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1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพใน
    วิชาชีพของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทัักษะทัางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี     
    เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
    ท่ีัจำาเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
    ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทัี่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทัเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธำารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ทัี่ปลอดจากการ             
    คุกคามใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและ
    การทัำากิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยใดๆ ใน                                                                        
    การคุกคาม และช่วยทัำาให้ผู้รายงานมั่นใจได้ว่าจะ          
    ไม่ถูกตอบโต้กลับ

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

ปีระมวลจรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยน

คนพบ
โลกทัศนใหม่
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สารประธานโรตารีสากล

  ผมและซูซาน รับอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปล่ียนมาอยูใ่นบ้านหลายคนติดต่อ
กันมานานหลายปี โปรแกรมนี�คือจุดเร่ิมต้นของผมในการเข้ามาในโรตารี และผมมีความ
ฝัังใจในเร่ืองนี�อย่างจริงจัง แต่เม่ือโปรแกรมแลกเปล่ียนของโรตารีถูกเล่ือนไปเน่ืองจาก  
โควิด-19 เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและครอบครัวท่ีัเก่ียวข้อง เราจึงรู้สึกเสียใจด้วย 
โดยเฉพาะสำาหรับผู้ร่วมโครงการนี� เพราะว่าช่วงเวลาของปีแลกเปล่ียนเหล่านี�จะผ่านเลย
ไปโดยไม่หวนคืนกลับมาอีก
 ขณะท่ีัเรามองไปข้างหน้าด้วยความหวัง เราต้องรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าท่ีัเยาวชน          
แลกเปล่ียน ครอบครัวอุปถัมภ์และบรรดาอาสาสมัครท่ีัได้เสียสละทัำางานนี�ในปีท่ีัผ่านๆ มา 
หวังเป็นอยา่งยิง่ว่าการแลกเปล่ียนอยา่งจริงจังจะหวนคืนกลับมาในปีหน้า แต่ว่ายงัมีความ
ไม่แน่นอนอีกมาก เราจึงเชิญชวนให้ภาคทัั�งหลายร่วมกันเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียน
แบบเสมือนจริง เพ่ือเป็นวิถีทัางติดต่อกันกับนักเรียน ครอบครัว และอาสาสมัครทัั�งหลาย
 สำาหรับผู้ท่ีัไม่สามารถร่วมโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนโรตารี โรตารียังเสนอโอกาส
ในโปรแกรมแลกเปล่ียนของบริการชนรุ่นใหม่ (New Generations Service Exchange 

– NGSE) เป็นโปรแกรมของโรตารีท่ีัได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ เป็นโอกาสท่ีัดีเยี่ยมสำาหรับคนวัย    
หนุ่มสาวอายุ 18 – 30 ปี เข้ามาร่วมงานในบริการชุมชน ในฐานะบุคคลหรือมาในแบบกลุ่มและยังได้รับประสบการณ์
ฝึักงานอีกด้วย สิมูไก มัตชาละกา โรทัาแรคเทัอร์ชาวซิมบับเวซ่ึงมาพักอยู่กับครอบครัวเราท่ีัรัตซีเบิร์กในช่วงเวลา           
แลกเปล่ียนโครงการ NGSE เม่ือสามปีท่ีัแล้ว เธอได้มาแบ่งปันประสบการณ์ของเธอ ดังนี� 
 เม่ือฉันยืน่ใบสมคัรในโปรแกรมแลกเปล่ียนคนรุ่นใหม่ ฉันยังไม่ทัราบวา่ท่ีัฉันลงช่ือในใบสมัครคือการยอมรบั
ประสบการณ์เปล่ียนแปลงชีวิตของฉัน โปรแกรมนี�ให้โอกาสฉันมากๆ สอนฉันให้เห็นความสำาคัญของการผิดหวัง
อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ท่ีัเร็วยิ่งขึ�นและการเป็นตัวของฉันเอง 
  ประสบการณ์ท่ีัสำาคัญยิง่ของฉันเกิดขึ�นบนโต๊ะอาหารคำ่า ความอบอุ่นและความกรุณาจากเจ้าบ้านทุักบ้าน
ท่ีัฉันพักอยู่ยังก้องกังวานอยู่กับฉัน ทุักวันนี� ฉันต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเข้าใจว่าเหตุใดคนแปลกหน้าจะมา
ดูแลฉันอย่างดีมากดุจเดียวกับสมาชิกในครอบครัวโรตารีเหล่านั�น ฉันได้รับแรงใจจากบทัเรียนความสุภาพถ่อมตน
ท่ีัฉันเรียนจากผู้คนท่ีัน่าพิศวงท่ีัฉันพบทุักคน ฉันเร่ิมเข้าใจวัฒนธรรมใหม่และยอมรับว่าส่ิงเดียวท่ีัแยกเราในฐานะ
บุคคลผู้มีประสบการณ์และในหลายๆ ครั�ง คือการใช้ข้อสมมุติฐานผิดๆ ของตัวเราเอง 
 อาชีพวิศวกรของฉัน ทัำาให้ฉันไว้ใจในความสามารถของฉันเอง การได้เห็นองค์กรอ่ืนจัดการปัญหาแล้ว
ทัำาให้ฉันตระหนักว่าคนท่ีัจะแก้ไขปัญหาในประเทัศของฉันได้ดีท่ีัสุดคือตัวฉันเอง เม่ือฉันจากประเทัศเยอรมัน
ทัางเหนือกลับไปบ้านฉัน ฉันปฏิเสธการเล่ือนตำาแหน่งงานและขอลาออกไปเร่ิมต้นสร้างธุรกิจครอบครัว เป็น                          
การตัดสินใจท่ีัก่อนหน้านั�น ฉันคงไม่กล้า 
 ฉันรู้สึกเป็นหนี�บุญคุณบรรดาครอบครัวโรตารี ฉันไม่แน่ใจว่าเพ่ือนๆ ของฉัน บรรดาท่ีัปรึกษาและหลาย
ครอบครัวท่ีัฉนัทิั�งไว้เบื�องหลัง จะทัราบหรือเปล่าว่า พวกเขาได้เปล่ียนแปลงชีวติของฉันอยา่งถาวรตลอดไป แต่เวลา
นี� ฉันหวังว่าทุักคนคงทัราบกันแล้ว 
 โปรแกรมบริการแลกเปล่ียนชนรุ่นใหม่ ได้เปล่ียนชีวิตสิมูไก และสามารถเปล่ียนชีวิตท่ัานด้วย สมาชิก
โรตารีทุักคนสามารถรับประสบการณ์บางอย่างคล้ายกันได้ทุักเวลา ผมขอเชิญชวนทุักท่ัานเข้าไปร่วมเดินทัางใน             
ส่ือออนไลน์เดือนนี�และเยีย่มเยียนสโมสรอ่ืนๆ ทัางไลน์ด้วย ท่ัานจะได้พบกับโรตารีท่ีัแตกต่างกันไปท่ััวโลก อย่างไร 
ท่ัานจะได้พบบุคคลท่ีัยิง่ใหญ่ท่ีัจะมาเป็นเพ่ือนใหม่ของท่ัาน
 ขอให้พวกเราสร้างสายสัมพันธ์เหล่านี�ทัางออนไลน์ แล้วต่อไปเม่ือถึงเวลานั�น โปรดไปแลกเปล่ียนกันด้วย
ตนเองกับพวกเขาโดยใช้โปรแกรมแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีัดีเยี่ยมอีกโปรแกรมหน่ึงสำาหรับ
สมาชิกโรตารีทุักเพศทุักวัย 
 ความสามารถของเราท่ีัจะพบหน้ากันและกันถูกจำากัดในเวลานี� แต่เราทัราบดีว่า โรตารีเปิิดแนวทาง            
สร้างโอกาส เสมอ ดังนั�นถึงเวลาแล้วท่ีัจะต้องเตรียมพร้อม เพ่ือว่าเม่ือภัยโรคระบาดนี�ผ่านพ้นไปแล้ว โปรแกรม  
แลกเปล่ียนของโรตารีจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม มาให้บริการแก่โลกท่ีักำาลังต้องการกลับมาติดต่อกันใหม่

     โฮลเกอร์ คนัค
ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค พฤษภาคม ๒๕๖๔
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สารประธานโรตารีสากล

  ในเดือนมกราคม 2020 (พ.ศ.2563) เม่ือผมประกาศคติพจน์ประธาน             
โรตารีสากลว่า โรตารีเปิิดแนวทาง สร้างโอกาส และได้พูดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีัโรตารี
จำาเป็นต้องยอมรับ พวกเราไม่มีใครคาดคิดว่าการเปล่ียนแปลงนั�นจะมาถึงเร็วแค่ไหน 
แต่ผมมีความเช่ือมานาน เห็นว่าความท้ัาทัายเป็นโอกาส ในปีนี�เราได้ใช้โอกาสใหม่ๆ                       
คิดใหม่ ว่าโรตารีจะเป็นอะไรได้บ้าง หลายปีท่ีัผ่านมาเราได้หารือเพ่ือหาวิธีท่ีัจะทัำาให้           
โรตารีมีความยดืหยุน่และปรับตัวโดยเราได้ทัดลองทัำาสองสามครั�ง ในปีนี�พวกเราได้ทัดลอง
กันทุักคน–และก็ประสบความสำาเร็จ! ตอนนี�การประชุมออนไลน์ถือเป็นเร่ืองธรรมดาโดยท่ีั
สโมสรสามารถเชิญแขกจากท่ััวโลกเข้าร่วมประชุมได้
  ซูซานและผมชอบพบปะสมาชิกครอบครัวโรตารีจากท่ััวโลก เราเสียโอกาส
ท่ีัจะได้พบกับพวกท่ัานตัวเป็นๆ ในช่วงปีท่ีัผ่านมา แต่สำาหรับผมมันคือหนทัางใหม่ในการ
สร้างประสบการณ์ให้โรตารี เราสามารถเดินทัางไปท่ััวโลกในแบบเสมือนจริง ท่ีัแน่ๆ ผม
สามารถพบกับพวกท่ัานได้หลายพันคนมากกว่าท่ีัผมทัำาได้เม่ือก่อน ผมไม่ต้องก้าวเท้ัา
เข้าไปทัำางานในฐานะประธานท่ีัสำานักงานในอีฟเวนสตัน แต่เราพบวิธีใหม่ๆ ในการทัำาให้

งานสำาเร็จได้ในขณะท่ีัลดค่าใช้จ่ายในการเดินทัางด้วย
 น่ีคือโรตารีท่ีัเราประสบในปี 2020-21 (พ.ศ.2563-64) ทัั�งคล่องแคล่วว่องไว ปรับตัวได้และสร้างสรรค์ ก้าวไปแบบ
ไม่ย้อนกลับไปในแบบท่ีัเคยเป็นก่อนการแพร่ระบาดของโรค เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า ต้องประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีัเราได้เรียนรู้เพ่ือ           
นำาเสนอประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของเรา เช่น ใช้การเข้าประชุมทัางออนไลน์เป็นทัางเลือก
 เราจำาเป็นต้องมีโรตารีท่ีัอายุน้อยและมีความหลากหลายมากขึ�นในทุักระดับเพ่ือให้สโมสรของเราเข้มแข็ง ความ            
หลากหลายมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แต่ผมอยากสนับสนุนให้คุณต้อนรับผู้คนจากทุักภูมิหลัง อีกวิธีหน่ึงท่ีัเรา
ทุักคนสามารถทัำาได้คือการเพ่ิมจำานวนผู้หญิง และขยายบทับาทัของพวกเธอออกไปในทุักๆ ท่ีั
 ผมดีใจท่ีัตอนนี�หลายคนมองว่าสโมสรโรตารีและโรทัาแรคทั์มีความเทั่าเทีัยมกัน ขอให้พวกเราทัำาต่อไปในทัิศทัางนี�
โดยเชิญสโมสรโรทัาแรคท์ัมาเป็นส่วนหน่ึงของทุักๆ เร่ืองท่ีัเราทัำา อยา่เสียโอกาสในการเข้าถึงผู้นำารุ่นใหม่ แต่จงเป็นพันธมิตรกับ                                                                                                                   
โรทัาแรคท์ัและลงทุันในแนวทัางใหม่ๆ 
 ผมภูมิใจมากกับงานท่ีัโรตารีทัำาเพ่ือต่อสู้กับโควิด-19 โดยการสนับสนุนรณรงค์การฉีดวัคซีน ให้มีการแจกจ่ายวัคซีน
อยา่งเป็นธรรมและตอ่สู้กับข้อมูลท่ีัผิดๆ แตเ่ราก็ยงัต้องทัำาทุักอยา่งท่ีัทัำาไดต่้อไปเพ่ือยติุโรคโปลโิอ และตอนนี�เรามีโอกาสทัำางาน
ในเร่ืองใหม่ท่ีัมุ่งเน้น น่ันคือ ส่ิงแวดล้อม
 โลกในปัจจุบันแตกต่างไปจากท่ีัผมประกาศครั�งแรกว่า โรตารีเปิิดแนวทาง สร้างโอกาส ในปีนี�พวกเราทุักคนสามารถ
ท่ีัจะภาคภูมิใจกับส่ิงใหม่ๆ ท่ีัโรตารีเป็น ขอให้เราเดินต่อไปบนเส้นทัางนี� จงดูแลสโมสรและเพ่ือนๆ ของเราในสโมสรตลอดเวลา 
ส่ิงเหล่านี�มีค่า และทัำาให้โรตารีมีชีวิตชีวาและเจริญรุ่งเรือง
 ซูซานและผมรู้สึกขอบคุณสำาหรับทุักโอกาสท่ีัได้รับใช้องค์กรในช่วงปีพิเศษนี� ซ่ึงเป็นปีแห่งการค้นหาความหมายใหม่
ในการบริการเหนือตน เรามองว่าโรตารีเป็นชุมชนหน่ึงของผู้คนท่ีัใช้ชีวิตทัำาความดีด้วยการลงมือปฏิบัติ ในช่วงเวลาพิเศษนี�         
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราต้องให้ความสำาคัญกับการบริการมากขึ�น น่ีเป็นโอกาสของเราท่ีัจะแสดงให้โลกเห็นว่า การบริการเหนือ
ตนมีความหมายอย่างไรกับโรแทัเรียน
 โอกาสมีมากมายรอเราอยู่ซ่ึงจะช่วยให้เราเปล่ียนโลก  เรามาใช้โอกาสเหล่านั�นด้วยกัน และเตรียมพร้อมท่ีัจะเปิด
ประตูเพ่ือสู่ความสำาเร็จในส่ิงท่ีัยิ่งใหญ่กว่า และเม่ือเราเปิดประตูเหล่านี�ไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ความคิดและใจของเราก็จะเปิด              
เช่นกัน จงจำาไว้ว่า ทุักส่ิงทุักอย่างท่ีัเราทัำาในโรตารี จะเปิดโอกาสใหม่ให้กับใครบางคน ณ ท่ีัใดท่ีัหน่ึง

   โฮลเกอร์ คนัค
ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค มิถุุนายน ๒๕๖๔



สารประธานทรัสตี

	 สมาชิิกโรตารีกำาลัังบัันทึึกอนาคตโรตารี	

 ภาพยนตร์คลาสสิกเร่ือง ลอเรนซ์แห่งอาราเบีย ปีเตอร์ โอทูัล นำาแสดงเป็น ทีั.อี.ลอเรนซ์ 
นักศึกษาชาวอังกฤษ นายทัหารและนักประพันธ์ ไปช่วยชนเผ่าอาหรับสู้เพ่ือเอกราชจากจักรวรรดิ   
ออตโตมาน 
 ลอเรนซ์ นำากลุ่มนักรบเบดูอิน บุกฝ่ัาทัะเลทัรายเพ่ือไปโจมตีเมืองท่ัาอะกาบาของจักรวรรดิ
ออตโตมานแบบไม่ทัันให้ตั�งตัว เม่ือพวกเขาไปถึงขอบทัะเลทัรายแล้วพบว่า กาซิม ทัหารคนหน่ึง         
พลัดตกจากหลังอูฐในช่วงกลางคืน เม่ือถึงเวลาเช้าตรู่หัวหน้าชนเผ่า เชอริฟ อาลี ซ่ึงนำาแสดงโดยดารา
ช่ือดัง โอมาร์ ชารีฟ ได้แนะนำาลอเรนซ์ว่า การย้อนกลับไปค้นหาย่อมไร้ประโยชน์เพราะกาซิมน่าจะ
เสียชีวิตจากพายุทัรายและความร้อนไปแล้ว ทัหารคนหน่ึงบอกเขาว่า “เวลาของกาซิมมาถึงแล้ว                     
มันถูกบันทึักไว้แล้ว” 
 แต่ลอเรนซ์ย้อนกลับไปค้นหาและพบว่ากาซิมยังดิ�นรนอยู่ในแนวสันทัราย ยังไม่เสียชีวิต 
เม่ือกลับไปถึงค่ายแล้ว อาลีนำานำ�าด่ืมมาให้ลอแรนซ์ ก่อนท่ีัจะด่ืม ลอเรนซ์หันมามองอาลีแล้วกล่าวว่า 
“เรายังไม่ได้เขียนอะไรนะ” 
 ฉากภาพยนตร์ท่ีัน่าจดจำานี� มีความหมายมากกว่าคำาพูดท่ีันำามาอ้างถึง มันคือตัวแทันการ
มองโลกท่ีัท้ัาทัายโชคชะตาแทันท่ีัจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ว่าเราต้องยอมรับผลกรรมท่ีั                  
ออกมาเพราะเป็นวิถีทัางท่ีัมันเคยเป็นมาเสมอ แต่ทัว่า ลอเรนซ์กลับพูดว่า “ไม่ใช่ ประวัติศาสตร์ยัง
มิได้เขียนไว้” 
 เช่นเดียวกันกับมูลนิธิโรตารี ท่ีัเรายังมิได้ผ่านพ้นพายุทัรายของมหันตภัยโควิด-19 และ         
ผลกระทับทัางเศรษฐกิจจากมัน เรายังต้องทัำางานกันเพ่ือสร้างความตระหนัก จัดส่งเคร่ืองป้องกันตัว
ส่วนบุคคลท่ีัสำาคัญและจัดการสนับสนุนบุคลากรท่ีัทัำางานระดับแนวหน้าทัั�งหลาย
 ขณะท่ีักำาลังยืนเคียงข้างหุ้นส่วนขจัดโปลิโอของเรา เรายังไม่ทัราบว่าเม่ือใดเราจะได้ประกาศ
เป็นครั�งท่ีัสองในประวัติศาสตร์ว่า เชื�อโรคร้ายถูกกวาดล้างหมดไปจากโลก แต่เราทัราบว่า จาก              
การทัำางานท่ีัยืนหยัดม่ันคงตลอดหลายปีท่ีัผ่านมา จุดจบของเร่ืองนี�จะได้จารึกไว้ในเวลาอีกไม่นาน 
 ขอขอบคุณสำาหรับการบริจาคเงินจำานวน 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐจากมูลนิธิออตโตและ       
ฟรันวอลเตอร์ เรากำาลังเพ่ิมหน้าประวัติศาสตร์บทัใหม่ในเร่ืองการขยายศูนย์สันติภาพโรตารี—กำาลัง
จัดทัำาแผนก่อตั�งศูนย์สันติภาพ (แบบประกาศณียบัตร) ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนืออีก               
หน่ึงศูนย์
 โรตารีกำาลังจัดโครงการท่ีัมีคุณค่ามากมายหลายอย่าง ท่ีัอาจเป็นเร่ืองท่ีัสร้างแรงใจสำาหรับ
ผมได้มากกว่าเร่ืองของลอเรนซ์แห่งอารเบีย เรายังไม่ทัราบช่ือของทัารกท่ีักำาลังรอดชีวิตจากทุัน 
ช่วยเหลือมารดาและบุตรของโรตารี หรือช่ือเด็กหญิงท่ีักำาลังเรียนอ่านหนังสือจากการสนับสนุน                              
ของเรา เม่ือใดท่ีัทุันเหล่านี�จะเร่ิมต้น และเม่ือใดท่ีัภาคของท่ัานหรือตัวท่ัานเองจะมาเก่ียวข้องโดยตรง?                     
เวลานี�ยังไม่มีอะไรบันทึักไว้ แต่พวกเราจะบันทึักเอง 

เค. อาร์ ราวินดรัน 
ประธานทัรัสตี

เค. อาร์ ราวินดรัน พฤษภาคม ๒๕๖๔
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สารประธานทรัสตี

