเรจ็
แล้ะความล้้มเหล้วที่กุร้ปีแบับัเปีน็โอกาสิ่ท่ี่�จะไดเ้ร่ยนร้แ้ล้ะเปีล้่�ยนแปีล้งใหม ่เราสิ่ามารถีรกัษา
ความสิ่มดุล้ระหว่างของเก่ากับัใหม่ แล้ะสิ่ร้างปีระสิ่บัการณ์ ความสัิ่มพันธ์ แล้ะโครงสิ่ร้างท่ี่�
จะที่ำให้เราเด่นหน้าต่อไปีได้

ส่ิ่�งท่ี่�เราจะที่ำ
• ใช้เที่คโนโล้ย่เพื�อการเชื�อมโยงให้มากข้ึน แล้ะ สิ่ร้างโอกาสิ่ใหม่ๆ ในการม่ส่ิ่วนร่วม
• ฟัังเส่ิ่ยงให้หล้ากหล้าย เมื�อที่ำการตัดส่ิ่นใจเก่�ยวกับัอนาคตของโรตาร่
• สิ่ร้างพ้ืนท่ี่�แล้ะที่รัพยากรเพื�อสิ่นับัสิ่นุน แล้ะที่ดสิ่อบัความค่ดเห็นท่ี่�แปีล้กใหม่
• ปีรับัปีรุงร้ปีแบับัการปีกครอง โครงสิ่ร้างแล้ะว่ธ่ปีฏ่บััต่งานเราเพ่�ม

ข่ดความสิ่ามารถี
ในการปีรับัปีรุง
แก้ไข

น่�คือ
แผู้นปีฏ่บััต่การของเรา

หล้ักสิ่ำคัญของเรา
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26  มีนาคม-เมษายน 2564

อผู้ภ.จุฑ์าท่ี่พย์ ธรรมศ่ึร่พงษ์
สิ่โมสิ่รโรตาร่พระปีฐมเจด่ย์

สวััสดีีมวัลมิตรโรแทเรียน 

        สวััสดีีค่่ะท่านโรแทเรียนที�เค่ารพรักที�ได้ีอ่่านนิตยสาร
โรตารีประเทศไทย และช่่วัยส่งต่อ่บทค่วัาม ข้้อ่ค่วัาม               
ตลอ่ดีจนเร่�อ่งราวัที�เป็นประโยช่น์ให้้กับมิตรโรแทเรียนและ
บุค่ค่ลภายนอ่กอ่งค์่กรได้ีมาสัมผััสค่วัามเป็นผ้้ัที�ให้้ไม่ค่าดีห้วััง
ผัลตอ่บแทนใดีๆ นอ่กจากสิ�งที�ได้ีค่่อ่ ค่วัามสบายใจที�ได้ีมีส่วัน
ร่วัมทำาให้้โลกใบนี�น่าอ่ย้่ข้้�นบ้าง 
 ในช่่วังปีสอ่งปีนี� สภาวัะโลกเปลี�ยนแปลงอ่ย่างมาก 
มีโรค่ระบาดีเกิดีข้้�น ภาวัะมลพิษทางอ่ากาศ สิ�งสำาคั่ญค่่อ่ 
ภาวัะตกงานข้อ่งผ้้ัประสบปัญห้าทางเศรษฐกิจ แต่สิ�งดีีๆ         
ที�เกิดีตามมาก็มากมาย การได้ีมีเวัลาว่ัางเพิ�มข้้�น การได้ี        
พักผ่ัอ่นมากข้้�น การไดี้อ่ย้่กับตนเอ่ง และค่รอ่บค่รัวัมากข้้�น 
สิ�งต่างๆ อี่กมากมายที�ส่งผัลจากเร่�อ่งร้ายๆ กลับทำาให้้ห้ลาย
ค่นห้ายต้งเค่รียดีสมอ่งได้ี สิ�งดีีๆ มีอ่ย้่ทุกๆ ที� แต่เรามอ่งข้้าม
ไป วิั�งไล่ตามอ่ะไรต่อ่มิอ่ะไร จนร่างกายทรุดีโทรม ห้ลายค่น
หั้นมาด้ีแลสุข้ภาพตัวัเอ่ง นั�นค่่อ่ถู้กต้อ่งแล้วัค่่ะ ดิีฉัันข้อ่เป็น
กำาลังใจให้้ทกุๆ ท่านมีสุข้ภาพร่างกายแข็้งแรง แล้วัสุข้ภาพจิต
จะดีีตามไปด้ีวัย เม่�อ่เราแข็้งแรง ดิีฉัันเช่่�อ่ว่ัาสิ�งดีีๆ จะตามมา 
โลกนี�ยังค่งต้อ่งการผ้้ัมีจิตอ่าสาที�สมบ้รณ์์แบบโรแทเรียนมา
ช่่วัยอี่กต่อ่ไปค่่ะ

 จังห้วััดีราช่บุรีเป็นจังห้วััดีที�มีสถูานที�ให้้ไปเที�ยวั มีทั�งภ้เข้า แม่นำ�า 
ป่า ถูำ�า มีอุ่ตสาห้กรรมทำาโอ่่ง เค่ร่�อ่งปั�นดิีนเผัา มีผ้ัาค้่บัวัที�ค่นร้้จักดีี มีถูนนที�
สะดีวักสบาย มีโรงแรมให้ม่ๆ เกิดีข้้�น ส่วันร้านอ่าห้าร ร้านกาแฟไม่ต้อ่งห่้วัง
มีมากให้้เล่อ่กใช้่บริการ เรียกได้ีวั่า 1 วััน เที�ยวัช่มไม่ค่รบแน่นอ่น จังห้วััดี
ราช่บุรีอ่ย้่ห่้างจากกรุงเทพฯ เพียง 101 กม. มีรถูไฟวิั�งลงภาค่ใต้ยิ�งสะดีวัก 
ห้ากขั้บรถูจาก อ่.เบตง จ.ยะลา ข้้�นมาราช่บุรี ก็จะใช้่เวัลา 6-7 ช่ม. โดียระห้ว่ัาง
ทางในแต่ละจังห้วััดีก็มีสถูานที�สำาคั่ญๆ ให้้แวัะเที�ยวัช่ม 
 การอ่บรม PETS ค่รั�งนี�สโมสรโรตารรีาช่บุรีเป็นเจ้าภาพ นำาโดียท่าน 
อ่น.ประทีป แย้มเกตุ ประธานจัดีการอ่บรมฯ ซ้ึ่�งสิ�งที�ทางเจ้าภาพเป็นห่้วังค่่อ่ 
ผ้้ัที�เดิีนทางโดียเค่ร่�อ่งบิน จากสนามบินดีอ่นเม่อ่ง ถู้ารถูไม่ติดีจะใช้่เวัลา
ประมาณ์ 2 ช่ม. ถู้าจากสนามบินสุวัรรณ์ภ้มิก็ใช้่เวัลา 2-3 ช่ม. 
 แต่อ่ย่างไรก็ตาม ประธานจัดีการอ่บรม PETS ท่าน อ่น.ประทีป  ที�
พ้ดีไป หั้วัเราะไป กล่าวัว่ัา “ต่อ่ให้้ยากลำาบากอ่ย่างไร ช่าวัโรตารีเรา ถู้าได้ีมี
จุดีมุ่งห้มายจะมาพบกันแล้วั ก็เป็นเร่�อ่งสบายๆ ที�สำาคั่ญ การจัดีงานอ่บรม 
PETS ค่รั�งนี�ค่นเข้้าร่วัมไม่มาก มีนายกรับเล่อ่กและผ้้ัช่่วัยผ้้ัว่ัาการภาค่                
รวัมแล้วัไม่เกิน 200 ค่น ซ้ึ่�งโรงแรม ณ์ เวัลา ต้อ่นรับผ้้ัร่วัมประชุ่มได้ีสบายอ่ย้่
แล้วั ด้ีานค่วัามปลอ่ดีภัยในการป้อ่งกันโรค่ติดีต่อ่ตามที�กระทรวังสาธารณ์สุข้
ให้้ป้อ่งกันนั�น ทางผัมและนายกรบัเล่อ่กสโมสรโรตารรีาช่บรีุตลอ่ดีจนประธาน
ผ้้ัจัดีอ่บรมภาค่ และผั้้ว่ัาการภาค่รับเล่อ่ก ต่างเน้นเร่�อ่งค่วัามปลอ่ดีภัยด้ีาน
ต่างๆ อ่ย้่แล้วั ทั�งเร่�อ่งการเดิีนทาง ที�พัก การเว้ันระยะห่้างป้อ่งกันโรค่ 
COVID-19 ทุกอ่ย่าง ผัมเช่่�อ่ว่ัาสมาชิ่กในสโมสรโรตารรีาช่บุรียนิดีีต้อ่นรับและ
เป็นเกียรติอ่ย่างมากที�ได้ีมีโอ่กาสจัดีอ่บรม PETS ค่รั�งนี�ค่รับ”

D.3330
บัรรณาธ่การ ภาค 3330 โรตาร่สิ่ากล้
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สัโมสัรโรติารีกระบี� สัโมสัรโรติารีอ่าวลึก และสัโมสัรโรติารีเหล่อง
กระบี� 
มอบ่โครู้งการู้ Global Grant เครืู้�องชี่วยช่ีวิตภาวะหัวใจัหยุดเต้น
กรู้ะท่นัหัน แลัะจััดอบ่รู้มพฒันาความเข้มแข็ง ของเครู้อืข่ายการู้ด้แลั
ผู้้้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้รัู้บ่ความรู่้วมมือจัากโรู้งพยาบ่าลัเขาพนม           
จั.กรู้ะบ่่� ม้ลันิธิโรู้ตารู่้ สโมสรู้อิลัซาน จัาย้โรู่้ จัากภาค 3690 ปรู้ะเท่ศึ
เกาหล่ัใต้ เมื�อวันท่่� 4 ม่นาคม 2564

สัโมสัรโรติารีราช่บุรี 
นย.นพ.สมชีาย เท่พเจัริู้ญนิรัู้นดร์ู้ พรู้้อมสมาชิีกสโมสรู้รู่้วมมือกับ่ 
บ่ริู้ษัท่ โฮมโปรู้ดักส์ เซ็นเตอร์ู้ จัำากัด (มหาชีน) สาขารู้าชีบุ่รู่้               
ในโครู้งการู้ต้้รัู้บ่บ่ริู้จัาคเพื�อซื�อเครืู้�องมือแพท่ย์มอบ่ให้โรู้งพยาบ่าลั
รู้าชีบุ่รู่้

สัโมสัรโรติารีเทุพารักษ์ สัโมสัรโรติารีบางพลี และสัโมสัรโรติารี          
อึยจ้องบ้ ชุ่งอัง ภาค 3690 ป็ระเทุศเกาหลีใต้ิ 
รู่้วมท่ำาโครู้งการู้ Global Grant มอบ่เครืู้�องมือแพท่ย์เพื�อช่ีวยเหลืัอ
เด็กท่ารู้กแรู้กเกิดแลัะท่ารู้กท่่�ได้รู้บั่การู้ผู่้าตัด ณ โรู้งพยาบ่าลับ่างบ่่อ 
อ.บ่างบ่่อ จั.สมุท่รู้ปรู้าการู้ เมื�อวันท่่� 24 กุมภาพันธ์ 2564

สัโมสัรโรติารีศรีติาปี็
รู่้วมปรู้ะชุีมปรู้ะจัำาสัปดาห์ท่่�โรู้งแรู้มวังใต้ จั.สุรู้าษฎร์ู้ธาน่ เตรู่้ยมสรุู้ป
รู้ายงาน 5 ฝ่ายส่งภาค 3330 แลัะคัดเลืัอกสมาชีิกเพื�อรัู้บ่รู้างวัลั 
Avenue of Service ติดตามความคืบ่หน้าในโครู้งการู้ “ผู้้ามัดย้อม
จัากใจัศึรู่้ตาปี” เมื�อวันท่่� 25 กุมภาพันธ์ 2564

สัโมสัรโรติารีช่่อศรีติรัง 
นำาโดยนายกช้ีจัติต ์เตชีะนยิม ท่ำากิจักรู้รู้มเกบ็่ขยะท่ะเลั ท่่�บ่ริู้เวณหาด
ฉางหลัาง อ.สิเกา จั.ตรัู้ง เมื�อวันท่่� 28 กุมภาพันธ์ 2564

สัโมสัรโรติารีโคกเสัม็ดัชุ่น
รู่้วมท่ำากิจักรู้รู้มโครู้งการู้ “เยาวชีนแบ่บ่อย่างสรู้้างฝายปล้ักป่า รัู้กษา
ธรู้รู้มชีาติ” รู่้วมกันปล้ักต้นไม้ ณ เขตรัู้กษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้ีาง         
จั.สงขลัา เมื�อวันท่่� 6 กุมภาพันธ์ 2564

26 มีนาคม-เมษายน 2564

อผู้ภ.จุฑ์าท่ี่พย์ ธรรมศ่ึร่พงษ์
สิ่โมสิ่รโรตาร่พระปีฐมเจด่ย์

สวััสดีีมวัลมิตรโรแทเรียน 

        สวััสดีีค่่ะท่านโรแทเรียนที�เค่ารพรักที�ได้ีอ่่านนิตยสาร
โรตารีประเทศไทย และช่่วัยส่งต่อ่บทค่วัาม ข้้อ่ค่วัาม               
ตลอ่ดีจนเร่�อ่งราวัที�เป็นประโยช่น์ให้้กับมิตรโรแทเรียนและ
บุค่ค่ลภายนอ่กอ่งค์่กรได้ีมาสัมผััสค่วัามเป็นผ้้ัที�ให้้ไม่ค่าดีห้วััง
ผัลตอ่บแทนใดีๆ นอ่กจากสิ�งที�ได้ีค่่อ่ ค่วัามสบายใจที�ได้ีมีส่วัน
ร่วัมทำาให้้โลกใบนี�น่าอ่ย้่ข้้�นบ้าง 

ในช่่วังปีสอ่งปีนี� สภาวัะโลกเปลี�ยนแปลงอ่ย่างมาก 
มีโรค่ระบาดีเกิดีข้้�น ภาวัะมลพิษทางอ่ากาศ สิ�งสำาคั่ญค่่อ่
ภาวัะตกงานข้อ่งผ้้ัประสบปัญห้าทางเศรษฐกิจ แต่สิ�งดีีๆ         
ที�เกิดีตามมาก็มากมาย การได้ีมีเวัลาว่ัางเพิ�มข้้�น การได้ี        
พักผั่อ่นมากข้้�น การไดี้อ่ย้่กับตนเอ่ง และค่รอ่บค่รัวัมากข้้�น 
สิ�งต่างๆ อี่กมากมายที�ส่งผัลจากเร่�อ่งร้ายๆ กลับทำาให้้ห้ลาย
ค่นห้ายต้งเค่รียดีสมอ่งได้ี สิ�งดีีๆ มีอ่ย้่ทุกๆ ที� แต่เรามอ่งข้้าม
ไป วิั�งไล่ตามอ่ะไรต่อ่มิอ่ะไร จนร่างกายทรุดีโทรม ห้ลายค่น
หั้นมาด้ีแลสุข้ภาพตัวัเอ่ง นั�นค่่อ่ถู้กต้อ่งแล้วัค่่ะ ดิีฉัันข้อ่เป็น
กำาลังใจให้้ทกุๆ ท่านมีสุข้ภาพร่างกายแข็้งแรง แล้วัสขุ้ภาพจิต
จะดีีตามไปด้ีวัย เม่�อ่เราแข็้งแรง ดิีฉัันเช่่�อ่ว่ัาสิ�งดีีๆ จะตามมา 
โลกนี�ยังค่งต้อ่งการผ้้ัมีจิตอ่าสาที�สมบ้รณ์์แบบโรแทเรียนมา
ช่่วัยอี่กต่อ่ไปค่่ะ

 จังห้วััดีราช่บุรีเป็นจังห้วััดีที�มีสถูานที�ให้้ไปเที�ยวั มีทั�งภ้เข้า แม่นำ�า
ป่า ถูำ�า มีอุ่ตสาห้กรรมทำาโอ่่ง เค่ร่�อ่งปั�นดิีนเผัา มีผ้ัาค้่บัวัที�ค่นร้้จักดีี มีถูนนที�
สะดีวักสบาย มีโรงแรมให้ม่ๆ เกิดีข้้�น ส่วันร้านอ่าห้าร ร้านกาแฟไม่ต้อ่งห่้วัง
มีมากให้้เล่อ่กใช้่บริการ เรียกได้ีวั่า 1 วััน เที�ยวัช่มไม่ค่รบแน่นอ่น จังห้วััดี
ราช่บุรีอ่ย้่ห้่างจากกรุงเทพฯ เพียง 101 กม. มีรถูไฟวิั�งลงภาค่ใต้ยิ�งสะดีวัก 
ห้ากขั้บรถูจาก อ่.เบตง จ.ยะลา ข้้�นมาราช่บุรี ก็จะใช้่เวัลา 6-7 ช่ม. โดียระห้ว่ัาง
ทางในแต่ละจังห้วััดีก็มีสถูานที�สำาคั่ญๆ ให้้แวัะเที�ยวัช่ม 

การอ่บรม PETS ค่รั�งนี�สโมสรโรตารรีาช่บุรีเปน็เจ้าภาพ นำาโดียท่าน 
อ่น.ประทีป แย้มเกตุ ประธานจัดีการอ่บรมฯ ซ้ึ่�งสิ�งที�ทางเจ้าภาพเป็นห่้วังค่่อ่
ผ้้ัที�เดีินทางโดียเค่ร่�อ่งบิน จากสนามบินดีอ่นเม่อ่ง ถู้ารถูไม่ติดีจะใช้่เวัลา
ประมาณ์ 2 ช่ม. ถู้าจากสนามบินสุวัรรณ์ภ้มิก็ใช้่เวัลา 2-3 ช่ม. 

แต่อ่ย่างไรก็ตาม ประธานจัดีการอ่บรม PETS ท่าน อ่น.ประทีป  ที�
พ้ดีไป หั้วัเราะไป กล่าวัว่ัา “ต่อ่ให้้ยากลำาบากอ่ย่างไร ช่าวัโรตารีเรา ถู้าได้ีมี
จุดีมุ่งห้มายจะมาพบกันแล้วั ก็เป็นเร่�อ่งสบายๆ ที�สำาคั่ญ การจัดีงานอ่บรม 
PETS ค่รั�งนี�ค่นเข้้าร่วัมไม่มาก มีนายกรับเล่อ่กและผ้้ัช่่วัยผ้้ัว่ัาการภาค่
รวัมแล้วัไม่เกิน 200 ค่น ซ้ึ่�งโรงแรม ณ์ เวัลา ต้อ่นรับผ้้ัร่วัมประชุ่มได้ีสบายอ่ย้่
แล้วั ด้ีานค่วัามปลอ่ดีภัยในการป้อ่งกันโรค่ติดีต่อ่ตามที�กระทรวังสาธารณ์สุข้
ให้้ป้อ่งกนันั�น ทางผัมและนายกรบัเล่อ่กสโมสรโรตารรีาช่บรีุตลอ่ดีจนประธาน
ผ้้ัจัดีอ่บรมภาค่ และผั้้ว่ัาการภาค่รับเล่อ่ก ต่างเน้นเร่�อ่งค่วัามปลอ่ดีภัยด้ีาน
ต่างๆ อ่ย้่แล้วั ทั�งเร่�อ่งการเดิีนทาง ที�พัก การเว้ันระยะห่้างป้อ่งกันโรค่
COVID-19 ทุกอ่ยา่ง ผัมเช่่�อ่ว่ัาสมาช่กิในสโมสรโรตารรีาช่บุรียนิดีีต้อ่นรับและ
เป็นเกียรติอ่ย่างมากที�ได้ีมีโอ่กาสจัดีอ่บรม PETS ค่รั�งนี�ค่รับ”

D.3330
บัรรณาธ่การ ภาค 3330 โรตาร่สิ่ากล้
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 ผู้มเข้ารู่้วมเป็นสมาชิีกก่อตั�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยงในปี 2555 ก่อนหน้าน่�ผู้มม่
ความสนใจัในกิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์เพื�อชุีมชีนอย้่แล้ัว เมื�อได้รัู้บ่การู้ชัีกชีวนจัาก             
นยก. ไพกิจั ฮุนพงษ์สิมานนท์่ ให้มารู่้วมก่อตั�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยง ผู้มจึังตกลังในทั่นท่่
ทั่�งๆ ท่่�ไม่ม่ความรู้้้เก่�ยวกับ่โรู้ตารู่้ แต่หลัังจัากท่่�ได้เข้ามาอย้่ในองค์กรู้น่� ผู้มก็ได้เรู่้ยนรู้้้
เก่�ยวกบั่กิจักรู้รู้มตา่งๆ ของโรู้ตารู่้แลัะม่ความเชืี�อมั�นว่าผู้มเลัอืกเข้ามาอย้ใ่นองคก์รู้บ่ำาเพ็ญ
ปรู้ะโยชีน์ท่่�ยิ�งใหญ่ท่่�สุดแห่งหนึ�งของโลัก
 จันกรู้ะทั่�งผู้มได้ม่โอกาสท่ำาหน้าท่่�นายกสโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยงในปี 2562-2563 
ในฐานะนายกสโมสรู้ ผู้มได้จััดกิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์หลัายๆ กิจักรู้รู้มในนามของ
สโมสรู้โรู้ตารู่้ท่บั่เท่่�ยง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกิจักรู้รู้มวิ�งการู้กุศึลัซึ�งอย้ใ่นกรู้ะแสแลัะสามารู้ถ้
ดึงคนเข้ารู่้วมงานได้เป็นจัำานวนมาก สรู้้างรู้ายได้ให้กับ่ท้่องถิ้�นแลัะได้ทุ่นในการู้ท่ำากิจักรู้รู้ม
บ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ของสโมสรู้ ผู้มรู้้้สึกภ้มิใจัทุ่กครัู้�งเมื�อได้ท่ำากิจักรู้รู้มในนามของโรู้ตารู่้
เนื�องด้วยคนในชุีมชีนให้ความเชืี�อถื้อแลัะไว้วางใจัในการู้ท่ำางาน รู้้ปแบ่บ่ของโรู้ตารู่้สากลั
ม่การู้ปรัู้บ่เปล่ั�ยนอย้่ตลัอดเวลัาให้เข้ากับ่สังคมในยุคสมัยปัจัจุับั่น

นอกจัากน่� ผู้มยงัเคยท่ำาหนา้ท่่�กรู้รู้มการู้กองท่นุชีว่ยเหลัอืผู้้้ปรู้ะสบ่ภยัธรู้รู้มชีาติ
ของภาค 3330 ในสมัยท่่� ผู้วน.ไพกิจั ฮุนพงษ์สิมานนท์่ เป็นปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้กอง
ทุ่นฯ ในปีนั�นกองทุ่นช่ีวยเหลืัอฯ สามารู้ถ้จััดสรู้รู้เงินช่ีวยเหลืัอผู้้้ปรู้ะสบ่ภัยธรู้รู้มชีาติใน
หลัายโครู้งการู้ เช่ีน โครู้งการู้บ่รู้รู้เท่าทุ่กข์ผู้้้ปรู้ะสบ่ภัยจัากไฟป่าในออสเตรู้เล่ัย โครู้งการู้
จััดหาหน้ากากผู้้าแลัะเจัลัแอลักอฮอล์ัล้ัางมือเพื�อป้องกันโรู้ค COVID-19

ในปีโรู้ตารู่้ 2564-2565 โรติารีเปลี�ยน้ชีุวิติด้้วยจิติบริการ ผู้มได้รัู้บ่มอบ่หมาย
ให้ท่ำาหน้าท่่�ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้การู้เงินภาคจัาก ผู้วลั.ไพกิจั ฮุนพงษ์สิมานนท์่ ผู้มม่
ความเชืี�อมั�นว่าคณะกรู้รู้มการู้ภาค 3330 ปี 2564-2565 ภายใต้การู้นำาของ ผู้วภ.ไพกิจั
จัะสามารู้ถ้ท่ำางานให้บ่รู้รู้ลุัเป้าหมายท่่�ตั�งไว้ได้อย่างแน่นอน

 ยนิด่กับ่สมาชิีกทุ่กท่่านในการู้ก้าวเข้าส่้ปีโรู้ตารู่้ 2564-2565 “โรู้ตารู่้เปล่ั�ยนช่ีวิต 
ด้วยจิัตบ่ริู้การู้” ในโอกาสน่�ขอแสดงความยินด่ต่อนายกทุ่กท่่านในปีบ่ริู้หารู้ใหม่ท่่�ได้มา
เข้ารัู้บ่ตำาแหน่งเพื�อด้แลัสโมสรู้ตลัอดปีโรู้ตารู่้หน้า พรู้้อมทั่�งคณะกรู้รู้มการู้บ่ริู้หารู้แลัะ
สมาชิีกสโมสรู้ทุ่กท่่านในภาค 3330
 ปีน่�เป็นปีท่่�ยากลัำาบ่ากต่อเรู้าทุ่กคน เนื�องจัากผู้ลัของ COVID-19 ท่ำาให้การู้ไป
มาหาส่้เป็นเรืู้�องท่่�ยาก จัำาเป็นต้องม่การู้ป้องกันอย่างด่แลัะม่ความรัู้บ่ผิู้ดชีอบ่ต่อสังคม          
ขอให้ทุ่กท่่านผู่้านวิกฤติน่�ไปด้วยกัน

ในฐานะเลัขานุการู้ภาคในปีหน้า อยากขอเชิีญชีวนให้นายกสโมสรู้
คณะกรู้รู้มการู้บ่ริู้หารู้ แลัะสมาชิีกสโมสรู้ทุ่กท่่าน เข้ารู่้วมการู้อบ่รู้มของท่างภาคท่่�กำาลััง
จัะจััดขึ�น เพื�อสรู้้างความเข้าใจัแลัะวิธ่การู้ท่ำางานใหม่ๆ ท่่�จัะม่ในปีหน้าด้วยครัู้บ่

แลัะยังม่เรืู้�องสำาคัญท่่�จัะขอเรู่้ยนเตือนแก่สโมสรู้ทุ่กสโมสรู้ดังน่�ครัู้บ่
1. เรืู้�องการู้อัพเดท่ข้อม้ลัใน My Rotary ซึ�งผู้้้ว่าการู้ภาคจัำาเป็นจัะต้องใช้ีเป็น