	 ถึึงเวลัามองไปข้้างหน้า

 “ข้าพเจ้าไม่กลัวอนาคต” วินสตัน เชอร์ชิลล์ ครั�งหน่ึงเคยกล่าวไว้ “ให้เราก้าวไปสู่ความลี�ลับ
ของมัน ฉีกม่านท่ีัซ่อนมันไว้จากสายตาของเรา และก้าวต่อไปด้วยความเช่ือม่ันและกล้าหาญ”
 เชอร์ชิลล์ใช้วลี “เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” ในสุนทัรพจน์บางบทัท่ีัโด่งดังท่ีัสุดของเขา 
เขาไม่มีทัางเลือกอ่ืนนอกจากมองไปข้างหน้า เม่ือเขาต้องนำาพาประเทัศท่ีับอบชำ�าจากสงครามด้วย
ความกล้าหาญ
 คนแต่ละรุ่นจะเผชิญกับความท้ัาทัายต่างๆ ของตัวเองสืบทัอดกัน พวกเราก็กำาลังมีชีวิตท่ีั
ต้องผ่านความท้ัาทัายของเรา เราไม่เคยหยุดน่ิงเม่ือต้องเผชิญกับมัน ในปีท่ีัผู้คนไม่สามารถมาพบปะ
กัน ครอบครัวต้องอยูอ่ย่างเก็บตัวและธุรกิจต้องดิ�นรนเพ่ือให้อยู่รอด แต่เราก็ยังสามารถท่ีัจะก้าวต่อ
ไปข้างหน้าด้วยกันในหลายๆ ทัาง สโมสรและภาคต่างๆ ได้นำาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาสู่
ชุมชนท่ีัได้รับผลกระทับจากการระบาดของโรคโดยผ่านทุันสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี และนับตั�งแต่
เดือนมีนาคม 2020 (พ.ศ.2563) เป็นต้นมา มูลนิธิได้มอบเงินช่วยเหลือกว่า 34 ล้านดอลลาร์สำาหรับ
โครงการท่ีัเก่ียวกับโควิด-19
 ความต้องการท่ีัจะใช้ทุันสนับสนุนระดับโลก (Global Grants) ของมูลนิธิมีสูงมากและได้
รับความนิยมมากจนเราต้องปรับเปล่ียนนโยบายการให้ทุันใหม่ซ่ึงจะเร่ิมใช้ในวันท่ีั 1 กรกฎาคม โดย
พยายามอย่างยิ่งยวดท่ีัจะสร้างสมดุลของความต้องการกับทัรัพยากร เพ่ือให้ภาคต่างๆ สามารถมี          
ส่วนร่วมมากขึ�น
 ในปีนี� มูลนิธิโรตารีกล้าท่ีัจะก้าวไปข้างหน้าด้วยการเปิดพื�นท่ีัใหม่ ได้แก่ การขยายขอบเขต
การเข้าถึงส่ิงแวดล้อม โดยยอมรับว่ามันเป็นหน่ึงเร่ืองท่ีัมุ่งเน้น และการมอบทุันโปรแกรมขนาดใหญ่ 
(Programs of Scale) เป็นครั�งแรกให้กับโครงการท่ีันำาโดยโรแทัเรียนซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือลดโรคมาลาเรีย
ให้กับชุมชนท่ีัได้รับผลกระทับอย่างรุนแรงในแซมเบีย
 แม้ว่ากิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอของเราต้องหยุดช่ัวคราวเป็นเวลาสองสาม
เดือนในปี 2020 (พ.ศ.2563) เน่ืองจากมีการระบาดของโรค แต่กิจกรรมนี�ก็เร่ิมกลับมาดำาเนินการ
ใหม่ในช่วงกลางปี ซ่ึงในท่ีัสุดเราก็สามารถเฉลิมฉลองการก้าวไปข้างหน้าของการเดินทัางร่วมกันสู่โลก
ท่ีัปลอดโรคโปลิโอ ดังคำาประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าบัดนี�ภูมิภาคแอฟริกาได้ปลอด
จากโรคโปลิโอไวรัสแล้ว
 พร้อมทัั�งมูลนิธิอ็อตโตและฟรานวอลเตอร์ได้ลงนามในข้อตกลงกับเราในการสนับสนุนทัุน
เพื่อจัดตั�งศูนย์สันติภาพโรตารีในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออย่างเต็มท่ีั การพัฒนา
ทัี่น่ายินดีนี�เปิดโอกาสให้โรตารีสร้างผลงานท่ีัเป็นรูปธรรมให้กับพื�นทัี่ทัี่สันติภาพอันยั่งยืนเกิดขึ�นได้
ยากมาก
 ความสำาเร็จของเราเป็นเคร่ืองเตือนใจว่า โรตารีเป็นพลังท่ีัยิ่งใหญ่เช่นนี�ตลอดไปใน
ทุักๆ ท่ีั และท่ัานคือเหตุผลท่ีัทัำาให้เราไม่หยุดท่ีัจะทัำา ในขณะท่ีัเขียนอยู่นี�เราระดมทุันได้มากกว่า                        
282 ล้านดอลลาร์ทัำาให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของการระดมทุัน 410 ล้านดอลลาร์ ผลงานท่ีัยอด
เยี่ยมท่ีัเราได้ทัำาในปีนี� และงานท่ีัเราจะทัำาในปีหน้าและในอีกหลายปีข้างหน้า ล้วนต้องขอบคุณการ
สนับสนุนของท่ัาน ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ผมขอขอบคุณท่ัานจากก้นบึ�งของหัวใจท่ีั
ทัำาให้มูลนิธิซ่ึงเป็นของขวัญท่ีัยิ่งใหญ่ท่ีัสุดชิ�นหน่ึงของเราท่ีัมีต่อโลกมีความเจริญรุ่งเรือง

เค. อาร์ ราวินดรัน 
ประธานทัรัสตี

เค. อาร์ ราวินดรัน มิถุุนายน ๒๕๖๔
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อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตาร่แม่สาย

บัที่บัรรณาธิการ

แกะรอย 180 ปี ถ่าย 
Selfie

วิเคราะห์ ‘เซลฟี�’ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ 
เทัคโนโลยี และจิตวิทัยา

 มวลมิตรโรแทัเรียนทุักท่ัานครับ

“ไม่่มี่ใครถ่่ายให้้ก็็ไม่่เป็็นไร ถ่่ายเองก็็ได้้!”
เ ช่ื่� อ ว่ าหลายคนคง เคย คิด         
แบบนี� ก่อนจะยกโทรศััพท์ม่ือ
ถ่ือข้ึ้�นมืา เปิิดกล้องหน้า แล้ว
ถ่ืายรูปิตัวเองอย่างรู้มุืมื 
 คำา ว่า Selfie ได้ ถูืก
บัญญัติให้เป็ิน ‘Word of the 
Year’ โดย Oxford English 

Dictionary ในปีิ 2013 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมืเสรี
 เซลฟีี (อังกฤษ: Selfie) เป็ินการถ่ืายภาพตัวเองแบบหน้�ง                                                                                                        
เ ป็ิ นคำา นิ ยมื ซ้� งหมืาย ถ้ื งการ ถ่ื าย รูปิ ตั ว เอ ง ด้ วยก ล้อ ง ดิ จิ ทั ล
หร่อกล้องโทรศััพท์ม่ือถ่ือ อาจถ่ืายด้วยม่ือหร่อใช้ื่ไม้ืเซลฟีี แล้ว                                             
เผยแพร่ลงบนบริการเคร่อข่ึ้ายสังคมื เช่ื่น เฟีซบุ�ก อินสตาแกรมื และ                                                                                                            
ทวิตเตอร์ ภาพถื่ายเซลฟีีมัืกดูดีเกินจริงและดูไม่ืเป็ินทางการ ภาพถื่าย
เซลฟีีมัืกถ่ืายจากการถ่ือกล้องและย่�นแขึ้นไปิจนสุด หร่อย่�นไปิทางกระจก 
มืากกว่าการใช้ื่อุปิกรณ์์เซลฟ์ีไทม์ืเมือร์บางทีอาจมีืการใช้ื่ไม้ืเซลฟีีเพ่�อ          
มุืมืมืองที�กว้างข้ึ้�น

 ทัว่าความจริง คำานี�ถูกใช้ครั�งแรกในเดือนกันยายน  
ปี 2002 โดยหนุ่มออสเตรเลียท่ีัเพ่ิงเมามา

จากปาร์ตี�วันเกิดเพ่ือน เขาถ่ายรูป
แผลปากแตกท่ีัเย็บไหมอยู่ และตั�ง
กระทู้ัขอคำาแนะนำาว่า จะทัำาอยา่งไร
กับแผลน่ีดี โดยเขาเขียนอธิบายว่า 

 “ I  had a hole about 1 cm long right 
through my bottom lip. And sorry about the focus, 
it was a selfie.”
 เซลฟี�นั�น มีความสำาคัญกับความคิดเรื่องของตัว
ตนอย่างมาก พิจารณาจากรากศัพทั์ภาษาอังกฤษของคำาว่า               
เซลฟี� นั�นก็มาจากคำาว่า เซลฟ์ (self) ทัี่แปลว่า ตัวเอง คำาว่า
ตัวเองนี�อาจสื่อถึงความหมายเกี่ยวกับตนเองในหลายระดับ 
ทัั�งความภูมิใจในตัวเอง (Self-esteem) และตัวตนในอุดมคติ 
(Ideal Self) เป็นต้น
 เซลฟี� นอกจากจะเป็นการถ่ายรูปด้วยตัวเองแล้ว 
ยังมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นการแบ่งปันตัวตนในอุดมคติ 
หรือสิ่งทัี่บุคคลคนหนึ่งอยากเป็นมากทัี่สุด หรือช่วงเวลาทัี่มี
ความสุขกับคนในกลุ่มสังคมของเรา หรือกลุ่มอ้างอิงของเรา 
แวดวงคนทัี่มีความสัมพันธ์และมีอิทัธิพลต่อกัน
  
   ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
   อน.วาณิช โยธาวุธ

บรรณาธิการบริหารรางวัลัชิมเชิย:
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):		
คุณลุค สแตนโก (LUKE STANGO) 
สโมสรโรตารีแจ็กสัน, มลรัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION):	
เมืองฮาวาน่า (HAVANA) ประเทัศคิวบา
คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON):	
เป็นภาพถ่ายบุคคลครึ่งตัวแบบคลาสสิคของผู้หญิงคาบซิการ์ ช่างภาพ
สามารถใช้สีสันสดใสเป็นองค์ประกอบและสร้างจุดสนใจให้ภาพได้เป็น
อย่างดี ทัั�งยังกระตุ้นความอยากรู้เรื่องราวของผู้หญิงในภาพ



2021 PHOTO AWARDS
รางวัลัรองชินะเลัิศอันดับัหนึ่ง
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER): 
คุณลูค่า เวนทัูรี่ (LUCA VENTURI) 
สโมสรโรตารี เซียน่าตะวันออก ประเทัศอิตาลี 

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION):	
เมืองเซียน่า (SIENA) ประเทัศอิตาลี

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON):	ชอบแนวคิดทัี่ใช้
อิทัธิพลของงานกราฟฟิคกับภาพถ่าย  ภาพถ่ายขาวดำา  
ทัี่มีการไล่โทันสีด้วยความเข้มทัี่แตกต่างกัน ดึงดูดให้เรา
ได้นั่งลงพิเคราะห์อย่างละเอียด และยังเป็นการบันทัึก
หน้าประวัติศาสตร์ ด้วยภาพถ่ายในช่วงเวลาของโรคร้าย
ระบาด ดูได้จากรูปของเด็กทัี่ขี่จักรยานพร้อมสวมมาสก์ 
บนทั้องถนนทัี่ว่างเปล่า

นิตยสารโรตาร่ปีระเที่ศไที่ย
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สนเที่ศโรตาร่
ชำนาญ จันที่ร์เรือง ผู้้�ปีระสานงานปีระจำปีระเที่ศไที่ย 
กลุ่มปีฏิิบััติการโรตาร่ เพื�อการต่อต�านการเป็ีนที่าส โรตาร่ กับัการต่อต�านการค�ามนุษย์

					การค้ามนุษย์	(Human	Trafficking) นับว่า
เป็นปัญหาท่ีัสำาคัญสำาหรับสังคมโลก  เน่ืองจากการ
ค้ามนุษย์ถือเป็นการกระทัำาท่ีัละเมิดสิทัธิมนุษยชน 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีัสังคมโลกให้ความสำาคัญ   การค้ามนุษย์
ถือว่าเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทัศ อีกทัั�งยัง  
ลดทัอนศักดิ�ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และยัง
เป็นต้นเหตุนำาไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ อีก เช่น ปัญหา                 
ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้าประเวณี ฯลฯ
 พิ ธี ส า ร  P a l e r m o  ห รื อ อ นุ สั ญ ญ า

สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ปี 2543 ได้ให้ความหมายว่า    
การค้ามนุษย์ หมายถึงการจัดหา ขนส่ง โยกย้าย ให้ท่ีัพักพิง หรือรับบุคคล          
ด้วยการขู่ หรือใช้กำาลังหรือรูปแบบอ่ืนๆ ของการบังคับ การลักพา ฉ้อฉล         
หลอกลวงหรือใช้อำานาจในทัางท่ีัผิดหรือทัำาให้ได้รับบาดเจ็บ การให้หรือรับเงิน
หรือผลประโยชน์ต่อบุคคลท่ีัทัำาการควบคุมผู้อ่ืน เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตน ซ่ึง
หมายรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากผู้อ่ืนในการเป็นโสเภณี หรือรูปแบบอ่ืน
ของการแสวงหาประโยชน์ทัางเพศ แรงงานหรือการบริการท่ีัถูกบังคับเป็นทัาส
หรือการอ่ืนใดท่ีัคล้ายกับการเป็นทัาสหรือการเคล่ือนยา้ยอวัยวะใดๆ ของรา่งกาย 
ฯลฯ

ร้ปแบับัข้องการค้ามนุษย์
 1.การค้าบริการทัางเพศ โดยเหยือ่อาจอยูใ่นภาวะจำายอมหรือถูกขู่เข็ญ
ให้ขายบริการทัางเพศ
 2.การใช้แรงงานเยี่ยงทัาส เช่น ในสวน ฟารม์ บ้าน โรงงาน เรือประมง 
ฯลฯ โดยต้องทัำางานอย่างหนัก ไม่ได้รับการพักผ่อนและถูกทัารุณกรรม
 3.การค้าอวัยวะท่ีัผิดกฎหมาย หมายถึง การสรรหา การโอนย้าย 
การพามาหรอืส่งไปยงัท่ีัใดของอวยัวะของคนท่ีัมชีีวิตหรืออวัยวะของคนท่ีัตายแล้ว 
โดยการข่มขู่ การใช้กำาลังหรือการบีบบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์โดยการตัดอวัยวะเพ่ือไปใช้ในการปลูกถ่าย
 4.การบังคับแต่งงาน หมายความถึงการมีนายหน้าสืบหาคนท่ีัมา
แต่งงานกันโดยไม่รู้จักกัน หลังจากแต่งงานไปแล้วก็ตกอยู่ในสภาวะของการ      
เป็นทัาส เลวร้ายท่ีัสุดคือการถูกบังคับให้ขายบริการทัางเพศ
 5.การบังคับให้เป็นขอทัาน โดยมีนายหน้าติดต่อพาเด็ก คนชรา         
คนพิการ ออกจากบ้านเกิดไปขอทัานในเมืองใหญ่ทัั�งในและต่างประเทัศ
 6.การบังคับให้ทัำาส่ิงท่ีัผิดกฎหมาย ซ่ึงเหยื่อท่ีัพบมักจะเป็นเด็กท่ีั        
ถูกบังคับให้เป็นเคร่ืองมือในการส่งยาเสพติดให้แก่ผู้ค้ารายยอ่ยหรือลูกค้าโดยตรง
 ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการค้ามนุษย์นี�มีการพยายามแก้ไขทัั�งใน
ระดับสากลคือองค์การสหประชาชาติฯ ท่ีัมีการจัดทัำาอนุสัญญาฯ ขึ�นและ
สหรฐัอเมรกิาได้ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ตกเปน็เหยือ่จากการคา้มนุษย ์  เม่ือ
ปี 2543 (The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000) โดย
ประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาตามมาตรฐานขั�นตำ่าในการยุติการค้ามนุษย์
ของประเทัศต่างๆ โดยมีการจัดระดับ ดังนี� 
											ระดับั	1	(Tier	1) คือ ประเทัศท่ีัปฏิบัติตามมาตรฐานขั�นตำ่าอย่างเต็มท่ีั
									ระดับั	2	(Tier	2) คือ ประเทัศท่ีัยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั�นตำ่าอย่าง
เต็มท่ีั แต่มีความพยายามท่ีัจะปฏิบัติ
	 	 	 	 	 	 	 ระดับั	 3	 (Tier	 3) คือ ประเทัศท่ีัยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั�นตำ่า                  
อย่างเต็มท่ีั และไม่มีความพยายามท่ีัจะปฏิบัติ
           สำาหรับประเทัศไทัยเราในปัจจุบันอยู่ในระดับ 2 หรือ Tier 2 (เคยอยู่ใน
ระดับท่ีั 3 หรือ Tier 3 เม่ือปี 2557) ซ่ึงไทัยเรามีการประกาศให้ปัญหาการค้า
มนุษย์เป็นวาระแห่งชาติไปเม่ือปี 2547 โดยมีหลักการว่าเหยื่อคือเหยื่อ ไม่ใช่
อาชญากร และต้องไม่ถูกดำาเนินคดี แต่ต้องเยียวยา ฟ้�นฟู เพ่ือดูแลเหย่ือจากการ
ค้ามนุษย์ให้กลับคืนสู่สังคมได้ 

 ซ่ึงต่อมา ได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551 ซ่ึงขยายความเหยือ่หรือผู้เสียหายจากผู้หญิงและเด็ก เป็นบุคคล
โดยไม่จำากัดเพศและอายุ ท่ีัสำาคัญคือ กำาหนดให้ผู้กระทัำาการค้ามนุษย์เป็น 
กระบวนการในลกัษณะองค์กรอาชญากรรมท่ีัมคีวามผิด แม้ว่าสมาชิกขององค์กร
อาชญากรรมนั�นไม่ได้ลงมือกระทัำาความผิดเองก็ตาม ซ่ึงนับว่าสอดคล้องกับสภาวะ
ไร้พรมแดนของสังคมในปัจจุบัน
 โรตารีสากล (ROTARY INTERNATIONAL) ซ่ึงเป็นองค์กรบำาเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีัมีอายุมากกว่า 100 ปี มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้าน 2 แสนคน ได้จัดตั�ง
กลุ่มปฏิบัติการโรตารี (Action Group) ท่ีัเรียกว่ากลุ่มปฏิบัติการโรตารีเพ่ือ        
การต่อต้านการเป็นทัาส (Rotary Action Group Against Slavery - RAGAS) 
ขึ�นมาเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในปี 2556 (2013) และได้จัดตั�งขึ�นในประเทัศไทัย
เม่ือปีท่ีัผ่านมา โดยมีผู้ประสานงาน (coordinator) *ทัำาหน้าท่ีัดำาเนินการใน
ประเทัศไทัย 
 โดยการจัดตั�งกลุ่ม RAGAS นี�ขึ�นมาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและ      
ส่งเสริมแนวทัางท่ีัจะเข้าร่วมและสนับสนุน โครงการการรณรงค์การต่อต้านการ
เป็นทัาสและการค้ามนุษย์ (RAGAS looks to provide information about, 
and promote ways for you to engage and support anti-slavery and 
human trafficking projects, programmers and campaigns.) 
** โดยเผยแพร่ผลงานทัั�งของตัวเองและองค์กรอ่ืนท่ีัเก่ียวข้อง (ทัั�งภาครัฐและ
เอกชน–ผู้เขียน) กับการต่อต้านการเป็นทัาส (Publicizing the work of, and 
work with other anti-slavery organizations)
 เตือนโรแทัเรียนให้ระลึกถึงความรับผิดชอบด้านจริยธรรมด้วยการ
คำานึงถึงสิทัธิของเด็กทัั�งหลาย (Reminding Rotarians of their ethical 
responsibilities with regard to the rights of children ) 
 ส่งเสริมและให้กำาลังใจโรแทัเรียนและสโมสรโรตารีทัั�งหลายให้ลงมือ
ปฏิบัติ (Encouraging Rotarians and Clubs to take action) โดย
 ก) สนับสนุนองค์กรต่อต้านการเป็นทัาสทัั�งหลายอย่างจริงจังในการ
ต่อสู้การเป็นทัาสและการค้ามนุษย์ (actively supporting the work of anti-
slavery organizations in their work combating slavery and human 
trafficking)
 ข) สนับสนุนโครงการทัั�งหลายโดยตรง เช่น ศูนย์ฟ้�นฟูการตกเป็นทัาส 
ฯลฯ ด้วยการไปเยี่ยมเยียนด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมสนับสนุนด้วยโครงการให้
ทุัน (ของโรตารี–ผู้เขียน) (directly supporting various projects e.g. Slavery 
Rehabilitation Centres through personal visits, participation in grant 
projects)
 ค) บ่งชี�และต่อต้านสินค้าท่ีัมาจากการค้ามนุษย์ (identifying and 
boycotting offending products)
 ง) สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านการกระทัำาท่ีัผิดกฎหมายการค้ามนุษย์
และนำาความยุติธรรมมาสู่ผู้เสียหาย (supporting campaigns that highlight 
illegal activity and seek to bring justice for those offended)
 การดำาเนินการต่างๆ จะรวมถึงการฝึักอบรม สัมมนา ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษาหรือบุคคลท่ีัอยู่ในกลุ่มเส่ียงทัั�งหลาย
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถป้องตนเองจากการถูกหลอกลวงหรือการตก
เป็นเหยือ่ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีัมาพร้อมกับเทัคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย
 ปัญหาเร่ืองของการค้ามนุษย์นี�เป็น 1 ใน 7 ของเป้าหมาย (Area of 
Focus) ของมูลนิธิโรตารีท่ีัว่าด้วยสันติสุขหรือสันติภาพ (Peace) เพราะหากโลก
นี�ยงัมีปัญหาการค้ามนุษย์อยู ่ก็ยากท่ีัโลกนี�จะมีสันติสุขได้ และปัญหานี�เป็นปัญหา
ท่ีัใหญ่มาก เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวไม่มีทัางท่ีัจะแก้ปัญหานี�ได้ ต้องอาศัย           
ความร่วมมือของทุักฝ่ัาย โรตารีจึงได้เข้าร่วมกันสร้างผลงานเพ่ือสันติสุข (Peace 
through Service) แก่มวลมนุษยชาติทัั�งหลายครับ

* Thailand coordinators : PDG.Chamnan, +66815957999, chamnanxyz@hotmail.com และ 
PP.Jerry, +66895564293, jnelson.ragas@gmail.com **Website - https://ragas.online/ และ 
https://tragast.com



เดือนแห่่งการเปีล่�ยนสมัย
 เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน เป็นการทัำางานแบบเตรียมเปล่ียนสมัย เปล่ียน
จาก ผวภ. ไปเป็น อผภ. และ ผวล. ไปเป็น ผวภ. เป็นต้น นยล. ก็จะได้เป็น นย. ด้วยเช่นกัน         
ปีนี�ข่าวโควิดค่อนข้างจะทัำาให้วิตกกังวล โดยเฉพาะเขตพื�นท่ีัท่ีัเป็นสีแดงเข้มทัั�งหมด ทัำาให้พวก
เราต้องอยู่บ้านกันมาก และก็มีภารกิจเพ่ิมจากเดิมคือการเง่ียหูฟังข่าว และในโลกใบใหญ่ท่ีัเต็ม
ไปด้วย ข่าวดี ข่าวร้าย ข่าวลือ รวมทัั�งข่าวปลอม โรแทัเรียนต้องเง่ียหูฟังในหลายเร่ือง
 
 เดือนพฤษภาคมมีหลาย deadline อาทิั 15 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้ัายท่ีัภาค
จะยื่นขอ district grant และ 31 พฤษภาคม 2564 เปน็วันสุดท้ัายของการยื่นขอ global grant 
ในกติกาเดิม คือมีการให้ทุันสมทับจาก world fund 100% 

 ผู้ขอทุันอยากขอ global grant เพราะมีเงินสมทับ แต่ต้องอ่าน statement areas 
of focus ให้ดี และใช่ว่าจะขอได้ทุักโครงการ ปีนี�ผู้ขอทุันอยากเร่งขอก่อนวันท่ีั 31 พฤษภาคม 
แต่อาจไม่พร้อมด้วยเหตุหลายประการ เช่น ยังไม่มี DDF 15% จากคู่มิตรต่างประเทัศ 

 การขอ district grant ขอได้ง่ายกว่า กติกาหลวมกว่า แต่ไม่มีเงินสมทับ ผู้ขอต้อง         
คิดหนัก ปีนี�พิเศษกว่าปีก่อนหน้า เพราะหากไมใ่ช้ DDF ท่ีัเหลืออยูจ่ะถูก rollover อยา่งไรก็ตาม 
ในช่วงท้ัายคงลงเอยด้วยการขอทัั�ง global grant และ district grant และเม่ือขอก็ต้องรอ     
ฟังข่าว

 ช่วงนี� จึงมีหลายข่าวให้รับฟัง หลายสโมสรท่ีัขอรับการสนับสนุน กองทุันจะทัยอยได้
รับจดหมายจาก TRF ท่ีัขึ�นต้นด้วย “Congratulations!” .... โครงการท่ีัทัา่นขอมานั�นได้รับการ
อนุมัติ... มีความหมายว่า แจ้งสมาชิกอ่ืนๆ ด้วยนะว่างานจะมาแล้ว คึกคักกันไปสักพัก                
รอเงินมา งานก็จะตามมา น่ีเป็นข่าวดี

 อีกหลายคนได้รับจดหมายแจ้งว่าให้ส่งหมายเลขบัญชี (แต่มิได้หมายความว่าส่งแล้ว
จะไดรั้บอนุมัติ) และอกีหลายคนมปีระโยคแถมพว่งว่า ท่ัานต้องทัำารายงานโครงการท่ีัได้รับก่อน
หน้าให้เรียบร้อยเสียก่อน ข่าวนี�ทัำาให้กังวล ต้องเร่งรีบทัำางานและต้องรับผิดชอบ

 ยังมีข่าวมากมายจากโรตารีสากล เชิญชวนให้ลงทัะเบียนการประชุม online ในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีัจริงก็สะดวกขึ�นเพราะไม่ต้องไปไหน น่ังฟัง น่ังเรียน น่ังทัำาการบ้านอยูบ้่านหรือสำานักงาน
ของตนเองน่ันแหละ แต่หลายครั�งก็คิดถึงเพ่ือนๆ จะออกจากบ้านก็กลัวโควิด มีความสับสนในใจ 
เป็นประสบการณ์ใหม่ของวิถีชีวิตใหม่ 

  ตามปฏิทิันโรตารีกำาหนดให้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งเยาวชน แต่เยาวชนคนดี
ต้องอยู่บ้านเพ่ือชาติ และให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนมิตรภาพโรตารี ซ่ึงคงต้องทัำาผ่านส่ือ ต้อง
คิดต่อไปว่าจะใช้กลยุทัธ์ใดมาเพ่ิมเติมหรือไม่ แม้กระท่ัังเดือนกรกฎาคมซ่ึงเป็นเดือนแรกของ      
ผู้ว่าการภาคคนใหม่ท่ีัโรตารีมิได้กำาหนดปฏิทิันไว้ ท่ัานผู้ว่าการภาคคนใหม่คงมีข่าวมาแจ้งแก่
สมาชิกต่อไป

เดือนพฤษภาคม
มีีหลาย deadline 

อาทิ 15 พฤษภาคมี 2564 
เป็นวัันสุดท้าย ที�ภาคจะย่�นขอ 

district grant 
และ 31 พฤษภาคมี 2564 
เป็นวัันสุดท้าย ของการย่�นขอ 

global grant 
ในกติกาเดิมี ค่อ

มีีการให้ทุนสมีทบจาก 
world fund 100% 

Article : บัที่ความ
อน.ดร.บัุษบัง จ�าเริญดารารัศม่

สโมสรโรตาร่พะเยา ภาค 3360 
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เป็นปีทัี่ท้ัาทัายอีกปีหนึ่งของช่างภาพทัั�งหลาย ทัี่            
แผนงานการเดินทัางต้องถูกเล่ือนหรือยกเลิก เมื่อเกิด        
การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-19 และสร้าง                                                                     
ผลกระทับต่อผลงานภาพถ่ายทัี่ส่งเข้ามาประกวด          
Rotary magazine’s 2021 photos awards ภาพถ่าย
จำานวนมากใช้บริเวณใกล้ๆ บ้าน หรือสนามหลังบา้นเปน็ทัี ่                                                                        
ถ่ายภาพ แต่ก็มีภาพถ่ายท่ีัน่าทัึ่งทัี่ได้บันทัึกไว้ก่อนทัี่จะมี
การหา้มการเดนิทัางเกดิขึ�น ชา่งภาพหลายคนได้ใชโ้อกาส
นี�ทัดลองภาพถ่ายระยะใกล้ของกลีบดอกไม้ นกกำาลังบิน 
เปน็ต้น  มีภาพอกีมากท่ีัได้สะท้ัอนถงึการเปล่ียนแปลงของ
โลกเราจากการระบาดของโรคร้ายนี�

หรือบางทัีก็อาจจะเป็นการสะทั้อนพื�นฐานของการ
มองโลกในแง่ดีของโรแทัเรียนทัั�งหลาย จากภาพถ่ายทัี่มี
ความหวัง ความเริงร่า และความงามทัี่เรียบง่าย

คณุบาร์บารา่ เดวดิสนั ชา่งภาพนกัขา่ว เปน็กรรมการ
ผู้ตัดสิน ได้ประเมินผลงานทัั�งหมดอย่างพิถีพิถัน 

“ได้พิจารณาถึงการใช้สีสันเป็นองค์ประกอบของ
ภาพถ่าย, การไล่ลำาดับโทันสีของภาพถ่ายขาว-ดำา,         
องค์ประกอบภาพทัี่โดดเด่น และฝัีมือฉมังของตากล้อง”

 “ส่วนเทัคนิคทัี่จะใช้ในการถ่ายภาพ ก็ต้องใช้อย่างมี
ชั�นเชงิดว้ย หรอืเปน็ภาพถ่ายทัีเ่ห็นแลว้สะดดุตา เชญิชวน
ใหเ้ราค้นหา สรา้งแรงบนัดาลใจ และสัน่สะเทืัอนอารมณ”์ 

นอกจากภาพถ่ายของผู้ชนะการประกวด และรางวัล
ชมเชย ในฉบับนี� รูปภาพท่ีัส่งเข้าประกวดท่ีัเหลือจะถูก
ทัางฝั่ายวารสารทัยอยนำาเสนอตลอดทัั�งปี

 ผู้แปิล อผภ.นพ.วีระชื่ัย จำาเริญดารารัศัมืี 

สโมืสรโรตารีเชื่ียงใหมื่

ปกติ
วัิสัย

 
ช่่วังเวัลาที�เราต้องเวั้นระยะห่าง 

ช่่างภาพที�ได้รับรางวััลช่นะจากการประกวัด 
ได้ใช่้กล้องถ่่ายรูปในการเช่่�อมีสัมีพันธ์

รางวัลัชินะเลัิศ	
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):	
คุณแฮนส์ลูดี ฟลูติเจอร์ (HANSRUEDI FRUTIGER) 
สโมสรโรตารี กอมบาค กัวลาลัมเปอร์ ประเทัศมาเลเซีย

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION):	
เมืองยวนยาง (YUANYANG) มลฑลยูนนาน ประเทัศจีน

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON): องค์ประกอบของ
ภาพนี�แสดงถึงความงามง่ายของครอบครัวทัี่นั่งลงล้อมรอบ
กองไฟ สร้างบรรยากาศดุจฝัันให้ผู้ชมได้รู้สึกว่า ตากล้องได้
ทัำาตัวเปรียบเสมือนแมลงตัวเล็กๆ ร่วมชื่นชมกับสรรพสิ่งอัน
บรรเจิด ทัี่เกิดขึ�นต่อหน้าอย่างเงียบๆ บรรยากาศอบอุ่นจาก
โทันสี ทัำาให้ภาพไร้กาลเวลา



รางวัลัรองชินะเลัิศอันดับัสอง
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):	
คุณแรนดี นิคเคอสัน (RANDY NICKERSON) 
สโมสรโรตารี โอชาวะ เมืองออนตาริโอ

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION): 
เมืองลองเชง (LONGSHENG) ประเทัศจีน

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON): ภาพถ่ายนี�
แสดงถึงความสนุกสนาน ของกลุ่มสุภาพสตรีทัี่นั่ง  
ใกล้ชิดกัน กำาลังหัวเราะส่งเสียงคิกคัก ภาพนี�ดึงดูด
ทัำาให้เราต้องค่อยพิจารณาถึงความแตกต่างของ
ใบหน้าของสตรีแต่ละคนในภาพ ภาพนี�สะทั้อนถึง
ความเหมือนและความคล้ายคลึงของทัุกวัฒนธรรมว่า
เสียงหัวเราะ นำามาซึ่งความอบอุ่นในหัวใจ
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รางวัลัชิมเชิย:
ช่ิางภาพ	(PHOTOGRAPHER):  
คุณอิน-ฮยอก ซอง (IN-HYUK SONG) 
สโมสรโรตารี เดกู-ดองชิน ประเทัศเกาหลี

สถึานท่ีึถ่ึายภาพ	(LOCATION): 
เมือง เดกู (DAEGU) ประเทัศเกาหลี

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON): ความคึกคักและ
สีสันมีอยูใ่นทุักอณูของภาพนี� การเลือกใช้เลนส์  มุมกว้าง 
สามารถเก็บรายละเอียดได้หมด ในมุมมองด้านเทัคนิค
การถ่ายภาพแบบนี�เป็นเร่ืองไม่ง่าย เพราะต้องผสมผสาน
ความสว่างของภาพด้านหน้ากับความมืดยามคำ่าคืนของ
พื�นหลัง เป็นภาพของมืออาชีพท่ีัสมบูรณ์แบบ

2021 PHOTO AWARDS
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รางวัลัชิมเชิย:
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):	 
คุณคริสเซีย แมคเจอ (KRYSIA MAGER) 
สโมสรโรตารี บาตาเวีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION):	
เมืองมอนเทัอเร่ย์ (MONTEREY) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON):	ชอบแนวคิดการวางภาพ 
การเรียงต่อกันของหญิงสาวกับแผงปลาทัี่แหวกว่าย พื�นหลัง      
สีนำา้เงิน รวมทัั�งประกายตาของปลาและฝัูงปลา มีพลังดึงดูด 
พร้อมสะกดเรา ด้วยความรู้สึกทัี่สงบและทัำาให้อยากไปเยี่ยมเยือน
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รางวัลัชิมเชิย:
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):  
คุณบีทั โรสารี่ โฮสว๊อต (BEATE ROSALIE HOLZWARTH) 
สโมสรโรตารี แบด ดุ๊คเฮม ประเทัศเยอรมันนี

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION): 
เมืองน้อร์ทัเทัอร์น ทัันซาเนีย (NORTHERN TANZANIA)

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON): ภาพของคนเลี�ยงวัว
ชาวมาไซ กำาลังต้อนวัวทั่ามกลางฝัุ่นตลบ ในทั่วงทั่าทัี่เป็น
ธรรมชาติ ชุดพื�นเมืองสีแดงของชาวมาไซตัดกับฉากหลัง         
สีเอิรทั์โทัน การเลือกใช้เลนส์มุมกว้างสร้างความประทัับใจให้
กับสถานทัี่ และเตือนใจให้ระลึกถึงความสุขใจ ยามทัี่ได้       
ทั่องเทัี่ยวในแอฟริกา

รางวัลัชิมเชิย:
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):  
คุณริค โรโกเวร์ (Rick Rogoway) 
สโมสรโรตารี คล๊ากคามาส มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION): 
เมืองซันริเวอร์ (Sunriver) มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON): ทั่วงทั่าของสัตว์     
มักสร้างความพิศวงให้เรา ช่างภาพได้บันทัึกการอยู่ร่วมกัน 
ตามธรรมชาติของสัตว์ต่างชนิดกันทัี่อยู่ร่วมกันแบบถ้อยทัี        
ถ้อยอาศัย

รางวัลัชิมเชิย:
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):	 
คุณติง ยู ยู (TING YU YU) คู่ครองของ ยี-เช็ง เชน      
(YI-CHENG CHEN) 
สโมสรโรตารี ไทัเป เอเซีย-ลิ�ง ประเทัศไต้หวัน

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION): 
เมืองไมเอาลี (MIAOLI) ประเทัศไต้หวัน

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON):	ช่างเป็นจังหวะ
และช่วงเวลาอันงดงามของสุภาพสตรีสองทั่านทัี่หัวเราะ
ด้วยกัน ภาพถ่ายมุมสูงช่วยเก็บภาพได้ครบถ้วน สีสัน
สดใส และแสงทัำาให้รูปนี�เหมือนภาพวาดทั่ามกลาง       
ควันไฟทัี่อบอวล
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รางวัลัชิมเชิย:
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):  
คุณสตีฟ เบคโนชี (STEVE BEGNOCHE) 
สโมสรโรตารี ลูดินตัน มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION): 
เมืองลูดินตัน (LUDINGTON) มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

คุณบัราบัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON): 
ตากล้องเพิ่มพลังให้กับภาพดวงอาทัิตย์กำาลังตกลับฟ้า ด้วย
การเพิ่มระยะในภาพด้วยเค้าโครงเงาดำาของผู้คน โขดหินทัี่       
ตัดกันกับสายนำา้และทั้องฟ้า ภาพนี�ทัำาให้เราอยากนั่งลงเพื่อ
ซึมซับความงดงามทัี่มีอยู่

รางวัลัชิมเชิย:
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):  
คุณ เอ็ม เอ ทัาเฮอ (M A TAHER) 
สโมสรโรตารี โซนากวน ดาคา ประเทัศบังคลาเทัศ

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION): 
เมืองโซนากวน (SONARGAON) ประเทัศบังคลาเทัศ

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON): ภาพถ่ายแนว    
กราฟฟิคของชาวนาทัำางานในทัุ่งทัี่งดงามไร้กาลเวลา         
ภาพย้อนแสงนี�เหมือนภาพถ่ายจากยุค ค.ศ.1920 ทัี่น่าสนใจ
ของภาพนี�คือ เป็นภาพของการทัำางานภายใต้ทั้องฟ้าทัี่แจ่มใส
อบอุ่น ปราศจากมลภาวะทัางสายตา

เตรียมความพร้อม
ครั้งต่อไปข้องการประกวดภาพถึ่ายข้องโรตารี	

เริ่มพิจารณาวันทึี่	1	ตุลัาคม	ถึึง	15	ธิันวาคม	2021
ติดตามข้้อม้ลัเพิ่มเติม	ได้ทึี่เว็บัไซต์์	ROTARY.ORG/EN/
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รางวัลัชิมเชิย
ชิ่างภาพ	(PHOTOGRAPHER):	 
คุณกีทัันจารี ดาร์ (GEETANJALI DHAR) 
สโมสรโรตารี อี-คอนเน็ค ประเทัศอินเดีย

สถึานทึี่ถึ่ายภาพ	(LOCATION): 
เมืองเมชูกะ วัลเล่ย์ (MECHUKA VALLEY) 
ประเทัศอินเดีย

คุณบัาร์บัาร่า	เดวิดสัน	(DAVIDSON):	ภาพทัี่มี
พลังจะสามารถสร้างความสะเทัือนในอารมณ์        
ช่างภาพทัี่ดีจะชักนำาให้เรามีอารมณ์ร่วมด้วย        
ช่างภาพได้จับภาพของเด็กๆ ทัี่กำาลังหัวเราะด้วยกัน
อย่างสนุกสนาน จนทัำาให้เราอยากร่วมหัวเราะด้วย



ผู้แปิล อน.ศัรีฟ้ีา ศิัริอุดมืเศัรษฐ 
สโมืสรโรตารีกรุงเทพรัชื่ดาภิเษก

องค์กรอ่สเตอร์ซ่ีลส์ (Easterseals)
 ในปี พ.ศ.2450 (ค.ศ.1907) เด็กหนุ่ม     
วัยรุ่นช่ือ โฮเมอร์ อัลเลน ได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุบนท้ัองถนนในเมืองอีลิเรีย                     
รัฐโอไฮโอ ในเมืองอิลิเรีย ไม่มีโรงพยาบาล 
และโฮเมอร์ซ่ึงได้รับรายงานว่าสูญเสียขาทัั�ง
สองข้างได้เสียชีวิตลงหลังจากไม่สามารถได้
รับการรักษาพยาบาลตามท่ีัต้องการได้ “เขา
อาจจะมีชีวิตอยู่ถ้ามีโรงพยาบาล” มาร์คคิง 
สมาชิกปัจจุบันของสโมสรโรตารีอิลิเรียกล่าว                                                                  
นายเอ็ดการ์ อัลเลน ผู้เป็นพ่อของโฮเมอร์
โศกเศร้าเสียใจอย่างมาก เขาได้ขายกิจการท่ีั