ข้อม้ลั เป้าหมายของสโมสรู้เพื�อปรู้ะกอบ่การู้เย่�ยมสโมสรู้อย่างเป็นท่างการู้
2. การู้นำาส่งค่าบ่ำารุู้งสโมสรู้โรู้ตารู่้สากลัตามใบ่แจ้ังหน่�สโมสรู้ (Club Invoice)
3. การู้นำาส่งค่าบ่ำารุู้งภาค 
4. ผู้้้ว่าการู้ภาคจัะเริู้�มเย่�ยมสโมสรู้อยา่งเปน็ท่างการู้ตั�งแตเ่ดือนสงิหาคม 2564 

เป็นต้นไป ขอใหทุ้่กสโมสรู้ไดห้ารืู้อกับ่ผู้มแลัะผู้้ช่้ีวยผู้้้ว่าการู้ภาคในการู้เตรู่้ยมรัู้บ่การู้เย่�ยม
สโมสรู้ต่อไป
 ทั่�งน่� หากต้องการู้ติดปัญหาใดๆ ติดต่อคณะกรู้รู้มการู้เลัขานุการู้ภาค                
ท่่านสามารู้ถ้ส่ง e-mail มายัง vorawatw@gmail.com หรืู้อ line ID: 0887688745 

อน.ช่าญวิทุย์ ศรีสุัทุธิิพงศ์ 
(สัโมสัรโรติารีทัุบเทีุ�ยง)
ป็ระธิานคณะกรรมการการเงิน 

อน.วรวัฒน์ วงษ์สุัรีย์รัติน์ 
(สัโมสัรโรติารีทัุบเทีุ�ยง)
เลข้านุการภาค 
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ผู้วภ.ไพกิจั ฮุนพงษ์สิมานนท์่
ผู้้้ว่าการู้ภาค 3330 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2564-2565 
(สโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยง)
เกิดวันท่่� 9 มกรู้าคม 2514
ค่้สมรู้ส : โรู้ตารู่้แอนน์ รู้ภัสษรู้ ฮุนพงษ์สิมานนท์่
บุ่ตรู้-ธิดา : เด็กหญิง ปวริู้ศึา ฮุนพงษ์สิมานนท์่ กำาลัังศึึกษาอย้่ท่่�
โรู้งเรู่้ยนสาธิตแห่งมหาวิท่ยาลััยเกษตรู้ศึาสตร์ู้ บ่างเขน กรุู้งเท่พฯ

การปีระกอบอาชีื่พปัีจจุบันิ
     • ผู้้้จััดการู้รู้้านท่องเฮ่ยบ่เฮงหล่ั จัำาหน่ายท่องรู้้ปพรู้รู้ณ
     • ปรู้ะธานกรู้รู้มการู้บ่ริู้ษัท่ วันมอร์ู้ลิังค์ จัำากัด รัู้บ่กำาจััดกาก
อุตสาหกรู้รู้ม ท่่�ปรึู้กษาด้านสิ�งแวดล้ัอม

สถานิที�ติดีต่อ	:
94 ซ.ปรู้ะชีานุก้ลั 3 ซอย 2 แขวงวงศ์ึสว่าง บ่างซื�อ กรุู้งเท่พฯ 10800
โท่รู้ศัึพท์่ 085-554-9525
E-mail: paikit.hoon@gmail.com
Line ID: Charlie hoon

วุ่ฒิิการศึกษา	:
      • ปริู้ญญาโท่ บ่ริู้หารู้ธุรู้กิจัมหาบั่ณฑิต (MBA) Eastern 
Michigan University Michigan, U.S.A.
     • ปริู้ญญาตรู่้ บ่ริู้หารู้ธุรู้กิจับั่ณฑิต (BBA) มหาวิท่ยาลััยอัสสัมชัีญ 
สาขาการู้ตลัาด

ปีระสบการณ์์ในิการทำางานิ	:
     • ฝ่ายการู้ตลัาด - บ่ริู้ษัท่สหพัฒนพิบ้่ลั จัำากัด (มหาชีน)
     • ฝ่ายต่างปรู้ะเท่ศึ - Kawasho Corporation, Tokyo, Japan
     • ผู้้้ช่ีวยผู้้้จััดการู้ - Trang Seafood Japan, Tokyo, Japan
     • ผู้้้จััดการู้ฝ่ายการู้ตลัาด - บ่ริู้ษัท่ ตรัู้งผู้ลิัตภัณฑ์อาหารู้ท่ะเลั 
จัำากัด (มหาชีน)
     • ผู้้้จััดการู้ - บ่ริู้ษัท่ห้างท่องเฮ่ยบ่เฮงหล่ั จัำากัด
     • ปรู้ะธานกรู้รู้มการู้ - บ่ริู้ษัท่วันมอร์ู้ลิังค์ จัำากัด

ปีระวั่ติการด้ีงานิแลิะการฝึึกอบรม	:
    • รู้องปรู้ะธานนักเรู่้ยนไท่ยในสมาคมนักเรู่้ยนไท่ยแห่ง Eastern 
Michigan University

    • ท่ำางานในฐานะ International Expert ท่่�บ่ริู้ษัท่ Kawasho 
Corporation กรุู้งโตเก่ยว ปรู้ะเท่ศึญ่�ปุ่น ตั�งแต่ปี พ.ศึ.2541 – 2543
      • ได้รัู้บ่ปรู้ะกาศึน่ยบั่ตรู้รัู้บ่รู้องจัาก Japan Foundation ใน
ฐานะผู้้้สอบ่ผู่้านการู้ท่ดสอบ่ภาษาญ่�ปุ่น รู้ะดับ่สอง (Advanced 
level) 
     • ได้รัู้บ่ปรู้ะกาศึน่ยบั่ตรู้รัู้บ่รู้องจัากสถ้าบั่นขงจืั�อ ในฐานะผู้้้สอบ่
ผู่้านการู้ท่ดสอบ่ภาษาจ่ัน รู้ะดับ่ส่� (Upper Intermediate Level) 
     • เข้ารู่้วมงาน Seafood Exposition ท่่�กรุู้งบ่รัู้สเซลัส์ ปรู้ะเท่ศึ
เบ่ลัเย่�ยม
      • ศึึกษาด้งานการู้เล่ั�ยงปลัา salmon ด้วยกรู้ะชัีงขนาดใหญ่ใน
มหาสมุท่รู้แอตแลันติก บ่ริู้ษัท่ Musholm Lax ปรู้ะเท่ศึเดนมาร์ู้ก
     • ศึึกษาด้งาน Boston International Seafood ท่่�เมืองบ่อสตัน 
ปรู้ะเท่ศึสหรัู้ฐอเมริู้กา
     • ศึึกษาด้งาน Anuga Food Show ท่่�เมืองโคโลัญจ์ั ปรู้ะเท่ศึ
เยอรู้มัน
     • ศึึกษาด้งานการู้กำาจััดกากอุตสาหกรู้รู้ม เท่คโนโลัย่ Recycle 
จัากปรู้ะเท่ศึเยอรู้มัน
      • ได้รัู้บ่ปรู้ะกาศึน่ยบั่ตรู้นักตรู้วจัสอบ่อัญมณ่แลัะท่องคำาจัาก
สถ้าบั่น TIG องค์การู้มหาชีน

ตำาแหน่ิงทางดี�านิสังคม	:
      • กรู้รู้มการู้หอการู้ค้าจัังหวัดตรัู้ง
      • กรู้รู้มการู้แลัะผู้้้ท่รู้งคุณวุฒิ สมาคมบ่ำารุู้งการู้ศึึกษาตรัู้ง
      • รู้องปรู้ะธานสมาคมไหหลัำาจัังหวัดตรัู้ง

เส�นิทางในิองค์กรโรตารี	:
     • สมาชิีกใหม่สโมสรู้โรู้ตารู่้ตรัู้ง พ.ศึ.2549
     • เจ้ัาหน้าท่่�เยาวชีนแลักเปล่ั�ยน (YEO) สโมสรู้โรู้ตารู่้ตรัู้ง            
พ.ศึ.2550 – 2552
    • นายกก่อตั�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยง พ.ศึ.2555
    • ผู้้้ช่ีวยผู้้้ว่าการู้ภาค 3330 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2558 – 2559
    • วิท่ยากรู้แลัะผู้้้นำาการู้สัมมนาภาค 3330
    • ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้จััดการู้อบ่รู้มภาคปรู้ะจัำาปี 2562-2563 
แลัะ 2563-2564
   • ผู้้้ว่าการู้ภาครัู้บ่เลืัอกภาค 3330 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2563-2564

ผู้วภ.ไพก่จ ฮุนพงษ์ส่ิ่มานนท์ี่
ผู้้้ว่าการภาค 3330 โรตาร่สิ่ากล้ ปีี 2564-2565

 ผู้มเข้ารู่้วมเป็นสมาชิีกก่อตั�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยงในปี 2555 ก่อนหน้าน่�ผู้มม่
ความสนใจัในกิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์เพื�อชุีมชีนอย้่แล้ัว เมื�อได้รัู้บ่การู้ชัีกชีวนจัาก             
นยก. ไพกิจั ฮุนพงษ์สิมานนท์่ ให้มารู่้วมก่อตั�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยง ผู้มจึังตกลังในทั่นท่่
ทั่�งๆ ท่่�ไม่ม่ความรู้้้เก่�ยวกับ่โรู้ตารู่้ แต่หลัังจัากท่่�ได้เข้ามาอย้่ในองค์กรู้น่� ผู้มก็ได้เรู่้ยนรู้้้
เก่�ยวกบั่กิจักรู้รู้มตา่งๆ ของโรู้ตารู่้แลัะม่ความเชืี�อมั�นว่าผู้มเลัอืกเข้ามาอย้ใ่นองคก์รู้บ่ำาเพ็ญ
ปรู้ะโยชีน์ท่่�ยิ�งใหญ่ท่่�สุดแห่งหนึ�งของโลัก
 จันกรู้ะทั่�งผู้มได้ม่โอกาสท่ำาหน้าท่่�นายกสโมสรู้โรู้ตารู่้ทั่บ่เท่่�ยงในปี 2562-2563 
ในฐานะนายกสโมสรู้ ผู้มได้จััดกิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์หลัายๆ กิจักรู้รู้มในนามของ
สโมสรู้โรู้ตารู่้ท่บั่เท่่�ยง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกิจักรู้รู้มวิ�งการู้กุศึลัซึ�งอย้ใ่นกรู้ะแสแลัะสามารู้ถ้
ดึงคนเข้ารู่้วมงานได้เป็นจัำานวนมาก สรู้้างรู้ายได้ให้กับ่ท้่องถิ้�นแลัะได้ทุ่นในการู้ท่ำากิจักรู้รู้ม
บ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ของสโมสรู้ ผู้มรู้้้สึกภ้มิใจัทุ่กครัู้�งเมื�อได้ท่ำากิจักรู้รู้มในนามของโรู้ตารู่้
เนื�องด้วยคนในชุีมชีนให้ความเชืี�อถื้อแลัะไว้วางใจัในการู้ท่ำางาน รู้้ปแบ่บ่ของโรู้ตารู่้สากลั
ม่การู้ปรัู้บ่เปล่ั�ยนอย้่ตลัอดเวลัาให้เข้ากับ่สังคมในยุคสมัยปัจัจุับั่น

นอกจัากน่� ผู้มยงัเคยท่ำาหนา้ท่่�กรู้รู้มการู้กองท่นุชีว่ยเหลัอืผู้้้ปรู้ะสบ่ภยัธรู้รู้มชีาติ
ของภาค 3330 ในสมัยท่่� ผู้วน.ไพกิจั ฮุนพงษ์สิมานนท์่ เป็นปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้กอง
ทุ่นฯ ในปีนั�นกองทุ่นช่ีวยเหลืัอฯ สามารู้ถ้จััดสรู้รู้เงินช่ีวยเหลืัอผู้้้ปรู้ะสบ่ภัยธรู้รู้มชีาติใน
หลัายโครู้งการู้ เช่ีน โครู้งการู้บ่รู้รู้เท่าทุ่กข์ผู้้้ปรู้ะสบ่ภัยจัากไฟป่าในออสเตรู้เล่ัย โครู้งการู้
จััดหาหน้ากากผู้้าแลัะเจัลัแอลักอฮอล์ัล้ัางมือเพื�อป้องกันโรู้ค COVID-19

ในปีโรู้ตารู่้ 2564-2565 โรติารีเปลี�ยน้ชีุวิติด้้วยจิติบริการ ผู้มได้รัู้บ่มอบ่หมาย
ให้ท่ำาหน้าท่่�ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้การู้เงินภาคจัาก ผู้วลั.ไพกิจั ฮุนพงษ์สิมานนท์่ ผู้มม่
ความเชืี�อมั�นว่าคณะกรู้รู้มการู้ภาค 3330 ปี 2564-2565 ภายใต้การู้นำาของ ผู้วภ.ไพกิจั
จัะสามารู้ถ้ท่ำางานให้บ่รู้รู้ลุัเป้าหมายท่่�ตั�งไว้ได้อย่างแน่นอน

 ยนิด่กับ่สมาชิีกทุ่กท่่านในการู้ก้าวเข้าส่้ปีโรู้ตารู่้ 2564-2565 “โรู้ตารู่้เปล่ั�ยนช่ีวิต 
ด้วยจิัตบ่ริู้การู้” ในโอกาสน่�ขอแสดงความยินด่ต่อนายกทุ่กท่่านในปีบ่ริู้หารู้ใหม่ท่่�ได้มา
เข้ารัู้บ่ตำาแหน่งเพื�อด้แลัสโมสรู้ตลัอดปีโรู้ตารู่้หน้า พรู้้อมทั่�งคณะกรู้รู้มการู้บ่ริู้หารู้แลัะ
สมาชิีกสโมสรู้ทุ่กท่่านในภาค 3330
 ปีน่�เป็นปีท่่�ยากลัำาบ่ากต่อเรู้าทุ่กคน เนื�องจัากผู้ลัของ COVID-19 ท่ำาให้การู้ไป
มาหาส่้เป็นเรืู้�องท่่�ยาก จัำาเป็นต้องม่การู้ป้องกันอย่างด่แลัะม่ความรัู้บ่ผิู้ดชีอบ่ต่อสังคม          
ขอให้ทุ่กท่่านผู่้านวิกฤติน่�ไปด้วยกัน

ในฐานะเลัขานุการู้ภาคในปีหน้า อยากขอเชิีญชีวนให้นายกสโมสรู้
คณะกรู้รู้มการู้บ่ริู้หารู้ แลัะสมาชิีกสโมสรู้ทุ่กท่่าน เข้ารู่้วมการู้อบ่รู้มของท่างภาคท่่�กำาลััง
จัะจััดขึ�น เพื�อสรู้้างความเข้าใจัแลัะวิธ่การู้ท่ำางานใหม่ๆ ท่่�จัะม่ในปีหน้าด้วยครัู้บ่

แลัะยังม่เรืู้�องสำาคัญท่่�จัะขอเรู่้ยนเตือนแก่สโมสรู้ทุ่กสโมสรู้ดังน่�ครัู้บ่
1. เรืู้�องการู้อัพเดท่ข้อม้ลัใน My Rotary ซึ�งผู้้้ว่าการู้ภาคจัำาเป็นจัะต้องใช้ีเป็น

ข้อม้ลั เป้าหมายของสโมสรู้เพื�อปรู้ะกอบ่การู้เย่�ยมสโมสรู้อย่างเป็นท่างการู้
2. การู้นำาส่งค่าบ่ำารุู้งสโมสรู้โรู้ตารู่้สากลัตามใบ่แจ้ังหน่�สโมสรู้ (Club Invoice)
3. การู้นำาส่งค่าบ่ำารุู้งภาค 
4. ผู้้้ว่าการู้ภาคจัะเริู้�มเย่�ยมสโมสรู้อยา่งเปน็ท่างการู้ตั�งแตเ่ดือนสงิหาคม 2564 

เป็นต้นไป ขอใหทุ้่กสโมสรู้ไดห้ารืู้อกับ่ผู้มแลัะผู้้ช่้ีวยผู้้้ว่าการู้ภาคในการู้เตรู่้ยมรัู้บ่การู้เย่�ยม
สโมสรู้ต่อไป
 ทั่�งน่� หากต้องการู้ติดปัญหาใดๆ ติดต่อคณะกรู้รู้มการู้เลัขานุการู้ภาค                
ท่่านสามารู้ถ้ส่ง e-mail มายัง vorawatw@gmail.com หรืู้อ line ID: 0887688745 

อน.ช่าญวิทุย์ ศรีสุัทุธิิพงศ์ 
(สัโมสัรโรติารีทัุบเทีุ�ยง)
ป็ระธิานคณะกรรมการการเงิน 

อน.วรวัฒน์ วงษ์สุัรีย์รัติน์ 
(สัโมสัรโรติารีทัุบเทีุ�ยง)
เลข้านุการภาค 
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รที่ร.เด่ยร์ราห์ พ่บ้ัล้ย์วัฒนวงษ์
สิ่โมสิ่รโรตาร่หมากแข้ง

สวััสดีีค่่ะ มวัลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 นับจากปีให้ม่ผ่ัานพ้นมา เผัลอ่นิดีเดีียวัก็จะปีให้ม่ไทย
อี่กค่รั�ง (13 เมษายน) ทำาให้้ค่วัามร้้ส้กว่ัา ค่ร้�งปีแรกมักจะ             
ผ่ัานไปอ่ย่างรวัดีเร็วัเสมอ่ แต่ปีนี�พิเศษกว่ัาห้น่อ่ยตรงที�สิ�งที�
อ่ยากให้้ผ่ัานไปเร็วัๆ กว่ัาวัันเวัลาค่่อ่การระบาดีข้อ่งไวัรัสที�ล่วัง
เลยมาปีกว่ัาๆ แล้วั เพ่�อ่คุ่ณ์ภาพชี่วิัตและเศรษฐกิจจะได้ีกลับ
ค่่นส่้สภาพปกติเสียที

ในปีนี� (ค่ร้�งปีห้ลังข้อ่งปีโรตารี “เปิดีแนวัทางสร้าง
โอ่กาส”) ห้ลายสโมสรในภาค่ 3340 กิจกรรมค่่อ่นข้้างน้อ่ยลง
อั่นเน่�อ่งจากการระบาดีระลอ่ก 2 ที�ทำาให้้ห้ลายกิจกรรมต้อ่ง
ถู้กยกเลิกห้ร่อ่เล่�อ่นอ่อ่กไปก่อ่นโดียเฉัพาะกิจกรรมให้ญ่ๆ ที�
เป็นกิจกรรมระดัีบ Mass ที�อ่าจจะมีการรวัมตัวัข้อ่งผ้้ัร่วัม
กิจกรรมห้ลักพันค่น 
 อ่ย่างไรก็ดีี สโมสรในภาค่ก็ยังร่วัมใจกันทำากิจกรรม
เล็กๆ แต่ทำาพร้อ่มกันด้ีแล้วัยิ�งให้ญ่ ในวัันค่รบรอ่บก่อ่ตั�ง          
โรตารีสากล เม่�อ่วัันที� 23 กุมภาพันธ์ ที�ผ่ัานมา อั่นเป็นกิจกรรม
ภาพรวัมว่ัา “วัันแห่้งการมีนำ�าใจ ให้้ค่วัามรัก” ซ้ึ่�งทุกกิจกรรม
ที�แต่ละสโมสรไดี้ทำาในวัันนั�น ล้วันสร้างค่วัามประทับใจ และ
ต่�นตันแก่ผ้้ัได้ีรับนำ�าใจจากมวัลมิตรโรแทเรียนในวัันนั�น

ในปีนี� นายกรับเล่อ่กอ่าจจะผิัดีห้วัังเล็กๆ ที�ไม่มี
โอ่กาสไดี้พบปะกันกับนายกรับเล่อ่กจากทุกภาค่ เพ่�อ่ทำา           
ค่วัามร้้จักและสร้างมิตรภาพระห้ว่ัางกันไว้ั เน่�อ่งจากไม่มี             
การจัดีประชุ่มนายกรวัมภาค่เห้ม่อ่นทุกปี จากมาตรการ
ค่วับคุ่มการแพร่ระบาดีข้อ่งไวัรัส แต่ทางภาค่ก็ได้ีนำาเทค่โนโลยี
เข้้ามา สร้างการประชุ่มแนวัให้ม่อ่ย่างไม่ให้้ข้าดีตกบกพร่อ่ง 
เพ่�อ่เราจะได้ีร่วัมกันสร้างสิ�งดีีๆ ให้้เกิดีข้้�นต่อ่ไปในสังค่มค่่ะ 

อนิ.กิจจา		เตชื่ะศิริธนิะกุลิ
คณ์ะกรรมการเลิขานุิการภาค

บัรรณาธ่การ ภาค 3340 โรตาร่สิ่ากล้

D.3340

 ด้ีวัยสถูานการณ์์ที�ไม่ปกตอัิ่นเกดิีจากการแพรร่ะบาดีข้อ่งเช่่�อ่ไวัรัส 
COVID-19 ทำาให้้โรตารปีระเทศไทยต้อ่งประกาศยกเลกิการจดัีงานประช่มุ
นายกรับเล่อ่กร่วัมภาค่ที�เค่ยกำาห้นดีว่ัาจะจัดีข้้�นที�กรุงเทพฯ ในปีนี� และให้้
แต่ละภาค่จัดีการอ่บรมกันเอ่ง ตามมาตรฐานที�กำาห้นดีเพ่�อ่ให้้ค่งคุ่ณ์ภาพ
ค่วัามร้้ ค่วัามเข้้าใจ และมิตรภาพระห้ว่ัางนายกรับเล่อ่กแต่ละภาค่

ในส่วันข้อ่งการอ่บรมสมัมนานายกรบัเล่อ่กข้อ่งภาค่ 3340 ไดีจั้ดี
ร่วัมกบัภาค่ 3350 ซึ่้�งการทำางานในแตล่ะขั้�นตอ่น ค่ณ์ะกรรมการภาค่ 3340 
ได้ีมอ่บห้มายให้้ผ้้ัช่่วัยผ้้ัว่ัาการภาค่ในแต่ละเข้ตที�รับผิัดีช่อ่บและร่วัมกับ  
ค่ณ์ะกรรมการเลข้านุการภาค่เรียนเชิ่ญโดียส่งเอ่กสารและโทรศัพท์ติดีตาม    
แจ้งนายกรับเล่อ่กข้อ่งสโมสร และเรียนเชิ่ญโดียส่งเอ่กสารให้้กับผ้้ัช่่วัย        
ผ้้ัว่ัาการภาค่รับผิัดีช่อ่บเข้้าร่วัมอ่บรมนายกรับเล่อ่ก ซ้ึ่�งนายกสโมสรที�           
เข้้าร่วัมอ่บรมให้้ค่วัามร่วัมม่อ่เป็นอ่ย่างดีีมาก เห็้นได้ีจากจำานวันนายก            
รับเล่อ่กข้อ่งสโมสรในภาค่ 3340 เข้้าร่วัมอ่บรมคิ่ดีเป็นร้อ่ยละ 90 ข้อ่ง
จำานวันสโมสรในภาค่ รวัม 62 สโมสร
 ผัลการดีำาเนินงานโดียภาพรวัม จากจำานวันนายกรับเล่อ่กที�ให้้
ค่วัามร่วัมม่อ่ในการอ่บรมในค่รั�งนี�มากถู้งร้อ่ยละ 90 ภาค่ 3340 ได้ีรับ      
ค่ำาช่่�นช่มจากวิัทยากรและผ้้ันำาการอ่บรมจาก ภาค่ 3350 ว่ัานายกรับเล่อ่ก
ข้อ่งสโมสรต่างๆ ในภาค่ 3340 สามารถูตอ่บค่ำาถูามจากวิัทยากร และเข้้าใจ
ในบริบทการอ่บรมนายกรับเล่อ่กได้ีเป็นอ่ย่างดีีมาก ซึ่้�งเป็นการเริ�มต้นที�       
ดีีมาก ภาค่ 3340 ค่าดีห้วัังให้้นายกรับเล่อ่กข้อ่งทุกสโมสร สามารถูนำา
ค่วัามร้้ไปปรับใช้่ในการดีำาเนินงานข้อ่งสโมสรในภาค่ 3340 ได้ีเป็นอ่ย่างดีี

การอบัรมนายกรับัเลื้อก
ปีระจำปีี 2564-2565 ภาค 3340



กิจ้กรรมวัน “โรติารี มีนำ�าใจ้ให้ความรัก”
สัโมสัรโรติารีโคราช่
นำาสมาชิีกท่ำากิจักรู้รู้มปรัู้บ่ปรุู้งห้องนำ�าท่่�ชีำารุู้ดท่รุู้ดโท่รู้มไม่สามารู้ถ้ 
ใช้ีงานได้ แลัะท่าส่สนามเด็กเล่ันให้กับ่โรู้งเรู่้ยนตำาบ่ลับ้่านโพธิ�           
อ.เมือง จั.นครู้รู้าชีส่มา

สัโมสัรโรติารีนำ�าพอง 
ออกท่ำากิจักรู้รู้มใหค้วามรู้้้ แลัะสอนการู้ท่ำานำ�ายาเอนกปรู้ะสงค ์แชีมพ้ 
แลัะสบ่้่เหลัว เพื�อปรู้ะหยัดค่าใช้ีจ่ัายในช่ีวิตปรู้ะจัำาวัน แลัะยังสามารู้ถ้
นำาไปปรู้ะกอบ่วิชีาช่ีพได้ในอนาคต พรู้้อมสมท่บ่เงินสด 5,500 บ่าท่ 
แลัะมอบ่ของใช้ีจัำาเป็นในชี่วิตปรู้ะจัำาวัน อาทิ่ เช่ีน ข้าวสารู้จัำานวน     
3 กรู้ะสอบ่ หนา้กากผู้า้ ตลัอดจันเล่ั�ยงอาหารู้ใหกั้บ่น้องๆ บ่อยท่าวน์
จัำานวน 38 คน

สัโมสัรโรติารีสักลนคร 
ได้นำาพาสมาชิีกรู่้วมกิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ มอบ่อุปกรู้ณ์            
เครืู้�องเข่ยน หนังสือ ไอศึกรู่้ม ขนม ให้กับ่เด็กๆ ณ ศ้ึนย์พัฒนาเด็กเล็ัก
วัดสะพานคำา โรู้งเรู่้ยนเท่ศึบ่าลั 4 แลัะวดัสวา่งเตก็สมบ้่รู้ณ์ จั.สกลันครู้

สัโมสัรโรติารีหมากแข้้ง 
ท่ำากิจักรู้รู้มบ่รู้ิการู้ตัดผู้มแลัะมอบ่เครืู้�องใช้ีท่่�จัำาเป็นแก่คนชีรู้า ณ           
บ้่านพักคนชีรู้า จั.อุดรู้ธาน่ พรู้้อมกันน่�ยังได้เล่ั�ยงอาหารู้กลัางวันมื�อ
พิเศึษโดยกลุ่ัมแอนน์ สรู้้างความปลืั�มใจัแก่คนชีรู้าในบ้่านพักอย่างมาก