บริษัทัคลีฟแลนด์ซีดาร์ และอุทิัศตัวเองเพ่ือหาเงินมาสร้างโรงพยาบาลในเมืองของเขา 
     โรงพยาบาลอิลิเรียเมโมเรียลเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908) จากการท่ีันายอัลเลน
มีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองกับโรงพยาบาล เขาได้เรียนรู้ว่าเด็กท่ีัมีความพิการรวมถึงโปลิโอมักไม่ได้รับ
บริการท่ีัเพียงพอและถูกเก็บซ่อนไว้ในบ้าน เขาอุทิัศชีวิตท่ีัเหลือให้กับการสร้างบริการชุมชนสำาหรับ
เด็กเหล่านั�น และยังระดมทุันเพ่ือจัดหาสถานท่ีัท่ีัเด็กๆ สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ในขณะท่ีัอยู่
ในระหว่างการรักษา ในปี พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) เขาได้เข้าร่วมกับสโมสรโรตารีอิลิเรียซ่ึงก่อตั�งเม่ือ     
หน่ึงปีก่อน และด้วยการสนับสนุนจากเพ่ือนๆ โรแทัเรียน เขาได้ก่อตั�งองค์กรท่ีัต่อมารู้จักในนาม
สมาคมเด็กพิการแห่งชาติ และพอล แฮร์ริส ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั�งโรตารี ได้ดำารงตำาแหน่งประธานคนแรก
ขององค์กรนี� และได้รับทุันจากมูลนิธิโรตารีเป็นทุันแรก
     ปัจจุบันองค์กรดังกล่าวเรียกว่า อีสเตอร์ซีลส์ และได้ช่วยเหลือผู้คน 1.5 ล้านคนในแต่ละปี
โดยผ่านเครือข่ายชุมชนและพันธมิตรท่ััวโลก“อีสเตอร์ซีลส์ถือเป็นแหล่งสนับสนุนท่ีัสำาคัญสำาหรับ              
ผู้พิการ ทัหารผ่านศึก ผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน” แอนเจล่า เอฟ วิลเล่ียม ประธานและซีอีโอ        

ของอีสเตอร์ซีลส์กล่าวบริการขององค์กรนี�
ได้แก่ การเข้าช่วยเหลือเด็กแต่เร่ิมแรกรวมถึง                           
การฟ้�นฟูสมรรถภาพทัางการแพทัย์ บริการ
สุขภาพด้านพฤติกรรม โปรแกรมการพัฒนา
กำาลังคน การเคล่ือนย้าย การบริการดูแลผู้ใหญ่ 
การสนับสนุนผู้ให้การดูแล การออกค่ายและ
สันทันาการ 
   อีสเตอร์ซีลส์ เป็นผู้นำาในการสนับสนุน
การผ่านร่างพระราชบัญญัติคนพิการของชาว
อเมริกัน ซ่ึงกลายเป็นกฎหมายในปี พ.ศ.2533 

องค์กรที่ั้ง 7 
ที่่�ม่ต�นกำ เนิดจากโรตาร่
    
    อิทัธิพลเชิงบวกของโรตารีทัี่มีต่อโลก
แผ่กว้างไกลเกินกว่าสมาชิกและสโมสร ตั�งแต่
ภารกิจด้านการแพทัย์เพื่อบรรเทัาภัยพิบัติ
ไปจนถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โรตารีมีบทับาทัในโครงการริเริ่ม
มากมายทัี่ช่วยเหลือมนุษยชาติ การเข้าถึง
และผลกระทับจากงานของโรตารีเป็นเครื่อง
พิสูจน์ถึงความเป็นผู้นำาของสมาชิกโรตารี 
ความมุ่งมั่น และความพยายามทัี่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่น
         ในหน้าถัดไป เราจะได้เห็นองค์กรบาง
แห่งทัี่เติบโตมาจากโครงการของโรตารี หรือ
ความมุ่งมั่นอันเหลือเชื่อของสมาชิกแต่ละคน
ทัี่เป็นสาเหตุ องค์กรเหล่านี�เป็นทัี่รู้จักกันดี แต่
อาจไม่ได้มีรากฐานมาจากโรตารี

ซ่อนเร้นโรตาร่
by VANESSA GLAVINSKAS

พลังพลัง
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(ค.ศ.1990) และยังคงให้การสนับสนุนสิทัธิของคนพิการอย่างต่อเน่ือง สมาชิก
โรตารีหลายคนสนับสนุนอีสเตอร์ซีลส์ด้วยการเป็นอาสาสมัคร เป็นผู้บริจาค 
และมีส่วนร่วมในชุมชน และองค์กรยังคงขับเคล่ือนต่อไปตามวัตถุประสงค์นี�ซ่ึง
เป็นแรงบันดาลใจให้กับนายเอ็ดการ์ อัลเลน น่ันคือ การเปล่ียนวิธีท่ีัโลกมองคน
พิการ

องค์กร เชลเตอร์บ็ัอกซ์ี (ShelterBox) 
         เม่ือปีท่ีัแล้วองค์กร 
ShelterBox ได้เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 20 ปี โดยองค์กร
นี�เร่ิมมาจากโครงการของ
สโมสรโรตารีเฮลสตัน–                                
ลิซาร์ด ประเทัศอังกฤษ 
ถือเป็นก้าวสำาคัญท่ีัทัำาให้
องค์กรบรรเทัาสาธารณภัย
เป็นท่ีัยอมรับในระดับ
สากล 
       “จุดมุ่งหมายแรกเร่ิม

คือการจัดหาอุปกรณ์ท่ีัมีคุณภาพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติเพ่ือให้พวกเขาสามารถ
อยู่รอดและสร้างชีวิตใหม่ได้” นายเจมส์ คินสตัน หน่ึงในสมาชิกของสโมสร  
โรตารีเฮลสตัน–ลิซาร์ด ชี�แจง โดยสมาชิกของสโมสรมีความกระตือรือร้นท่ีั
จะผลักดันองค์กร ShelterBox ให้เกิดขึ�น  ต่อมาเขาได้เป็นกรรมการของ     
องค์กรนี� “สมาชิกบางคนคิดว่า ถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้แปดถึงสิบครอบครัว
ต่อปี ก็ถือว่าเราได้ประสบความสำาเร็จ” ปัจจุบัน ShelterBox ได้ให้ความ    
ช่วยเหลือผู้คนไปแล้ว 1.7 ล้านคนท่ััวโลก 
     แต่เดิมในกล่องสาธารณภัยจะบรรจุเต็นท์ัสำาหรับ 10 คน พร้อมถุงนอน 
10 ใบ อุปกรณ์ชุดสนามเพลาะพับได้ ยาเม็ดละลายนำ�าสะอาด อุปกรณ์ทัำา
อาหาร ถังนำ�า เชือก และไฟฉาย แต่ปัจจุบันส่ิงของภายในกล่องมีหลากหลาย
แตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับความต้องการ “เราได้เรียนรู้ว่าภัยพิบัติในแต่ละท่ีั     
แตกต่างกัน” คิงส์ตันกล่าว “การให้เวลาพูดคุยกับครอบครัวท่ีัได้รับผลกระทับ
เป็นเร่ืองสำาคัญ เพ่ือท่ีัจะได้ให้การสนับสนุนท่ีัถูกต้องในเวลาท่ีัเหมาะสม” 
    บางทีัเต็นท์ัท่ีัมีขนาดใหญ่สำาหรับครอบครัว ก็เป็นการแก้ปัญหาจนกว่า
พวกเขาจะสามารถเร่ิมสร้างบ้านใหม่ได้  หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ผ้าใบ           
กันนำ�า เชือก และตะปู ก็ถูกนำามาใช้ซ่อมแซมอาคารท่ีัเสียหาย “แต่เราไม่ได้                                          
ช่วยเหลือเพียงทัางกายภาพเท่ัานั�น” คิงสตันกล่าว “ShelterBox ยังช่วย
จัดท่ีัพักพิงฉุกเฉิน ส่ิงของจำาเป็น และการฝึักอบรมท่ีัจำาเป็นเพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวในการสร้างชีวิตใหม่ให้ยืนยาวอีกด้วย” 
   ตั�งแต่ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ShelterBox ได้เป็นพันธมิตรกับโรตารีด้าน
บรรเทัาสาธารณภัยอย่างเป็นทัางการ การเช่ือมโยงกับโรตารีช่วยเพ่ิมขีดความ
สามารถในการให้ความช่วยเหลือในสถานท่ีัท่ีัยากต่อการเข้าถึง และในช่วงวิกฤต 
สมาชิกสโมสรในบริเวณใกล้เคียงก็ช่วยด้านการประสานงานในพื�นท่ีัและการ
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ “โรตารีอยูใ่นดีเอ็นเอของทุักส่ิงทุักอย่างท่ีัเราทัำาจริงๆ” 
ซีอีโอของ ShelterBox นายสัญจ์ ศรีกันธาน กล่าว

องค์กรลิตเต้ิลฟ้ร่ไลบัราร่� (Little Free Library)
    ระหว่างท่ีั ทัอดด์ โบล 
กำาลังปรับปรุงบ้านของ
เขาในวิสคอนซินในปี 
พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) 
เขาเกิดความคิดขึ�นมา
ว่า มารดาผู้ล่วงลับของ
เขา นางจูน โบล เคย
เป็นครูโรงเรียนท่ีัรักการ
อ่านหนังสือ  เขาจึงนำา      
เศษไม้มาตอกตะปูและ
ทัาสีเพียงไม่ก่ีวันก็ติดตั�ง

ส่ิงท่ีัมีลักษณะคล้ายกับเป็นบ้านเล็กๆ บนเสาท่ีัสนามหน้าบ้าน และใส่หนังสือไว้
พร้อมกับติดป้ายเขียนว่า “หนังสือฟรี” 

      โบลได้เข้าร่วมกับสโมสรโรตารีฮัดสัน ในปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ต่อมา
ไม่นานเขาก็ได้รับการขอร้องให้สร้างห้องสมุดน้อยๆ แบบนี�เพ่ิมอีก เม่ือมีความ
ต้องการมากขึ�นจนเกินความสามารถในการตอบรับคำาขอ เขาจึงจ้างช่างไม้และ
แบ่งปันการออกแบบทัางออนไลน์ และในปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) เขาก็เปิดตัว
องค์กรลิตเติ�ลฟรีไลบราร่ี (Litte Free Library) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร 
      ปัจจุบันนี�ห้องสมุดเล็กๆ สามารถพบเห็นได้ท่ััวโลก มีอยู่ภายในเรือนจำา 
Hampton Roads Regional Jail ในรัฐเวอร์จิเนีย และในนิคมผู้ลี�ภัย Kyang-
wali ในประเทัศยูกันดา ซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งหนังสือไม่ก่ีแห่งสำาหรับผู้คนท่ีัอาศัย
อยู่ท่ีัน่ัน ในตอนเหนือของ Arctic Circle ในประเทัศฟินแลนด์ ก็มีห้องสมุดฟรีท่ีั
บริการหนังสือภาษาฟินแลนด์ อังกฤษ และจีน 
       สโมสรโรตารีหลายสโมสรยอมรับแนวคิดนี�เน่ืองจากเป็นการให้ความ
สำาคัญกับการรู้หนังสือ และยังเป็นห้องสมุดเล็กๆ ท่ีัดึงผู้คนให้มารวมกัน
         “ฉันอาศัยอยูบ่นถนนในชนบทัทัางตะวันตกของมินนีอาโพลิส”         
แคทัเธอรีน สมิธ สมาชิกของสโมสรโรตารี Cultural Exchange Enthusiasts        
(ภาค 5960) กล่าว “ฉันชอบท่ีัมีห้องสมุดเพราะมันช่วยให้ฉันได้รู้จักเพ่ือนบ้าน
อย่างต่อเน่ือง ในช่วงท่ีัเกิดโรคระบาดฉันก็ได้เพ่ิมเกมต่อภาพจิ�กซอว์เพ่ือให้ผู้คน
ได้แลกเปล่ียนกัน” 
      สมาชิกและสโมสรก็เช่นเดียวกันได้สร้างห้องสมุดในชุมชนทัั�งใหญ่และ
เล็ก  ทัำาให้ลิตเติ�ลฟรีไลบราร่ีกลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของเครือข่ายโรตารีท่ีั
มีแนวคิดเรียบง่ายและมีประสิทัธิภาพ ซ่ึงคนอ่ืนสามารถทัำาเลียนแบบได้อย่าง
ง่ายๆ “เร่ิมต้นจากทุันเพียงเล็กน้อยแต่มีโอกาสในการสร้างแบรนด์และมีความ
สนุกได้วิเศษมาก และห้องสมุดก็เป็นโครงการของชุมชนท่ีัดำาเนินต่อไปได้”  
สมิธกล่าว 
       โบลเสียชีวิตในปี พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) แต่การเคล่ือนไหวเพ่ือเผยแพร่
ความรักในหนังสือและชุมชนยังคงดำาเนินไปอย่างแข็งขัน 

องค์กรอะควาบ็ัอกซ์ี (Aquabox)
     วันหน่ึงเม่ือประมาณ 
30  ปีท่ีัแล้ว สมาชิก
สองคนของสโมสร
โรตารีเมืองเวิร์กสเวิร์ธ 
ประเทัศอังกฤษ ได้
สนทันากันเก่ียวกับงาน
บริการระหว่างประเทัศ
ของสโมสรท่ีัสนามหลัง
บ้าน “มีคนหน่ึงบอก
ว่าการให้ความช่วยเหลือ 
เช่น ผ้าห่มและเสื�อผ้า

ไปยังพื�นท่ีัประสบภัยท่ััวโลกนั�นยอดเยีย่มแล้ว แต่มันจะดีมากถ้าสโมสรของ
เราสามารถจัดหานำ�าสะอาดให้เพราะหากขาดนำ�าภายหลังประมาณหน่ึงหรือ                                                                                        
สองวันคุณก็อยู่ในสภาพท่ีัแย่” นายโรเจอร์ แคสสิดี สมาชิกของสโมสร
เวิร์กสเวิร์ธอธิบาย ในบางกรณีหลังภัยพิบัติ มีหลายคนท่ีัต้องเสียชีวิตเน่ืองจาก
เชื�อโรคในนำ�ามากกว่าจากภัยพิบัติเอง
       สมาชิก 2 คน – ปีเตอร์ แฮร์ และ ไมค์ ฮูล – ได้นำาความคิดนี�เสนอท่ีั
สโมสรในปี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) และสมาชิกคนอ่ืนๆ ก็ยอมรับ ไม่นานหลัง
จากนั�นองค์กรอะควาบ็อกซ์ก็ถือกำาเนิดขึ�น
       ทัั�งๆ ท่ีัมีไฟแรง แต่สโมสรก็ประสบปัญหามาก เคร่ืองกรองนำ�าท่ีัสมาชิก
เลือกและจัดส่งไปยังเขตภัยพิบัติ ต้องอาศัยคลอรีนเม็ดเพ่ือทัำาให้นำ�าบริสุทัธิ� และ
มีรสชาติทัางเคมีเข้มข้น ด้วยเหตุนี�ครอบครัวต่างๆ จึงมักไม่ใช้เคร่ืองกรองแต่ยัง
ใช้นำ�าด่ืมจากแม่นำ�าหรือแหล่งนำ�าท่ีัปนเป้�อนอ่ืนๆ
      สมาชิกของสโมสรได้กลับไปหารือกับ จอห์น กริฟฟิธ ซ่ึงเป็นสมาชิกของ
สโมสรโรตารี Cleadon & District “เขาเป็นวิศวกรและนักวิทัยาศาสตร์ท่ีัเก่ง” 
แคสซิดีซ่ึงเป็นประธานกรรมการองค์กรอะควาบ็อกซ์กล่าว กริฟฟิธได้พัฒนา
เคร่ืองกรองโดยอาศัยแรงดันและไม่ใช้คลอรีนแต่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เม่ือ
รู้ว่าจะต้องส่งเคร่ืองกรองนำ�าไปยังพื�นท่ีัห่างไกล สโมสรจึงถามกริฟฟิธว่า เขา
สามารถทัำาให้เคร่ืองกรองมีขนาดเล็กลงได้หรือไม่
      กริฟฟิธสามารถย่อส่วนเคร่ืองกรองให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เมมเบรน ท่ีั
ประกอบด้วยท่ัอเล็กๆ ซ่ึงมีรูพรุนเล็กมากๆ เม่ือนำ�าไหลขึ�นท่ัอ รูพรุนเหล่านี�จะ



ปล่อยให้นำ�าไหลผ่านแต่จะดักส่ิงสกปรกและเชื�อโรคไว้ เคร่ืองกรองทัำางานด้วยการ
ปั�มด้วยมือและไม่ต้องใช้ไฟฟ้า มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปี มีความยั่งยืนและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นทัางเลือกนอกเหนือจากการส่งนำ�าขวด นอกจากนี�ยังมี
ขนาดเล็กพอท่ีัจะใส่ในกล่องพยาบาลฉุกเฉินของอะควาบ็อกซ์ได้อย่างเหมาะพอดี
       “ข้อดีของเคร่ืองกรองนำ�าของเราคือสามารถทัำาให้คนเข้าถึงนำ�าสะอาดได้
ทัันทีั” โรซ อดัมสัน ซ่ึงเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีเบคเวลล์ประเทัศอังกฤษและ
กรรมการขององค์กรอะควาบ็อกซ์กล่าว
     องค์กรอะควาบ็อกซ์ได้แจกจ่ายกล่องพยาบาลไปแล้วกว่า 110,000 กล่อง 
ช่วยเหลือผู้คนหลายแสนคนในกว่า 50 ประเทัศ กริฟฟิธยังแจกจ่ายเคร่ือง    
กรองนำ�าท่ีัเขาคิดค้นนี�ให้กับองค์กรช่วยเหลืออ่ืนๆ โดยผ่านองค์กรไม่แสวงผลกำาไร          
‘กริฟเอด’ ของเขาเอง

องค์กร Citizens’ Climate Lobby 
          ในปี พ.ศ.2549 
(ค.ศ.2006) มาร์แชล     
แซนเดอร์ส ซ่ึงเป็นสมาชิก
มายาวนานของสโมสร
โรตารีโคโรนาโด รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้ไปดูหนัง
สารคดีเร่ือง An Incon-
venient Truth (เร่ืองจริง
ช็อคโลก) ของอดีตรอง
ประธานาธิบดีสหรัฐอัลกอร์                                                                   
หน่ึงสัปดาห์ต่อมาเขาดู

อีกเป็นครั�งท่ีัสอง แล้วก็ครั�งท่ีัสาม แซนเดอร์สซ่ึงอุทิัศเวลาและเงินให้กับความ
พยายามด้านมนุษยธรรมตระหนักดีว่างานทัั�งหมดของเขาจะไม่เกิดประโยชน์อะไร 
หากไม่มีใครจัดการกับภัยคุกคามท่ีัเป็นอยู่ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
       แซนเดอร์สได้เร่ิมแสดงปาฐกถาเก่ียวกับวิกฤตสภาพอากาศท่ีัสโมสร     
โรตารี ท่ีัโรงเรียน โบสถ์ บ้านพักคนชรา–ทุักๆ ท่ีัท่ีัเขาได้รับคำาเชิญ ภายหลัง
การปาฐกถาครั�งหน่ึง สุภาพสตรีคนหน่ึงถามเขาว่าควรทัำาอย่างไร เขาตอบว่า       
“ส่ิงท่ีัต้องทัำาคือ การให้คนหลายพันคนร่วมกันล็อบบี�สมาชิกสภาคองเกรสเป็น
เสียงเดียวกัน ข้อความเดียวกัน และเชิญชวนอย่างต่อเน่ืองไม่อ่อนข้อ แต่ทัำาด้วย
วิธีท่ีัเป็นมิตรและให้เกียรติ” “ทัำาไมคุณไม่ทัำาอย่างนั�นล่ะ” สุภาพสตรีคนนั�นถาม
      แซนเดอร์สจึงเกิดแรงบันดาลใจและก่อตั�งองค์กร Citizens’ Climate 
Lobby (CCL) เม่ือองค์กร CCL มีการจัดระเบียบดีขึ�น สมาชิกก็เร่ิมรณรงค์เพ่ือ
ให้เกิดแนวคิดท่ีัเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมคาร์บอนและเงินปันผล” โดยเสนอให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมจากซัพพลายเออร์ โดยเร่ิมต้นเก็บท่ีั 15 ดอลลาร์ต่อเมตริกตันของ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีัปล่อยออกมาและเพ่ิมขึ�นทุักปี แล้วค่าธรรมเนียมท่ีัเรียกเก็บนี�
จะจ่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือชดเชยต้นทุันเชื�อเพลิงท่ีัสูงขึ�น เป้าหมายคือเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการนำาเทัคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้โดยใช้การตลาดเป็นตัวบังคับ
     แซนเดอร์สเสียชีวิตในปลายปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) ในต้นปีนั�นในบทั
สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับนี� เขากล่าวว่า เขามองในแง่ดีเก่ียวกับค่าธรรมเนียม
คาร์บอนและเงินปันผล โดยเรียกมันว่าเป็น “การแก้ปัญหาท่ีัตรงประเด็น”
       ในปัจจุบัน Citizens กลุ่ม Climate Lobby มีผู้สนับสนุนเกือบ 200,000 
คน-ซ่ึงรวมถึงสมาชิกโรตารีจำานวนมาก–และแนวร่วมของสองพรรคท่ีัเป็นมิตร
กันทัำาให้พวกเขาได้รับชัยชนะเหนือฝ่ัายนิติบัญญัติอย่างต่อเน่ือง นายจอห์น                
เดลานี ซ่ึงเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทันราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากรัฐแมร่ีแลนด์
เรียก Citizens’ Climate Lobby ว่าเป็น “กลุ่มคนท่ีัมีประสิทัธิภาพและน่าพอใจ
ท่ีัสุดเท่ัาท่ีัผมเคยรับมือมาตั�งแต่ผมยังอยูใ่นตำาแหน่ง” เม่ือรัฐสภาคองเกรสแห่ง
สหรัฐอเมริกาชุดใหม่ได้มีการเรียกประชุมในเดือนมกราคม นายมาร์ค เรโนลด์                                                                                              
ผู้อำานวยการบริหารของ CCL กล่าวว่า “เราก็กำาลังรอท่ีัจะนำาเสนอพระราช
บัญญัตินวัตกรรมและพลังงานการปันผลคาร์บอนเข้าสู่การพิจารณาใหม่อีกครั�ง
โดยเร็ว”
 