สัโมสัรโรติารีทุ่าเร่อติราดั 
พรู้้อมด้วยสมาชิีกจัากชีมรู้มรู้้านเสริู้มสวยจัังหวัดตรู้าด รู่้วมเล่ั�ยง           
อาหารู้กลัางวันแลัะบ่ริู้การู้ตัดผู้มให้เด็กนักเรู่้ยน โรู้งเรู่้ยนบ้่านเนิน
ดินแดง อ.แหลัมงอบ่ จั.ตรู้าด รู้วม 100 คน ได้เห็นรู้อยยิ�มแลัะ         
ความสุขของเด็กๆ ท่่�ได้ท่านอาหารู้แตกต่างจัากมื�อเดิมๆ ท่่�โรู้งเรู่้ยน 
จััดให้ตามงบ่ปรู้ะมาณท่่�ได้รัู้บ่

30 มีนาคม-เมษายน 2564

รที่ร.เด่ยร์ราห์ พ่บ้ัล้ย์วัฒนวงษ์
สิ่โมสิ่รโรตาร่หมากแข้ง

สวััสดีีค่่ะ มวัลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 นับจากปีให้ม่ผ่ัานพ้นมา เผัลอ่นิดีเดีียวัก็จะปีให้ม่ไทย
อี่กค่รั�ง (13 เมษายน) ทำาให้้ค่วัามร้้ส้กว่ัา ค่ร้�งปีแรกมักจะ             
ผ่ัานไปอ่ย่างรวัดีเร็วัเสมอ่ แต่ปีนี�พิเศษกว่ัาห้น่อ่ยตรงที�สิ�งที�
อ่ยากให้้ผ่ัานไปเร็วัๆ กว่ัาวัันเวัลาค่่อ่การระบาดีข้อ่งไวัรัสที�ล่วัง
เลยมาปีกว่ัาๆ แล้วั เพ่�อ่คุ่ณ์ภาพชี่วิัตและเศรษฐกิจจะได้ีกลับ
ค่่นส่้สภาพปกติเสียที

ในปีนี� (ค่ร้�งปีห้ลังข้อ่งปีโรตารี “เปิดีแนวัทางสร้าง
โอ่กาส”) ห้ลายสโมสรในภาค่ 3340 กิจกรรมค่่อ่นข้้างน้อ่ยลง
อั่นเน่�อ่งจากการระบาดีระลอ่ก 2 ที�ทำาให้้ห้ลายกิจกรรมต้อ่ง
ถู้กยกเลิกห้ร่อ่เล่�อ่นอ่อ่กไปก่อ่นโดียเฉัพาะกิจกรรมให้ญ่ๆ ที�
เป็นกิจกรรมระดัีบ Mass ที�อ่าจจะมีการรวัมตัวัข้อ่งผ้้ัร่วัม
กิจกรรมห้ลักพันค่น 
 อ่ย่างไรก็ดีี สโมสรในภาค่ก็ยังร่วัมใจกันทำากิจกรรม
เล็กๆ แต่ทำาพร้อ่มกันด้ีแล้วัยิ�งให้ญ่ ในวัันค่รบรอ่บก่อ่ตั�ง          
โรตารีสากล เม่�อ่วัันที� 23 กุมภาพันธ์ ที�ผ่ัานมา อั่นเป็นกิจกรรม
ภาพรวัมว่ัา “วัันแห่้งการมีนำ�าใจ ให้้ค่วัามรัก” ซ้ึ่�งทุกกิจกรรม
ที�แต่ละสโมสรไดี้ทำาในวัันนั�น ล้วันสร้างค่วัามประทับใจ และ
ต่�นตันแก่ผ้้ัได้ีรับนำ�าใจจากมวัลมิตรโรแทเรียนในวัันนั�น

ในปีนี� นายกรับเล่อ่กอ่าจจะผิัดีห้วัังเล็กๆ ที�ไม่มี
โอ่กาสไดี้พบปะกันกับนายกรับเล่อ่กจากทุกภาค่ เพ่�อ่ทำา           
ค่วัามร้้จักและสร้างมิตรภาพระห้ว่ัางกันไว้ั เน่�อ่งจากไม่มี             
การจัดีประชุ่มนายกรวัมภาค่เห้ม่อ่นทุกปี จากมาตรการ
ค่วับคุ่มการแพร่ระบาดีข้อ่งไวัรัส แต่ทางภาค่ก็ได้ีนำาเทค่โนโลยี
เข้้ามา สร้างการประชุ่มแนวัให้ม่อ่ย่างไม่ให้้ข้าดีตกบกพร่อ่ง 
เพ่�อ่เราจะได้ีร่วัมกันสร้างสิ�งดีีๆ ให้้เกิดีข้้�นต่อ่ไปในสังค่มค่่ะ 

อนิ.กิจจา		เตชื่ะศิริธนิะกุลิ
คณ์ะกรรมการเลิขานุิการภาค

บัรรณาธ่การ ภาค 3340 โรตาร่สิ่ากล้
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 ด้ีวัยสถูานการณ์์ที�ไม่ปกตอัิ่นเกดิีจากการแพรร่ะบาดีข้อ่งเช่่�อ่ไวัรัส 
COVID-19 ทำาให้้โรตารปีระเทศไทยต้อ่งประกาศยกเลกิการจดัีงานประช่มุ
นายกรับเล่อ่กร่วัมภาค่ที�เค่ยกำาห้นดีว่ัาจะจัดีข้้�นที�กรุงเทพฯ ในปีนี� และให้้
แต่ละภาค่จัดีการอ่บรมกันเอ่ง ตามมาตรฐานที�กำาห้นดีเพ่�อ่ให้้ค่งคุ่ณ์ภาพ
ค่วัามร้้ ค่วัามเข้้าใจ และมิตรภาพระห้ว่ัางนายกรับเล่อ่กแต่ละภาค่

ในส่วันข้อ่งการอ่บรมสมัมนานายกรบัเล่อ่กข้อ่งภาค่ 3340 ไดีจั้ดี
ร่วัมกบัภาค่ 3350 ซึ่้�งการทำางานในแตล่ะขั้�นตอ่น ค่ณ์ะกรรมการภาค่ 3340 
ได้ีมอ่บห้มายให้้ผ้้ัช่่วัยผ้้ัว่ัาการภาค่ในแต่ละเข้ตที�รับผิัดีช่อ่บและร่วัมกับ  
ค่ณ์ะกรรมการเลข้านุการภาค่เรียนเชิ่ญโดียส่งเอ่กสารและโทรศัพท์ติดีตาม    
แจ้งนายกรับเล่อ่กข้อ่งสโมสร และเรียนเชิ่ญโดียส่งเอ่กสารให้้กับผ้้ัช่่วัย        
ผ้้ัว่ัาการภาค่รับผิัดีช่อ่บเข้้าร่วัมอ่บรมนายกรับเล่อ่ก ซ้ึ่�งนายกสโมสรที�           
เข้้าร่วัมอ่บรมให้้ค่วัามร่วัมม่อ่เป็นอ่ย่างดีีมาก เห็้นได้ีจากจำานวันนายก            
รับเล่อ่กข้อ่งสโมสรในภาค่ 3340 เข้้าร่วัมอ่บรมคิ่ดีเป็นร้อ่ยละ 90 ข้อ่ง
จำานวันสโมสรในภาค่ รวัม 62 สโมสร
 ผัลการดีำาเนินงานโดียภาพรวัม จากจำานวันนายกรับเล่อ่กที�ให้้
ค่วัามร่วัมม่อ่ในการอ่บรมในค่รั�งนี�มากถู้งร้อ่ยละ 90 ภาค่ 3340 ได้ีรับ      
ค่ำาช่่�นช่มจากวิัทยากรและผ้้ันำาการอ่บรมจาก ภาค่ 3350 ว่ัานายกรับเล่อ่ก
ข้อ่งสโมสรต่างๆ ในภาค่ 3340 สามารถูตอ่บค่ำาถูามจากวิัทยากร และเข้้าใจ
ในบริบทการอ่บรมนายกรับเล่อ่กได้ีเป็นอ่ย่างดีีมาก ซึ่้�งเป็นการเริ�มต้นที�       
ดีีมาก ภาค่ 3340 ค่าดีห้วัังให้้นายกรับเล่อ่กข้อ่งทุกสโมสร สามารถูนำา
ค่วัามร้้ไปปรับใช้่ในการดีำาเนินงานข้อ่งสโมสรในภาค่ 3340 ได้ีเป็นอ่ย่างดีี

การอบัรมนายกรับัเลื้อก
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ป็ระธิานคณะอนุกรรมการสัันติิภาพและป้็องกันข้้อขั้ดัแย้ง
 ท่ำาความเข้าใจัความต่างรู้ะหว่างบุ่คคลั ยอมรัู้บ่ความคิดเห็นรู้ะหว่างกันเพื�อ     
ลัดความขัดแย้ง แลัะม่ท่ัศึนคติท่่�ด่ในการู้มองปัญหา โดยการู้บ่ริู้หารู้จััดการู้ความขัดแย้ง
ด้วยสติ  แลัะให้ความสำาคัญกับ่สมาชิีกทุ่กคนในท่่มอย่างเท่่าเท่่ยมแลัะยุติธรู้รู้มในการู้
ตัดสินใจั อ่กทั่�งต้องรู้่วมแรู้งรู่้วมใจักันต่อส้้กับ่อุปสรู้รู้ค รู่้วมมือกันแก้ปัญหาให้ด่ท่่�สุด          
เพื�อท่่�ขจััดความขัดแย้งในท่่มด้วยความรู้อบ่คอบ่แลัะว่องไวท่่�สุด

ป็ระธิานคณะกรรมการป้็องกันและรักษาโรค 
 ม่หัวใจัสำาคัญคือสมาชิีกทุ่กคนต้องม่จิัตอาสา จิัตสาธารู้ณะเพื�อช่ีวยเหลืัอสังคม
โดยไม่หวังสิ�งตอบ่แท่น บ่ริู้การู้สาธารู้ณะให้กับ่ปรู้ะชีาชีน เพื�อช่ีวยแก้ปัญหาต่างๆ ปัญหา
การู้ป้องกันแลัะรัู้กษาโรู้ค ทั่�งน่� บ่ท่บ่าท่ของโรู้ตารู่้เกิดจัากผู้้้ม่จิัตอาสาเป็นผู้้้ก่อตั�งโดยท่่�ม่
หลัักการู้ โรู้แท่เรู่้ยนรู่้วมมือกันจััดหารู้ายได้้ เพื�อนำาไปใช้ีในการู้บ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ตาม
วัตถุ้ปรู้ะสงค์คือ บ่ริู้การู้สนับ่สนุนมาตรู้ฐานจัริู้ยธรู้รู้มเป้าหมายคือบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ต่อ  
ส่วนรู้วมแลัะกำาจััดโปลิัโอให้หมดไป 

ป็ระธิานคณะกรรมการนำ�าและสุัข้อนามัย
เป้าหมายการู้พัฒนาอย่างยั�งยืนมุ่งมั�นท่่�จัะ “ให้ม่นำ�าเพื�อใช้ีปรู้ะโยชีน์ แลัะม่การู้

จััดการู้นำ�าแลัะสุขาภิบ่าลัอย่างยั�งยืนสำาหรัู้บ่ทุ่กคน” นับ่เป็นเป้าหมายท่่�ท้่าท่ายยิ�ง เพรู้าะ
ม่ผู้้้คนมากมายท่่�ได้รัู้บ่ผู้ลักรู้ะท่บ่จัากภาวะขาดแคลันนำ�าสะอาดแลัะสุขอนามัยอย้ใ่นชุีมชีน
ต่างๆ ทั่�งในท่้องถิ้�นแลัะทั่�วโลัก เรู้าจึังต้องรู้วบ่รู้วมท่รู้ัพยากรู้ในการู้ดำาเนินการู้ให้บ่รู้รู้ลัุ
วัตถุ้ปรู้ะสงค์ ให้สำาเร็ู้จัให้จังได้

ป็ระธิานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ัก 
เรู้าจัะสรู้้างการู้ม่ส่วนรู่้วมของชุีมชีนเพื�อพัฒนาสุขภาพแม่แลัะเด็กในชุีมชีน โดย

เน้นการู้ท่ำางานของโรู้แท่เรู่้ยนในพื�นท่่�ให้ม่จิัตอาสา ช่ีวยเหลืัอการู้ท่ำางานในทุ่กด้านรู้วมถึ้ง
ปรู้ะชีาสัมพันธ์ให้แม่แลัะเด็กตรู้ะหนักรู้้้ถึ้งการู้ม่สุขอนามัยท่่�ด่ต่อการู้ดำาเนินช่ีวิตปรู้ะจัำาวัน

ป็ระธิานคณะกรรมการการเรียนร้้ขั้�นพ่�นฐาน
ปัจัจััยท่่�สำาคัญท่่�สุดในการู้พัฒนาผู้้้เรู่้ยนให้ม่คุณภาพตามท่่�ต้องการู้ได้คือ การู้ม่ส่วนรู่้วม

ของสโมสรู้โรู้ตารู่้กับ่โรู้งเรู่้ยนในชุีมชีน คุณภาพการู้จััดกิจักรู้รู้มการู้เรู่้ยนรู้้้ท่่�ด่ต้องเมตตา
แลัะเอาใจัใส่ “เด็กทุ่กคนม่ความสามารู้ถ้ในการู้เรู่้ยนรู้้้แลัะสามารู้ถ้พัฒนาตนเองได้” จึัง
จัะสามารู้ถ้พัฒนากิจักรู้รู้ม วิธ่การู้ ตลัอดจันสื�อต่างๆ ผู้้้เรู่้ยนได้เรู่้ยนรู้้้จัากปรู้ะสบ่การู้ณ์
ตรู้ง หมั�นปล้ักฝังคุณธรู้รู้ม จัริู้ยธรู้รู้ม ค่านิยมท่่�ด่งามอย่างสมำ�าเสมอแลัะต่อเนื�อง เพื�อให้        
ผู้้้เรู่้ยนม่ความรู้้้ความสามารู้ถ้ ม่ทั่กษะในการู้ดำารู้งชี่วิต ม่บุ่คลัิกลัักษณะแลัะพฤติกรู้รู้มท่่�
พึงปรู้ะสงคอ์ยา่งยั�งยนื พรู้้อมท่่�จัะเจัริู้ญเตบิ่โตท่่ามกลัางความเปลั่�ยนแปลังทั่�งดา้นรู้า่งกาย 
อารู้มณ์ จิัตใจั สังคม แลัะสติปัญญา แลัะเป็นท่่�ยอมรัู้บ่ของสังคมแลัะปรู้ะเท่ศึชีาติในอนาคต

ป็ระธิานคณะกรรมการสันับสันุนสิั�งแวดัล้อม
เริู้�มการู้ปรู้ะชีาสัมพันธ์ให้โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กสโมสรู้พยายามใช้ีท่รัู้พยากรู้แลัะพลัังงาน

ท่่�สามารู้ถ้ท่ดแท่นได้ตามธรู้รู้มชีาติ ไม่ใช้ีงานเกินกำาลััง ธรู้รู้มชีาติจัะปรัู้บ่ตัวเองได้ทั่น แลัะ
พยายามหล่ักเล่ั�ยงการู้สรู้้างมลัภาวะให้กับ่รู้ะบ่บ่นิเวศึน์ รู้วมทั่�งการู้เกิดใหม่ ท่ดแท่นของ
เก่า การู้ปรัู้บ่ปรุู้งท่ำาของเก่าให้ใหม่แลัะนำามาใช้ีได้

อผู้ภ.เป็รมป็รีช่า 
ทิุพยวาน 
(สัโมสัรโรติารีพัทุยา)

อน.นพ.เศวติ ศรีศิริ 
(สัโมสัรโรติารีอุบล)

อน.อัครวัฒน์
เอ่�อก้ลวราวัฒน์ 
(สัโมสัรโรติารีสักลนคร)

ผู้ช่ภ.ดัร.ป็าณิติา 
ป็รีช่าวงษ์ 
(สัโมสัรโรติารีเกาะช้่าง)

อผู้ภ.สัมช่าย 
เจี้ยรนัยพาณิช่ย์ 
(สัโมสัรโรติารีแก่นค้น)

อน.กล้าหาญ เช่าวศิลป์็ 
(สัโมสัรโรติารีพล้ติาหลวง)
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 ดิฉัน เกิดท่่�จัังหวัดฉะเชิีงเท่รู้า ท่ำางานเป็นหัวหน้าสาขา        
การู้พยาบ่าลัมารู้ดา ท่ารู้กแลัะการู้ผู้ดุงครู้รู้ภ์ ม่ทั่กษะในการู้พยาบ่าลั
ครู้อบ่ครัู้ว การู้พยาบ่าลัมารู้ดาท่ารู้กแลัะการู้ผู้ดุงครู้รู้ภ์ แลัะทั่กษะ         
ในการู้จััดการู้เรู่้ยนรู้้้
 ครู้อบ่ครัู้วของเรู้าชีอบ่ท่ำากิจักรู้รู้ม เช่ีน เล่ันก่ฬา ท่่องเท่่�ยว
เดินท่างเพื�อเรู่้ยนรู้้สิ้�งใหม่ๆ  ค่้ครู้องคือ นาวาเอก กิตติพนัธ์ กุลัศิึรู้ปิญัโญ 
ท่หารู้นาวิกโยธินสังกัดกองท่ัพเรืู้อ แลัะเป็นสมาชีิกสโมสรู้โรู้ตารู่้
นครู้พนม ดิฉันม่ล้ักสาว 2 คน เป็นอด่ตเยาวชีนแลักเปล่ั�ยนโรู้ตารู่้ 
ล้ักสาวคนแรู้กชืี�อ ชีลัธิดา กุลัศิึริู้ปัญโญ แลักเปล่ั�ยน ในปี 2012-13 ท่่� 
Rotary Club of Vernon, British Columbia, แคนาดา ภาค 5060 
จับ่การู้ศึึกษารู้ะดับ่ปริู้ญญาตรู่้ เก่ยรู้ตินิยมอันดับ่ 1 เหรู่้ยญท่อง         
สาขาวิศึวกรู้รู้มซอฟแวร์ู้ จัากมหาวิท่ยาลััยแม่ฟ้าหลัวง ปัจัจุับั่นท่ำางาน
เป็นโปรู้แกรู้มเมอรู้์ ล้ักสาวคนท่่� 2 ชืี�อ วิชีกานต์ กุลัศิึริู้ปัญโญ แลัก
เปล่ั�ยนในปี 2013-14 ท่่� Rotary Club of Iglesias, Sardinia, อิตาล่ั              
ภาค 2080 กำาลัังศึึกษารู้ะดับ่ปริู้ญญาตรู่้ สาขาบ่ริู้หารู้ธุรู้กิจัญ่�ปุ่น 
สถ้าบ่นัเท่คโนโลัยไ่ท่ย-ญ่�ปุ่น แลัะไดรัู้้บ่การู้สนบั่สนุนใหศึ้ึกษาตอ่รู้ะดบั่
ปริู้ญญาโท่ ในสาขา Global Business ท่่� University of Hyogo,           
ญ่�ปุ่น ในปี 2564
 เมื�อล้ักสาวกลัับ่มาจัากการู้แลักเปล่ั�ยน ดิฉันเห็นการู้
เปลั่�ยนแปลังในท่างบ่วกของล้ักเกดิขึ�นหลัายปรู้ะการู้ ทั่�ง 2 คนม่โอกาส
ต่อยอดปรู้ะสบ่การู้ณ์ช่ีวิต ม่โอกาสได้ไปศึึกษาแลักเปลั่�ยนในต่าง
ปรู้ะเท่ศึอ่กหลัายโครู้งการู้ แลัะจััดสรู้รู้เวลัามาช่ีวยท่ำางานให้กับ่
โครู้งการู้เยาวชีนแลักเปล่ั�ยนโรู้ตารู่้ของภาค 3340 
 สิ�งท่่�ครู้อบ่ครู้ัวเรู้าได้รัู้บ่จัากโรู้ตารู่้ ท่ำาให้เรู้าม่แนวคิดว่าเรู้า
ควรู้ตอบ่แท่นคืนให้กับ่โรู้ตารู่้ ต้องขอขอบ่คุณ คุณพรู้รู้ณ่ โฮวก์กะ           

น้าสาวของดิฉัน ท่่�เชิีญมาเป็นสมาชิีกสโมสรู้โรู้ตารู่้พล้ัตาหลัวง ซึ�ง         
สมาชิีกอื�นๆ ให้การู้ต้อนรัู้บ่ สนับ่สนุน ด้แลักันเหมือนครู้อบ่ครัู้วใหญ่
ต่อเนื�องมาตลัอด ดิฉันเข้ามาเป็นสมาชิีกเมื�อวันท่่� 30 มิถุ้นายน 2013 
ได้รัู้บ่การู้สนับ่สนุนให้ท่ำางานสำาคัญ ในรู้ะดับ่สโมสรู้แลัะรู้ะดับ่ภาค   
หลัายตำาแหน่ง ปัจัจุับั่น นอกจัากจัะเป็นผู้้้ว่าการู้ภาครู้ับ่เลืัอกแลั้ว            
ยังเป็นรู้องปรู้ะธานโครู้งการู้เยาวชีนแลักเปลั่�ยน แลัะผู้้้นำาการู้อบ่รู้ม           
ของภาค
  การู้มาเป็นโรู้แท่เรู่้ยนเกือบ่ 7 ปีท่่�ผู่้านมา โรู้ตารู่้ให้โอกาสท่่�ด่
หลัายอย่าง ดิฉันได้ใช้ีความรู้้้ความสามารู้ถ้ท่างวิชีาช่ีพแลัะความ
สามารู้ถ้ส่วนบุ่คคลั ท่ำาปรู้ะโยชีน์ในวงกว้าง ได้พบ่เพื�อนใหม่ทั่�งในแลัะ
นอกปรู้ะเท่ศึ แลัะตรู้ะหนักด่ว่า “โรู้ตารู่้มิใช่ีเป็นแค่ผู้้้ให้ แต่ยังเป็น             
ผู้้้สรู้้างแลัะพัฒนาศึักยภาพของดิฉัน ให้เป็นปรู้ะโยชีน์ต่อเพื�อนมนุษย์
มากขึ�น”
        ดิฉันต้องการู้เป็นส่วนหนึ�งในรู้ะดับ่ผู้้้นำาภาคท่่�สรู้้างแรู้งบั่นดาลัใจั
ให้กับ่ผู้้้คน ต้องการู้เห็นองค์กรู้น่�เติบ่โตในรู้ะยะยาว โดยเฉพาะในยุคท่่�
โรู้ตารู่้ตอ้งการู้พลัังของผู้้ห้ญิงเพิ�มขึ�น แลัะตอ้งการู้เปน็แรู้งบ่นัดาลัใจัให้
โรู้แท่เรู่้ยนท่่�อย้่ในวัยท่ำางานแลัะอายุยังไม่มากนัก เห็นว่าเรู้าสามารู้ถ้
ท่ำางานให้โรู้ตารู่้ โดยให้โรู้ตารู่้เป็นส่วนหนึ�งของชี่วิตควบ่ค่้ไปกับ่การู้
ดำาเนินช่ีวิตปกติได้อย่างลังตัว
 เส้นท่างการู้เป็นผู้้้ว่าการู้ภาคในปีท่่�ดิฉันจัะเป็นผู้้้นำาภาค เป็น
จัังหวะช่ีวิตท่่�ต้องกล้ัาตัดสินใจั ปรัู้บ่เปล่ั�ยนรู้้ปแบ่บ่การู้ท่ำางาน            
การู้ปรู้ะชุีม การู้จััดกิจักรู้รู้ม รู้วมทั่�งการู้ใช้ีเท่คโนโลัย่เข้ามาช่ีวยใน             
การู้ติดต่อสื�อสารู้ บ่ท่ท่ดสอบ่น่�อาจัสรู้้างมาเพื�อท่ดสอบ่ความเป็นผู้้้นำา
ของดิฉัน ดิฉัน ... ก้าวเข้ามา ... แลัะพรู้้อมท่่�จัะเริู้�มต้นก้าวแรู้กเพื�อ          
ก้าวต่อๆ ไปในอนาคต

ผู้วภ.ผู้ศึ.ดร.จาร่ศึร่ กุล้ศ่ึร่ปัีญโญ 
ผู้้้ว่าการภาค 3340 โรตาร่สิ่ากล้ ปีี 2564-2565

ป็ระธิานคณะอนุกรรมการสัันติิภาพและป้็องกันข้้อขั้ดัแย้ง
 ท่ำาความเข้าใจัความต่างรู้ะหว่างบุ่คคลั ยอมรัู้บ่ความคิดเห็นรู้ะหว่างกันเพื�อ     
ลัดความขัดแย้ง แลัะม่ท่ัศึนคติท่่�ด่ในการู้มองปัญหา โดยการู้บ่ริู้หารู้จััดการู้ความขัดแย้ง
ด้วยสติ  แลัะให้ความสำาคัญกับ่สมาชิีกทุ่กคนในท่่มอย่างเท่่าเท่่ยมแลัะยุติธรู้รู้มในการู้
ตัดสินใจั อ่กทั่�งต้องรู้่วมแรู้งรู่้วมใจักันต่อส้้กับ่อุปสรู้รู้ค รู่้วมมือกันแก้ปัญหาให้ด่ท่่�สุด          
เพื�อท่่�ขจััดความขัดแย้งในท่่มด้วยความรู้อบ่คอบ่แลัะว่องไวท่่�สุด

ป็ระธิานคณะกรรมการป้็องกันและรักษาโรค 
 ม่หัวใจัสำาคัญคือสมาชิีกทุ่กคนต้องม่จิัตอาสา จิัตสาธารู้ณะเพื�อช่ีวยเหลืัอสังคม
โดยไม่หวังสิ�งตอบ่แท่น บ่ริู้การู้สาธารู้ณะให้กับ่ปรู้ะชีาชีน เพื�อช่ีวยแก้ปัญหาต่างๆ ปัญหา
การู้ป้องกันแลัะรัู้กษาโรู้ค ทั่�งน่� บ่ท่บ่าท่ของโรู้ตารู่้เกิดจัากผู้้้ม่จิัตอาสาเป็นผู้้้ก่อตั�งโดยท่่�ม่
หลัักการู้ โรู้แท่เรู่้ยนรู่้วมมือกันจััดหารู้ายได้้ เพื�อนำาไปใช้ีในการู้บ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ตาม
วัตถุ้ปรู้ะสงค์คือ บ่ริู้การู้สนับ่สนุนมาตรู้ฐานจัริู้ยธรู้รู้มเป้าหมายคือบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ต่อ  
ส่วนรู้วมแลัะกำาจััดโปลิัโอให้หมดไป 

ป็ระธิานคณะกรรมการนำ�าและสุัข้อนามัย
เป้าหมายการู้พัฒนาอย่างยั�งยืนมุ่งมั�นท่่�จัะ “ให้ม่นำ�าเพื�อใช้ีปรู้ะโยชีน์ แลัะม่การู้

จััดการู้นำ�าแลัะสุขาภิบ่าลัอย่างยั�งยืนสำาหรัู้บ่ทุ่กคน” นับ่เป็นเป้าหมายท่่�ท้่าท่ายยิ�ง เพรู้าะ
ม่ผู้้้คนมากมายท่่�ได้รัู้บ่ผู้ลักรู้ะท่บ่จัากภาวะขาดแคลันนำ�าสะอาดแลัะสุขอนามัยอย้ใ่นชุีมชีน
ต่างๆ ทั่�งในท่้องถิ้�นแลัะทั่�วโลัก เรู้าจึังต้องรู้วบ่รู้วมท่รู้ัพยากรู้ในการู้ดำาเนินการู้ให้บ่รู้รู้ลัุ
วัตถุ้ปรู้ะสงค์ ให้สำาเร็ู้จัให้จังได้

ป็ระธิานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ัก 
เรู้าจัะสรู้้างการู้ม่ส่วนรู่้วมของชุีมชีนเพื�อพัฒนาสุขภาพแม่แลัะเด็กในชุีมชีน โดย

เน้นการู้ท่ำางานของโรู้แท่เรู่้ยนในพื�นท่่�ให้ม่จิัตอาสา ช่ีวยเหลืัอการู้ท่ำางานในทุ่กด้านรู้วมถึ้ง
ปรู้ะชีาสัมพันธ์ให้แม่แลัะเด็กตรู้ะหนักรู้้้ถึ้งการู้ม่สุขอนามัยท่่�ด่ต่อการู้ดำาเนินช่ีวิตปรู้ะจัำาวัน

ป็ระธิานคณะกรรมการการเรียนร้้ขั้�นพ่�นฐาน
ปัจัจััยท่่�สำาคัญท่่�สุดในการู้พัฒนาผู้้้เรู่้ยนให้ม่คุณภาพตามท่่�ต้องการู้ได้คือ การู้ม่ส่วนรู่้วม

ของสโมสรู้โรู้ตารู่้กับ่โรู้งเรู่้ยนในชุีมชีน คุณภาพการู้จััดกิจักรู้รู้มการู้เรู่้ยนรู้้้ท่่�ด่ต้องเมตตา
แลัะเอาใจัใส่ “เด็กทุ่กคนม่ความสามารู้ถ้ในการู้เรู่้ยนรู้้้แลัะสามารู้ถ้พัฒนาตนเองได้” จึัง
จัะสามารู้ถ้พัฒนากิจักรู้รู้ม วิธ่การู้ ตลัอดจันสื�อต่างๆ ผู้้้เรู่้ยนได้เรู่้ยนรู้้้จัากปรู้ะสบ่การู้ณ์
ตรู้ง หมั�นปล้ักฝังคุณธรู้รู้ม จัริู้ยธรู้รู้ม ค่านิยมท่่�ด่งามอย่างสมำ�าเสมอแลัะต่อเนื�อง เพื�อให้        
ผู้้้เรู่้ยนม่ความรู้้้ความสามารู้ถ้ ม่ทั่กษะในการู้ดำารู้งชี่วิต ม่บุ่คลัิกลัักษณะแลัะพฤติกรู้รู้มท่่�
พึงปรู้ะสงคอ์ยา่งยั�งยนื พรู้้อมท่่�จัะเจัริู้ญเตบิ่โตท่่ามกลัางความเปลั่�ยนแปลังทั่�งดา้นรู้า่งกาย 
อารู้มณ์ จิัตใจั สังคม แลัะสติปัญญา แลัะเป็นท่่�ยอมรัู้บ่ของสังคมแลัะปรู้ะเท่ศึชีาติในอนาคต

ป็ระธิานคณะกรรมการสันับสันุนสิั�งแวดัล้อม
เริู้�มการู้ปรู้ะชีาสัมพันธ์ให้โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กสโมสรู้พยายามใช้ีท่รัู้พยากรู้แลัะพลัังงาน

ท่่�สามารู้ถ้ท่ดแท่นได้ตามธรู้รู้มชีาติ ไม่ใช้ีงานเกินกำาลััง ธรู้รู้มชีาติจัะปรัู้บ่ตัวเองได้ทั่น แลัะ
พยายามหล่ักเล่ั�ยงการู้สรู้้างมลัภาวะให้กับ่รู้ะบ่บ่นิเวศึน์ รู้วมทั่�งการู้เกิดใหม่ ท่ดแท่นของ
เก่า การู้ปรัู้บ่ปรุู้งท่ำาของเก่าให้ใหม่แลัะนำามาใช้ีได้

อผู้ภ.เป็รมป็รีช่า 
ทิุพยวาน 
(สัโมสัรโรติารีพัทุยา)

อน.นพ.เศวติ ศรีศิริ 
(สัโมสัรโรติารีอุบล)

อน.อัครวัฒน์
เอ่�อก้ลวราวัฒน์ 
(สัโมสัรโรติารีสักลนคร)

ผู้ช่ภ.ดัร.ป็าณิติา 
ป็รีช่าวงษ์ 
(สัโมสัรโรติารีเกาะช้่าง)

อผู้ภ.สัมช่าย 
เจี้ยรนัยพาณิช่ย์ 
(สัโมสัรโรติารีแก่นค้น)

อน.กล้าหาญ เช่าวศิลป์็ 
(สัโมสัรโรติารีพล้ติาหลวง)
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บัรรณาธ่การ ภาค 3350 โรตาร่สิ่ากล้

D.3350

อน.ตรอง แสิ่งสิ่ว่างวัฒนะ
สิ่โมสิ่รโรตาร่กรุงเที่พสุิ่วรรณภ้ม่

สวััสดีีปีให้ม่ มิตรโรแทเรียนทุกท่านค่่ะ

          พบกันอี่กค่รั�งในช่่วังที�อ่ากาศแสนจะร้อ่นค่่ะ ห้มั�นด้ีแล
ร่างกายไม่ให้้เจ็บป่วัย ด้ีแลจิตใจไม่ให้้ร้อ่นรุ่มนะค่ะ
         ช่่วังนี�กิจกรรมและวัาระข้อ่งทา่นผ้้ัว่ัาการภาค่ ท่านนายก 
และกรรมการในตำาแห้น่งอ่่�นๆ ข้อ่งปี 2563 – 2564 เริ�ม            
ผ่ัอ่นค่ลาย นับเวัลาถูอ่ยห้ลังกันแลว้ั ในข้ณ์ะที�ทุกห้นา้ที�ที�กำาลัง
จะมารับช่่วังต่อ่ในปีโรตารีห้น้ากำาลังเริ�มศ้กษาและวัางแผันงาน
เข้้มข้้นข้้�นเพ่�อ่เริ�มงานได้ีทันทีในวัันที� 1 กรกฎาค่ม 2564
     นิตยสารโรตารีฉับับนี� จ้งข้อ่เริ�มด้ีวัยการสัมภาษณ์์ท่าน
ประธานจัดีงานอ่บรมนายกรับเล่อ่ก และค่ณ์ะกรรมการภาค่
ปี 2564 – 2565 : อ่ผัภ.ดีร.อ่าภา อ่รรถูบ้รณ์์วังศ์ ตันโสดี
เป็นการอ่บรมแบบ Virtual ค่รั�งแรกในประวััติศาสตรข์้อ่งภาค่
3350 ที�มีผ้้ัเข้้าร่วัมงานนับร้อ่ยค่นข้นาดีนี� จะมีค่วัามราบร่�น
ห้ร่อ่มีอุ่ปสรรค่ไห้ม ต้อ่งอ่่านด้ีค่่ะ
       ตามมาด้ีวัยการสัมภาษณ์์ท่านผ้้ันำาค่นต่อ่ไป ผ้้ัว่ัาการภาค่
ปี “โรตารีเปลี�ยนชี่วิัต ด้ีวัยจิตบริการ” : ศ.ค่ลินิก นพ.วิัรุณ์
บุญนุช่ และประธานค่ณ์ะกรรมการภาค่ ซ้ึ่�งในฉับับนี�คั่ดีสรรมา
เพียง 4 ตำาแห้น่ง แม้ทุกท่านจะเค่ยเป็นประธานค่ณ์ะกรรมการ
ระดัีบภาค่มาแล้วัทั�งสิ�น (เพราะในปัจจุบัน ภาค่ 3350 เริ�ม             
มีการวัางตัวัให้้ประธานห้ลายฝ่่ายรับห้น้าที�ติดีต่อ่กัน 3 ปี           
เพ่�อ่งานที�สำาเร็จอ่ย่างสมบ้รณ์์ต่อ่เน่�อ่ง) แต่ต้อ่งตามด้ีค่่ะว่ัาจะ
มีนโยบายอ่ะไรที�น่าสนใจห้ร่อ่เปลี�ยนแปลงในปีโรตารีห้น้า
     และสุดีท้ายภาพกิจกรรมข้อ่งแต่ละสโมสร ยังน่าสนใจ 
ห้ลากห้ลายเช่่นเดิีมค่่ะ

           เม่�อ่ 1 ปีกว่ัาที�แล้วั ดิีฉัันได้ีรับมอ่บห้มายจาก ผัวัล.นพ.วิัรุณ์ บุญนุช่
ให้้รับห้น้าที�เป็นประธานจัดีงาน Multi-district PETS ซ้ึ่�งภาค่ 3350 ต้อ่งเป็น
เจ้าภาพการจัดีงาน ดิีฉััน ค่ณ์ะกรรมการและผ้้ัว่ัาการภาค่รับเล่อ่กทั�ง 4 ภาค่
ได้ีจัดีการประชุ่มเตรียมงานไป 5 ค่รั�ง อี่กทั�งได้ีจ่ายเงินจอ่งสถูานที�จัดีงาน            
ณ์ โรงแรมเซ็ึ่นทรา แจ้งวััฒนะ แล้วั แต่เม่�อ่โรค่ COVID-19 มีการระบาดี
รอ่บให้มแ่ละรนุแรงข้้�นเปน็ลำาดัีบ ท่านผั้ว่้ัารบัเล่อ่กทั�งสี� จ้งไดีตั้ดีสินใจยกเลกิ
การจัดีงานที�กรุงเทพฯ โดียแยกกันจัดี PETS ตามที�แต่ละภาค่จะกำาห้นดี
ข้้�นเอ่ง ซ้ึ่�งภาค่ 3340 และ 3350 ได้ีกำาห้นดีให้้จัดีร่วัมกันเป็น Joint District 
PETS Virtual Meeting ภาค่ภาษาไทยในวัันที� 20, 21, 27 กุมภาพันธ์           
ภาค่ภาษาอ่ังกฤษในวัันที� 6-8 มีนาค่ม 2564 และพิธีมอ่บธงเจ้าภาพการ      
จัดีงานปี 2565 จากภาค่ 3350 ให้้แก่ภาค่ 3340 ในวัันอ่าทิตยที์� 27 กุมภาพันธ์ 
2564
          การจัดีอ่บรม PETS ในร้ปแบบ Online ถู่อ่เป็นค่รั�งแรกข้อ่ง            
ภาค่ 3340 และภาค่ 3350 เป็นเร่�อ่งที�เราไม่คุ้่นชิ่น ไม่มีผ้้ัช่ำานาญงานเฉัพาะ
ด้ีานและไม่ไดี้ว่ัาจ้าง Organizers ใดีๆ ค่ณ์ะกรรมการทุกท่านไดี้เริ�มต้น           
เรียนร้้และทดีลอ่งทำา ซ้ึ่�งก็พบกับปัญห้าทางเทค่นิค่ที�ต้อ่งแก้ไข้เฉัพาะห้น้า
ห้ลายค่รั�ง ต้อ่งสละเวัลาธุรกิจ อ่ดีนอ่น เกิดีค่วัามกังวัล เพราะไม่ร้้ว่ัาจะเกิดี
ขั้ดีข้้อ่งอ่ะไรอ่ีกห้ร่อ่ไม่ เม่�อ่ไร ซ้ึ่�งก็พบปัญห้าจริงๆ ที�ทำาให้้การอ่อ่กอ่ากาศ
สะดุีดีไปเล็กน้อ่ยในวัันแรกค่าบแรก แต่บังเอิ่ญเป็นค่าบที�ตัวัดิีฉัันเป็น                     
ผ้้ับรรยาย โช่ค่ดีีที�ไม่ไปสะดุีดีในค่าบข้อ่งวิัทยากรท่านอ่่�น ห้ลังจากแก้ปัญห้า
และผ่ัานพ้นมาจนถู้งวัันที�สามซ้ึ่�งเป็นวัันสิ�นสุดีข้อ่งการอ่บรมภาค่ภาษาไทย
และการส่งมอ่บธง ทีมก็สามารถูค่วับคุ่มระบบค่อ่มพิวัเตอ่ร์ได้ีแบบเบ็ดีเสร็จ 
 ถู้าไม่เกิดีโค่วัิดีที�ตีกรอ่บให้้ต้อ่งมี Distancing ภาค่ก็อ่าจไม่เกิดี            
การจัดีงานแบบ Online เต็มร้ป (แต่นายกรับเล่อ่กบางส่วันก็ยังปฏิิเสธ          
การใช้่ IT ในการเข้้ารับการอ่บรมแบบห้ลายๆ วัันต่อ่เน่�อ่ง) จ้งถู่อ่เป็นมิติให้ม่
ที�ค้่นพบว่ัา เป็นการอ่บรมเชิ่งรุกที�เข้้าถู้งตัวัผ้้ัรับการอ่บรมถู้งในบ้าน สำานักงาน 
ในรถู และทุกสถูานที�ข้ณ์ะ On Air เป็นค่วัามสะดีวักสบายทั�งฝ่่ายผ้้ัรับ             
ค่วัามร้้และฝ่่ายผ้้ับรรยาย อี่กทั�งประห้ยัดีเวัลาและค่่าใช้่จ่ายที�ต้อ่งเดีินทาง
จากทั�วัประเทศมาพบและพักโรงแรมร่วัมกันถู้ง 3 วัันเห้ม่อ่นปีที�ผ่ัานมา นี�ค่่อ่
New Normal ที�มีประสิทธิภาพที�ผ้้ันำาภาค่ค่วัรพิจารณ์าเล่อ่กใช้่เพิ�มข้้�นเป็น
ลำาดัีบต่อ่ไป

อผู้ภ.ดีร.อาภา อรรถบ้รณ์์ว่งศ์
ปีระธานิจัดีงานิ

Multi-District PETS 2564

การอบัรมนายกรับัเลื้อก
ปีระจำปีี 2563-2564 ภาค 3350



ผู้วลั.ศึ.คลิันิก เก่ยรู้ติคุณ นพ.วิรุู้ณ บุ่ญนุชี เป็นตัวแท่นภาค 3350 ส่งมอบ่ธงเจ้ัาภาพงาน Multi District PETS ให้แก่ ผู้วลั.ผู้ศึ.ดรู้.จัารู่้ศึรู่้ กุลัศิึริู้ปัญโญ ในนามของ
ภาค 3340 ท่่ามกลัางสกัข่พยานผู้้น้ำาภาค 3340 แลัะ 3350 กับ่นายกรู้บั่เลัอืกของทั่�ง 2 ภาค ท่่�รัู้บ่ชีมท่าง Zoom แลัะ Live สดท่างแฟนเพจั Rotary News Thailand

สัโมสัรโรติารีกรุงเทุพติะวันออก 
จััด 3 โครู้งการู้ ด้วยเงินจัาก District Grant เป็นการู้เฉลิัมฉลัองวันเกิดโรู้ตารู่้สากลั 
คือ 1) โครู้งการู้อ่านออก เข่ยน คล่ัองทุ่กมิติ สำาหรัู้บ่เด็ก ป.1 ถึ้ง ป.6 
     2) โครู้งการู้ก่อตั�งธนาคารู้เวลัาท่่�เขตหนองจัอก 
    3) ส่งมอบ่สวนสาธารู้ณะเกษตรู้อินท่รู่้ย์กินได้แลัะสนามเด็กเล่ัน พรู้้อมสรู้้าง
จิัตสำานึกในการู้รัู้กษาสิ�งแวดล้ัอมแก่ชุีมชีน เมื�อวันท่่� 21 แลัะ 23 ก.พ.64 

สัโมสัรโรติารีพระนคร 
จััดโครู้งการู้มอบ่แผู่้นรู้องซับ่ ผู้้าอ้อมผู้้้ใหญ่ ถุ้งยังช่ีพ ให้ผู้้้ป่วยติดเต่ยง ผู้้้ส้งอายุท่่�
ด้อยโอกาสในชุีมชีนเขตพรู้ะนครู้ ณ สำานักงานเขตพรู้ะนครู้ เมื�อวันท่่� 23 ก.พ.64 

สัโมสัรโรติารีกรุงเทุพสุัวรรณภ้มิ 
มอบ่ลัำาโพงช่ีวยสอนจัำานวน 9 เครืู้�อง แลัะหนังสือให้ห้องสมุด ม้ลัค่ารู้วม 30,000 
บ่าท่ แก่โรู้งเรู่้ยนคลัองปักหลััก เขตปรู้ะเวศึ โดยม่ครู้้อาจัารู้ย์แลัะนักเรู่้ยนได้รัู้บ่
ปรู้ะโยชีน์น่�รู้าว 1,500 คน

สัโมสัรโรติารีกรุงเทุพรัช่ดัาภิเษก 
ส่งมอบ่เครืู้�องท่ำาฟันพรู้้อมอุปกรู้ณ์ครู้บ่ชุีด 2 ชุีด ให้แก่โรู้งพยาบ่าลัพรู้ะนั�งเกล้ัา
เพื�อติดตั�งท่่�หน่วยบ่ริู้การู้ท่่�ลัานนาบุ่ญ ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งในจัำานวนเครืู้�องมือแพท่ย์
ทั่�งหมด 6 รู้ายการู้ ภายใต้โครู้งการู้ GG#1979690 โดยม่สโมสรู้ค่้มิตรู้คือ Jeju 
Ara ภาค 3662 แลัะสโมสรู้อื�นๆ รู่้วมโครู้งการู้อ่ก 26 สโมสรู้ ทั่�งจัากภาค 3662 
แลัะภาค 355034 มีนาคม-เมษายน 2564

บัรรณาธ่การ ภาค 3350 โรตาร่สิ่ากล้

D.3350

อน.ตรอง แสิ่งสิ่ว่างวัฒนะ
สิ่โมสิ่รโรตาร่กรุงเที่พสุิ่วรรณภ้ม่

สวััสดีีปีให้ม่ มิตรโรแทเรียนทุกท่านค่่ะ

          พบกันอี่กค่รั�งในช่่วังที�อ่ากาศแสนจะร้อ่นค่่ะ ห้มั�นด้ีแล
ร่างกายไม่ให้้เจ็บป่วัย ด้ีแลจิตใจไม่ให้้ร้อ่นรุ่มนะค่ะ
         ช่่วังนี�กิจกรรมและวัาระข้อ่งทา่นผ้้ัว่ัาการภาค่ ท่านนายก 
และกรรมการในตำาแห้น่งอ่่�นๆ ข้อ่งปี 2563 – 2564 เริ�ม            
ผ่ัอ่นค่ลาย นับเวัลาถูอ่ยห้ลังกันแลว้ั ในข้ณ์ะที�ทุกห้น้าที�ที�กำาลัง
จะมารับช่่วังต่อ่ในปีโรตารีห้น้ากำาลังเริ�มศ้กษาและวัางแผันงาน
เข้้มข้้นข้้�นเพ่�อ่เริ�มงานได้ีทันทีในวัันที� 1 กรกฎาค่ม 2564
     นิตยสารโรตารีฉับับนี� จ้งข้อ่เริ�มด้ีวัยการสัมภาษณ์์ท่าน
ประธานจัดีงานอ่บรมนายกรับเล่อ่ก และค่ณ์ะกรรมการภาค่
ปี 2564 – 2565 : อ่ผัภ.ดีร.อ่าภา อ่รรถูบ้รณ์์วังศ์ ตันโสดี
เป็นการอ่บรมแบบ Virtual ค่รั�งแรกในประวััติศาสตรข์้อ่งภาค่
3350 ที�มีผ้้ัเข้้าร่วัมงานนับร้อ่ยค่นข้นาดีนี� จะมีค่วัามราบร่�น
ห้ร่อ่มีอุ่ปสรรค่ไห้ม ต้อ่งอ่่านด้ีค่่ะ
       ตามมาด้ีวัยการสัมภาษณ์์ท่านผ้้ันำาค่นต่อ่ไป ผ้้ัว่ัาการภาค่
ปี “โรตารีเปลี�ยนชี่วิัต ด้ีวัยจิตบริการ” : ศ.ค่ลินิก นพ.วิัรุณ์
บุญนุช่ และประธานค่ณ์ะกรรมการภาค่ ซ้ึ่�งในฉับับนี�คั่ดีสรรมา
เพียง 4 ตำาแห้น่ง แม้ทุกท่านจะเค่ยเป็นประธานค่ณ์ะกรรมการ
ระดัีบภาค่มาแล้วัทั�งสิ�น (เพราะในปัจจุบัน ภาค่ 3350 เริ�ม             
มีการวัางตัวัให้้ประธานห้ลายฝ่่ายรับห้น้าที�ติดีต่อ่กัน 3 ปี           
เพ่�อ่งานที�สำาเร็จอ่ย่างสมบ้รณ์์ต่อ่เน่�อ่ง) แต่ต้อ่งตามด้ีค่่ะว่ัาจะ
มีนโยบายอ่ะไรที�น่าสนใจห้ร่อ่เปลี�ยนแปลงในปีโรตารีห้น้า
     และสุดีท้ายภาพกิจกรรมข้อ่งแต่ละสโมสร ยังน่าสนใจ 
ห้ลากห้ลายเช่่นเดิีมค่่ะ

           เม่�อ่ 1 ปีกว่ัาที�แล้วั ดิีฉัันได้ีรับมอ่บห้มายจาก ผัวัล.นพ.วิัรุณ์ บุญนุช่
ให้้รับห้น้าที�เป็นประธานจัดีงาน Multi-district PETS ซ้ึ่�งภาค่ 3350 ต้อ่งเป็น
เจ้าภาพการจัดีงาน ดิีฉััน ค่ณ์ะกรรมการและผ้้ัว่ัาการภาค่รับเล่อ่กทั�ง 4 ภาค่
ได้ีจัดีการประชุ่มเตรียมงานไป 5 ค่รั�ง อี่กทั�งได้ีจ่ายเงินจอ่งสถูานที�จัดีงาน            
ณ์ โรงแรมเซ็ึ่นทรา แจ้งวััฒนะ แล้วั แต่เม่�อ่โรค่ COVID-19 มีการระบาดี
รอ่บให้มแ่ละรนุแรงข้้�นเปน็ลำาดัีบ ท่านผั้ว่้ัารบัเล่อ่กทั�งสี� จ้งไดีตั้ดีสินใจยกเลกิ
การจัดีงานที�กรุงเทพฯ โดียแยกกันจัดี PETS ตามที�แต่ละภาค่จะกำาห้นดี
ข้้�นเอ่ง ซ้ึ่�งภาค่ 3340 และ 3350 ได้ีกำาห้นดีให้้จัดีร่วัมกันเป็น Joint District 
PETS Virtual Meeting ภาค่ภาษาไทยในวัันที� 20, 21, 27 กุมภาพันธ์           
ภาค่ภาษาอ่ังกฤษในวัันที� 6-8 มีนาค่ม 2564 และพิธีมอ่บธงเจ้าภาพการ      
จัดีงานปี 2565 จากภาค่ 3350 ให้้แก่ภาค่ 3340 ในวัันอ่าทิตยที์� 27 กุมภาพันธ์ 
2564
          การจัดีอ่บรม PETS ในร้ปแบบ Online ถู่อ่เป็นค่รั�งแรกข้อ่ง            
ภาค่ 3340 และภาค่ 3350 เป็นเร่�อ่งที�เราไม่คุ้่นชิ่น ไม่มีผ้้ัช่ำานาญงานเฉัพาะ
ด้ีานและไม่ไดี้ว่ัาจ้าง Organizers ใดีๆ ค่ณ์ะกรรมการทุกท่านไดี้เริ�มต้น           
เรียนร้้และทดีลอ่งทำา ซ้ึ่�งก็พบกับปัญห้าทางเทค่นิค่ที�ต้อ่งแก้ไข้เฉัพาะห้น้า
ห้ลายค่รั�ง ต้อ่งสละเวัลาธุรกิจ อ่ดีนอ่น เกิดีค่วัามกังวัล เพราะไม่ร้้ว่ัาจะเกิดี
ขั้ดีข้้อ่งอ่ะไรอ่ีกห้ร่อ่ไม่ เม่�อ่ไร ซ้ึ่�งก็พบปัญห้าจริงๆ ที�ทำาให้้การอ่อ่กอ่ากาศ
สะดุีดีไปเล็กน้อ่ยในวัันแรกค่าบแรก แต่บังเอิ่ญเป็นค่าบที�ตัวัดิีฉัันเป็น                     
ผ้้ับรรยาย โช่ค่ดีีที�ไม่ไปสะดุีดีในค่าบข้อ่งวิัทยากรท่านอ่่�น ห้ลังจากแก้ปัญห้า
และผ่ัานพ้นมาจนถู้งวัันที�สามซ้ึ่�งเป็นวัันสิ�นสุดีข้อ่งการอ่บรมภาค่ภาษาไทย
และการส่งมอ่บธง ทีมก็สามารถูค่วับคุ่มระบบค่อ่มพิวัเตอ่ร์ได้ีแบบเบ็ดีเสร็จ 
 ถู้าไม่เกิดีโค่วัิดีที�ตีกรอ่บให้้ต้อ่งมี Distancing ภาค่ก็อ่าจไม่เกิดี            
การจัดีงานแบบ Online เต็มร้ป (แต่นายกรับเล่อ่กบางส่วันก็ยังปฏิิเสธ          
การใช้่ IT ในการเข้้ารับการอ่บรมแบบห้ลายๆ วัันต่อ่เน่�อ่ง) จ้งถู่อ่เป็นมิติให้ม่
ที�ค้่นพบว่ัา เป็นการอ่บรมเชิ่งรุกที�เข้้าถู้งตัวัผ้้ัรับการอ่บรมถู้งในบ้าน สำานักงาน 
ในรถู และทุกสถูานที�ข้ณ์ะ On Air เป็นค่วัามสะดีวักสบายทั�งฝ่่ายผ้้ัรับ             
ค่วัามร้้และฝ่่ายผ้้ับรรยาย อี่กทั�งประห้ยัดีเวัลาและค่่าใช้่จ่ายที�ต้อ่งเดีินทาง
จากทั�วัประเทศมาพบและพักโรงแรมร่วัมกันถู้ง 3 วัันเห้ม่อ่นปีที�ผ่ัานมา นี�ค่่อ่
New Normal ที�มีประสิทธิภาพที�ผ้้ันำาภาค่ค่วัรพิจารณ์าเล่อ่กใช้่เพิ�มข้้�นเป็น
ลำาดัีบต่อ่ไป