             นายสก็อตต์ เล็คแมน เป็นอดีตผู้ว่าการภาค 5420 และเป็นสมาชิกของ
กลุ่มท่ีัปรึกษาด้านเทัคนิคของมูลนิธิโรตารี (The Rotary Foundation Cadre of 
Technical Advisers) รวมทัั�งเป็นกรรมการของคณะกรรมการการศึกษาสภาพ
ภูมิอากาศของประชากร ซ่ึงเป็นองค์กรในเครือของ CCL “ส่ิงท่ีัผมชอบเก่ียวกับ                                                                 
โรแทัเรียนคือ โรแทัเรียนเต็มใจท่ีัจะจัดการกับปัญหาท่ีัใหญ่ท่ีัสุดเก่ียวกับ
มนุษยชาติ และปัญหาสภาพอากาศท่ีัรวนของเราก็เป็นหน่ึงในนั�น” เขากล่าว
ว่า “ด้วยองค์กร CCL พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการสนับสนุนการแก้ปัญหาร่วมกัน                                         
ทัั�งสองฝ่ัายท่ีัเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

องค์กร Rotaplast International และ Alliance for Smiles
      เม่ือเพดานปากและ 
ริมฝีัปากของเด็กหรือ     
ทัั�งสองอย่างไม่หลอม                         
รวมกันอย่างถูกต้องใน
มดลูก ภาวะท่ีัเกิดขึ�นทัำาให้
เด็กคนนั�นกินอาหารได้
อย่างยากลำาบากและใน
เวลาต่อมาทัำาให้มีปัญหา
การพูด แม้ว่าการผ่าตัด
สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่
ในประเทัศท่ีักำาลังพัฒนา 
เด็กจำานวนมากกลับไม่

สามารถเข้าถึงการรักษาตามต้องการได้ และต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ และถูก
ละเลยตลอดชีวิต
       ในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) สมาชิกของสโมสรโรตารีซานฟรานซิสโกได้
ทัำาโครงการช่ือ Rotaplast เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการแพทัย์ประจำาปีให้แก่
ประเทัศชิลี โดยส่งคณะแพทัย์อาสาสมัครไปทัำาการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดาน
โหว่ 2-3 ปีต่อมาจึงได้มีการส่งบุคลากรทัางการแพทัย์ไปยังประเทัศอ่ืนๆ และ
องค์กร Rotaplast International ก็ได้กลายเป็นองค์กรอิสระท่ีัไม่แสวงหา      
ผลกำาไร Rotaplast ได้ปฏิบัติภารกิจ 220 ครั�งใน 26 ประเทัศโดยได้ดำาเนินการ
ผ่าตัดผู้ป่วยเกือบ 21,000 คน และให้การดูแลด้านทัันตกรรมจัดฟันและให้การ
รักษาการพูดผิดปกติ องค์กรยังสนับสนุนการศึกษาสำาหรับบุคลากรทัางการแพทัย์
ในประเทัศเจ้าภาพและการพัฒนาศูนย์เพ่ือดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อีกด้วย
      ในปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) สมาชิกสโมสรซานฟรานซิสโก 6 คนได้ก่อ
ตั�งองค์กรการกุศลแห่งท่ีัสองช่ือ Alliance for Smiles ซ่ึงให้บริการการผ่าตัด
และการรักษาต่อเน่ืองอันได้แก่ ทัันตกรรม จัดฟัน การรักษาการพูดผิดปกติ และ   
บางครั�งให้คำาปรึกษาทัางจิตวิทัยา ในการปฏิบัติงานนี� Alliance for Smiles จะ
ฝึักอบรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพในพื�นท่ีัและจัดตั�งศูนย์การรักษาท่ีัผู้ป่วยสามารถ
รับการดูแลดังกล่าวได้
     “ภารกิจด้านการแพทัย์มีความสำาคัญมากก็จริง แต่การศึกษา การฝึักอบรม 
และการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ก็สำาคัญเช่นกัน” อานิตา ชตังเงิล สมาชิก
ของสโมสรโรตารีซานฟรานซิสโกซ่ึงเป็นประธานและซีอีโอขององค์กร Alliance 
for Smiles ช่วงปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ถึง 2559 (ค.ศ.2016) กล่าว และตั�งแต่
ปี 2547 องค์กร Alliance for Smiles ได้ให้การรักษาเด็กๆ มากกว่า 7,000 คน
     การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทัำาให้ภารกิจนี�ต้องหยุดช่ัวคราว องค์กร 
Alliance for Smiles กำาลังฝึักอบรมผู้เช่ียวชาญด้านการแพทัย์แบบเสมือนจริง 
และทัั�งสององค์กรกำาลังคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการให้บริการ ชตังเงิลกล่าวว่ามี
งานผ่าตัดค่ังค้างมาก และภารกิจด้านการแพทัย์ควรจะกลับมาดำาเนินการต่อทัันทีั
ท่ีัข้อจำากัดในการเดินทัางผ่อนคลายลง
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ภาค	3330
ผู้้้ว่าการภาครับัเลืัอกไพกิจ	ฮุุนพงษ์สิมานนท์ึ
   ผวล. ไพกิจ กล่าวว่า เม่ือเกิดโรคระบาดโควิด ระลอกสองทัำาให้ไม่
สามารถจัดอบรม Multi-District PETS ได้ ทัางภาค 3330 จึงได้จัดเตรียม
แผนการอบรมนายกรับเลือกขึ�น ท่ีัจังหวัดราชบุรีในวันท่ีั 7-9 พฤษภาคม 
นายกรับเลือกได้ลงทัะเบียนเข้าประชุมกันอย่างคึกคัก ทุักคนรอคอยท่ีัจะ
ได้พบหนา้เพ่ือนนายกสโมสรโรตารร่ีวมรุ่นและคณะกรรมการภาคอยา่งใจ
จดใจจ่อ แต่เม่ือเกิดโรคระบาดรอบท่ีัสามช่วงต้นเดือนเมษายน ทัางภาคก็
ยงัหวังลึกๆ ว่าการระบาดจะเปน็ไปช่วงระยะเวลาสั�นๆ และเราจะสามารถ   

จัดงานกันได้ตามแผนท่ีัวางไว้ แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีัหวังเม่ือการระบาดได้ลุกลามมากขึ�น  ทัาง                                                                     
คณะกรรมการภาค 3330 จึงได้ประชุมหารือกันถึงรูปแบบการจัดอบรมนายกรับเลือกเพ่ือให้ได้ผลอย่าง
สูงสุด ในการเตรียมความพร้อมของนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสร ซ่ึงทิัศทัางของการ
จัดอบรมก็ยังเป็นการอบรมแบบพบหน้ากัน เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมของนายกและคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพ
 ล่าสุดนี�ภาค 3330 จึงได้รวมการจัดอบรมนายกรับเลือก (PETS) และอบรมคณะกรรมการ
บริหารสโมสร (District Training Assembly = DTA) ขึ�นในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยแบ่งจัดเป็น         
4 โซน 4 ครั�งคือ ท่ีัจังหวัดตรัง พังงา หัวหิน และราชบุรี ในช่วงวันท่ีั 10, 19, 28 กรกฎาคม และ                   
1 สิงหาคม 2564 โดยจะจัดตามมาตรการความปลอดภัยของกระทัรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยท่ีั
ไม่มีงานเลี�ยง แต่จะสังสรรค์ในรูปแบบท่ีัปลอดภัยในยุค New Normal ซ่ึงหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ถึงตอน
นั�นสถานการณจ์ะดีขึ�น แต่อยา่งไรก็ตามหากเกดิเหตุการณ์ท่ีัไม่เป็นไปตามคาด คณะกรรมการเทัรนเนอร์
ภาคได้เตรียมแผนสำารองไว้แล้ว

อดีตผู้้้ว่าการภาควิชิัย	มณีวัชิรเกียรติ	
ประธิานคณะกรรมการผู้้้นำาการอบัรมภาค	3330
   อผภ. วิชัย กล่าวว่า ทัางภาค 3330 ได้จัดเตรียมแผนการอบรม
นายกรับเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำาหนดไว้ในเดือนพฤษภาคมตั�งแต่
ปลายปีทัี่แล้ว เมื่อมีการประกาศยกเลิกการประชุม Multi-District PETS 
สถานการณ์ไม่เอื�ออำานวย ทัางภาคได้เลื่อนการจัดอบรมนายกรับเลือกไป
เป็นเดือนกรกฎาคม โดยทัี่คณะกรรมการจัดอบรมได้ปรับแผนการอบรม
ครั�งนี�เป็นครั�งทัี่ 3 คือจัดอบรม PETS & DTA พร้อมกันโดยแบ่งเป็น 4 โซน 
จำานวน 4 ครั�งในเดือนกรกฎาคมและต้นสิงหาคม 2564
 ในช่วงทัี่ทัุกคนต้องอยู ่กับบ้านลดการพบปะกันนี� กิจกรรมของ           

โรตารเีราอาจจะเงียบไปบ้าง ทัางภาคได้จดัประชมุและอบรมเป็นห้องเรียนโรตารีผ่านระบบ Line Group 
Meeting ขึ�น สาเหตท่ีุัใช้ไลน์เพราะโรแทัเรียนส่วนใหญ่อายมุากอาจจะไม่สะดวกในการใช้ระบบซูม และ 
Line Group Meeting เป็นวิธีทัี่ง่ายทัี่สุดสำาหรับคนทัุกระดับ จึงได้ทัดลองจัดอบรมขึ�นสัปดาห์ละ 2 วัน
คือวันพุธกับวันเสาร์เวลา 19.00 น. ซึ่งโรแทัเรียนทัุกคนสามารถลงทัะเบียนเข้าประชุมได้ เนื�อหาจะเป็น
พื�นฐานโรตารีสมัยใหม่ เป้าหมายโรตารี ทัี่มาของคติพจน์ การรักษาและเพิ่มสมาชิกภาพ แนะนำาการทัำา
แผนกลยุทัธ์ ฯลฯ ซึ่งได้เตรียมไว้ 11 หัวข้อ โดยเชิญอดีตผู้ว่าการภาคมาเป็นวิทัยากรหมุนเวียนสลับกัน
ไปสัปดาห์ละหนึ่งคน และ อผภ. วิชัย เป็นวิทัยากรประจำา ซึ่งในวันทัี่นิตยสารเราได้สัมภาษณ์ก่อนจัด
ประชุมและอบรมครั�งแรกวันทัี่ 12 พฤษภาคม 2564 มีผู้ลงทัะเบียนเข้าประชุมแล้วถึง 78 คน

นายกรับัเลัือกธิัญรัศม์	ฤทึธิิ์เทึวา	
สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่	ภาค	3330
 นยล. ธัญรัศม์ กล่าวว่า ตนเองเป็นสมาชิกก่อตั�งของสโมสรโรตารี
นครหาดใหญ่ ตั�งแต่ พ.ศ. 2553 ซ่ึงตลอดเวลาท่ีัผ่านมาได้ช่วยงานสโมสร
มาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ทัำากิจกรรมเพ่ือชุมชน 
ทัำาอยู่เบื�องหลังเป็นหน่วยสนับสนุน เพราะด้วยภารกิจในขณะนั�นจึงยังไม่
สามารถทัำางานให้กับสโมสรอย่างเต็มท่ีั แต่ก็ได้เรียนรู้ในเร่ืองของโรตารีไป
พร้อมๆ กับการทัำางานร่วมกับโรแทัเรียนในสโมสรและต่างสโมสร  ตอนนี�
ถึงเวลาแล้วท่ีัรับหน้าท่ีัเป็นผู้นำาสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ มีความม่ันใจใน

ระดับหน่ึง ด้วยความพร้อมในเร่ืองเวลาและเข้าใจลักษณะงานของโรตารีมากขึ�น

Interview

การอบัรมนายกรับัเลืัอกข้องสโมสรโรตารี	
(PETS	2021)
 เป็ินที�ทราบกันดีว่า ในชื่ว่งเด่อนกมุืภาพนัธ์์-
พฤษภาคมื ขึ้องทุกปีิ โรตารีจะจัดเตรียมืความืพร้อมื
ให้กับนายกสโมืสรและคณ์ะกรรมืการบริหารสโมืสร           
ชุื่ดใหม่ืในการบริหารงานสโมืสรโรตารใีนรอบปีิใหม่ืขึ้อง
โรตารี ตั�งแต่วันที� 1 กรกฎาคมืถ้ืงวันที� 30 มิืถุืนายน      
โดยจัดในรูปิแบบขึ้องการเตรยีมืความืพร้อมืก่อนภายใน
ภาค และอบรมืร่วมืกันกับหลายๆ ภาค ที�เราเรียกกัน
สั�นๆ ว่า Pre-PETS, PETS, และ Multi-PETS (PETS 
= President Elect Training Seminar) ซ้�งเดิมืในปีินี�
ผู้ว่าการภาครับเล่อกทั�งสี�ท่านจากสี�ภาคได้กำาหนดจัดให้
มีืการอบรมืนายกรับเล่อกร่วมืภาคหร่อ Multi-District 
PETS ในวนัที� 26-28 กุมืภาพนัธ์์ 2564 ที�กรุงเทพฯ  โดย
ภาค 3350 เป็ินเจ้าภาพจัดงาน แต่เม่ื�อเกิดเหตุการณ์์
โรคระบาดโควิดรอบสองและรอบสามืเม่ื�อต้นปีิ ทำาให้
มีืการเปิลี�ยนแปิลงการจัดอบรมืโดยให้แต่ละภาคไปิ
จัดอบรมืเฉพาะภายในภาค  เพ่�อลดการรวมืตัวขึ้องคน   
หมู่ืมืาก
 นิตยสารโรตารีปิระเทศัไทย จ้งได้รวบรวมื
ข้ึ้อมูืลการจัดอบรมืนายกรับเล่อก  หร่อการเตรียมืความื
พร้อมืขึ้องนายกสโมืสรที�จะบริหารงานในปีิ 2564-
2565 ว่ามีืการปิรับตัวและจัดอบรมืกันอย่างไร โดย
สัมืภาษณ์์ผู้ว่าการภาครบัเล่อก ปิระธ์านคณ์ะกรรมืการ
ผู้นำาการอบรมื (ปิระธ์านเทรนเนอร์ภาค) และตัวแทน
นายกรับเล่อกขึ้องแตล่ะภาค เราไปิพบกบัเขึ้าได้เลยค่ะ

Multi-District PETS
PETS (President Elect Training Seminar)การอบัรมนายกรับัเลือก



 ในการเตรียมความพร้อมทัี่จะเป็นผู้นำาสโมสรโรตารีในครั�งนี� เดิมได้
ลงทัะเบยีนเข้ารบัการอบรมนายกรบัเลือกไว้แล้วตั�งแต่การอบรม Multi-District 
PETS ทัีก่รงุเทัพฯ ต่อมาเปล่ียนเป็นอบรม PETS ทัีร่าชบรุ ีตอนนี�เมือ่สถานการณ์
เปลี่ยนไปตนเองก็พร้อมทัี่จะปรับตัวตามสถานการณ์ทัี่ทัางภาคจัดอบรมขึ�น ซึ่ง
ในวันทัี่ 12 พฤษภาคมนี�ก็ได้ลงทัะเบียนเข้าเรียนห้องเรียนของโรตารีทัี่ทัางภาค 
3330 จัดอบรมผ่าน Line Meeting ซึ่งคิดเป็นอีกช่องทัางหนึ่งในการเรียนรู้ใน
เรือ่งโรตารแีละได้พบหน้าตาโรแทัเรยีนหลายๆ ท่ัานในภาคด้วย ดีใจท่ีัทัางภาคมี
กจิกรรมดีๆ ทัีมี่ประโยชน์ต่อสมาชกิในช่วงสถานการณ์เช่นนี� ซ่ึงขณะนี�ได้วางแผน
งานกิจกรรมของสโมสรร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรในการสานต่องาน
จากปีปัจจุบัน และดำาเนินโครงการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนต่อไป

ภาค	3340	
ผู้้้ว่าการภาครับัเลืัอก	 ผู้ศ.ดร.	 จารีศรี												
กุลัศิริปัญโญ
   ผวล.ผศ.ดร. จารีศรี กล่าวว่า เม่ือโรค              
โควิดเกิดการระบาดระลอกใหม่ ตั�งแต่ปลาย
เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ทัำาให้ทัั�งส่ีภาค
ได้ทับทัวนความเป็นไปได้และความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในการจัดอบรมนายกรับเลือกร่วม
ภาคหรือ Multi-District PETS ผู้ว่าการทัั�งส่ีภาค  

ตัดสินใจยุติการจัด Multi-District PETS เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกัน
และควบคุมโรค และเพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม โดยแต่ละภาคให้ไป
ดำาเนินการเอง ตามความเหมาะสม ในฐานะผู้นำาภาค 3340 ตนเองจึงได้ปรึกษา
กับประธานเทัรนเนอร ์ถึงข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจจัดการอบรมแบบเสมอืนจริง 
(Virtual Training) ร่วมกับภาค 3350 โดยพิจารณาจากสถานการณ์โลกในช่วงปี 
กว่าท่ีัผ่านมา โลกของเราตอ้งเผชญิกับสถานการณโ์รคระบาดโควดิ ทัำาใหห้ลายส่ิง
หลายอย่างในโลกเปล่ียนแปลงไปมาก ทัั�งการใช้ชีวิตประจำาวัน การดูแลสุขภาพ 
การเดินทัาง และการทัำางาน คงใช้เวลาอีกนานท่ีัจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม
ได้ หรือบางอย่างอาจไม่มีทัางกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้ โรตารีเป็นองค์กร
หน่ึงท่ีัได้รับผลกระทับอย่างมากเพราะเป็นองค์กรระดับโลก ทัำาให้โรตารีสากล
สนับสนุนการอบรมแบบ Virtual Training
 ภาค 3340 ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการทัำางาน การประชุม การจัด
กิจกรรม รวมทัั�งการใช้เทัคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีัเกิดขึ�นอย่างเหมาะสม ต้องพัฒนาคนท่ีัจะมาทัำางานในอนาคต
ให้มีทัักษะใหม่ๆ สมาชิกรุ่นใหม่อาจต้องมีทัักษะหลายด้านมากขึ�น นอกจากมี
ความรู้เร่ืองโรตารีแล้วยังต้องใช้เทัคโนโลยีให้เป็น สำาหรับสมาชิกปัจจุบันท่ัานได้
ผ่านประสบการณ์การทัำางานในโรตารีมาระยะหน่ึงแล้ว เหลือเพียงแต่การปรับ
ทัักษะของตัวเองเพ่ือให้สามารถทัำางานต่อไปได้ ในโลกท่ีักำาลังเปล่ียนไปอย่างมี
ประสิทัธิภาพ ซ่ึงภาค 3340 ได้จัดอบรม Virtual Meeting ขึ�นจำานวน 2 ครั�ง
คือ ภาคภาษาไทัย จัดอบรมเม่ือวันท่ีั 20, 21 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และ
จัดเองภายในภาควันท่ีั 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของเป้าหมายภาค สำาหรับ
ภาคภาษาอังกฤษ จัดอบรมเม่ือวันท่ีั 6-8 มีนาคม 2564
 การเตรียมการก่อนวันอบรมจริง มีการเปิดห้อง Zoom เพ่ือให้โอกาส
นายกรับเลือกเข้าไปฝึักซ้อมทุักวันในช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ทัดลองให้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ อย่างไรก็ตาม
การจัดแบบ Virtual อาจไม่ตอบสนองด้านจิตสังคม และอารมณ์ เท่ัากับการจัด
แบบพบหน้า (In person) ดังนั�นเม่ือสถานการณ์โรคระบาดคล่ีคลายและโอกาส
เหมาะสมควรจัดให้นายกรับเลือกได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
ซ่ึงในภาค 3340 ได้จัดการอบรมผสมผสานระหว่าง Virtual และ In person 
 ผลท่ีัได้จากการจัดอบรมแบบ Virtual ในส่วนของการอบรมภาค
ภาษาไทัยนั�น ยังมีจำานวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือได้ประมาณ    
ร้อยละ 60 ซ่ึงได้พยายามหาสาเหตุและพบว่า วันแรกมีการขัดข้องในเร่ืองเทัคนิค
ของการรับเข้าห้อง นายกรับเลือกบางส่วนเข้าห้องไม่ได้ เพราะยังไม่คุ้นเคยการ
อบรมรูปแบบใหม่ รวมทัั�งด้านการใช้เทัคโนโลยี จึงเห็นได้ว่าในวันแรกของการ
อบรม มีความขลกุขลักทัั�งผู้จัดและผู้เข้ารับการอบรม หลงัการอบรมผู้จดัมีการนำา
ปัญหาท่ีัเกิดขึ�นมาหาแนวทัางแก้ไข ปรับปรุงและสามารถทัำาได้ดีขึ�นในวันถัดไป 
ในส่วนของการอบรมภาคภาษาอังกฤษนั�นถือว่าประสบความสำาเร็จเป็นท่ีัพอใจ