อผู้ภ.ดีร.อาภา อรรถบ้รณ์์ว่งศ์
ปีระธานิจัดีงานิ

Multi-District PETS 2564

การอบัรมนายกรับัเลื้อก
ปีระจำปีี 2563-2564 ภาค 3350
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อน.ป็รีช่า กลิ�นแก้ว (สัโมสัรโรติารีพระนคร)
ป็ระธิานภาพลักษณ์และการส่ั�อสัารสัาธิารณะ 

ถึ้งแม้ว่าโรู้ตารู่้ของเรู้าจัะรู่้วมกันบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์แก่
เพื�อนมนุษยม์านานรู้้อยกว่าปี แต่คนทั่�วไปในโลักยงัไม่คอ่ย
รู้้้จัักเรู้า แสดงว่าภาพลัักษณ์โรู้ตารู่้ยังไม่เป็นท่่�จัดจัำา
เรู้าจึังต้องมาช่ีวยกันท่ำาให้แบ่รู้นด์โรู้ตารู่้ม่ความแข็งแกรู่้ง

ยิ�งขึ�น ช่ีวยกันสรู้้างความปรู้ะทั่บ่ใจัท่่�ด่ โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กคนสามารู้ถ้เป็นแบ่รู้นด์
แอมบ่าสเดอร์ู้ให้กับ่โรู้ตารู่้แลัะกับ่สโมสรู้ของเรู้าท่่�ตั�งอย้ใ่นชุีมชีนได้ ภาพลัักษณ์
ของเรู้าจัะถ้้กกำาหนดมาจัากว่าเรู้าพ้ดคุยเก่�ยวกับ่โรู้ตารู่้อย่างไรู้ บ่่อยแค่ไหน         
ถ้้าเรู้าไม่ค่อยเลั่าเรืู้�องรู้าวกิจักรู้รู้มของโรู้ตารู่้ให้สาธารู้ณชีนฟัง เขาอาจั รัู้บ่รู้้้
ความจัริู้งเพ่ยงครึู้�งๆ กลัางๆ แลัะเป็นอันตรู้ายต่อภาพลัักษณ์ของเรู้า ซึ�งท่ำาให้
แบ่รู้นด์โรู้ตารู่้อ่อนแอ

นโยบ่ายในปีหน้าท่่�ทุ่กท่่านจัะช่ีวยกันเสริู้มสรู้้างภาพลัักษณ์โรู้ตารู่้
ให้แข็งแกรู่้งได้คือ 

1. ช่ีวยกันปรู้ะชีาสัมพันธ์โครู้งการู้ แลัะกิจักรู้รู้มท่่�บ่่งบ่อกให้เห็นถึ้ง
การู้ม่วิสัยทั่ศึน์ยาวไกลัของสโมสรู้

2. บ่อกเล่ัาเรืู้�องรู้าวเก่�ยวกับ่ผู้ลักรู้ะท่บ่ของโครู้งการู้ต่อวิถ่้ช่ีวิตของ
คนในชุีมชีนของท่่าน 

3. นำาเสนอถึ้งความมุ่งมั�นของสโมสรู้ แลัะการู้เป็น คน้พูด้จริง
ทำาจริง (People of Action) ของโรู้ตารู่้

ป็ระโยช่น์ข้องภาพลักษณ์ทีุ�เข้้มแข็้ง จัะม่ผู้ลัต่อบุ่คคลัเหล่ัาน่�คือ
สมาชิีกผู้้้มุ่งหวัง : หากท่่านเลั่าเรืู้�องรู้าวของสโมสรู้โรู้ตารู่้ในการู้

ปรัู้บ่ปรุู้งเปล่ั�ยนแปลังชุีมชีนของท่่านให้ด่ขึ�น จัะจุัดปรู้ะกายความสนใจัของ
สมาชิีกผู้้้มุ่งหวัง แลัะจัะท่ำาให้ท่่านบ่รู้รู้ลุัเป้าหมายสมาชิีกภาพของสโมสรู้

สมาชิีกปัจัจุับั่น : ลังข่าวผู้ลังานด่ๆ ของสโมสรู้ในสื�อท้่องถิ้�นแลัะ 
บ่นสื�อสังคมต่างๆ สามารู้ถ้ผู้้กสมาชิีกไว้กับ่สโมสรู้ การู้ให้สมาชิีกได้ม่ส่วนรู่้วม
เป็นสิ�งท่่�ง่ายมากท่่�จัะท่ำาให้เขาได้ภาคภ้มิใจักับ่ความสำาเร็ู้จัของสโมสรู้

กลุ่ัมจิัตอาสา ผู้้้รู่้วมกิจักรู้รู้ม แลัะผู้้้บ่ริู้จัาค : คนในชุีมชีนจัะบ่ริู้จัาค
ท่รัู้พยแ์ลัะเวลัาส่วนตัว หากเขาเห็นว่าโครู้งการู้สโมสรู้ของท่่านม่ผู้ลัด่ต่อชุีมชีน
แลัะจัะง่ายในการู้หาผู้้้มารู่้วมท่ำากิจักรู้รู้ม ถ้้าเขารู้้้จัักแลัะม่ความเชืี�อถื้อสโมสรู้
ของท่่าน

อผู้ภ.ทุนงศักดิั� พงษ์ศรี (สัโมสัรโรติารีบึงกุ่ม)
ป็ระธิานโครงการบริการ

ปี พ.ศึ.2564 - 2565 “โรู้ตารู่้เปล่ั�ยนช่ีวิต ด้วยจิัต
บ่ริู้การู้” เป็นปีท่่�อย้่ในสภาวะไม่ปกติ ยังม่โรู้ครู้ะบ่าด 
COVID-19 รู้ะบ่าดไปทั่�วโลัก ไม่เว้นแม้แต่ในปรู้ะเท่ศึไท่ย 
การู้ดำาเนินการู้ต่างๆ ภายใต้การู้นำาของ ผู้วลั.ศึ.คลัินิก          
นพ.วิรุู้ณ บุ่ญนุชี ดำาเนินการู้ตามแนววิถ่้ใหม่ แต่การู้ท่ำา

กิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ในชุีมชีน ซึ�งเป็นพันธกิจัหลัักของสโมสรู้โรู้ตารู่้ยังคง
ดำาเนนิไปตามปกต ิแต่ก็อยากใหส้โมสรู้ตา่งๆ พินิจัพิจัารู้ณาอยา่งรู้อบ่คอบ่ ดังน่�
      1. สำารู้วจัความเดือดรู้้อนแลัะความต้องการู้ของชีุมชีน ท่่�อย้่ในพื�นท่่�             
ของสโมสรู้
         2. ขนาดของโครู้งการู้ต้องเหมาะสมกับ่สถ้านะของสโมสรู้แลัะสมาชิีก
         3. คิดค้นโครู้งการู้ให้สอดคล้ัองกับ่นโยบ่ายโรู้ตารู่้สากลั
         4. โครู้งการู้ต่างๆ จัะต้องสนองนโยบ่ายภาคแลัะผู้้้ว่าการู้ภาค
         5. กิจักรู้รู้มต่างๆ ควรู้สื�อสารู้ให้ผู้้้คนในชุีมชีนได้รัู้บ่รู้้้
        คณะกรู้รู้มการู้โครู้งการู้บ่รู้กิารู้ ปรู้ะกอบ่ดว้ย อน.จังกลัด่ พงษ์ศึรู่้ - บ่ริู้การู้
ชุีมชีน แลัะ อน.ภัท่ร์ู้ศึรู่้ สุวิมลั - บ่ริู้การู้อาช่ีพ พรู้้อมด้วยคณะอนุกรู้รู้มการู้         
ทุ่กฝ่ายทุ่กท่่านพรู้้อมท่่�จัะสนับ่สนุนข้อม้ลัข่าวสารู้ ให้คำาแนะนำา ให้คำาปรึู้กษา 
แลัะข้อม้ลัต่างๆ ท่่�ทุ่กสโมสรู้ต้องการู้ เพื�อให้สโมสรู้ปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จั
ในการู้ท่ำากิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ให้เด็กๆ แลัะผู้้้คนในชีุมชีน ตลัอดปี 
พ.ศึ.2564 - 2565 “โรู้ตารู่้เปล่ั�ยนช่ีวิต ด้วยจิัตบ่ริู้การู้”

D.3350
2564-65 Committee

นยก.ป็ระดิัษฐ์ อ่อนรักษ์ (สัโมสัรโรติารีบางกรวย) 
ป็ระธิานบริหารจั้ดัการสัโมสัร

    งานบ่รู้หิารู้จััดการู้สโมสรู้ เปน็งานท่่�โรู้แท่เรู่้ยนท่ำาเพื�อช่ีวย
ให้สโมสรู้เข้มแข็ง ดำาเนินงานต่างๆ เป็นผู้ลัสำาเร็ู้จั เป็นแนวท่าง
แรู้กแห่งการู้บ่รู้ิการู้ 5 แนวท่างของโรู้ตารู่้ (บ่ริู้การู้สโมสรู้
บ่ริู้การู้อาช่ีพ บ่ริู้การู้ชุีมชีน บ่ริู้การู้รู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึ แลัะบ่ริู้การู้
เยาวชีน)

        คณะกรู้รู้มการู้จึังม่หน้าท่่�ส่งเสริู้มสนับ่สนุนให้งานบ่ริู้หารู้จััดการู้สโมสรู้ของ
แต่ลัะสโมสรู้ดำาเนินงานปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จั ท่ำาให้สโมสรู้เข้มแข็งใน 5 ด้านน่�คือ         
1) โปรู้แกรู้มการู้ปรู้ะชุีมแลัะคลัังผู้้้บ่รู้รู้ยาย 2) ส่งเสริู้มการู้เข้าปรู้ะชุีมในสโมสรู้
3) สนเท่ศึโรู้ตารู่้ 4) กิจักรู้รู้มมิตรู้ภาพในสโมสรู้ 5) สารู้สโมสรู้
          การู้ท่่�สโมสรู้จัะเข้มแข็งนั�นจัะตอ้งม่สมาชีกิเข้มแข็ง ม่กิจักรู้รู้มบ่ำาเพญ็ปรู้ะโยชีน์ 
ม่การู้บ่ริู้จัาคเข้าม้ลันิธิโรู้ตารู่้แลัะม่สมาชิีกท่ำางานในรู้ะดับ่ส้งกว่าสโมสรู้ ดังนั�น ถ้้า
บ่ริู้หารู้จััดการู้สโมสรู้ให้ม่ปรู้ะสิท่ธิภาพเชืี�อมโยงกันทั่�ง 5 ด้าน โดยม่การู้ปรู้ะชุีม
สมำ�าเสมอแลัะม่ผู้้้บ่รู้รู้ยายท่่�น่าสนใจั ม่การู้ส่งเสรู้ิมให้สมาชีิกเข้าปรู้ะชีุมโดยพรู้้อม
เพรู่้ยงกัน ม่การู้สนเท่ศึโรู้ตารู่้ให้ความรู้้้ใหม่ๆ กับ่สมาชีกิเดิม เสริู้มความรู้้้กับ่สมาชีกิ
ใหม่แลัะผู้้้มุ่งหวัง ม่การู้จััดกิจักรู้รู้มมิตรู้ภาพในสโมสรู้แลัะจััดท่ำาสารู้สโมสรู้เผู้ยแพรู่้
กิจักรู้รู้มให้บุ่คคลัภายนอกแลัะสมาชิีกสโมสรู้ท่่�ไม่ได้เข้าปรู้ะชุีมได้รัู้บ่รู้้้  ทั่�งหมดน่�จัะ
ท่ำาให้สมาชิีกเข้มแข็ง บุ่คคลัภายนอกอยากเข้ามาเป็นสมาชิีก เมื�อสมาชิีกเข้มแข็งก็
จัะม่พลัังในการู้ท่ำากิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ เมื�อเห็นคุณค่าของการู้บ่ำาเพ็ญ
ปรู้ะโยชีน์ก็ม่แรู้งจ้ังใจัในการู้บ่ริู้จัาคเข้าม้ลันิธิเพื�อจัะได้เงินกลัับ่มาท่ำากิจักรู้รู้มในปี
ถั้ดๆ ไป 
      เมื�อสโมสรู้ม่สมาชิีกเข้มแข็ง ม่กิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ ม่การู้บ่ริู้จัาค ก็จัะม่
คุณภาพ สมาชิีกม่คุณสมบั่ติเหมาะสมในการู้ท่ำางานในรู้ะดับ่ท่่�ส้งกว่าสโมสรู้ เพื�อจัะ
ได้นำาความรู้้้ปรู้ะสบ่การู้ณ์กลัับ่มาพัฒนาสโมสรู้ให้เข้มแข็งก้าวหน้าต่อไป
      นโยบ่ายในปีหน้า คณะกรู้รู้มการู้บ่ริู้หารู้จััดการู้สโมสรู้ จึังจัะท่ำาหน้าท่่�ส่งเสริู้ม
สนับ่สนุนให้งานบ่ริู้การู้สโมสรู้ ม่ปรู้ะสิท่ธิภาพ ปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จัทั่�ง 5 ด้านเพื�อ
ช่ีวยให้ทุ่กสโมสรู้เข้มแข็งต่อไป

อผู้ภ.นครินทุร์ รัตินกิจ้สุันทุร (สัโมสัรโรติารีพระโข้นง)
ป็ระธิานม้ลนิธิิโรติารี 
       ในช่ีวงเวลัาหนึ�งปีท่่�ผู่้านมา พวกเรู้าต้องปรัู้บ่ตัวแลัะปรัู้บ่
วิธ่การู้ปรู้ะชีุม แลัะกิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์มากมาย            
เพื�อให้สอดคลัอ้งกับ่สถ้านการู้ณก์ารู้รู้ะบ่าดของโรู้ค COVID-19                     
ท่่�ยังคงรู้ะบ่าดอย้่ทั่�งในปรู้ะเท่ศึแลัะต่างปรู้ะเท่ศึทั่�วโลัก ขณะ
เด่ยวกันม้ลันิธิโรู้ตารู่้สากลั ก็ได้ให้การู้สนับ่สนุนโครู้งการู้ท่่�เก่�ยว

กับ่การู้ป้องกันแลัะรัู้กษาผู้้้ป่วยท่่�ติดเชืี�อโควิดเป็นจัำานวนเงินส้งถึ้ง 32 ล้ัานเหรู่้ยญ
สหรัู้ฐ ตั�งแต่เดือนม่นาคม 2563 เป็นต้นมา
          ในปีโรู้ตาริู่้ใหม่ 2564-2565 ภายใต้การู้นำาของผู้้้ว่าการู้ภาค ศึ.คลิันิก         
นพ.วิรุู้ณ บุ่ญนุชี สโมสรู้ใดท่่�ม่ DDF ท่่�ยังใช้ีไม่หมดในปี 2563-64 ท่่านผู้้้ว่าการู้ภาค          
วิรุู้ณอนุญาตให้โอน DDF ดังกล่ัาวมาใช้ีท่ำาโครู้งการู้ในปีของท่่านได้ ซึ�งนโยบ่ายปี
หน้าจัะม่การู้เปล่ั�ยนแปลังอย้่ 2 เรืู้�อง
         1. Area of Focus : เพิ�มขึ�นมาอ่กหนึ�งเรืู้�องคือ สนับ่สนุนสิ�งแวดล้ัอม หรืู้อ 
Supporting Environment
         2. นโยบ่ายใหม่ของโรู้ตารู่้สากลัดังต่อไปน่�
             2.1 การู้บ่ริู้จัาค DDF เข้ากองทุ่น PolioPlus จัะได้รัู้บ่การู้สมท่บ่จัาก 
World Funds เพ่ยง 50% ม้ลันิธิ Bill & Melinda Gates จัะยังคงสนับ่สนุนโดย
การู้สมท่บ่ให้ในอัตรู้า 2 ต่อ 1 ในทุ่กๆ ดอลัล่ัาร์ู้ท่่�โรู้ตารู่้บ่ริู้จัาคให้กับ่กองทุ่น 
PolioPlus เพื�อขจััดโรู้คโปลัโิอ ในวงเงนิท่่�โรู้ตารู่้บ่รู้จิัาคไมเ่กิน 50 ล้ัานเหรู่้ยญสหรู้ฐั

 2.2 World Fund จัะสบ่ท่บ่เพ่ยง 80% สำาหรัู้บ่โครู้งการู้ Global Grant 
ท่่�ใช้ี DDF

2.3 ปัจัจุับั่นเงินบ่ริู้จัาคท่่�เข้ากองทุ่นปรู้ะจัำาปี หรืู้อ Annual Fund-
SHARE จัะถ้้กแบ่่งออกเป็น 2 ส่วนเท่่าๆ กัน (World Fund 50% & DDF 50%) 
โดยม้ลันิธิโรู้ตารู่้สากลัจัะหกั 50% จัาก World Fund เพื�อสนบั่สนนุคา่ใช้ีจ่ัายในการู้
ดำาเนินงาน (Operating Expenses) แตน่โยบ่ายใหม่เริู้�มใช้ีตั�งแต่ 1 กรู้กฎาคม 2564 
กำาหนดให้หัก 5% จัากเงินท่่�บ่ริู้จัาคเข้ากองทุ่นปรู้ะจัำาปี หรืู้อ Annual Fund-SHARE 
ก่อนแล้ัวจึังนำาไปแบ่่งแยกให้ World Fund 50% & DDF 50% 
           2.4 การู้สะสม DDF ท่่�ใช้ีไม่หมดในแต่ลัะปีจัะถ้้กกำาหนดให้เก็บ่ได้ไม่เกิน  
5 ปี ในช่ีวงปลัายปีบ่ริู้หารู้หากม่ DDF ท่่�เก็บ่เกิน 5 ปี ท่างภาคจัะต้องแจ้ังความ
ปรู้ะสงค์ให้ม้ลันิธิโรู้ตารู่้สากลัว่าจัะให้ตัดโอนไปท่่�กองทุ่นไหน เช่ีน กองทุ่น PolioPlus 
หรืู้อ กองทุ่น Area of Focus Endowment Fund หรืู้อกองทุ่น The General 
Endowment Fund (รู้วมถึ้ง The Rotary Peace Centers) หรืู้อกองทุ่น The 
Disaster Response Fund หรืู้อกองทุ่น World Fund โดยจัะเริู้�มม่ผู้ลัตั�งแต่วันท่่� 
1 กรู้กฎาคม 2569

ขอให้โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กท่่านม่ความสุขแลัะม่สุขภาพแข็งแรู้งครัู้บ่



ผู้วภ.ศึาสิ่ตราจารย์คล่้น่ก เก่ยรต่คุณ นพ.ว่รุณ บุัญนุช 
ผู้้้ว่าการภาค 3350 โรตาร่สิ่ากล้ ปีี 2564-2565

 ผู้มเขา้มาเปน็โรู้แท่เรู่้ยนของสโมสรู้โรู้ตารู่้หนองแขม เพรู้าะ
ความรู้ักล้ักชีายท่่�อยากจัะไปเป็นนักเรู่้ยนแลักเปลั่�ยนของโรู้ตารู่้ ใน
โครู้งการู้ Youth Exchange Program (YE) เมื�อ 20 ปีท่่�แล้ัว โดย        
การู้แนะนำาของ อด่ตนายกปรู่้ชีา กลิั�นแก้ว สโมสรู้โรู้ตารู่้พรู้ะนครู้        
ผู้มเข้ามาในปีของท่่านผู้้้ว่าการู้ภาคเกรู่้ยงเพ็ชีร์ู้ ท่องบ่ริู้สุท่ธิ� ม่คติพจัน์
ว่า “เพื�อเพื�อนมนุษย์ คือกิจัพิสุท่ธ์ของเรู้า – Mankind is our 
Business”
 การู้เป็นโรู้แท่เรู่้ยนในตอนนั�น ท่ำาให้ม่เพื�อนใหม่จัากหลัาย
สาขาอาชี่พ ท่่�ม่อุดมการู้ณ์เด่ยวกัน ท่่�จัะชี่วยเหลัือผู้้้ด้อยโอกาสโดย       
ไม่หวงัผู้ลัตอบ่แท่น ผู้มชีอบ่เพื�อนใหมใ่นสโมสรู้มาก ทุ่กคนม่มติรู้ภาพ 
ให้เก่ยรู้ติ แลัะชี่วยเหลัือผู้มด้วยความเต็มใจั ล้ักชีายผู้มสอบ่ผู่้านได้          
ไปเรู่้ยนท่่�ปรู้ะเท่ศึสหรู้ัฐอเมรู้ิกาตามความใฝ่ฝัน เมื�อกลัับ่มา
ปรู้ะเท่ศึไท่ยก็สามารู้ถ้สอบ่ได้ทุ่นรัู้ฐบ่าลั ไปศึึกษาท่่�มหาวิท่ยาลััยปักกิ�ง 
จันสำาเร็ู้จัวิชีาความสัมพันธ์รู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึ ปัจัจุับั่นท่ำางานเป็น           
นักการู้ท้่ต กรู้ะท่รู้วงการู้ต่างปรู้ะเท่ศึ สาธารู้ณรัู้ฐปรู้ะชีาชีนจ่ัน
 ตลัอดรู้ะยะเวลัา 20 ปีท่่�ผู่้านมา ผู้มได้ม่โอกาสท่ำากิจักรู้รู้ม
รู่้วมกับ่สมาชีิกสโมสรู้โรู้ตารู่้หนองแขมหลัายโครู้งการู้ เช่ีน โครู้งการู้
โปลิัโอพลััส รู่้วมหยอดวัคซ่นป้องกันโปลิัโอท่่�ศ้ึนย์บ่รู้ิการู้สาธารู้ณสุข 
48 ในชุีมชีนเขตหนองแขม จััดกิจักรู้รู้มหาทุ่นเพื�อท่ำาโครู้งการู้บ่ำาเพ็ญ
ปรู้ะโยชีน์ของสโมสรู้ รู่้วมโครู้งการู้บ่ริู้การู้รู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึ 
International Service นำ�าดื�มสะอาดกับ่สโมสรู้โรู้ตารู่้ในภาค 2640 
ภาค 2750 ปรู้ะเท่ศึญ่�ปุ่น แลัะต่างภาคในปรู้ะเท่ศึไท่ย แลัะการู้ท่ำา
โครู้งการู้ท่นุสนบั่สนนุรู้ะดบั่โลัก (Global Grant) จััดซื�อเครืู้�องฟอกไต 
การู้จััดซื�อเครืู้�องกรู้ะตุกหัวใจั AED พรู้้อมจััดการู้อบ่รู้มให้ความรู้้้กับ่
ปรู้ะชีาชีนท่่�ม่กลุ่ัมเส่�ยงรู่้วมกับ่สโมสรู้โรู้ตารู่้ภาค 2640 ภาค 2660 
ปรู้ะเท่ศึญ่�ปุ่น แลัะสโมสรู้โรู้ตารู่้รู้อ้ยเอด็ ภาค 3340 สโมสรู้โรู้ตารู่้พชัิีย 
ภาค 3360 ปรู้ะเท่ศึไท่ย นอกจัากน่�ยังม่โครู้งการู้ส่งเสริู้มการู้เรู่้ยนรู้้้ 
ส่งเสริู้มอาช่ีพ การู้ก่อตั�ง RCC (กลุ่ัมบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ชุีมชีนโรู้ตารู่้
หนองแขม) ซึ�งม่กิจักรู้รู้มอ่กมากมาย รู้วมทั่�งกิจักรู้รู้มมิตรู้ภาพของ
สโมสรู้แลัะต่างสโมสรู้
 ในป ี2004 - 2005 สมยัท่่านผู้้ว่้าการู้ภาค ธ่รู้ศึกัดิ� สัปปพนัธ์ 
ผู้มได้เป็นนายกสโมสรู้โรู้ตารู่้หนองแขม แลัะได้รัู้บ่เป็นนายกสโมสรู้          
อ่กวารู้ะหนึ�งในปี 2018 - 2019 สมัยท่่านผู้้้ว่าการู้ภาค นคริู้นท่ร์ู้           
รัู้ตนกิจัสุนท่รู้ 

 ผู้มไดรัู้้บ่เก่ยรู้ติจัากสโมสรู้โรู้ตารู่้หนองแขม เสนอชืี�อใหเ้ปน็
ผู้้้ว่าการู้ภาค 3350 แลัะผู่้านการู้สรู้รู้หาจัากคณะกรู้รู้มการู้ฯ ให้ดำารู้ง
ตำาแหนง่ผู้้้ว่าการู้ภาคในป ี2021-2022 ผู้มม่ความมุ่งมั�นแลัะตั�งใจัท่่�จัะ
ท่ำางานในตำาแหน่งผู้้้ว่าการู้ภาค 3350 อย่างเต็มกำาลัังความสามารู้ถ้ 
เพื�อให้องค์กรู้โรู้ตารู่้ม่ความเจัริู้ญ พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั�ง 
 ในปี็ทีุ�โรติารีครบ 117 ปี็ ผู้มในฐานะผู้้้ว่าการภาค 3350 
โรติารีสัากล ผู้มได้ัตัิ�งความมุ่งมั�นไว้ 3 เร่�อง ค่อ
 เรืู้�องท่่�หนึ�ง สมาชีกิภาพ ผู้มจัะหาสมาชีกิโรู้ตารู่้ ให้ไดจ้ัำานวน
ถึ้ง 3350 ตามชืี�อภาค 3350 ตามเป้าหมายของโรู้ตารู่้สากลั ท่่�จัะเพิ�ม
โรู้แท่เรู่้ยนทั่�วโลัก 1.3 ล้ัานคน เมื�อถึ้งวันท่่� 1 กรู้กฎาคม 2022 - Each 
one Bring one
 เ รืู้�องท่่�สอง การู้บ่ริู้จัาคเ งินเ ข้า ม้ลันิ ธิ โรู้ตารู่้สากลั                           
(The Rotary Foundation, TRF) จัะพยายามหาให้ได้ไม่น้อยกว่าปี               
ท่่�ผู่้านมา เพื�อนำาเงินมาช่ีวยเหลืัอผู้้้คนท่่�ด้อยโอกาสในโลักของเรู้า            
ผู้มขอให้โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กคนในภาค 3350 ช่ีวยกันรู่้วมบ่ริู้จัาคอย่างน้อย
คนลัะ 100 เหรู่้ยญสหรัู้ฐ 
 เรืู้�องท่่�สาม การู้สรู้้างภาพลัักษณ์โรู้ตารู่้ ( Rotary Image ) 
ผู้มเป็นโรู้แท่เรู่้ยนมา 20 ปี ผู้มคิดว่าตัวเองเป็นภาพลัักษณ์ของโรู้ตารู่้ 
ทุ่กคนต้องปฏิิบั่ติตนให้คนชืี�นชีมว่าเรู้ากำาลัังท่ำาสิ�งด่ๆ ให้แก่โลัก (Doing 
good in the world) ผู้มได้ขอให้เพื�อนโรู้แท่เรู่้ยนแลัะเอกชีนช่ีวยกัน
ท่ำา Website เพื�อเผู้ยแพรู่้กิจักรู้รู้มท่่�ม่ Impact ต่อสังคมของทุ่กๆ
สโมสรู้ในภาค 3350 ใหทั้่�วโลักไดเ้หน็ เรู้าตอ้งเปน็ People of Action 
ในฐานะผู้้้ว่าการู้ภาครัู้บ่เลืัอก (District Governor Elect) ผู้มแลัะ       
ท่่มงานได้จััดการู้อบ่รู้มนายกรัู้บ่เลืัอกรุู่้น 117 ผู้้้ชี่วยผู้้้ว่าการู้ภาค 
กรู้รู้มการู้บ่รู้หิารู้ภาค เสรู้จ็ัแล้ัวโดยรู้ะบ่บ่ Virtual เนื�องจัากอย้่ในช่ีวง
ท่่�โรู้ค COVID–19 รู้ะบ่าดทั่�วโลัก แลัะจัะจััดการู้อบ่รู้ม DTA (District 
Training Assembly) ในวันท่่� 23 – 25 เมษายนน่�
 ผู้มหวังว่า จัะได้รัู้บ่ความรู้่วมมือรู่้วมใจัจัากเพื�อนสมาชีิก 
โรู้ตารู่้ ภาค 3350 ในการู้ท่ำางานให้องค์กรู้โรู้ตารู่้เจัรู้ิญก้าวหน้า             
ยิ�งขึ�นไป
 ขอขอบ่พรู้ะคณุท่่านอด่ตปรู้ะธานโรู้ตารู่้สากลั พิชัีย รัู้ตตกลุั 
แลัะอด่ตผู้้้ว่าการู้ภาคทุ่กท่่าน ท่่�สนับ่สนุนผู้มตลัอดมา

36 มีนาคม-เมษายน 2564

อน.ป็รีช่า กลิ�นแก้ว (สัโมสัรโรติารีพระนคร)
ป็ระธิานภาพลักษณ์และการส่ั�อสัารสัาธิารณะ 

ถึ้งแม้ว่าโรู้ตารู่้ของเรู้าจัะรู่้วมกันบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์แก่
เพื�อนมนุษยม์านานรู้้อยกว่าปี แต่คนทั่�วไปในโลักยงัไม่คอ่ย
รู้้้จัักเรู้า แสดงว่าภาพลัักษณ์โรู้ตารู่้ยังไม่เป็นท่่�จัดจัำา
เรู้าจึังต้องมาช่ีวยกันท่ำาให้แบ่รู้นด์โรู้ตารู่้ม่ความแข็งแกรู่้ง

ยิ�งขึ�น ช่ีวยกันสรู้้างความปรู้ะทั่บ่ใจัท่่�ด่ โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กคนสามารู้ถ้เป็นแบ่รู้นด์
แอมบ่าสเดอร์ู้ให้กับ่โรู้ตารู่้แลัะกับ่สโมสรู้ของเรู้าท่่�ตั�งอย้ใ่นชุีมชีนได้ ภาพลัักษณ์
ของเรู้าจัะถ้้กกำาหนดมาจัากว่าเรู้าพ้ดคุยเก่�ยวกับ่โรู้ตารู่้อย่างไรู้ บ่่อยแค่ไหน         
ถ้้าเรู้าไม่ค่อยเลั่าเรืู้�องรู้าวกิจักรู้รู้มของโรู้ตารู่้ให้สาธารู้ณชีนฟัง เขาอาจั รัู้บ่รู้้้
ความจัริู้งเพ่ยงครึู้�งๆ กลัางๆ แลัะเป็นอันตรู้ายต่อภาพลัักษณ์ของเรู้า ซึ�งท่ำาให้
แบ่รู้นด์โรู้ตารู่้อ่อนแอ

นโยบ่ายในปีหน้าท่่�ทุ่กท่่านจัะช่ีวยกันเสริู้มสรู้้างภาพลัักษณ์โรู้ตารู่้
ให้แข็งแกรู่้งได้คือ 

1. ช่ีวยกันปรู้ะชีาสัมพันธ์โครู้งการู้ แลัะกิจักรู้รู้มท่่�บ่่งบ่อกใหเ้ห็นถึ้ง
การู้ม่วิสัยทั่ศึน์ยาวไกลัของสโมสรู้

2. บ่อกเล่ัาเรืู้�องรู้าวเก่�ยวกับ่ผู้ลักรู้ะท่บ่ของโครู้งการู้ต่อวิถ่้ช่ีวิตของ
คนในชุีมชีนของท่่าน 

3. นำาเสนอถึ้งความมุ่งมั�นของสโมสรู้ แลัะการู้เป็น คน้พูด้จริง
ทำาจริง (People of Action) ของโรู้ตารู่้

ป็ระโยช่น์ข้องภาพลักษณ์ทีุ�เข้้มแข็้ง จัะม่ผู้ลัต่อบุ่คคลัเหล่ัาน่�คือ
สมาชิีกผู้้้มุ่งหวัง : หากท่่านเลั่าเรืู้�องรู้าวของสโมสรู้โรู้ตารู่้ในการู้

ปรัู้บ่ปรุู้งเปล่ั�ยนแปลังชุีมชีนของท่่านให้ด่ขึ�น จัะจุัดปรู้ะกายความสนใจัของ
สมาชิีกผู้้้มุ่งหวัง แลัะจัะท่ำาให้ท่่านบ่รู้รู้ลุัเป้าหมายสมาชิีกภาพของสโมสรู้

สมาชิีกปัจัจุับั่น : ลังข่าวผู้ลังานด่ๆ ของสโมสรู้ในสื�อท้่องถิ้�นแลัะ 
บ่นสื�อสังคมต่างๆ สามารู้ถ้ผู้้กสมาชิีกไว้กับ่สโมสรู้ การู้ให้สมาชิีกได้ม่ส่วนรู่้วม
เป็นสิ�งท่่�ง่ายมากท่่�จัะท่ำาให้เขาได้ภาคภ้มิใจักับ่ความสำาเร็ู้จัของสโมสรู้

กลุ่ัมจิัตอาสา ผู้้้รู่้วมกิจักรู้รู้ม แลัะผู้้้บ่ริู้จัาค : คนในชุีมชีนจัะบ่ริู้จัาค
ท่รัู้พยแ์ลัะเวลัาส่วนตัว หากเขาเห็นว่าโครู้งการู้สโมสรู้ของท่่านม่ผู้ลัด่ต่อชุีมชีน
แลัะจัะง่ายในการู้หาผู้้้มารู่้วมท่ำากิจักรู้รู้ม ถ้้าเขารู้้้จัักแลัะม่ความเชืี�อถื้อสโมสรู้
ของท่่าน

อผู้ภ.ทุนงศักดิั� พงษ์ศรี (สัโมสัรโรติารีบึงกุ่ม)
ป็ระธิานโครงการบริการ

ปี พ.ศึ.2564 - 2565 “โรู้ตารู่้เปล่ั�ยนช่ีวิต ด้วยจิัต
บ่ริู้การู้” เป็นปีท่่�อย้่ในสภาวะไม่ปกติ ยังม่โรู้ครู้ะบ่าด 
COVID-19 รู้ะบ่าดไปทั่�วโลัก ไม่เว้นแม้แต่ในปรู้ะเท่ศึไท่ย 
การู้ดำาเนินการู้ต่างๆ ภายใต้การู้นำาของ ผู้วลั.ศึ.คลัินิก          
นพ.วิรุู้ณ บุ่ญนุชี ดำาเนินการู้ตามแนววิถ่้ใหม่ แต่การู้ท่ำา

กิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ในชุีมชีน ซึ�งเป็นพันธกิจัหลัักของสโมสรู้โรู้ตารู่้ยังคง
ดำาเนนิไปตามปกต ิแต่ก็อยากใหส้โมสรู้ตา่งๆ พินิจัพิจัารู้ณาอยา่งรู้อบ่คอบ่ ดังน่�
      1. สำารู้วจัความเดือดรู้้อนแลัะความต้องการู้ของชีุมชีน ท่่�อย้่ในพื�นท่่�             
ของสโมสรู้
         2. ขนาดของโครู้งการู้ต้องเหมาะสมกับ่สถ้านะของสโมสรู้แลัะสมาชิีก
         3. คิดค้นโครู้งการู้ให้สอดคล้ัองกับ่นโยบ่ายโรู้ตารู่้สากลั
         4. โครู้งการู้ต่างๆ จัะต้องสนองนโยบ่ายภาคแลัะผู้้้ว่าการู้ภาค
         5. กิจักรู้รู้มต่างๆ ควรู้สื�อสารู้ให้ผู้้้คนในชุีมชีนได้รัู้บ่รู้้้
        คณะกรู้รู้มการู้โครู้งการู้บ่รู้กิารู้ ปรู้ะกอบ่ดว้ย อน.จังกลัด่ พงษ์ศึรู่้ - บ่ริู้การู้
ชุีมชีน แลัะ อน.ภัท่ร์ู้ศึรู่้ สุวิมลั - บ่ริู้การู้อาช่ีพ พรู้้อมด้วยคณะอนุกรู้รู้มการู้         
ทุ่กฝ่ายทุ่กท่่านพรู้้อมท่่�จัะสนับ่สนุนข้อม้ลัข่าวสารู้ ให้คำาแนะนำา ให้คำาปรึู้กษา 
แลัะข้อม้ลัต่างๆ ท่่�ทุ่กสโมสรู้ต้องการู้ เพื�อให้สโมสรู้ปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จั
ในการู้ท่ำากิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ให้เด็กๆ แลัะผู้้้คนในชีุมชีน ตลัอดปี 
พ.ศึ.2564 - 2565 “โรู้ตารู่้เปล่ั�ยนช่ีวิต ด้วยจิัตบ่ริู้การู้”

D.3350
2564-65 Committee

นยก.ป็ระดิัษฐ์ อ่อนรักษ์ (สัโมสัรโรติารีบางกรวย) 
ป็ระธิานบริหารจั้ดัการสัโมสัร

    งานบ่รู้หิารู้จััดการู้สโมสรู้ เปน็งานท่่�โรู้แท่เรู่้ยนท่ำาเพื�อช่ีวย
ให้สโมสรู้เข้มแข็ง ดำาเนินงานต่างๆ เป็นผู้ลัสำาเร็ู้จั เป็นแนวท่าง
แรู้กแห่งการู้บ่รู้ิการู้ 5 แนวท่างของโรู้ตารู่้ (บ่ริู้การู้สโมสรู้
บ่ริู้การู้อาช่ีพ บ่ริู้การู้ชุีมชีน บ่ริู้การู้รู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึ แลัะบ่ริู้การู้
เยาวชีน)

        คณะกรู้รู้มการู้จึังม่หน้าท่่�ส่งเสริู้มสนับ่สนุนให้งานบ่ริู้หารู้จััดการู้สโมสรู้ของ
แต่ลัะสโมสรู้ดำาเนินงานปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จั ท่ำาให้สโมสรู้เข้มแข็งใน 5 ด้านน่�คือ         
1) โปรู้แกรู้มการู้ปรู้ะชุีมแลัะคลัังผู้้้บ่รู้รู้ยาย 2) ส่งเสริู้มการู้เข้าปรู้ะชุีมในสโมสรู้
3) สนเท่ศึโรู้ตารู่้ 4) กิจักรู้รู้มมิตรู้ภาพในสโมสรู้ 5) สารู้สโมสรู้
          การู้ท่่�สโมสรู้จัะเข้มแข็งนั�นจัะตอ้งม่สมาชีกิเข้มแข็ง ม่กิจักรู้รู้มบ่ำาเพญ็ปรู้ะโยชีน์ 
ม่การู้บ่ริู้จัาคเข้าม้ลันิธิโรู้ตารู่้แลัะม่สมาชิีกท่ำางานในรู้ะดับ่ส้งกว่าสโมสรู้ ดังนั�น ถ้้า
บ่ริู้หารู้จััดการู้สโมสรู้ให้ม่ปรู้ะสิท่ธิภาพเชืี�อมโยงกันทั่�ง 5 ด้าน โดยม่การู้ปรู้ะชุีม
สมำ�าเสมอแลัะม่ผู้้้บ่รู้รู้ยายท่่�น่าสนใจั ม่การู้ส่งเสรู้ิมให้สมาชีิกเข้าปรู้ะชีุมโดยพรู้้อม
เพรู่้ยงกัน ม่การู้สนเท่ศึโรู้ตารู่้ให้ความรู้้้ใหม่ๆ กับ่สมาชีกิเดิม เสริู้มความรู้้้กับ่สมาชีกิ
ใหม่แลัะผู้้้มุ่งหวัง ม่การู้จััดกิจักรู้รู้มมิตรู้ภาพในสโมสรู้แลัะจััดท่ำาสารู้สโมสรู้เผู้ยแพรู่้
กิจักรู้รู้มให้บุ่คคลัภายนอกแลัะสมาชิีกสโมสรู้ท่่�ไม่ได้เข้าปรู้ะชุีมได้รัู้บ่รู้้้  ทั่�งหมดน่�จัะ
ท่ำาให้สมาชิีกเข้มแข็ง บุ่คคลัภายนอกอยากเข้ามาเป็นสมาชิีก เมื�อสมาชิีกเข้มแข็งก็
จัะม่พลัังในการู้ท่ำากิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ เมื�อเห็นคุณค่าของการู้บ่ำาเพ็ญ
ปรู้ะโยชีน์ก็ม่แรู้งจ้ังใจัในการู้บ่ริู้จัาคเข้าม้ลันิธิเพื�อจัะได้เงินกลัับ่มาท่ำากิจักรู้รู้มในปี
ถั้ดๆ ไป 
      เมื�อสโมสรู้ม่สมาชิีกเข้มแข็ง ม่กิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์ ม่การู้บ่ริู้จัาค ก็จัะม่
คุณภาพ สมาชิีกม่คุณสมบั่ติเหมาะสมในการู้ท่ำางานในรู้ะดับ่ท่่�ส้งกว่าสโมสรู้ เพื�อจัะ
ได้นำาความรู้้้ปรู้ะสบ่การู้ณ์กลัับ่มาพัฒนาสโมสรู้ให้เข้มแข็งก้าวหน้าต่อไป
      นโยบ่ายในปีหน้า คณะกรู้รู้มการู้บ่ริู้หารู้จััดการู้สโมสรู้ จึังจัะท่ำาหน้าท่่�ส่งเสริู้ม
สนับ่สนุนให้งานบ่ริู้การู้สโมสรู้ ม่ปรู้ะสิท่ธิภาพ ปรู้ะสบ่ความสำาเร็ู้จัทั่�ง 5 ด้านเพื�อ
ช่ีวยให้ทุ่กสโมสรู้เข้มแข็งต่อไป

อผู้ภ.นครินทุร์ รัตินกิจ้สุันทุร (สัโมสัรโรติารีพระโข้นง)
ป็ระธิานม้ลนิธิิโรติารี 
       ในช่ีวงเวลัาหนึ�งปีท่่�ผู่้านมา พวกเรู้าต้องปรัู้บ่ตัวแลัะปรัู้บ่
วิธ่การู้ปรู้ะชีุม แลัะกิจักรู้รู้มบ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์มากมาย            
เพื�อให้สอดคลัอ้งกับ่สถ้านการู้ณก์ารู้รู้ะบ่าดของโรู้ค COVID-19                     
ท่่�ยังคงรู้ะบ่าดอย้่ทั่�งในปรู้ะเท่ศึแลัะต่างปรู้ะเท่ศึทั่�วโลัก ขณะ
เด่ยวกันม้ลันิธิโรู้ตารู่้สากลั ก็ได้ให้การู้สนับ่สนุนโครู้งการู้ท่่�เก่�ยว

กับ่การู้ป้องกันแลัะรัู้กษาผู้้้ป่วยท่่�ติดเชืี�อโควิดเป็นจัำานวนเงินส้งถึ้ง 32 ล้ัานเหรู่้ยญ
สหรัู้ฐ ตั�งแต่เดือนม่นาคม 2563 เป็นต้นมา
          ในปีโรู้ตาริู่้ใหม่ 2564-2565 ภายใต้การู้นำาของผู้้้ว่าการู้ภาค ศึ.คลิันิก         
นพ.วิรุู้ณ บุ่ญนุชี สโมสรู้ใดท่่�ม่ DDF ท่่�ยังใช้ีไม่หมดในปี 2563-64 ท่่านผู้้้ว่าการู้ภาค          
วิรุู้ณอนุญาตให้โอน DDF ดังกล่ัาวมาใช้ีท่ำาโครู้งการู้ในปีของท่่านได้ ซึ�งนโยบ่ายปี
หน้าจัะม่การู้เปล่ั�ยนแปลังอย้่ 2 เรืู้�อง
         1. Area of Focus : เพิ�มขึ�นมาอ่กหนึ�งเรืู้�องคือ สนับ่สนุนสิ�งแวดล้ัอม หรืู้อ 
Supporting Environment
         2. นโยบ่ายใหม่ของโรู้ตารู่้สากลัดังต่อไปน่�
             2.1 การู้บ่ริู้จัาค DDF เข้ากองทุ่น PolioPlus จัะได้รัู้บ่การู้สมท่บ่จัาก 
World Funds เพ่ยง 50% ม้ลันิธิ Bill & Melinda Gates จัะยังคงสนับ่สนุนโดย
การู้สมท่บ่ให้ในอัตรู้า 2 ต่อ 1 ในทุ่กๆ ดอลัล่ัาร์ู้ท่่�โรู้ตารู่้บ่ริู้จัาคให้กับ่กองทุ่น 
PolioPlus เพื�อขจััดโรู้คโปลัโิอ ในวงเงนิท่่�โรู้ตารู่้บ่ริู้จัาคไมเ่กิน 50 ล้ัานเหรู่้ยญสหรู้ฐั

 2.2 World Fund จัะสบ่ท่บ่เพ่ยง 80% สำาหรัู้บ่โครู้งการู้ Global Grant 
ท่่�ใช้ี DDF

2.3 ปัจัจุับั่นเงินบ่ริู้จัาคท่่�เข้ากองทุ่นปรู้ะจัำาปี หรืู้อ Annual Fund-
SHARE จัะถ้้กแบ่่งออกเป็น 2 ส่วนเท่่าๆ กัน (World Fund 50% & DDF 50%) 
โดยม้ลันิธิโรู้ตารู่้สากลัจัะหกั 50% จัาก World Fund เพื�อสนบั่สนนุคา่ใช้ีจ่ัายในการู้
ดำาเนินงาน (Operating Expenses) แตน่โยบ่ายใหม่เริู้�มใช้ีตั�งแต่ 1 กรู้กฎาคม 2564 
กำาหนดให้หัก 5% จัากเงินท่่�บ่ริู้จัาคเข้ากองทุ่นปรู้ะจัำาปี หรืู้อ Annual Fund-SHARE 
ก่อนแล้ัวจึังนำาไปแบ่่งแยกให้ World Fund 50% & DDF 50% 
           2.4 การู้สะสม DDF ท่่�ใช้ีไม่หมดในแต่ลัะปีจัะถ้้กกำาหนดให้เก็บ่ได้ไม่เกิน  
5 ปี ในช่ีวงปลัายปีบ่ริู้หารู้หากม่ DDF ท่่�เก็บ่เกิน 5 ปี ท่างภาคจัะต้องแจ้ังความ
ปรู้ะสงค์ให้ม้ลันิธิโรู้ตารู่้สากลัว่าจัะให้ตัดโอนไปท่่�กองทุ่นไหน เช่ีน กองทุ่น PolioPlus 
หรืู้อ กองทุ่น Area of Focus Endowment Fund หรืู้อกองทุ่น The General 
Endowment Fund (รู้วมถึ้ง The Rotary Peace Centers) หรืู้อกองทุ่น The 
Disaster Response Fund หรืู้อกองทุ่น World Fund โดยจัะเริู้�มม่ผู้ลัตั�งแต่วันท่่� 
1 กรู้กฎาคม 2569

ขอให้โรู้แท่เรู่้ยนทุ่กท่่านม่ความสุขแลัะม่สุขภาพแข็งแรู้งครัู้บ่
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38 มีนาคม-เมษายน 2564

บัรรณาธ่การ ภาค 3360 โรตาร่สิ่ากล้

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธน่น เศึรษฐวน่ชย์
สิ่โมสิ่รโรตาร่แพร่

สวััสดีีมิตรโรแทเรียนทุกท่านนะค่รับ ใกล้จะสิ�นสุดี
ปีบริห้าร 2563-64 แล้วั ตั�งแต่ต้นปีที�ผ่ัานมาเราเจอ่กับวิักฤต
การระบาดีข้อ่งโค่วิัดี-19 รอ่บที�สอ่ง เช่่�อ่ว่ัาทุกๆ สโมสรน่าจะ
ประสบปัญห้าเดีียวักันค่่อ่ การทำาโค่รงการบำาเพ็ญประโยช่น์
ลดีลงเพราะมีการจำากัดีเร่�อ่งข้อ่งการรวัมตัวักันเป็นห้ม่้มาก          
ยังไงซึ่ะผัมก็ข้อ่เป็นอี่กห้น้�งกำาลังใจให้้ทุกๆ ท่านได้ีผ่ัานพ้น
วิักฤตไปได้ีด้ีวัยดีีนะค่รับ 

ในฉับับมี.ค่. - เม.ย. นี� ห้ลักๆ เราเริ�มเข้้าส่้การเตรียม
ตัวัสำาห้รับปีบริห้ารให้ม่แล้วันะค่รับ ค่่อ่ ปีบริห้าร 2564-65 ซ้ึ่�ง
ในฉับับนี�ผัมข้อ่แนะนำาผ้้ัว่ัาการภาค่ข้อ่งภาค่ 3360 โรตารีสากล 
เพ่�อ่ให้้ท่านผ้้ัอ่่านทุกท่านจะร้้จัก ค่วัามเป็นมาเป็นไปข้อ่งท่าน 
และข้อ่แนะนำากรรมการภาค่ (บางส่วัน) ซึ่้�งในค่รั�งนี�ผัมไดี้รับ
ข้้อ่ม้ลดีีๆ การวัางแผันงานดีีๆ ข้อ่งประธานกรรมการสมาช่ิก
ภาพ ภาค่ 3360 
 ผัมจ้งข้อ่อ่นุญาตนำาการวัางแผันข้อ่งท่าน มา
ถู่ายทอ่ดีให้้ท่านผ้้ัอ่่านทกุทา่นไดีเ้รียนร้้ไปดีว้ัยกันนะค่รบั และ
ประมวัลภาพกิจกรรมต่างๆ ข้อ่งภาค่ 3360 ซ้ึ่�งถู้งแม้เราจะเจอ่
วิักฤตการระบาดี แต่ว่ัาการทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยช่น์ข้อ่ง
สโมสรในภาค่ 3360 ยังดีำาเนินต่อ่เน่�อ่งไปเร่�อ่ยๆ 
 สุดีท้ายนี�เข้้าห้น้าร้อ่นแล้วั ผัมก็ห้วัังว่ัาเช่่�อ่ไวัรัส         
โค่วัดิี-19 น่าจะอ่่อ่นกำาลังลงไมส่ามารถูตา้นทานค่วัามรอ้่นระอุ่
ข้อ่งเม่อ่งไทยได้ี ข้อ่ให้้ทุกๆ ท่านปลอ่ดีภัยนะค่รับ

การปีระชุมใหญ่ ปีระจำปีี 2563-2564 
การอบัรมนายกรับัเลื้อก ปีระจำปีี 2564-2565



สัโมสัรโรติารีลำาป็าง
จััดกิจักรู้รู้มอบ่รู้มการู้ท่ำาปุ�ยหมักจัากวัสดุเหลืัอใช้ีท่างการู้เกษตรู้ให้
ชุีมชีนท่่าขัว บ่่อแฮ้ว ลัำาปาง ตามโครู้งการู้ต่อยอดจัากโครู้งการู้          
เครืู้�องบ่ดย่อยท่างการู้เกษตรู้ เพื�อลัดการู้เผู้าตอซังข้าวแลัะลัด        
หมอกควันจัากการู้เผู้าไรู่้นา

สัโมสัรโรติารีเชี่ยงใหม่ภ้พิงค์ 
นำาโดย นยลั.ไวยวัต ณ เช่ียงใหม่ รู่้วมกับ่สโมสรู้โรู้ตารู่้บ่างรัู้ก ภาค 
3350 จััดกิจักรู้รู้มโครู้งการู้ส่งเสริู้มอาช่ีพการู้ท่ำาเกษตรู้ธรู้รู้มชีาติ
ครู้อบ่ครัู้วคนพิการู้จัังหวัดเช่ียงใหม่ สนับ่สนุนการู้ก่อสรู้้างโรู้งเรืู้อน
เพาะกล้ัาผัู้กอินท่รู่้ย์ ให้กับ่ม้ลันิธิไวยวัต ณ เช่ียงใหม่ เพื�อบุ่คคลัพิเศึษ 
อ.แม่แตง จั.เช่ียงใหม่