ของทัั�งผู้จัดอบรมและผู้เข้าอบรม เพราะนายกรบัเลือกท่ีัเข้ารับการอบรมมีความ
พร้อม คุ้นเคยกับการใช้เทัคโนโลยีและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
เป็นกันเอง
 การอบรมนายกรับเลือกรูปแบบใหม่ ท่ีัจัดขึ�นเป็นครั�งแรกของโรตารี
ในประเทัศไทัย อาจพบปญัหาและอปุสรรคบา้ง ส่ิงท่ีัสำาคัญคือการเปดิใจ ยอมรบั 
และศึกษาเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ถ้าเราก้าวข้ามปัญหาในการใช้เทัคโนโลยี จนสามารถ
ใช้ได้คล่องแล้ว จะตอบโจทัย์วิถีชีวิตแบบ New Normal ขอให้พวกเรามองหา
โอกาสท่ีัเป็นทัางเลือกสู่ทัางรอดในยามวิกฤตของเราให้เจอ เปิดใจและก้าวผ่าน
การใช้เทัคโนโลยีไปให้ได้ แล้วสร้างมิตรภาพผ่านช่องทัางใหม่ๆ ท่ีัต้องอยู่กับเรา
ไปอีกนาน…
 ผวล.ผศ.ดร. จารีศรีกล่าวว่า “ดิฉันกล้าทัี่จะเปลี่ยนแปลง ทัั�งทัี่
ตระหนักดีกว่าการเปลี่ยนแปลงนี�อาจทัำาให้ยากทัี่บางคนจะยอมรับได้ แต่มั่นใจ
ว่าทักุก้าวแรกของการเปลีย่นแปลง ย่อมมอีปุสรรคให้เราต้องก้าวข้ามไป....นีอ่าจ
เป็นบทัทัดสอบความเป็นผู้นำาภาคของดิฉัน .....2021-22 Changemaker ปีนี�
อาจเป็นปีท่ีัเรากลบัมาตั�งหลกั เพือ่เตรยีมก้าวเดนิ หรอืก้าวกระโดดไปให้ไกลกว่า
เดิม”

อดีตผู้้ ้ว่าการภาคอรอนงค์	 ศิริพรมนัส	
ประธิานคณะกรรมการผู้้้การอบัรมภาค	
3340
       อผภ. อรอนงค์ กล่าวว่า ทัำาหน้าท่ีัเป็น
เทัรนเนอร์ให้กับโรตารีมา 20 ปี ทัี่มาทัำาหน้าทัี่
ประธานเทัรนเนอร์ของภาค 3340 เพราะขอ
เป็นเอง ด้วยเหตุผลท่ีัผู้ว่าการภาครับเลือกเป็น            
โรแทัเรียนในสโมสรพลตูาหลวง คอื สโมสรเดยีวกนั 
เป็นผู้หญิงทัำางานเหมือนกัน รูปร่างหน้าตาคล้าย

กัน ตรงนี�แหละท่ีัทัำาให้หลายคนทัักผิดตัวอยู่บ่อยๆ สร้างความฉงน จนต้องให้
เวลาคนทัักทัายตั�งสติสักประเดี๋ยวจึงค่อยพูดจาสนทันากันต่อ 
 สำาหรับการเตรียมจัดอบรมนายกรับเลือกร่วมภาคปีนี� อผภ.                
อรอนงค์ กล่าวว่าเป็นเร่ืองท่ีัจะพูดได้ว่าเป็นปีพิเศษจริงๆ คณะกรรมการจัดการ
อบรมนายกรับเลือกฝ่ัายเจ้าภาพ ภาค 3350 ประชุมตระเตรียมงานนาน                
3-4 เดือน ในส่วนของภาค 3340 ซ่ึงจะเป็นเจ้าภาพปีถัดไป มีผู้ว่าการภาครับเลือก 
ประธานเทัรนเนอร์ ผู้ว่าการภาคนอมินี และกรรมการจากภาค 3340 มาร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมด้วย เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติ การประชุมเตรียมงาน
เดินหน้าถึงขั�นสถานท่ีัพร้อม อาหารพร้อม ทีัมวิทัยากรร่วมภาค คณะกรรมการ
ทุักฝ่ัายพร้อม ระดับความพร้อม 80% ซ่ึงนายกรับเลือกทัางภาค 3340 หลายคน
ลงทัะเบียน จองไฟลท์ับิน ทุักคนคาดหวังอย่างมีความสุข การประชุมอบรมแบบ
มีชีวิตชีวาครั�งนี� พวกเขาจะได้พบเจอสร้างมิตรภาพระหว่างนายกสโมสรต่างภาค
ให้แน่นแฟ้น เหมือนรุ่นก่อนๆ ท่ีัทัำากันมาจนกลายเป็นประเพณีโรตารี แต่เม่ือเกิด
การระบาดของโรคโควดิท่ีัเกิดขึ�นรอบสองเม่ือปลายเดอืนธันวาคม 2563 เปน็เหตุ
พลิกผัน หยุดชะงักงันทุักส่ิงอยา่ง กำาหนดการอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค มีอัน
ต้องปรับเปล่ียนกระบวนการทัั�งหมดทัันทีั 
 เม่ือต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดอบรม ท่ีัต้องพ่ึงพาเทัคโนโลยีซ่ึงเป็น
เร่ืองใหม่ ท่ีัประธานเทัรนเนอร์เกือบตั�งตัวไม่ทัันเพราะยงัไม่มีประสบการณ์ในด้าน
นี�มาก่อน และเทัรนเนอร์ภาคทุักท่ัานจำาเป็นต้องรู้วิธีการนำาเสนอ (Presentation) 
ผ่านโปรแกรมซูม ต้องซ้อมทัั�งการนำาเสนอและซ้อมทัำาความเข้าใจกับนายก
รับเลือก อีกทัั�งเวลาก็กระชั�นชิดเข้ามา จึงปรึกษากับ ผวล.ผศ.ดร.จารีศรี                                                                                                     
กุลศิริปัญโญ มีความเห็นตรงกัน “ขออบรมร่วมกับภาค 3350” จึงนำาความ
ประสงค์แจ้งประธานเทัรนเนอร์ อผภ. ประวิทัย์ โรจน์ขจรนภาลัย และ                   
ผู้ว่าการภาครับเลือกภาค 3350 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช ขอร่วม
ประชุมอบรมแบบเสมือนจริง (Virtual Training) ผ่านโปรแกรมซูม ทัั�งสองท่ัาน
ได้ตกลงโดยไม่มีเง่ือนไข จึงขอขอบคุณท่ัานประธานเทัรนเนอร์ ประธานจัดงาน                       
ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค 3350 อีกครั�งหน่ึง
 ผลการจัดอบรมเสมือนจริงผ่านระบบซูมออนไลน์ผ่านไปด้วยดี เป็น
ไปตามขั�นตอนท่ีัทัางคณะกรรมการฝ่ัายเจ้าภาพวางรูปแบบไว้ มีการประเมิน
ว่านายกรับเลือกภาค 3340 เข้าอบรมเพียง 60% อย่างไรก็ตาม วิกฤติใน                                                  
ครั�งนี�ก็ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เช่น การเร่งเปล่ียน

Multi-District PETS
PETS (President Elect Training Seminar)
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ผ่านและเพ่ิมการใช้เทัคโนโลย ีและมแีนวโน้มเพ่ิมการประชมุแบบเสมอืนจริง 
(Virtual meeting) ก็ยังโชคดีอยู่บ้างท่ีัหลายท่ัานมีประสบการณ์การทัำางาน

ท่ีับ้าน (Work from Home=WFM) มีความคุ้นเคยกับการประชุมแบบใหม่ ซ่ึง
การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร (District Training Assembly=DTA)  
ในเดือนพฤษภาคมนี�ก็เป็นรูปแบบ Virtual Training เช่นเดียวกัน 

นายกรับัเลัือกเพชิรสุภางค์																																		
ธิีระรัตนนุก้ลัชิัย	
สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด	ภาค	3340
  นยล. เพชรสุภางค์ เป็นสมาชิกก่อตั�งสโมสร
โรตารีร้อยเอ็ด เม่ือปี 2558 รับหน้าท่ีัเป็นประธาน
คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรในปีแรก 
นยล. เพชรสุภางค์ กล่าวว่า ตอนนั�นไม่ได้รู้เร่ือง
โรตารีมากนัก แต่ได้รับคำาแนะนำาและชี�แนะจาก

ผู้ใหญ่หลายท่ัาน บวกกับความตั�งใจจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีัทัำาให้สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด  
มีผลงานและเป็นท่ีัรู้จัก สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด มีวัฒนธรรมในการเตรียม ผู้นำา
สโมสรด้วยการเรียงลำาดับปีของสมาชิกไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้แต่ละคนมีเวลาวางแผน 
จัดเวลาของตัวเองมาทัำาหน้าท่ีันี�  ตนเองไดถู้กจัดวางลำาดับเป็นนายกสโมสรคนท่ีั 7
 สำาหรับการเข้าอบรมนายกรับเลือก ปีนี�เป็นปีแรกทัี่จัดแบบออนไลน์ 
ไม่ได้พบหน้าวทิัยากรและเพือ่นร่วมรุ่น แต่กพ็บว่าเป็นช่องทัางทัีเ่หมาะสมทัีส่ดุใน
สถานการณ์เช่นนี� เมือ่ได้เข้าอบรมทัำาให้เรยีนรูว่้า การเป็นนายกสโมสรคอื การมา
รับใช้มวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด และการให้บริการชุมชน ไม่ใช่มาเป็น
นายของใคร ซ่ึงแนวทัางในการดำาเนนิงานสโมสรสำาหรับตนเองคือ ประสานงานให้
สมาชกิสโมสรโรตารร้ีอยเอด็ทัำางานเป็นผูใ้ห้อย่างมคีวามสขุ และรกัษาสมาชกิภาพ
ให้คงอยู่ไม่เปลีย่นแปลง พร้อมทัั�งสานต่อโครงการจัดหาอปุกรณ์ทัางการแพทัย์ให้
กบัโรงพยาบาล โดยความร่วมมือกับสโมสรโรตารีคู่มิตรท่ีัประเทัศไต้หวัน โครงการ
รับรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารีคู่มิตรท่ีัประเทัศญี่ปุ่น และโครงการห้องสมุด       
โรตารี เป็นต้น นยล. เพชรสุภางค์กล่าวปิดทั้ายว่า เมื่อรับอาสามาทัำางานก็จะทัำา
แบบจิตอาสาให้เต็มทัี่ตามคติพจน์ของปีคือ “โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ”

ภาค	3350
ผู้้้ว่าการภาครับัเลัือกศาสตราจารย์คลัินิก	
นพ.	วิรุณ	บัุญนุชิ
 ผวล.ศ.คลินิก นพ. วิรุณ กล่าวว่า ตาม
โปรแกรมเดิม ในการจัดอบรมนายกร่วมภาคทัั�งส่ี
ภาคหรอื Multi-PETS ของปนีี�เวียนมาท่ีัภาค 3350 
ในการเปน็เจ้าภาพ ได้กำาหนดจัดขึ�นท่ีัเมืองทัองธานี
ช่วงวันท่ีั 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี อผภ.ดร. 
อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ เป็นประธานจัดงาน แต่เม่ือ

สถานการณ์เปล่ียนไปด้วยโรคระบาดโควิดทัำาให้ไม่สามารถจัดงานMulti-District 
PETS ในครั�งนี�ได้ เม่ือต้องแยกกันจัดภาค 3350 จึงได้จัดอบรมนายกรับเลือก 
(PETS) ในรูปแบบของการอบรมออนไลนผ่์านระบบซูม โดยจัดสองครั�งสองภาษา 
คือ ภาคภาษาไทัยกับภาษาอังกฤษ โดยท่ีัภาค 3340 ได้เข้าร่วมในการจัดอบรม                    
ครั�งนี� การอบรมภาคภาษาไทัย จัดขึ�นเม่ือวันท่ีั 20, 21, 27 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ภาคภาษาอังกฤษ สำาหรับนายกรับเลือกท่ีัใช้ภาษาอังกฤษทัั�งในประเทัศไทัยและ
ต่างประเทัศคือ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว
 การจัดอบรมครั�งนี� ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการ
ภาค 3350 และวิทัยากรท่ีัได้ร่วมมือร่วมใจในการทุ่ัมเทั เสียสละกำาลังกาย               
กำาลังใจ และเวลาท่ีัเตรียมงานทัำาให้ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดียิ่ ง                                  
นายกรับเลือกของภาค 3350 ท่ีัใช้ภาษาไทัยได้ลงทัะเบียนเข้ารับการอบรม        
ครบ 100% ทัำาให้เห็นถึงการปรับตัวของนายกรับเลือกท่ีัสามารถใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารในการติดต่อระหว่างกันและกันในยุค New Normal นี� พร้อมกันนี�           
ขอขอบคุณคณะกรรมการภาคและวิทัยากรทุักท่ัานท่ีัทัำาให้การจัดอบรม PETS 
ผ่านระบบออนไลน์ได้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนการจัดอบรมคณะกรรมการบริหาร  
สโมสร (DTA) ก็ได้จัดขึ�นเม่ือวันท่ีั 24-25 เมษายน 2564 ผ่านระบบซูมออนไลน์

เช่นเดียวกัน

อดีตผู้้้ว่าการภาคประวิทึย์																																	
โรจน์ข้จรนภาลััย																																														
ประธิานคณะกรรมการผู้้้นำาการอบัรม
ภาค	3350
 อผภ. ประวิทัย์ กล่าวว่า เป็นประธาน       
คณะกรรมการผู้ฝึักอบรมภาค 3350 ครั�งนี�
เ ป็นสมัยท่ีัสาม จากเดิมปีนี�ทัางภาค 3350                                   
เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม Multi-District PETS 
ท่ีัเมืองทัองธานี แต่เม่ือจำาเป็นต้องระงับการจัด

อบรม Multi-District PETS แบบพบหน้ากัน ทัั�งท่ีัได้เตรียมสถานท่ีัจัดงาน        
เตรียมการเร่ืองการอบรมและผลิตวัสดุท่ีัใช้เป็นส่ือเพ่ือการอบรมเสร็จ มีการเดิน
ทัางไปชี�แจงและซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการอบรมกับ ภาค 3360 ท่ีัเชียงใหม่ และ
ภาค 3340 ท่ีัจังหวัดนครราชสีมาเป็นท่ีัเรียบร้อยแล้วก็ตาม มติจากผู้ว่าการภาค
รับเลือกทัั�งส่ีท่ัานให้แต่ละภาคไปดำาเนินการจัดการอบรมกันเอง  ภาค 3350 จึง
ตัดสินใจจัดการอบรมนายกรับเลือกแบบเสมือนจริง ด้วยโปรแกรมซูม ได้จัดเตรียม
อุปกรณท่ี์ัใช้ทัำาส่ือสำาหรบัการสมัมนา และสถานท่ีัท่ีัใช้เป็นศูนยก์ารอบรมออนไลน์                               
ครั�งนี�ท่ีัสำานักงานของ อน. เรืองศักดิ� แสงเพ็ญพราว สโมสรโรตารีนนทับุรี ซ่ึง
ได้กรุณาจัดเตรียมห้องส่งย่อยพอเหมาะกับอบรมแบบรวมและแบบแยกได้ ณ 
บริษัทัอาร์ เอส เพ้นท์ั จำากัด ถนนประชาช่ืน ซอย 4 นนทับุรี การอบรม PETS                                                                                                 
ภาคภาษาไทัย จัดขึ�นเม่ือวันท่ีั 20, 21 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรม
สำาเร็จลงด้วยดี มีนายกสโมสรรับเลือก เข้าร่วมจำานวน 117 สโมสรจากภาค 3340 
และภาค 3350 ส่วนการอบรมให้แก่สโมสรท่ีัใช้ภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ�นในวันท่ีั              
6-8 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำานวน 73 คน ใช้วิทัยากรรับเชิญและ
ผู้นำาการอบรมรวม 16 คน และผู้ช่วยด้าน IT อีก 10 คน
 ผลการอบรมเป็นท่ีัพอใจ นายกรับเลือกทัั�งสองภาคเข้าร่วมรับ         
การอบรมจำานวน 117 สโมสรหรือ 78.5% ของสโมสรทัั�งสองภาครวมกัน          
การอบรมด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เป็นวิธีการอบรมทัี่เราเริ่มใช้ครั�งแรก 
มีข้อติดขัดทัี่ยังไม่คุ้นเคย จึงจำาเป็นต้องมีผู้มีความรู้ด้าน IT อาสามาเป็นผู้ช่วย
ด้านการใช้เทัคโนโลย ีช่วยการนำาเสนอการอบรมของวทิัยากร  ในส่วนของนายก                    
รับเลอืกผูเ้ข้ารับการอบรม ส่วนมากไม่คุ้นเคยหรือรู้จักการใช้โปรแกรมซมูเช่นกัน                          
คณะกรรมการจัดงานจึงต้องตั�งกลุ่มทัำางาน ไปสอนการใช้โปรแกรมซูมอย่าง                                                                         
ใกล้ชิดโดยใช้ไลน์และยูทัูปเป็นสื่อให้การแนะนำาก่อนล่วงหน้า ข้อดีทัี่สำาคัญคือ 
การประหยัดค่าใช้จ่ายทัั�งทัางตรงและทัางอ้อม คณะกรรมการจัดงานได้ใช้จ่าย                                                                                                   
ในส่วนทัี่จำาเป็นเช่น ซื�อโปรแกรมซูม ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและเบ็ดเตล็ด
ประมาณสองแสนบาทัเทัียบกับการจัดงานแบบปกติเป็นหลักล้านบาทั การ
ประหยัดทัางอ้อมคือ ค่าเดินทัาง ค่าสถานท่ีัจัดงาน ค่าท่ีัพักและค่าใช้จ่าย                         
งานเลี�ยงของทัุกคนทัี่ต้องเข้าร่วมงานอบรมอีกเป็นหลักล้านเช่นกัน
 มีหลายคนกลา่วว่าการประชมุอบรมทัางซมู ไมน่่าจะไดป้ระสิทัธิภาพ
เท่ัาการอบรมแบบปกติ ผู้รับการอบรมและผู้นำาการอบรมไม่มีปฏิสัมพันธ์เท่ัากับ
การได้เห็นหน้ากัน ก็เป็นข้อด้อยเพียงส่วนหน่ึงท่ีัเราแก้ไขได้ ด้วยการเพ่ิมอุปกรณ์ 
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมอีกชุดต่างหาก นอกเหนือจากเคร่ืองแรกสำาหรับผู้นำา        
การอบรม แล้วใช้จอมอนิเตอร์ท่ีัใหญ่ขึ�น เป็นจอสำาหรับมองเห็นผู้เข้าอบรมได้
ชัดเจนและมากรายตามสภาพจริง และขอให้ผู้เข้าเรียนทุักคนแสดงช่ือ เพ่ือการ
เรียกขานท่ีัสะดวก แค่นี�ผู้นำาการอบรมก็สามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการอบรม
ได้ดีขึ�นระดับหน่ึง