สัโมสัร โรติา รี เวียงโกศัย
จััดกิจักรู้รู้ม “ โครู้งการู้ปั�นเปิดแนวท่างสรู้้างโอกาสครัู้�งท่่� 1”             
ได้รัู้บ่เก่ยรู้ติจัาก ผู้วภ.สมชีาย  เกิดเดโชี แลัะผู้้้ว่ารู้าชีการู้จัังหวัด แพรู่้   
นายสมหวัง  พ่วงบ่างโพ   เป็นสมาชิีกกิตติมศัึกดิ�ของสโมสรู้โรู้ตารู่่้รู่้วม
เป็นปรู้ะธา น ในพิธ่ งานเปิด โดยวัตถุ้ปรู้ะสงค์ ของการู้จััดงานคือ
     1.  เพื�อหาทุ่นบ่ริู้จัาคให้กับ่ม้ลันิธิ โรู้ตารู่้ สากลั
   2. เพื�อบ่ริู้จัาค เข้ากองทุ่นโปลิัโอ พลััส  ในการู้จััดหาวัคซ่น ของ            
โรู้ตารู่้ สากลั
     3. เพื�อปรู้ะชีาสัมพันธ์ กิจักรู้รู้ม บ่ำา เพ็ญ ปรู้ะโยชีน์ ตามอุดมการู้ณ์
แห่งโรู้ตารู่้
   4.  เพื�อสนับ่สนุน การู้ ใช้ี จัักรู้ยาน เพื�อออกกำาลััง แลัะลัดมลัภาวะ  
อนุรัู้กษ์สิ�งแวดล้ัอม
   5.  เพื�อเพิ�มความสัมพันธ์ความสามัคค่แลัะมิตรู้ภาพรู้ะหว่าง         
ชีาวโรู้แท่เรู่้ยน แลัะนักปั�นจัักรู้ยานทั่�งในจัังหวัดแลัะต่างจัังหวัด
   6.  เพื�อแนะนำาแลัะส่งเสริู้ม สถ้านท่่�ท่่องเท่่�ยว ในจัังหวัดแพรู่้                      
ทั่�งวนอุท่ยาน แพะ เมือง ผู่้  รู้วมทั่�ง ชุีมชีน  ตามแนววิถ่้ ไท่ย  วิถ่้ ชุีมชีน
   7.  เพื�อส่งเสริู้ม เศึรู้ษฐกิจั ด้านการู้ท่่อง เท่่�ยว  แลัะเพิ�มรู้ายได้               
ให้ผู้้้ปรู้ะกอบ่การู้ ใน จัังหวัดแพรู่้

สัโมสัรโรติารีเชี่ยงใหม่
รู่้วมกับ่โครู้งการู้ USAC มหาวิท่ยาลััยเช่ียงใหม่ จััดกิจักรู้รู้มท่ำาแนว
กันไฟ ในวันเสารู้์ท่่� 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุท่ยานแห่งชีาติ               
ดอยสุเท่พ - ปุย อ.แม่ริู้ม จั.เช่ียงใหม่38 มีนาคม-เมษายน 2564

บัรรณาธ่การ ภาค 3360 โรตาร่สิ่ากล้

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธน่น เศึรษฐวน่ชย์
สิ่โมสิ่รโรตาร่แพร่

สวััสดีีมิตรโรแทเรียนทุกท่านนะค่รับ ใกล้จะสิ�นสุดี
ปีบริห้าร 2563-64 แล้วั ตั�งแต่ต้นปีที�ผ่ัานมาเราเจอ่กับวิักฤต
การระบาดีข้อ่งโค่วิัดี-19 รอ่บที�สอ่ง เช่่�อ่ว่ัาทุกๆ สโมสรน่าจะ
ประสบปัญห้าเดีียวักันค่่อ่ การทำาโค่รงการบำาเพ็ญประโยช่น์
ลดีลงเพราะมีการจำากัดีเร่�อ่งข้อ่งการรวัมตัวักันเป็นห้ม่้มาก          
ยังไงซึ่ะผัมก็ข้อ่เป็นอี่กห้น้�งกำาลังใจให้้ทุกๆ ท่านได้ีผ่ัานพ้น
วิักฤตไปได้ีด้ีวัยดีีนะค่รับ 

ในฉับับมี.ค่. - เม.ย. นี� ห้ลักๆ เราเริ�มเข้้าส่้การเตรียม
ตัวัสำาห้รับปีบริห้ารให้ม่แล้วันะค่รับ ค่่อ่ ปีบริห้าร 2564-65 ซ้ึ่�ง
ในฉับับนี�ผัมข้อ่แนะนำาผ้้ัว่ัาการภาค่ข้อ่งภาค่ 3360 โรตารีสากล 
เพ่�อ่ให้้ท่านผ้้ัอ่่านทุกท่านจะร้้จัก ค่วัามเป็นมาเป็นไปข้อ่งท่าน 
และข้อ่แนะนำากรรมการภาค่ (บางส่วัน) ซึ่้�งในค่รั�งนี�ผัมไดี้รับ
ข้้อ่ม้ลดีีๆ การวัางแผันงานดีีๆ ข้อ่งประธานกรรมการสมาช่ิก
ภาพ ภาค่ 3360 
 ผัมจ้งข้อ่อ่นุญาตนำาการวัางแผันข้อ่งท่าน มา
ถู่ายทอ่ดีให้้ท่านผ้้ัอ่่านทกุทา่นไดีเ้รียนร้้ไปดีว้ัยกันนะค่รบั และ
ประมวัลภาพกิจกรรมต่างๆ ข้อ่งภาค่ 3360 ซ้ึ่�งถู้งแม้เราจะเจอ่
วิักฤตการระบาดี แต่ว่ัาการทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยช่น์ข้อ่ง
สโมสรในภาค่ 3360 ยังดีำาเนินต่อ่เน่�อ่งไปเร่�อ่ยๆ 
 สุดีท้ายนี�เข้้าห้น้าร้อ่นแล้วั ผัมก็ห้วัังว่ัาเช่่�อ่ไวัรัส         
โค่วัดิี-19 น่าจะอ่่อ่นกำาลังลงไมส่ามารถูตา้นทานค่วัามรอ้่นระอุ่
ข้อ่งเม่อ่งไทยได้ี ข้อ่ให้้ทุกๆ ท่านปลอ่ดีภัยนะค่รับ

การปีระชุมใหญ่ ปีระจำปีี 2563-2564 
การอบัรมนายกรับัเลื้อก ปีระจำปีี 2564-2565
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 ปี 2564-2565 ในการู้นำาของ ผู้วภ.จิัรู้ะยุท่ธ หิรัู้ณยวัฒน์ ภาค 3360 โรู้ตารู่้
สากลั ท่่านได้แต่งตั�งคณะกรู้รู้มการู้ภาคหลัักๆ ไว้หลัายฝ่าย ทั่�งน่�ก็เพื�อการู้ปรู้ะสานงาน
แลัะการู้ด้แลัภาคในด้านต่างๆ อย่างม่ปรู้ะสิท่ธิภาพแลัะครู้อบ่คลุัม 

ในปน่ี�ผู้มไดม่้โอกาสพ้ดคุยกับ่ท่่านปรู้ะธานกรู้รู้มการู้สมาชีกิภาพภาค 3360 ซึ�ง
ก็คือ อผู้ภ.กมลัศัึกดิ� วิสิฐสกุลัชัีย ท่่านม่แนวความคิดแลัะการู้วางแผู้นกลัยุท่ธท่่�น่าสนใจั
ในการู้จัะเพิ�มสมาชิีกภาพของภาค 3360 
 ผู้มจัึงขออนุญาตนำามาแชีร์ู้ให้ท่่านผู้้้อ่านทุ่กท่่านได้ท่รู้าบ่ เพื�อเป็นแนวท่าง         
ไม่มากก็น้อยในการู้จััดการู้ด้านสมาชิีกภาพของท่่าน ในรู้ะดับ่ของสโมสรู้ หรืู้อรู้ะดับ่ภาค
ก็ตาม 

เป้าหมายของการู้เพิ�มสมาชิีกภาพในปีน่� สอดคล้ัองกับ่เป้าหมายของปรู้ะธาน
โรู้ตารู่้สากลั คือตั�งเป้าท่่� 10% ของโรู้แท่เรู่้ยน (ไม่รู้วมโรู้ท่าแรู้คท์่) ซึ�งถ้้าคิดเป็นจัำานวน  
โรู้แท่เรู่้ยนทั่�งโลัก คือ เพิ�มจัาก 1.2 ล้ัานคน เป็น 1.3 ล้ัานคน 
 ดังนั�น ตั�งเป็นตัวเลัขกลัมๆ ในภาค 3360 ม่เป้าหมายให้ม่สมาชิีกท่่�เป็น                     
โรู้แท่เรู่้ยน อย้่ 1,600 คน ภายใน 30 มิถุ้นายน 2565

โดยม่นโยบ่ายท่ำาให้สโมสรู้ในภาค เป็นสโมสรู้ท่่�ม่เสน่ห์แลัะม่คุณค่า ม่มิตรู้ภาพ
ท่่�ด่ ม่การู้บ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์อย้เ่สมอ เพื�อให้สังคมเห็นคุณค่าของสโมสรู้แลัะเห็นคุณค่าของ
สมาชิีก 

โดยจัะท่ำางานเชิีงรุู้ก แบ่่งโซนเป็น 4 โซน ดังน่� โซนพะเยา เชี่ยงรู้าย น่าน                 
ม่ อผู้ภ.นิธิ ส้งสว่าง เป็นท่่�ปรึู้กษา 

โซนเช่ียงใหม่ ลัำาพ้น แม่ฮ่องสอน ม่ อผู้ภ.ดรู้.แววดาว ลิั�มเล็ังเลิัศึ เป็นท่่�ปรึู้กษา
โซนลัำาปาง แพรู่้ อุตรู้ดิตถ์้ ม่ อผู้ภ.อนุรัู้กษ์ นภาวรู้รู้ณ เป็นท่่�ปรึู้กษา 
แลัะโซนพิษณุโลัก กำาแพงเพชีรู้ ตาก สุโขทั่ย พิจิัตรู้ ม่ อผู้ภ.รุู่้งรู้าน่ แสงศิึริู้ เป็น

ท่่�ปรึู้กษา 
 รู่้วมกับ่กรู้รู้มการู้ด้านสมาชิีกภาพรู่้วมด้แลั โดยหลัักๆ จัะตั�งเป้าสโมสรู้ท่่�ควรู้ได้
รัู้บ่การู้ช่ีวยเหลืัอแลัะเข้าไปช่ีวยเหลืัอให้คำาปรึู้กษาด้านสมาชิีกภาพ

 ด้วยปีน่�ได้รัู้บ่เก่ยรู้ติจัาก อผู้ภ.ดรู้.แววดาว ลิั�มเลัง็เลัศิึ เปน็ท่่�ปรึู้กษาดา้นสมาชีกิ
ภาพของภาค แลัะท่่านยังดำารู้งตำาแหน่ง ARC (Assistant Rotary Coordinate Zone 
10B) 

ท่่านม่รู้างวัลัพิเศึษ เพื�อกรู้ะตุ้นให้สโมสรู้ได้เพิ�มสมาชีิกภาพแลัะได้เห็นคุณค่า
ของรู้างวัลัท่่�ได้รัู้บ่มากขึ�น

อผู้ภ.กมลศักดิั� วิสิัฐสักุลชั่ย
ป็ระธิานกรรมการด้ัานสัมาชิ่กภาพ 
ภาค 3360

อผู้ภ.ดัร.แววดัาว ลิ�มเล็งเลิศ
ARC (Assistant Rotary Coordinate zone 
10B) 
และทีุ�ป็รึกษาสัมาชิ่กภาพ ภาค 3360

40 มีนาคม-เมษายน 2564
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ผู้วภ.จ่ระยุที่ธ ห่รัณยวัฒน์
ผู้้้ว่าการภาค 3360 โรตาร่สิ่ากล้ ปีี 2564-2565

ชืี�อ : นายจิัรู้ะยุท่ธ หิรัู้ณยวัฒน์
เกิด : 24 พฤษภาคม 2496 จัังหวัดลัำาปาง
อายุ : 67 ปี
ท่่�อย้่ปัจัจุับั่น : 6/4 ถ้นนจิัตรู้เพลิันนอก ตำาบ่ลัท่่าอิฐ อำาเภอเมือง 
จัังหวัดอุตรู้ดิตถ์้ 53000 โท่รู้ศัึพท์่ : 081-3799350 
Email : jirayuth3360@gmail.com

ชีื่วิ่ตครอบครัว่	
ค่้ครู้อง : สมรู้สกับ่โรู้ตารู่้แอนน์ กฤษติกาญณ์ หิรัู้ณยวัฒน์
ม่บุ่ตรู้ชีาย-หญิง จัำานวน 4 คน
     1. นายอภิชีาต หิรัู้ณยวัฒน์ ปริู้ญญาตรู่้วิศึวกรู้รู้มศึาสตร์ู้บั่ณฑิต 
(วศึบ่.) สาขาอุตสาหกรู้รู้มเครืู้�องกลั มหาวิท่ยาลััยเกษตรู้ศึาสตร์ู้
บ่างเขน กรุู้งเท่พมหานครู้
     2. นางสาวเนรัู้ญชีลัา หิรัู้ณยวัฒน์ ปริู้ญญาตรู่้ศิึลัปศึาสตร์ู้บั่ณฑิต 
สาขาบ่ริู้หารู้ธุรู้กิจั มหาวิท่ยาลััยรู้าชีภัฎอุตรู้ดิตถ์้
    3. นายอภิสิท่ธิ� หิรัู้ณยวัฒน์ ปริู้ญญาตรู่้รัู้ฐศึาสตร์ู้บั่ณฑิต           
สาขาความสัมพันธ์รู้ะหว่างปรู้ะเท่ศึ มหาวิท่ยาลััยรู้ามคำาแหง
    4. นางสาววิจิัตรู้า หิรัู้ณยวัฒน์ ปริู้ญญาตรู่้มนุษยศึาสตร์ู้บั่ณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิท่ยาลััยนเรู้ศึวรู้ จัังหวัดพิษณุโลัก

ปีระวั่ติการทำางานิ
2517 - 2519 ฝ่ายสินเชืี�อ บ่ริู้ษัท่สยามกลัการู้ จัำากัด สำานักงานใหญ่
2519 - ปัจัจุับั่นปรู้ะกอบ่ธุรู้กิจัส่วนตัว
อาชีื่พ	:	ธุรกิจส่ว่นิตัว่
     • อุตสาหกรู้รู้มนำ�าปลัาผู้ลัปรู้ะโยชีน์
     • หม่้บ้่านวงศ์ึหิรัู้ณย์

ปีระวั่ติการศึกษา	:	 
    • รู้ะดับ่ปรู้ะถ้มศึึกษา – รู้ะดับ่มัธยมศึึกษาตอนต้น • โรู้งเรู่้ยน              
อัสสัมชัีญ จัังหวัดลัำาปาง
    • รู้ะดับ่เตรู่้ยมอุดมศึึกษา • วิท่ยาลััยพาณิชียการู้พรู้ะนครู้
   • รู้ะดับ่ปริู้ญญาตรู่้ • ศิึลัปะศึาสตร์ู้บั่ณฑิต สาขาบ่ริู้หารู้ธุรู้กิจั 
(EBD.7) มหาวิท่ยาลััยรู้าชีภัฏิอุตรู้ดิตถ์้

กิจกรรมทางสังคม	:
     • กรู้รู้มการู้หอการู้ค้าจัังหวัดอุตรู้ดิตถ์้
     • ผู้้้ปรู้ะน่ปรู้ะนอมศึาลัจัังหวัดอุตรู้ดิตถ์้
    • เลัขานุการู้ชีมรู้มกอล์ัฟจัังหวัดอุตรู้ดิตถ์้
    • ปรู้ะธานโครู้งการู้พัฒนาส่งเสริู้มวิสาหกิจัขนาดกลัางแลัะขนาด
ย่อมไท่ย (คพอ.) รุู่้นท่่� 97
   • ปรู้ะธานสมาคมส่งเสริู้มวิสาหกิจัขนาดกลัางแลัะขนาดย่อมไท่ย 
(คพอ.) จัังหวัดอุตรู้ดิตถ์้
     • กรู้รู้มการู้ม้ลันิธิอุตรู้ดิตถ์้สงเครู้าะห์

     • ดำารู้งตำาแหน่งผู้้้พิพากษาสมท่บ่ศึาลัเยาวชีนแลัะครู้อบ่ครัู้ว
จัังหวัดอุตรู้ดิตถ์้ ปี พ.ศึ.2550 – ปัจัจุับั่น

ปีระวั่ติการไดี�เคร่�องราชื่อิสริยาภรณ์์
     • จััตุรู้ถ้าภรู้ณ์มงกุฎไท่ย ในฐานะผู้้้พิพากษาสมท่บ่ศึาลัเยาวชีน
แลัะครู้อบ่ครัู้ว จัังหวัดอุตรู้ดิตถ์้

รางวั่ลิที�ไดี�รับ	:	
     • ได้รัู้บ่คัดเลืัอกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชีาติ ปรู้ะจัำาปีพุท่ธศัึกรู้าชี 
2563

ปีระวั่ติในิการเป็ีนิโรแทเรียนิ	:
     • สมาชิีกก่อตั�งสโมสรู้โรู้ตารู่้ศิึลัาอาสน์ ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั
     • ดำารู้งตำาแหน่งนายกสโมสรู้โรู้ตารู่้ศิึลัาอาสน์ปี 2550 - 2551
     • เลัขานุการู้ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2551 -2552
     • ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้จััดการู้อบ่รู้มสัมมนาเจ้ัาหน้าท่่�บ่ริู้หารู้
สโมสรู้โรู้ตารู่้ (DA) ปี 2552-2553
     • ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้พัฒนาสมาชิีกภาพภาค 3360 โรู้ตารู่้
สากลั ปี 2553-2554
    • ผู้้้ช่ีวยผู้้้ว่าการู้ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2553-2554
    • ปรู้ะธานจััดการู้ปรู้ะชุีมรู้ะหว่างเมือง (Intercity Meeting)  
ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2554-2555
   • ผู้้้ช่ีวยผู้้้ว่าการู้ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2555-2556
   • ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้จััดการู้ปรู้ะชุีมรู้ะหว่างเมือง (Intercity 
Meeting) โซนท่่� 1 ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2555-2556
    • ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้จััดการู้อบ่รู้มสัมมนาแลัะงานปรู้ะชุีม
ใหญ่ (DC) ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2556-2557 
   • ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้จััดอบ่รู้มผู้้้นำาเยาวชีนโรู้ตารู่้ (RYLA)  
ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2557-2558
   • ปรู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้จััดอบ่รู้มผู้้้นำาภาค แลัะ Pre-PETS          
ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2559-2560
   • ปรู้ะธานจััดการู้ปรู้ะชุีมสัมมนาม้ลันิธิโรู้ตารู่้แลัะสมาชิีกภาพ  
ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2560-2561 
   • ผู้้้ช่ีวยผู้้้ว่าการู้ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2561-2562
   • ปรู้ะธานจััดการู้ปรู้ะชุีมรู้ะหว่างเมือง (Intercity Meeting)        
ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2561-2562
   • ผู้้้ปรู้ะสานงานจััดอบ่รู้มสัมมนานายกรัู้บ่เลืัอกรู่้วม 4 ภาค         
ของภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2562-2563
   • ผู้้้ว่าการู้ภาคนอมิน่ เดสซิกเนท่ ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั          
ปี 2561-2562
   • ผู้้้ว่าการู้ภาคนอมิน่ ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2562-2563
   • ผู้้้ว่าการู้ภาครัู้บ่เลืัอก ภาค 3360 โรู้ตารู่้สากลั ปี 2563-2564

 ปี 2564-2565 ในการู้นำาของ ผู้วภ.จิัรู้ะยุท่ธ หิรัู้ณยวัฒน์ ภาค 3360 โรู้ตารู่้
สากลั ท่่านได้แต่งตั�งคณะกรู้รู้มการู้ภาคหลัักๆ ไว้หลัายฝ่าย ทั่�งน่�ก็เพื�อการู้ปรู้ะสานงาน
แลัะการู้ด้แลัภาคในด้านต่างๆ อย่างม่ปรู้ะสิท่ธิภาพแลัะครู้อบ่คลุัม 

ในปน่ี�ผู้มไดม่้โอกาสพ้ดคุยกับ่ท่่านปรู้ะธานกรู้รู้มการู้สมาชีกิภาพภาค 3360 ซึ�ง
ก็คือ อผู้ภ.กมลัศัึกดิ� วิสิฐสกุลัชัีย ท่่านม่แนวความคิดแลัะการู้วางแผู้นกลัยุท่ธท่่�น่าสนใจั
ในการู้จัะเพิ�มสมาชิีกภาพของภาค 3360 
 ผู้มจัึงขออนุญาตนำามาแชีร์ู้ให้ท่่านผู้้้อ่านทุ่กท่่านได้ท่รู้าบ่ เพื�อเป็นแนวท่าง         
ไม่มากก็น้อยในการู้จััดการู้ด้านสมาชิีกภาพของท่่าน ในรู้ะดับ่ของสโมสรู้ หรืู้อรู้ะดับ่ภาค
ก็ตาม 

เป้าหมายของการู้เพิ�มสมาชิีกภาพในปีน่� สอดคล้ัองกับ่เป้าหมายของปรู้ะธาน
โรู้ตารู่้สากลั คือตั�งเป้าท่่� 10% ของโรู้แท่เรู่้ยน (ไม่รู้วมโรู้ท่าแรู้คท์่) ซึ�งถ้้าคิดเป็นจัำานวน  
โรู้แท่เรู่้ยนทั่�งโลัก คือ เพิ�มจัาก 1.2 ล้ัานคน เป็น 1.3 ล้ัานคน 
 ดังนั�น ตั�งเป็นตัวเลัขกลัมๆ ในภาค 3360 ม่เป้าหมายให้ม่สมาชิีกท่่�เป็น                     
โรู้แท่เรู่้ยน อย้่ 1,600 คน ภายใน 30 มิถุ้นายน 2565

โดยม่นโยบ่ายท่ำาให้สโมสรู้ในภาค เป็นสโมสรู้ท่่�ม่เสน่ห์แลัะม่คุณค่า ม่มิตรู้ภาพ
ท่่�ด่ ม่การู้บ่ำาเพ็ญปรู้ะโยชีน์อย้เ่สมอ เพื�อให้สังคมเห็นคุณค่าของสโมสรู้แลัะเห็นคุณค่าของ
สมาชิีก 

โดยจัะท่ำางานเชิีงรุู้ก แบ่่งโซนเป็น 4 โซน ดังน่� โซนพะเยา เชี่ยงรู้าย น่าน                 
ม่ อผู้ภ.นิธิ ส้งสว่าง เป็นท่่�ปรึู้กษา 

โซนเช่ียงใหม่ ลัำาพ้น แม่ฮ่องสอน ม่ อผู้ภ.ดรู้.แววดาว ลิั�มเล็ังเลิัศึ เป็นท่่�ปรึู้กษา
โซนลัำาปาง แพรู่้ อุตรู้ดิตถ์้ ม่ อผู้ภ.อนุรัู้กษ์ นภาวรู้รู้ณ เป็นท่่�ปรึู้กษา 
แลัะโซนพิษณุโลัก กำาแพงเพชีรู้ ตาก สุโขทั่ย พิจิัตรู้ ม่ อผู้ภ.รุู่้งรู้าน่ แสงศิึริู้ เป็น

ท่่�ปรึู้กษา 
 รู่้วมกับ่กรู้รู้มการู้ด้านสมาชิีกภาพรู่้วมด้แลั โดยหลัักๆ จัะตั�งเป้าสโมสรู้ท่่�ควรู้ได้
รัู้บ่การู้ช่ีวยเหลืัอแลัะเข้าไปช่ีวยเหลืัอให้คำาปรึู้กษาด้านสมาชิีกภาพ

 ด้วยปีน่�ได้รัู้บ่เก่ยรู้ติจัาก อผู้ภ.ดรู้.แววดาว ลิั�มเลัง็เลัศิึ เปน็ท่่�ปรึู้กษาดา้นสมาชีกิ
ภาพของภาค แลัะท่่านยังดำารู้งตำาแหน่ง ARC (Assistant Rotary Coordinate Zone 
10B) 

ท่่านม่รู้างวัลัพิเศึษ เพื�อกรู้ะตุ้นให้สโมสรู้ได้เพิ�มสมาชีิกภาพแลัะได้เห็นคุณค่า
ของรู้างวัลัท่่�ได้รัู้บ่มากขึ�น

อผู้ภ.กมลศักดิั� วิสิัฐสักุลชั่ย
ป็ระธิานกรรมการด้ัานสัมาชิ่กภาพ 
ภาค 3360

อผู้ภ.ดัร.แววดัาว ลิ�มเล็งเลิศ
ARC (Assistant Rotary Coordinate zone 
10B) 
และทีุ�ป็รึกษาสัมาชิ่กภาพ ภาค 3360
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Rotary Centre in Thailand
ศ้ึนย์โรตาร่ในปีระเที่ศึไที่ย

ในปี 2563-2564 ภาค 3330 โรู้ตารู่้
สากลั ได้เสนอชืี�อ อผู้ภ.วิชัีย มณ่วัชีรู้เก่ยรู้ติ สโมสรู้
โรู้ตารู่้สมุท่รู้ปรู้าการู้ เป็นผู้้้สมควรู้ได้รัู้บ่รู้างวัลัน่�  
ในรู้ะดับ่โรู้ตารู่้สากลั

เนื�องจัากพิจัารู้ณาแล้ัว เห็นว่าท่่านเป็น
ผู้้้ท่่�อุทิ่ศึตนแลัะเส่ยสลัะให้กับ่ภาค 3330 ในบ่ริู้การู้
5 แนวท่างมาตลัอดหลัายปีท่่�ผู่้านมา แลัะเป็นท่่�
น่ายินด่ท่่�โรู้ตารู่้สากลั ได้พิจัารู้ณาอนุมัติรู้างวัลั
Avenue of Service Award (RI Recognition) น่� 
เพื�อยกย่องให้กับ่ท่่าน อผู้ภ. วิชัีย แล้ัว

รางวัล้แนวที่างแห่งการบัร่การ Avenues of Service Award
เป็นรางวััลที�ยกย่อ่งโรแทเรียนห้ร่อ่โรทาแรค่เทอ่ร์ ที�มีส่วันร่วัมอ่ย่าง

โดีดีเด่ีนในกิจกรรมข้อ่งสโมสร ในห้้าข้อ่งแนวัทางแห่้งการบริการ ได้ีแก่ บริการ
สโมสร บริการด้ีานอ่าชี่พ บริการชุ่มช่น บริการระห้ว่ัางประเทศ และบริการ
ด้ีานเยาวัช่น
 จุดีแข็้งข้อ่งอุ่ดีมค่ติข้อ่งโรตารีนั�น มีรากฐานมาจากการบริการข้อ่ง
สมาช่ิกสโมสรทั�วัโลก โปรแกรมข้อ่งรางวััลนี� จ้งเป็นช่่อ่งทางยกย่อ่งสมาช่ิก
ในสโมสร สำาห้รับการทุ่มเททำางานในแนวัทางแห้่งการบริการทั�งห้้าข้อ่ง               
โรตารี เป็นการตอ่กยำ�าที�โรตารีให้้ค่วัามสำาคั่ญกับการมีส่วันร่วัมข้อ่งสมาชิ่ก
สโมสรแต่ละค่นในกิจกรรมบริการข้อ่งโรตารี

รางวัล้ระดับัภาค (District Recognition)
         สโมสรสามารถูยกย่อ่งสมาชิ่กในสโมสรที�ไม่เค่ยได้ีรับรางวััลนี�มาก่อ่น                                                                                    
ผ้้ัซ้ึ่�งบำาเพ็ญประโยช่น์อ่ย่างโดีดีเด่ีนใน 5 แนวัทางดัีงกล่าวั นายกสโมสร
จะเป็นผั้้กำาห้นดีวัิธีการค่ัดีเล่อ่ก โดียแต่งตั�งค่ณ์ะกรรมการพิเศษห้ร่อ่ให้้                    
ค่ณ์ะกรรมการบริห้ารสโมสรเป็นผ้้ัคั่ดีเล่อ่ก ห้ร่อ่ใช้่เกณ์ฑ์์อ่่�นๆ ที�สโมสร
กำาห้นดีไว้ั นายกสโมสรจะเป็นผั้้เสนอ่ช่่�อ่ผ่ัานทางอ่อ่นไลน์อ่ย่างเดีียวัใน                    
My Rotary > Member Center > Award ข้้อ่ม้ลจะถู้กส่งไปยังผ้้ัว่ัาการภาค่
เพ่�อ่ทำาการรับรอ่งพร้อ่มสำาเนาข้้อ่ม้ลไปยังโรตารีสากล จากนั�นโรตารีสากลจะ
ส่ง Electronic Certificate มาให้้ บุค่ค่ลอ่าจได้ีรับการเสนอ่ช่่�อ่เข้้ารับรางวััล
ค่รั�งละห้น้�งแนวัทางห้ร่อ่มากกวั่าก็ได้ี การจะด้ีว่ัาผ้้ัสมัค่รใดีเห้มาะสมที�จะรับ
รางวััลด้ีานใดีห้ร่อ่สามารถูเขี้ยนนำาเสนอ่อ่ย่างไร สามารถูด้ีได้ีในเมน้ Award 
ข้้างต้น ช่่วังเวัลาข้อ่งการเสนอ่ช่่�อ่ สามารถูดีำาเนินการได้ีตลอ่ดีทั�งปีโรตารี

รางวัล้ระดับัโรตาร่สิ่ากล้ (RI Recognition)
รางวััลนี� ผ้้ัว่ัาการภาค่จะเป็นผ้้ันำาเสนอ่โรแทเรียนผ้้ัที�ได้ีเสียสละทุ่มเท 

ในการบำาเพ็ญประโยช่น์อ่ย่างโดีดีเดี่นค่รบถู้วันทั�ง 5 แนวัทางไปที�โรตารีสากล 
โรตารีสากลจะจัดีส่งเข็้มและค่ริสตัล (pin and crystal) มาที�ผ้้ัว่ัาการภาค่เพ่�อ่
มอ่บให้้ผ้้ัที�ได้ีรับการยกย่อ่งต่อ่ไป รางวััลนี�ทางโรตารีสากลจะพิจารณ์า 3 ค่รั�ง
ใน 1 ปี ค่่อ่ในเด่ีอ่นตุลาค่ม กุมภาพันธ์ และกรกฎาค่ม

“ผู้มหวังเป็ีนอย่างย่�งว่า 
รางวัล้น้่จะเป็ีนกำลั้งใจท่ี่�สิ่ำคัญ         

ให้กับัท่ี่าน อผู้ภ.ว่ชัย ในการที่ำหน้าท่ี่�
ของท่ี่านอย่้เสิ่มอ แล้ะจะเป็ีน            

แรงบัันดาล้ใจ ให้กับัโรแที่เร่ยนทุี่กคน
ท่ี่�กำลั้งที่ำหน้าท่ี่�ของตน 

ในการบัร่การครบัท้ัี่ง 5 แนวที่าง
 ในระดับัสิ่โมสิ่ร ระดับัภาค 

จนถึีงระดับัโรตาร่สิ่ากล้ต่อไปี”
ผ่วภั.เฉลิมฉัติร	จัน้ทร์อิน้ทร์

ท่านิทราบหร่อไม่...
นิายกสโมสรยังสามารถเสนิอโครงการ

ที�โดีดีเด่ีนิ	 ซึึ่�งไดี�แก�ปัีญิหาแลิะตอบสนิองคว่าม
ต�องการของชื่มุชื่นิ	โดียเปีน็ิโครงการที�ไมไ่ดี�รว่่มทำา
หลิายสโมสร แลิะไม่ไดี�เป็ีนิโครงการระหว่่าง
ปีระเทศ
	 เพ่�อขอรับรางวั่ลิ	Significant Service
Award เป็ีนิ	 Electronic certificate โดียการ
รับรองของผู้้�ว่่าการภาค	ผู่้านิทาง My Rotary ไดี�
อีกดี�ว่ย



• ในร้ป็แบบ
แอพพล่้เคชั�น+เว็บัไซึ่ต์
• สะดวก ไมุ่�ต้็องพิ่กพิ่า
• อ�านได้ทุ่กทีุ�ทุ่กเวลัา 

ทีุ�มีุ่อ่นเทุอร์เน็ต็
• อัพิ่เดทุต็ลัอดเวลัา

• รองรับอ่ป็กรณ์์ทุ่กป็ระเภทุ
PC/มือถืีอ/แท๊ี่ปีเล็้ต 

ท้ัี่งระบับั iOS แล้ะ Android
• รองรับสองภาษา ไที่ย/อังกฤษ

แลัะเมุ่น้เพ่ิ่�มุ่เต่็มุ่พ่ิ่เศึษ
• แสดงความุ่ค่ดเห็น 
ต็�อเนื�อหาต็�างๆ ได้

• ฟอรั�มุ่สำหรับเสนอแนวค่ด หรือ 
พ้ิ่ดค่ยแลักเป็ลีั�ยนในป็ระเด็นต็�างๆ

• ช้�องทุางแนะนำธ่รก่จำ
ข้องช้าวโรแทุเรียน
เร่�มใช้งานจร่ง 

ปีีโรตาร่ 2021-2022 น้่

น่ต็ยสารโรต็ารีป็ระเทุศึไทุยออนไล้น์
Rotary Tha i land 
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Rotary Centre in Thailand
ศ้ึนย์โรตาร่ในปีระเที่ศึไที่ย

ในปี 2563-2564 ภาค 3330 โรู้ตารู่้
สากลั ได้เสนอชืี�อ อผู้ภ.วิชัีย มณ่วัชีรู้เก่ยรู้ติ สโมสรู้
โรู้ตารู่้สมุท่รู้ปรู้าการู้ เป็นผู้้้สมควรู้ได้รัู้บ่รู้างวัลัน่�  
ในรู้ะดับ่โรู้ตารู่้สากลั

เนื�องจัากพิจัารู้ณาแล้ัว เห็นว่าท่่านเป็น
ผู้้้ท่่�อุทิ่ศึตนแลัะเส่ยสลัะให้กับ่ภาค 3330 ในบ่ริู้การู้
5 แนวท่างมาตลัอดหลัายปีท่่�ผู่้านมา แลัะเป็นท่่�
น่ายินด่ท่่�โรู้ตารู่้สากลั ได้พิจัารู้ณาอนุมัติรู้างวัลั
Avenue of Service Award (RI Recognition) น่� 
เพื�อยกย่องให้กับ่ท่่าน อผู้ภ. วิชัีย แล้ัว

รางวัล้แนวที่างแห่งการบัร่การ Avenues of Service Award
เป็นรางวััลที�ยกย่อ่งโรแทเรียนห้ร่อ่โรทาแรค่เทอ่ร์ ที�มีส่วันร่วัมอ่ย่าง

โดีดีเด่ีนในกิจกรรมข้อ่งสโมสร ในห้้าข้อ่งแนวัทางแห่้งการบริการ ได้ีแก่ บริการ
สโมสร บริการด้ีานอ่าชี่พ บริการชุ่มช่น บริการระห้ว่ัางประเทศ และบริการ
ด้ีานเยาวัช่น
 จุดีแข็้งข้อ่งอุ่ดีมค่ติข้อ่งโรตารีนั�น มีรากฐานมาจากการบริการข้อ่ง
สมาช่ิกสโมสรทั�วัโลก โปรแกรมข้อ่งรางวััลนี� จ้งเป็นช่่อ่งทางยกย่อ่งสมาช่ิก
ในสโมสร สำาห้รับการทุ่มเททำางานในแนวัทางแห้่งการบริการทั�งห้้าข้อ่ง               
โรตารี เป็นการตอ่กยำ�าที�โรตารีให้้ค่วัามสำาคั่ญกับการมีส่วันร่วัมข้อ่งสมาชิ่ก
สโมสรแต่ละค่นในกิจกรรมบริการข้อ่งโรตารี

รางวัล้ระดับัภาค (District Recognition)
         สโมสรสามารถูยกย่อ่งสมาชิ่กในสโมสรที�ไม่เค่ยได้ีรับรางวััลนี�มาก่อ่น                                                                                    
ผ้้ัซ้ึ่�งบำาเพ็ญประโยช่น์อ่ย่างโดีดีเด่ีนใน 5 แนวัทางดัีงกล่าวั นายกสโมสร
จะเป็นผั้้กำาห้นดีวัิธีการค่ัดีเล่อ่ก โดียแต่งตั�งค่ณ์ะกรรมการพิเศษห้ร่อ่ให้้                    
ค่ณ์ะกรรมการบริห้ารสโมสรเป็นผ้้ัคั่ดีเล่อ่ก ห้ร่อ่ใช้่เกณ์ฑ์์อ่่�นๆ ที�สโมสร
กำาห้นดีไว้ั นายกสโมสรจะเป็นผั้้เสนอ่ช่่�อ่ผ่ัานทางอ่อ่นไลน์อ่ย่างเดีียวัใน                    
My Rotary > Member Center > Award ข้้อ่ม้ลจะถู้กส่งไปยังผ้้ัว่ัาการภาค่
เพ่�อ่ทำาการรับรอ่งพร้อ่มสำาเนาข้้อ่ม้ลไปยังโรตารีสากล จากนั�นโรตารีสากลจะ
ส่ง Electronic Certificate มาให้้ บุค่ค่ลอ่าจได้ีรับการเสนอ่ช่่�อ่เข้้ารับรางวััล
ค่รั�งละห้น้�งแนวัทางห้ร่อ่มากกวั่าก็ได้ี การจะด้ีว่ัาผ้้ัสมัค่รใดีเห้มาะสมที�จะรับ
รางวััลด้ีานใดีห้ร่อ่สามารถูเขี้ยนนำาเสนอ่อ่ย่างไร สามารถูด้ีได้ีในเมน้ Award 
ข้้างต้น ช่่วังเวัลาข้อ่งการเสนอ่ช่่�อ่ สามารถูดีำาเนินการได้ีตลอ่ดีทั�งปีโรตารี

รางวัล้ระดับัโรตาร่สิ่ากล้ (RI Recognition)
รางวััลนี� ผ้้ัว่ัาการภาค่จะเป็นผ้้ันำาเสนอ่โรแทเรียนผ้้ัที�ได้ีเสียสละทุ่มเท 

ในการบำาเพ็ญประโยช่น์อ่ย่างโดีดีเดี่นค่รบถู้วันทั�ง 5 แนวัทางไปที�โรตารีสากล 
โรตารีสากลจะจัดีส่งเข็้มและค่ริสตัล (pin and crystal) มาที�ผ้้ัว่ัาการภาค่เพ่�อ่
มอ่บให้้ผ้้ัที�ได้ีรับการยกย่อ่งต่อ่ไป รางวััลนี�ทางโรตารีสากลจะพิจารณ์า 3 ค่รั�ง
ใน 1 ปี ค่่อ่ในเด่ีอ่นตุลาค่ม กุมภาพันธ์ และกรกฎาค่ม

“ผู้มหวังเป็ีนอย่างย่�งว่า 
รางวัล้น้่จะเป็ีนกำลั้งใจท่ี่�สิ่ำคัญ         

ให้กับัท่ี่าน อผู้ภ.ว่ชัย ในการที่ำหน้าท่ี่�
ของท่ี่านอย่้เสิ่มอ แล้ะจะเป็ีน            

แรงบัันดาล้ใจ ให้กับัโรแที่เร่ยนทุี่กคน
ท่ี่�กำลั้งที่ำหน้าท่ี่�ของตน 

ในการบัร่การครบัท้ัี่ง 5 แนวที่าง
 ในระดับัสิ่โมสิ่ร ระดับัภาค 

จนถึีงระดับัโรตาร่สิ่ากล้ต่อไปี”
ผ่วภั.เฉลิมฉัติร	จัน้ทร์อิน้ทร์

ท่านิทราบหร่อไม่...
นิายกสโมสรยังสามารถเสนิอโครงการ

ที�โดีดีเด่ีนิ	 ซึึ่�งไดี�แก�ปัีญิหาแลิะตอบสนิองคว่าม
ต�องการของชื่มุชื่นิ	โดียเปีน็ิโครงการที�ไมไ่ดี�ร่ว่มทำา
หลิายสโมสร แลิะไม่ไดี�เป็ีนิโครงการระหว่่าง
ปีระเทศ
	 เพ่�อขอรับรางวั่ลิ	Significant Service
Award เป็ีนิ	 Electronic certificate โดียการ
รับรองของผู้้�ว่่าการภาค	ผู่้านิทาง My Rotary ไดี�
อีกดี�ว่ย
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• ในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่น+เว็บไซต
• สะดวก ไมตองพกพา
• อานไดทุกที่ทุกเวลา

ที่มีอินเทอรเน็ต
• อัพเดทตลอดเวลา

• รองรับอุปกรณทุกประเภท 
PC/มือถือ/แทปเล็ต

ทั้งระบบ iOS และ Android
• รองรับสองภาษา ไทย/อังกฤษ

และเมนูเพิ่มเติมพิเศษ
• แสดงความคิดเห็น
ตอเนื้อหาตางๆ ได

• ฟอรั่มสำหรับเสนอแนวคิด หรือ
พูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นตางๆ

• ชองทางแนะนำธุรกิจ
ของชาวโรแทเรียน
เริ่มใชงานจริง 

ปโรตารี 2021-2022 นี้



44 มีนาคม-เมษายน 2564

ตัวเล้ขโรตาร่ ข้อม้ล้ ณ วันท่ี่� 1 เมษายน 2564 (ในวงเล็้บัข้อม้ล้ ณ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2563)

สารป็ระธานศึ้นย์โรต็ารีป็ระเทุศึไทุย

อผู้ภ.ว่วัฒน์ ศึ่ร่จางคพัฒนา

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สิ่มาช่ก 2,463 (2,289) 1,416 (1,336) 3,153 (2,860) 1,434 (1,411) 8,466 (7,896)
สิ่โมสิ่ร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

       สวััสดีีค่รับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

เน่�อ่งจากการระบาดีข้อ่งโรค่โค่วิัดี-19 ทำาให้้เราไม่สามารถูจัดีการอ่บรม Multi - district PETS 
ได้ี แต่ละภาค่จ้งต้อ่งจัดีอ่บรมเอ่ง บางภาค่ใช้่ระบบอ่อ่นไลน์รวัมไปถู้ง DTA ด้ีวัย ซ้ึ่�งถู่อ่ว่ัาเป็นเร่�อ่ง
ค่่อ่นข้้างให้ม่สำาห้รับโรตารีในประเทศไทย และอ่าจจะต้อ่งพ้�งพาในระบบอ่อ่นไลน์กันต่อ่ไปอ่ีก               
ระยะห้น้�ง  ศ้นย์โรตารีฯ เอ่งก็ได้ีพัฒนาส่�อ่อ่อ่นไลน์ต่างๆ เพ่�อ่ให้้บริการแก่สมาชิ่กได้ีดีียิ�งข้้�น                      
โดียปรบัปรงุเว็ับไซึ่ต์ www.rotarythailand.org ที�เป็นแห้ล่งทรพัยากรโรตารซ้ีึ่�งสมาช่กิสามารถูเข้้าไป                  
ดีาวัน์โห้ลดีเอ่กสารให้ม่ๆ และ Line Open Chat ในช่่�อ่ “Rotary Centre in Thailand” ที�เป็นส่�อ่
เพ่�อ่พ้ดีคุ่ยแลกเปลี�ยนข้้อ่ม้ลข่้าวัสารข้อ่งโรตารีทั�ง 4 ภาค่

นอ่กจากนี� เรายังได้ีเปิดีห้น้า Facebook ในช่่�อ่
“Rotary Thailand - โรตารีประเทศไทย” เพ่�อ่เป็น         
ช่่อ่งทางประช่า สัมพัน ธ์ โรตารี ส่้ภายนอ่ก โดียมี                                          
อ่ผัภ.ทนงศักดิี� พงษ์ศรี กรรมการฝ่่ายประช่าสมัพันธ์เป็นผ้้ั
ค่วับคุ่มด้ีแล ผัมข้อ่เชิ่ญช่วันทุกท่านกดีติดีตามและใช้่ 
Facebook นี�เพ่�อ่เผัยแพร่กิจกรรมโรตารีข้อ่งเราส่้สังค่ม
ภายนอ่ก โปรดีติดีต่อ่กับผ้้ัแทนภาค่ข้อ่งท่าน... นย.วิัศวัาณี์ 
ไช่ยวััฒนสกุล (3330), อ่น.เพ็ญนภา พุกโฉัมงาม (3340), 
นย.กิตติกร พนังแก้วั (3350), อ่น.ฐนิจพร ค่มสัน (3360) 
ได้ีโดียตรง ห้ร่อ่สอ่บถูามรายละเอี่ยดีมายังศ้นย์โรตารีฯ

การดีำาเนินงานข้อ่งศ้นย์โรตารีฯ มีการพัฒนาอ่ย่าง
ต่อ่เน่�อ่ง แม้จะมีอุ่ปสรรค่จากการระบาดีข้อ่งโค่วัิดี-19  
อ่ย่างไรก็ตาม เราจะทำาห้น้าที�อ่ย่างเต็มค่วัามสามารถูเพ่�อ่
อ่ำานวัยค่วัามสะดีวักแก่โรแทเรียนให้้ดีียิ�งข้้�น

ด้ีวัยไมตรีจิตแห่้งโรตารี

(วิัวััฒน์ ศิริจางค่พัฒนา)
ผ้้ัว่ัาการภาค่ 3360 โรตารีสากล ปี 2546-2547
ประธานค่ณ์ะกรรมการบรหิ้ารศ้นยโ์รตารีฯ ปี 2563-2565

ดีวัยไมตรจิตแจิตแจ ห่้งโรตาห่้งโรตาห้ ร



มาร่วมมือกันมาร่วมมือกัน

Transform
สิ่โมสิ่รโรตาร่เช่ยงของ

ร�วมุ่กับ อำเภอเชี้ยงข้อง เทุศึบาลัต็ำบลัเวียงเชี้ยงข้องแลัะช้มุ่รมุ่เชี้ยงข้องไบค์ จัำดก่จำกรรมุ่ปั็�นจัำกรยาน 
“2 ล้้อเต่มบุัญเล่้ยบัถ่ี�นปีล้าบึัก คร้ังท่ี่� 4“ ข่้�น เพืิ่�อจัำดหาทุ่นสบทุบทุ่นจัำดซืั�ออ่ป็กรณ์์การแพิ่ทุย์มุ่อบให้แก�โรงพิ่ยาบาลั

สมุ่เด็จำพิ่ระย่พิ่ราช้เชี้ยงข้อง แลัะจัำดทุำโครงการฝึายกักเก็บนำ�าให้แก�โรงเรียนบ้านสองพีิ่�น้อง ต็.ร่มุ่โข้ง อ.เชี้ยงข้อง จำ.เชี้ยงราย

44 มีนาคม-เมษายน 2564

ตัวเล้ขโรตาร่ ข้อม้ล้ ณ วันท่ี่� 1 เมษายน 2564 (ในวงเล็้บัข้อม้ล้ ณ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2563)

สารป็ระธานศึ้นย์โรต็ารีป็ระเทุศึไทุย

อผู้ภ.ว่วัฒน์ ศึ่ร่จางคพัฒนา

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สิ่มาช่ก 2,463 (2,289) 1,416 (1,336) 3,153 (2,860) 1,434 (1,411) 8,466 (7,896)
สิ่โมสิ่ร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 69 (69) 351 (349)

       สวััสดีีค่รับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

เน่�อ่งจากการระบาดีข้อ่งโรค่โค่วิัดี-19 ทำาให้้เราไม่สามารถูจัดีการอ่บรม Multi - district PETS 
ได้ี แต่ละภาค่จ้งต้อ่งจัดีอ่บรมเอ่ง บางภาค่ใช้่ระบบอ่อ่นไลน์รวัมไปถู้ง DTA ด้ีวัย ซ้ึ่�งถู่อ่ว่ัาเป็นเร่�อ่ง
ค่่อ่นข้้างให้ม่สำาห้รับโรตารีในประเทศไทย และอ่าจจะต้อ่งพ้�งพาในระบบอ่อ่นไลน์กันต่อ่ไปอ่ีก               
ระยะห้น้�ง  ศ้นย์โรตารีฯ เอ่งก็ได้ีพัฒนาส่�อ่อ่อ่นไลน์ต่างๆ เพ่�อ่ให้้บริการแก่สมาชิ่กได้ีดีียิ�งข้้�น                      
โดียปรบัปรงุเว็ับไซึ่ต์ www.rotarythailand.org ที�เป็นแห้ล่งทรพัยากรโรตารซ้ีึ่�งสมาช่กิสามารถูเข้้าไป                  
ดีาวัน์โห้ลดีเอ่กสารให้ม่ๆ และ Line Open Chat ในช่่�อ่ “Rotary Centre in Thailand” ที�เป็นส่�อ่
เพ่�อ่พ้ดีคุ่ยแลกเปลี�ยนข้้อ่ม้ลข่้าวัสารข้อ่งโรตารีทั�ง 4 ภาค่

นอ่กจากนี� เรายังได้ีเปิดีห้น้า Facebook ในช่่�อ่
“Rotary Thailand - โรตารีประเทศไทย” เพ่�อ่เป็น         
ช่่อ่งทางประช่า สัมพัน ธ์ โรตารี ส่้ภายนอ่ก โดียมี                                          
อ่ผัภ.ทนงศักดิี� พงษ์ศรี กรรมการฝ่่ายประช่าสมัพันธ์เป็นผ้้ั
ค่วับคุ่มด้ีแล ผัมข้อ่เชิ่ญช่วันทุกท่านกดีติดีตามและใช้่ 
Facebook นี�เพ่�อ่เผัยแพร่กิจกรรมโรตารีข้อ่งเราส่้สังค่ม
ภายนอ่ก โปรดีติดีต่อ่กับผ้้ัแทนภาค่ข้อ่งท่าน... นย.วิัศวัาณี์ 
ไช่ยวััฒนสกุล (3330), อ่น.เพ็ญนภา พุกโฉัมงาม (3340), 
นย.กิตติกร พนังแก้วั (3350), อ่น.ฐนิจพร ค่มสัน (3360) 
ได้ีโดียตรง ห้ร่อ่สอ่บถูามรายละเอี่ยดีมายังศ้นย์โรตารีฯ

การดีำาเนินงานข้อ่งศ้นย์โรตารีฯ มีการพัฒนาอ่ย่าง
ต่อ่เน่�อ่ง แม้จะมีอุ่ปสรรค่จากการระบาดีข้อ่งโค่วัิดี-19  
อ่ย่างไรก็ตาม เราจะทำาห้น้าที�อ่ย่างเต็มค่วัามสามารถูเพ่�อ่
อ่ำานวัยค่วัามสะดีวักแก่โรแทเรียนให้้ดีียิ�งข้้�น

ด้ีวัยไมตรีจิตแห่้งโรตารี

(วิัวััฒน์ ศิริจางค่พัฒนา)
ผ้้ัว่ัาการภาค่ 3360 โรตารีสากล ปี 2546-2547
ประธานค่ณ์ะกรรมการบรหิ้ารศ้นยโ์รตารีฯ ปี 2563-2565



มาร่วมมือกันมาร่วมมือกัน

  ในกัมโป็ ม้เรโอ ป็ระเทุศบราซิ้ล มีข้ยะเพียง 5 เป็อร์เซ็้นต์ิเทุ่านั�นทีุ�ถ้กรีไซ้เคิล 
และคนงานในโรงงานในพ่�นทีุ�ทีุ�ทุำาการรีไซ้เคิลข้าดัอุป็กรณ์ทีุ�จ้ำาเป็็นในการทีุ�จ้ะ
เพิ�มผู้ลผู้ลิติ ในโรงงานไม่มีสัายพานคัดัแยกข้ยะทุำาให้ต้ิองคัดัแยกด้ัวยม่อบนโต๊ิะ 
เสีัยเวลาและแรงงานเพิ�มมากขึ้�น เคร่�องบดัอัดัทีุ�ติกรุ่น นอกจ้ากทุำาให้งานช้่าแล้ว
ยังทุำาให้มัดัข้องข้ยะรีไซ้เคิลมีข้นาดัเล็กกว่ามาติรฐานสัำาหรับติลาดัในภ้มิภาค
  จ้ากการป็ระสัานงานระหว่างสัหกรณ์รีไซ้เคิลร่วมกับสัมาชิ่กข้องสัโมสัร                
โรติารีกัมโป็ ม้เรโอ และสัโมสัรลิติเติิลร็อค อาร์คันซ้อ ได้ัร่วมกันพัฒนาโครงการ

ด้ัานสิั�งแวดัล้อมข้องทุ้องถิ�นในการทีุ�จ้ะเพิ�มขี้ดัความสัามารถข้องคนงาน ในการ
คัดัแยกและแป็รร้ป็วัสัดุัรีไซ้เคิล ซึ้�งจ้ะให้ผู้ลป็ระโยช่น์ทัุ�งทุางด้ัานเศรษฐกิจ้และ
สิั�งแวดัล้อม โดัยได้ัรับการสันับสันุนจ้ากทุุนสันับสันุนระดัับโลกม้ลค่า 33,066 
เหรียญสัหรัฐ ในหัวข้้อจุ้ดัเน้นด้ัานเศรษฐกิจ้ชุ่มช่น มีการให้ทุุนในการจั้ดัซ่้�อ
อุป็กรณ์เพ่�อป็รับป็รุงความป็ลอดัภัยและป็ระสิัทุธิิภาพข้องคนงาน พร้อมจั้ดัการ
ฝึึกอบรมด้ัานสิั�งแวดัล้อมและการเงิน โดัยคนงานสัามารถคัดัแยกข้ยะรีไซ้เคิลได้ั
เพิ�มอีก 2.63 ตัิน และมีรายได้ัเพิ�มขึ้�นเก่อบ 25 เป็อร์เซ็้นต์ิต่ิอเด่ัอน

�น � �งแว �นในการ � �ม

Recycling