นายกรับัเลัือก	 ดร.	 เภสัชิกรหญิงเมธิ์วดี	
เรียวสุข้วิไลั	
สโมสรโรตารีสยามเอราวัณ	ภาค	3350
 นยล.ดร. เภสัชกรหญิงเมธ์วดีเป็นโรแทัเรียน
มาได้สองปี เคยเป็นกรรมการสโมสรรับผิดชอบ
เป็นประธานฝั่ายบริการชุมชนเมื่อปี 2562-2563 
ตนเองเป็นโรแทัเรียนใหม่ และสโมสรโรตารีสยาม
เอราวัณก็เป็นสโมสรน้องใหม่ทัี่ก่อตั�งเมื่อปี 2561 
ดังนั�น เมื่อเข้ามาเป็นโรแทัเรียนได้หนึ่งปีก็ได้รับ

การทัาบทัามจากนายกก่อตั�งและการสนับสนุนจากสมาชิกในสโมสร จึงรู้สึก



เป็นเกยีรตอิย่างยิง่ เป็นประสบการณ์ครั�งหนึง่ในชวีติ  ได้เหน็โอกาสในการบำาเพ็ญ
ประโยชน์และมิตรภาพในโรตารีทัี่มีทัั�งในภาค ระหว่างภาคและทัั่วโลก 
 การได้เข้ารับการอบรม PETS เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ผ่านระบบ
ซูมนั�น ตนเองไม่มีปัญหาในการใช้เทัคโนโลยี เน่ืองจากปัจจุบันได้ใช้งาน                             
ด้านนี�อยู่แล้วเพราะเป็นยุคดิจิตอลท่ีัทัันสมัย เม่ือโรตารีนำาระบบนี�มาใช้จึง
เห็นว่าสะดวก ช่วยแก้ไขสถานการณ์ท่ีัไม่อาจจัดอบรมแบบพบปะกันได้ ส่ิงท่ีั                         
ได้เรียนรู้จากการเข้ารับการอบรมในครั�งนี� ได้รับฟังวิสัยทััศน์และนโยบายของ          
ประธานโรตารีสากล ผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค ได้ความรู้จากผู้นำา
โรตารีท่ีัเป็นผู้นำาองค์กร นักธุรกิจและผู้เช่ียวชาญ การฝึักอบรมจากภายนอกท่ีั
มีทัักษะการถ่ายทัอดและพัฒนาอย่างมืออาชีพระดับสากล ได้พัฒนาภาวะผู้นำา
ของตนเอง ทัำาให้รู้สึกประทัับใจและเป็นประสบการณ์เร่ิมต้นการเตรียมเป็นผู้นำา
สโมสรโรตารี ซ่ึงเม่ือรับหน้าท่ีัแล้วจะสร้างระบบบริหารงานแบบ Coaching 
ให้มีผู้นำาโครงการท่ีัมีแรงบันดาลใจ มีโอกาสแสดงศักยภาพเต็มท่ีั ให้สมาชิกมี                                                        
ส่วนร่วมตั�งแต่การวางแผนงานจนถึงการลงมือทัำา นายกสโมสรจะเป็นผู้ประสาน
งาน ใหก้ารสนบัสนุนและยกยอ่งความสำาเร็จท่ีัเกิดขึ�นจากบคุคลสู่ระดบัองค์กร ท่ีั
สำาคัญคือการส่งเสริมมิตรภาพ ให้เกียรติสมาชิกทุักอาชีพในสโมสรท่ีัมาร่วมงานกัน
และแบ่งปันกัน

ภาค	3360
ผู้้้ว่าการภาครับัเลืัอกจิระยุทึธิ	หิรัญวัฒน์
 ผวล. จิระยุทัธ กล่าวว่า เม่ือปีนี�ไม่สามารถจัด
อบรมนายกรับเลือกร่วมภาคของส่ีภาคได้ ทัางภาค 
3360 จึงได้จัดอบรมนายกรับเลือก (PETS) ขึ�นเม่ือ
วันท่ีั 3-4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสีหราช จังหวัด
อุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นการจัดก่อนท่ีัจะเกิดการระบาด                                                                
โควิดรอบท่ีัสาม คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการ
ตามท่ีักระทัรวงสาธารณสุขกำาหนดเพ่ือความ

ปลอดภัย ในส่วนของการจัดเตรียมงานก่อนหน้านี� ทัาง อผภ. อนุรักษ์                                                                 
นภาวรรณ ประธานเทัรนเนอร์ของภาค 3360 ได้เตรียมแผนการอบรมทัั�งแบบ
พบปะกัน และแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม หากมีความจำาเป็น ซ่ึงถือเป็น โชค
ดีท่ีัมีโอกาสได้จัดอบรมแบบพบปะกัน ทัำาให้นายกรับเลือกและคณะกรรมการ
ภาคได้ทัำาความรู้จักกัน เพราะได้จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการภาค (District 
Team Training Seminar =DTTS) พร้อมกันในครั�งนี�ด้วย ผวล. จิระยุทัธ กล่าว
เพ่ิมเติมว่า การจัดอบรมใดๆ ก็ตามถ้าได้มีการพบปะพูดคุยกันเป็นส่ิงท่ีัดีท่ีัสุด                       
อยา่งน้อยก็ได้รับรู้จักกับนายกรับเลือกของสโมสรท่ีัเข้ามาร่วมอบรม เพราะส่ิงท่ีัได้
รับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนายกรับเลือก และคณะกรรมการของภาค 
ท่ีัจะต้องทัำางานร่วมกับผู้ว่าการภาคต่อไปตลอดระยะเวลาในหน่ึงปีนับต่อจากนี� 
 ส่ิงท่ีัสร้างความประทัับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม นอกจากทัาง
วิชาการจากวิทัยากรของภาค ท่ีัมีคุณภาพแล้ว ยังมีการทัำาความรู้จักกันของ
ทุักๆ คนท่ีัเข้าร่วมงานอบรม ไม่ว่าจะเป็น อดีตผู้ว่าการภาค นายกรับเลือก                     
คณะกรรมการภาค รวมถึงตัวผู้ว่าการภาครับเลือกเอง ผลตอบรับท่ีัได้จาก
การอบรมนี� ถ้าจะทัำาตามแผนงานท่ีัวางไว้ทัั�งปี คงจะเพ่ิมพลังให้กับโรแทัเรียน                   
ทุักๆ คน ตามคติพจน์ท่ีัว่า “โรตารีเปล่ียนชีวิต ด้วยจิตบริการ” “Serve to 
Change Lives”

อดีตผู้้้ว่าการภาคอนุรักษ์	นภาวรรณ	
ประธิานคณะกรรมการผู้้้นำาการอบัรม
ภาค	3360
 อผภ. อนุรักษ์ กล่าวว่า ตนเองเป็นประธาน
เทัรนเนอรภ์าคสมัยท่ีัส่ี ปีท่ีัแล้วจัด Multi-PETS ท่ีั
เชียงใหม่โดยภาค 3360 เป็นเจ้าภาพเม่ือต้นเดือน
มีนาคม 2563 จัดเสร็จโรคโควิดก็ระบาดมากขึ�น 
เรียกว่ารอดอย่างฉิวเฉียด เม่ือกลางปีสถานการณ์
ก็ดีขึ�นเร่ือยๆ คาดการณ์กันว่าปีนี�สถานการณ์ไม่น่า

จะมีปัญหา แต่ก็มาเจอการแพร่ระบาดรอบสอง ทัำาให้แต่ละภาคต้องแยกมาจัด
กันเอง ปรึกษากันแล้ว ผู้ว่าการภาครับเลือกอยากให้อบรมแบบพบกัน แต่ก็ยังไม่

วางใจ จึงวางแผนแยกเป็นกลุ่มยอ่ยส่ีโซนในภาคเหนือ ร่วมกับการอบรมออนไลน์
ผ่านระบบซูมบางส่วน  ต่อมาสถานการณ์กลับดีขึ�นจึงเปล่ียนแผนมาอบรม                                                                                               
แบบพบกันทัั�งทีัม โดยรวมการอบรมทีัมงานภาค (DTTS) เข้ากับการอบรมนายก
รับเลือก (PETS) ท่ีัอุตรดิตถ์เม่ือวันท่ีั 3-4 เมษายน 2564 จึงเป็นการอบรมรวม
ทัั�ง  นายกรบัเลือก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาคทัั�งหมด ใช้วิทัยากร
จำานวน 16 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 130 คน กระชับเวลาให้เหลือเพียง                                                                                                  
1.5 วัน แต่ก็ยังคงเนื�อหาสาระตามท่ีัส่ีภาคเคยได้วางโปรแกรมไว้ สำาหรับ 
Multi-PETS ท่ีัเดิมปีนี�ทัางภาค 3350 จะเป็นเจ้าภาพ โดย อผภ. ประวิทัย์                      
โรจน์ขจรนภาลัย เคยเตรียมเนื�อหามาให้ ภาค 3360 จัดอบรมท่ีัจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ซ่ึงอยู่กลางภาค สะดวกในการเดินทัาง พักค้างเพียงคืนเดียวก็กลับบ้านได้หมด
 ผลการจัดอบรมถือว่าเป็นท่ีัน่าพอใจสำาหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ทัำาให้
ปีนี�ทุักคนเดินทัางน้อยลง และท่ีัสำาคัญท่ีัสุดคือทุักคนปลอดภัย แม้ว่าจะไม่ได้พบ
นายกรบัเลือกและผู้นำาต่างภาค แตก็่ได้เจอะเจอเพ่ือนร่วมรุ่นและผู้นำาภายในภาค 
ได้รับความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์กันพอสมควร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และอดีต 
ผู้ว่าการภาคก็มากันเกือบครบทัุกท่ัาน เพราะไม่ได้พบกันนาน พวกเรามาเป็น
กำาลังใจให้ผู้ว่าการภาครับเลือกและนายกรับเลือกในปีใหม่นี� พอจัดงานผ่านไป 
โควิดรอบท่ีัสามก็เร่ิมระบาดหนักอีกครั�ง นับว่าโชคดีมากท่ีัผ่านมาได้ ส่ิงท่ีัอยาก
กล่าวเพ่ิมเติมคือเม่ือสถานการณ์ทัำาให้เราต้องปรับเปล่ียน ซ่ึงเป็นเร่ืองดี ท่ีัเราจะ
ได้เรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ ทัำาให้เราต่ืนตัวท่ีัจะแก้ไขปรับปรุง คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการ      
ดำาเนินงานของโรตารี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีัโรตารีสากลเน้นยำ�า เรายังคงต้องเตรียมการ
และปรับเปล่ียนต่อไป สำาหรับการอบรมและการประชุมในระดับภาคท่ีักำาลังจะ
มาถึง เพ่ือให้ผ่านสถานการณ์อันผันผวนโดยท่ีัยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้
สโมสรและภาคได้ต่อไป

นายกรับัเลืัอกวสิน	เลิัศเกียรติดำารงค์	
สโมสรโรตารีเชีิยงใหม่	ภาค	3360
 นยล. วสินเป็นโรแทัเรียนมาได้ 13 ปี เคย         
รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยประธานคณะกรรมการบริหาร
จัดการสโมสรเม่ือปี 2553-56 โดยจัดทัำาสารสโมสร 
เป็นประธานส่งเสริมภาพลักษณ์ปี 2557 และ         
ปี 2560-2562 ในช่วงท่ีัผ่านมาได้ร่วมกิจกรรม
ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่มาตลอด การรับหน้าท่ีั
เป็นผู้นำาสโมสรในครั�งนี�เพ่ือตอบแทันโรตารีท่ีัฝึัก

ให้ตนเองได้เป็นผู้นำาและผู้ประสานงาน เพราะได้รับโอกาสจากโรตารีตั�งแต่เม่ือ
ครั�งยังเรียนอยูใ่นระดับปริญญาตรี โดยเป็นนายกสโมสรโรทัาแรคท์ั มหาวิทัยาลัย
พายัพ เม่ือปี พ.ศ. 2545 หลังจากนั�นก็รับหน้าท่ีัเป็นประธานนักเรียนไทัยท่ีัประเทัศ
อังกฤษ จนถึงปัจจุบันเป็นประธานผู้พิพากษาสบทับแรงงานภาค 5 หลักใน                                                                                           
การทัำางานเพ่ือสังคมล้วนได้รับการฝึักฝันมาจากการทัำางานและการเสียสละใน
โรตารี
 ส่ิงท่ีัได้ รับความรู้จากการอบรม PETS ท่ีัพิษณุโลกเม่ือวันท่ีั                     
3-4 เมษายน 2564 คือการตั�งเป้าหมายหรือ Goal ใน My Rotary ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของประธานโรตารีสากลและผู้ว่าการภาค 3360 ได้รับประสบการณ์
ความรู้และมิตรภาพจากนายกรับเลือกต่างสโมสร ร่วมกันวางแผนกิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์ทัั�งในภาคและต่างภาค สำาหรับแนวทัางการบริหารสโมสรคือ              
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม การส่งเสริมพัฒนา
ผู้นำารุ่นใหม่ และความสนุกสนานให้ตรงเป้าหมายท่ีัตั�งไว้ใน My Rotary
 
 บทสรุปิ: จะเห็นได้ว่าแมื้ปิีนี�สถืานการณ์์จะเปิลี�ยนไปิด้วยโรคระบาด
ที�เกิดขึ้้�นทั�วโลก แต่ก็ไมื่ทำาให้กิจกรรมืขึ้องโรตารีหยุดชื่ะงักลงได้ โรแทเรียนเราได้
ปิรับตัวในการดำาเนินกิจกรรมื เรียนรู้การใชื่้ชื่ีวิตแบบวิถืีใหมื่หร่อ New Normal 
การเตรยีมืความืพร้อมืขึ้องผูน้ำาสโมืสรโรตาร ีกไ็ด้ดำาเนนิต่อไปิเพ่�อให้ภารกจิในการ 
“บริการเหน่อตนเอง” ขึ้องโรตารีดำาเนินต่อไปินั�นเอง
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อผู้ภ.จุฑาที่ิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตาร่พระปีฐ์มเจด่ย์

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน 

 มิตรโรแทเรียนและครอบครัวโรตารีทุกๆ ท่าน 
นิตยสารฉบับนี�เป็็นฉบับสุดท้ายของปี็ 2563-2564 ในหน่�งปี็
ยอ่มมีเร่�องราวของตา่งป็ระเทศและในป็ระเทศไทย ที�ท่าน บก., 
ผู้้้ช่่วย บก. และผู้้้เขียนกิตติมศักดิ�ที�ได้เล่อกบทความที�       
สำาคัญยิ�ง ทุกเร่�องราวตา่งๆ ที�กลั�นกรอง เรียบเรียง เน่�อหาสาระ
ที�สำาคัญมากๆ มาส่้พวกเรา 
 ดิฉันขอขอบคุณในความเสียสละของทุกๆ ท่านที�
สร้างองค์ความร้้ ผู่้านกระดาษ แต่ละหน้าแต่ละเล่ม จนครบ
มาถ่ึงฉบับสุดท้าย ได้การสรุป็ความเข้มข้นของภาค โดยท่าน 
ผู้้้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ท่าน ผู้วภ.เฉลิมฉัตร         
จันทร์อินทร์ ดิฉันอ่านแล้วก่อนนำาส่งต้นฉบับ ท่านผู้้้ว่าการภาค
บอกว่าจะตัดตอนใดก็ให้ช่่วยด้เอาเถึอะ....
 เม่�ออ่าน 2-3 รอบ ทุกข้อความมีเน่�อหาล้วนๆ ดิฉัน
อยากขอให้มิตรโรแทเรียนได้อ่านและติดตามไป็ด้วย ขณะมี
เหตุการณ์ที�ทำาให้โลกนี�ต้องตกใจ หวาดกลัว แต่มิตรโรแทเรียน
ยงัมีกิจกรรมต่างๆ ช่่วยเหล่อเพ่�อนมนุษย์ไม่ได้หยุด ดิฉันขอให้
ทุกท่านมีกำาลังใจ อดทน ส้้ส้้ ต่อไป็ค่ะ 40 ปีี ท่ี่�ได้้สััมผััสั กัับ 1 ปีีท่ี่�ม่ความหมาย...

 โดย ผวภ.เฉลิิมฉัตร จัันทร์อิินทร์

  ผู้มมีโอกาสได้สัมผัู้สองค์กรโรตารีครั�งแรกตั�งแต่ผู้มยังเป็็นเด็ก       
จำาได้ว่าน่าจะในราวปี็ พ.ศ.2520 ผู้มต้องไป็ที�โรงพยาบาลบ้านบ่ง จังหวัด
ช่ลบุ รี  ในวันนั�นผู้มได้ เห็นกลุ่มคนจำานวนหน่�งมาทำากิจกรรมกันที�                       
โรงพยาบาลฯ นั�นเป็็นครั�งแรกที�ผู้มได้เห็นตราโรตารี ซ่ึ่�งในเวลาต่อมาจ่งได้
ทราบว่าท่านผู้้้อำานวยการโรงพยาบาลบ้านบ่ง ในขณะนั�นเป็็นสมาชิ่กสโมสร
โรตารีบ้านบ่งด้วย หลังจากนั�นอีกราว 10 ปี็ เม่�อผู้มได้เข้าศ่กษาต่อในระดับ
อุดมศ่กษา จ่งได้มีโอกาสร่วมเป็็นส่วนหน่�งขององค์กรโรตารี โดยเริ�มจากการ
เป็็นสมาช่ิกสโมสรโรทาแรคท์คณะเกษตรศาสตร์บางพระ อำาเภอศรีราช่า 
จังหวัดช่ลบุรี ในความอุป็ถัึมภ์ของสโมสรโรตารีศรีราช่า ภาค 335 ใน             
ขณะนั�น ผู้มยังจำาได้ถ่ึงบรรยากาศความสนุกสนาน การได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของสโมสรโรทาแรคทฯ์ การไดเ้ป็็นตวัแทนสโมสรโรทาแรคทฯ์ ไป็รว่มป็ระช่มุ
กับสโมสรโรตารีศรีราช่าอย้ห่ลายครั�ง ทำาให้ผู้มได้มีโอกาสเรียนร้้สิ�งต่างๆ อย่าง
มากมาย
  ในปี็ พ.ศ.2543 ผู้มได้รับโอกาสเข้ามาเป็็นสมาชิ่กใหม่ของสโมสร
โรตารีกาญจนบุรี  ซ่ึ่�งในขณะนั�นผู้มเป็็นคนหนุ่ม เป็็นคนรุ่นใหม่ที�มีไฟในตัว 
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ได้เป็็นกำาลังหลักให้กับสโมสรในการทำาหน้าที�ด้านต่างๆ ทั�งด้านการบริหารสโมสร         
การทำาโครงการทุนสนับสนุนสมทบ (Matching Grant) ต่อเน่�องนานนับ 10 ปี็ จนพัฒนา
มาเป็็นโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grant) ในปั็จจุบัน ผู้มได้รับตำาแหน่ง
นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี ในปี็ พ.ศ.2546 หลังจากนั�นไม่นานโอกาสสำาคัญก็มาถ่ึง 
เม่�อท่านวรวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิ่กของสโมสรโรตารีกาญจนบุรี รับหน้าที�ผู้้้ว่าการภาค 
3330 ในปี็ 2547-2548 ทำาให้ผู้มและสมาชิ่กสโมสรโรตารีกาญจนบุรีอีกหลายท่านได้มี
โอกาสทำาหน้าที�ในระดับภาคมาอย่างต่อเน่�อง และแล้วโอกาสสำาคัญในองค์กรโรตารี     
ก็มาถ่ึงอีกครั�ง เม่�อผู้มต้องทำาหน้าที�ผู้้้ว่าการภาค 3330 ปี็ 2563-2564 ซ่ึ่�งเป็็นโอกาสที�
ส้งที�สุดอีกครั�ง ที�ผู้มจะต้องรับทำาหน้าที�สำาคัญในการนำาพาสโมสรและสมาชิ่กทำาหน้าที�
ของแต่ละท่านให้บรรลุผู้ลตามแผู้นงานที�จัดทำาไว้ 
  ณ วันนี�ผู้มขอยน่ยนัว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี็ที�ผู้มได้ทำาหน้าที�ผู้้้ว่าการภาค 3330 
ผู้มได้ทำาหน้าที�อย่างเต็มความสามารถึแล้ว พยายามเข้าถ่ึงในทุกด้านของหน้าที�ของ          
ผู้้้ว่าการภาคฯ ทั�งระดับสากล ระดับภาค ระดับสโมสร จนถ่ึงระดับสมาชิ่ก ผู้มมีความ
ทรงจำาดีๆ ที�เกิดข่�นอย่างมากมายในทุกช่่วงเวลา ได้ร่วมม่อกับสโมสรฯ ในการส่งเสริม
และพัฒนาชุ่มช่น ในด้านต่างๆ อย่างเต็มกำาลังความสามารถึ มีผู้ลงานมากมายที�เกิดข่�น
ในชุ่มช่นของสโมสร ในโอกาสนี�เพ่�อให้ผู้้้อ่านได้เห็นภาพมากข่�น 
 ผู้มขอนำาเสนอสรุป็ผู้ลงานบางส่วน ณ วันที� 1 มิถุึนายน 2564 ของแต่ละฝ่่าย
มาเสนอให้ท่านทราบดังต่อไป็นี�

ผู้วภ.เฉลิมฉัตร จันที่ร์อินที่ร์ ปีี 2563-2564 



28  พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

1.ด้้านมูลนิธิิโรตาร่
 ในปี็ 2563-2564 ณ วันที� 1 มิถุึนายน 2564 ภาค 3330 บริจาคเข้ากองทุน
ต่างๆ ได้ดังนี�
 • ยอดบริจาคกองทุนป็ระจำาปี็ 433,936 US$ (มีการบริจาคเข้ากองทุน             
ป็ระจำาปี็ครบทุกสโมสร)
 • ยอดบริจาคเข้ากองทุนถึาวร 106,204 US$
 • ยอดบริจาคเข้ากองทุนโป็ลิโอพลัส 28,815 US$ (มีการบริจาคเข้ากองทุน
โป็ลิโอพลัสครบทุกสโมสร)
 • ยอดบริจาคเข้ากองทุนอ่�นๆ 6,149 US$
  • ยอดเงินบริจาคเข้าทุกกองทุนรวม 575,095 US$

  การดำาเนินกิจกรรมเน่�องในวันโป็ลิโอโลก 24 ตุลาคม 2563 ตามนโยบาย
ของโรตารีสากล โดยทุกสโมสรในภาค 3330 ได้ร่วมกันป็ล้กต้นไม้ในชุ่มช่นของตนใน
วันดังกล่าว นอกจากนั�นทีมงานภาพลักษณ์ของภาคฯ ได้จัดทำาเส่�อย่ดโป็ลิโอจำาหน่าย
ให้กับสมาชิ่กและได้นำาเงินส่วนต่างบริจาคเข้ากองทุนโป็ลิโอพลัสในนามสโมสรเป็็น
จำานวนเงินกว่า 200,000 บาท เส่�อโป็ลิโอนี�สมาชิ่กในภาคฯ ได้สวมใส่เพ่�อร่วมกิจกรรม
ในวันป็ล้กต้นไม้เน่�องในวันโป็ลิโอโลก เป็็นการเผู้ยแพร่ภาพลักษณ์ได้เป็็นอย่างดีมาก

2.ด้้านสัมาชิิกัภาพ
 2.1 ภาค 3330 มีสมาชิ่ก 2,464 คน เพิ�มข่�นสุทธิได้ 175 คน
 2.2 ภาค 3330 มีสโมสร 101 สโมสร (ไม่มีสโมสรยุบและไม่มีการก่อตั�ง
สโมสรใหม่)
 2.3 ภาค 3330 มีสมาชิ่กสุภาพสตรีมากถ่ึง 45.90% สมาชิ่กสุภาพบุรุษ 
54.78% สมาชิ่กไม่ระบุเพศ 8.88% 
      ในขณะที�ค่าเฉลี�ยสมาชิ่กสุภาพสตรีในโรตารีระดับโลก 24.30%            
(ส้งกว่าค่าเฉลี�ยมาก)
 2.4 สโมสรที�เพิ�มสมาชิ่กได้ส้งสุดค่อ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เพิ�มสมาชิ่ก
ได้ 36 คน รวมสโมสรมีสมาชิ่ก 91 คน ได้รับรางวัลระดับป็ระเทศ ค่อถ้ึวยกรมหม่�น
นราธิป็พงศ์ป็ระพันธ์ ในปี็ 2563-2564

D.3330
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3.รางวัลจากัโรตาร่สัากัล สำาหรับสมาชิ่กในภาค 3330 โรตารีสากล 
ปี็ 2020-2021
       3.1 Avenues of Service Award (Rotary International 
Recognition)
 อผู้ภ.วิชั่ย มณีวัช่รเกียรติ สโมสรโรตารีสมุทรป็ราการ
 อผู้ภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ สโมสรโรตารีพระป็ฐมเจดีย์ 
 เป็็นรางวัลอันทรงคุณค่าที�โรตารีสากล มอบให้กับสมาชิ่กที�
ให้บริการผู้้้อ่�นครบ 5 แนวทางได้อย่างโดดเด่น ตามหลักการและ
แนวทางของโรตารีสากล 

 3.2 Service Above Self Award
     อน.รัช่ดา เทพนาวา สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่
       เป็็นรางวลัอันทรงเกยีรติที�โรตารสีากล มอบใหกั้บสมาช่กิ
ที�บริการผู้้้อ่�นเหน่อตนเองได้อย่างโดดเด่น คณะกรรมการบริหาร         
โรตารีสากลพิจารณามอบให้ ปี็ละไม่เกิน 150 รางวัล

 3.3 Rotary Foundation Distinguished Service Award
     อน.ช่วนณภัค ศิริภัคร สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช่
     เป็็นรางวัลส้งสุดที�ม้ลนิธิโรตารีของโรตารีสากล มอบให้
กับผู้้้ป็ฏิิบัติงานที�สร้างการเป็ลี�ยนแป็ลงตามแนวทางของม้ลนิธิโรตารี
ได้ดีเด่น คณะกรรมการม้ลนิธิโรตารีของโรตารีสากล (Trustee) 
พิจารณามอบให้ไม่เกิน 50 รางวัลในแต่ละปี็

 3.4 Avenues of Service Award (District Recognition)
      รางวัลนี�นายกสโมสรของภาค 3330 เสนอโรตารีสากล 
ผู่้านช่่องทาง My Rotary เพ่�อขอรับรางวัลให้กับสมาชิ่กในสโมสรของ
ตน ซ่ึ่�งรวมสมาชิ่กในภาค 3330 ที�ได้รับรางวัลนี�จากโรตารีสากล ใน
บริการ 5 แนวทาง จำานวน 188 ท่าน จาก 46 สโมสร ดังนี�
     • ด้านบริการสโมสร (Club Service) 45 ท่าน
      • ด้านบริการชุ่มช่น (Community Service) 46 ท่าน
     • ด้านบริการอาชี่พ (Vocation Service) 38 ท่าน
       • ด้านบริการระหว่างป็ระเทศ (International Service)   
                  29 ท่าน
    • ด้านบริการเยาวช่น (Youth Service) 30 ท่าน
 

 3.5 Significant Service Award
  เป็็นรางวัลที�นายกสโมสรโรตารีในภาค 3330 ที�เสนอขอรับ
รางวัลจากโรตารีสากล ผู่้านช่่องทาง My Rotary ให้กับโครงการที�       
โดดเด่นในรอบป็ีของสโมสรของตน มีสโมสรที�ได้รับรางวัลนี�จำานวน        
6 สโมสร ได้แก่  สโมสรโรตารีสำาโรง สโมสรโรตารีทวารวดี สโมสร 
โรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารสุีพรรณิการ์ สโมสรโรตารพุีทธมณฑล 
และสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 

4.ด้้านกัารปีระชิาสััมพันธ์ิและส่ังเสัริมภาพลักัษณ์์โรตาร่
 4.1 มีการสรา้งเคร่อข่ายสังคมออนไลนเ์ฟสบุ�ค (Facebook) 

อยา่งต่อเน่�อง โดยในเพจ District 
3330 RI โรตารีสากล ณ วันที�        
1 ก.ค. 2563 มีสมาชิ่ก 1,154 คน 
เม่�อถ่ึงวันที�    1 มิ.ย.2564 เรามี
สมาชิ่ก 2,613 คน (เพิ�มข่�นกว่า
เท่าตัว) สามารถึใช้่ช่่องทางการ
ส่�อสารนี�ในการป็ระช่าสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ และเป็็นส่�อสังคม
ออนไลน์ของภาค 3330 ที� มี
ป็ระสิทธิผู้ลอย่างมาก
 4.2 มีการถ่ึายทอดวิธีการใช้่
ตราสัญลักษณ์โรตารีที�ถ้ึกต้องโดย
ค้นหาได้จาก Rotary Brand 

Center และตัวอย่างในการอบรมหลายๆ ครั�งที�จัดข่�น 
 4.3 มีการแนะนำาวิธีการนำาเสนอภาพลักษณ์ที�เหมาะสม เช่่น 
การถึ่ายภาพในแนวคนลงม่อทำา (people of action) ซ่ึ่�งจากการ
จัดการป็ระกวดภาพถ่ึาย เราพบว่าสมาชิ่กเข้าใจและมีพัฒนาการที�ดี
ข่�นในเร่�องนี� 
  ตลอดระยะเวลา 11 เด่อนที�ผู่้านมาจนถ่ึงวันนี� มีหลาย
กิจกรรมที�เราไมส่ามารถึทำาไดอั้นเน่�องจากสถึานการณก์ารระบาดของ
โรคโควิด-19 เช่่น กิจกรรมนักเรียนแลกเป็ลี�ยน โครงการกลุ่มฝึ่กอาชี่พ 
(VTT) โครงการทุนการศ่กษาระดับอุดมศ่กษาของภาคฯ โครงการกลุ่ม
แลกเป็ลี�ยนมิตรภาพ เป็็นต้น 
 ตลอดระยะเวลาที�ผู้มทำาหน้าที�ผู้้้ว่าการภาค 3330 ผู้มได้รับ
ความร่วมม่อที�ดีจากทุกฝ่่าย ได้แก่ คณะกรรมการสภาที�ป็ร่กษา              
ผู้้้ว่าการภาคฯ ผู้้้ช่่วยผู้้้ว่าการภาคฯ คณะกรรมการภาคฯ ป็ระธาน
จัดการป็ระชุ่มของภาคฯ นายกสโมสรทุกสโมสร ทีมงานเลขาภาคฯ 
ตลอดจนสมาช่ิกทุกท่านของภาค 3330 ที�ให้ความร่วมม่อในการ       
ขับเคล่�อนภาค 3330 ของเรา จนทำาให้ชุ่มช่นของแต่ละสโมสรได้รับ
สิ�งดีๆ ที�พวกเราช่าวโรตารีตั�งใจมอบให้ 
 ผู้มเช่่�อว่าความสุขเกิดข่�นภายในใจของเราแล้ว นับตั�งแต่     
วันที�เราตัดสินใจจะทำาหน้าที�ของเรา ไม่ว่าจะอย้่ในหน้าที�ใด ระดับ
สากล ระดับภาคหร่อระดับสโมสร สุดท้ายทุกสิ�งทุกอย่างจะเป็็น          
ความสุขและกลับมาอย้ใ่นหัวใจของพวกเราทุกคน 
  ผู้มและโรตารีแอนน์นิตยา จันทร์อินทร์ ขอขอบพระคุณ    
ทุกท่านจากหัวใจ เราจะไม่ล่มความสุขที�พวกเราได้ทำาร่วมกันมาตลอด
ช่่วงเวลาที�ผู่้านมาและจะอย้ใ่นความทรงจำาของเราตลอดไป็
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รที่ร.เด่ยร์ราห่์ พิบั้ลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตาร่ห่มากแข�ง

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 เผู้ลอนิดเดียวเราก็มาส่้ช่่วงสุดท้ายของปี็โรตารี “เปิ็ด
แนวทาง สรา้งโอกาส” ซ่ึ่�งเป็็นป็ทีี�ไวรัส COVID-19 ระบาดเป็็น
ระลอกอย่างต่อเน่�อง และหนักหนาในท้ายปี็จริงๆ จนแล
เหม่อนว่าโรตารีแทบไม่ได้ทำากิจกรรมใหญ่ๆ เลย หลายสโมสร
ที�วางแผู้นจัดกิจกรรมระดับ Mass Media ก็ต้องทยอยเล่�อน
การจัดกันออกไป็อย่างไม่มีกำาหนด
 อย่างไรก็ดี ในวิกฤตนี�เราก็ได้เห็นแนวทางใหม่ๆ ที�
มองๆ แล้วก็เป็็นแนวทางที�น่าสนใจไม่น้อย เช่่น การใช้่
เทคโนโลยีเข้ามาช่่วยในการป็ระชุ่มระดับต่างๆ ที�สะดวกไม่
น้อยไป็กว่าการได้เข้าร่วมป็ระชุ่มกันจริงๆ ไม่ว่าจะเป็็นระดับ
สโมสร ระดับภาค และระดับระหว่างภาค นอกจากนี�ยังมีเร่�อง
ของวิธีคิด วางแผู้นงาน ที�ทำาให้เราต้องคิดมองรอบด้านแบบ
กว้างมากข่�น เพ่�อให้ตัวเราพยายามมีแผู้นหลัก แผู้นสำารอง   
รวมถ่ึงวิธีการทำางานที�รัดกุมที�จะบรรลุเป้็าหมายที�วางไว้ 
 และสดุท้ายของบทเรียนการระบาดป็นีี�ค่อ ทำาใหเ้รา
คิดถ่ึงและเห็นอกเห็นใจคนอ่�นมากข่�น ไป็พร้อมกับการใส่ใจ  
ตัวเองเป็็นหลัก แม้ว่าเราจะลำาบากกว่าเดิมไม่น้อย แต่เราก็
เล่อกที�จะช่่วยเหล่อคนที�เด่อดร้อนมากกว่า
 สุดท้ายนี� ก็ได้แต่หวังว่า พายุใหญ่นี�จะผู่้านพ้นไป็ 
ด้วยดี แล้วเราจะได้กลับมาทำากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี      
ความสุขมากข่�น “เราจะส้้ไป็ด้วยกัน” ค่ะ

บัรรณาธิการ ภาค 3340 โรตาร่สากล

D.3340

 เวลาผู่้านไป็เหม่อนติดปี็กบิน พวกเราทุกคนคงจะคุ้นเคยกับวลีนี� 
ปี็โรตารี “เปิ็ดแนวทาง สร้างโอกาส” กำาลังจะผู่้านพ้นไป็ ปี็นี�นับว่าเป็็นปี็ที�
ต้องป็รับตัว อุป็สรรคจากการระบาดของ COVID-19 ที�เริ�มข่�นก่อนจะเข้า 
ปี็บริหาร เราพยายามติดตามสถึานการณ์อย่างใกล้ชิ่ด เพ่�อตัดสินใจในการ
ทำางานและการจัดอบรมต่างๆ ของภาคฯ ในที�สุด เม่�อสถึานการณ์ดีข่�น        
ก็สามารถึจัดการสถึาป็นาคณะกรรมการบริหารสโมสรพร้อมกับ DTA โดย
แบบพบป็ะกนั ถ่ึงแม้เล่�อนเวลาจดัออกไป็จากทกุปี็เล็กน้อย และจัด DTA ถ่ึง 
4 ครั�ง ตามพ่�นที�กระจายทั�วภาค 3340
 เม่�อเข้ามารับตำาแหน่งผู้้้ว่าการภาค ดิฉันบอกตัวเองว่าตำาแหน่ง    
ผู้้้ว่าการภาคเป็็นตำาแหน่งที�มีเกียรติ มีหน้าที�ที�จะต้องทำา และเป็็นตำาแหน่ง
คงอย้่ตลอดไป็ ตัวเราเองเข้ามาอย้ใ่นตำาแหน่งนี�เพียงหน่�งปี็ ต้องทำาให้เต็มที�
และทำาหน้าที�ให้ดี อีกป็ระสบการณ์ที�มคุีณค่า นั�นก็ค่อ การได้ไป็เยี�ยมสโมสร
อย่างเป็็นทางการ ดิฉันเริ�มต้นที�เขต 1 สโมสรโรตารีเกาะช่้าง-ตราด เป็็น
สโมสรแรก ทุกสโมสรน่ารักมาก เป็็นความป็ระทับใจอย่างยิ�ง ดิฉันได้พ้ดคุย
และส่�อสารแนวทางของป็ระธานโรตารีสากล โฮลเกอร์ คนัค และฟัง          
เร่�องราวความดีของคนดีศรีสังคม ทั�งหมดนี�ทำาให้การเยี�ยมสโมสรของดิฉัน
อิ�มเอมใจมากข่�น
 การจัดงานหาทุนของภาคฯ ค่อการจัดแข่งขันกอล์ฟเพ่�อหาทุน
มอบให้กับม้ลนิธิมีนำ�าใจให้ความรักเป็็นอีกหน่�งงานที�ได้รับความร่วมม่อจาก
สโมสร เป็็นสิ�งที�บ่งบอกว่าถ้ึาเราร่วมม่อกัน สิ�งที�ตั�งใจทำาก็จะสำาเร็จ นี�ค่อ
มิตรภาพที�งอกงาม
 สโมสรตา่งๆ ร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญป็ระโยช่น์มากมาย ในช่่วงคร่�ง
แรกของปี็โรตารีนี� แต่ความท้าทายก็เกิดข่�น มีการระบาดของ COVID-19 
ระลอก 2-3 ทำาให้กิจกรรมหลายกิจกรรมซ่ึ่�งเป็็นกิจกรรม การหาทุนต่างๆ 
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ผู้ลงานเด่นปีระจำปีี ภาค 3340

 ตลอดปี “เปิดแนวทัาง สร้างโอกาส” อันเป็นปีท่ีัโรตารี มีโอกาสประชุมนายก
รวมภาคอย่างพร้อมหน้าเพียงครั�งเดียว และจากนั�นตลอดปี เราก็ไม่มโีอกาสจัดประชุม
ใหญ่แบบเจอกันพร้อมหน้าดังเช่นเคย ด้วยเหตุของการระบาดของไวรัสท่ีัเรากำาลัง
เผชิญอยู่ท่ััวโลก

 ภาค 3340 ได้พยายามส่งเสริมให้แต่ละสโมสรในภาค ทัำากิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ แม้ว่าจะไม่เป็นโครงการใหญ่หรือ
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทัศก็ตาม แต่ขอให้เข้าถึงความต้องการของผู้ด้อย
โอกาสจริงๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ความลำาบากจากผลกระทับของไวรัส ทัำาให้เราได้
โครงการเด่นๆ ดังนี�

ด้านสมาชิิกภาพ
 1. มีจำานวนสมาชิก 1,415 คนเพ่ิมขึ�น 79 คน
 2. ก่อตั�ง Satellite Club 1 สโมสร คือ อี-คลับ ภาค 3340 มาบประชัน 
โดยสโมสรโรตารี อี-คลับภาค 3340

ด้านม้ลันิธิิโรตารี
 1. ยอดรวมการบริจาคทุักประเภทั 283,446 USD
 2. Global Grant โดยสโมสรในภาค 3340 เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ มี           
8 โครงการมูลค่า 475,412 USD

ของสโมสรซ่ึ่�งต้องมีการรวมตัวกันของผู้้้คน จำาเป็็นต้องงดไป็ด้วย แม้แต่โครงการ   
คนละคร่�ง ที�ภาค 3340 ทำาร่วมกับสโมสรมอบที�นอนลมและหน้ากากอนามัย เพ่�อมอบ
ให้กับผู้้้ป่็วยติดเตียงก็ต้องทำาอย่างระมัดระวัง
 ความท้าทายที�เกิดข่�น ทำาใหพ้วกเราโรแทเรียนต้องป็รับตัวเข้าส่้วิถีึชี่วิตแบบ
ใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เราก้าวผู่้านอุป็สรรคต่างๆ พวกเราเรียนร้้และป็รับตัว ดิฉัน
ดีใจที�ได้ร่วมทำางานกับป็ระธานและกรรมการฝ่่ายต่างๆ ผู้้้ช่่วยผู้้้ว่าการภาคที�เข้มแข็ง 
นายกสโมสรและมิตรโรแทเรียนในภาค 3340 รวมทั�งทีมงานของภาคฯ เคร่อข่ายของ
พวกเราเม่�อเรามารวมตัวกันและแลกเป็ลี�ยนความคิด แนวทางการทำางานและลงม่อ
ทำาความดี ความเสียสละของพวกเรา ย่อมทำาให้อุดมการณ์ Service above Self    
คงอย้่ตลอดไป็
 ถ่ึงแม้เวลาผู่้านไป็เหม่อนติดปี็ก แต่สิ�งที�คงอย้่ค่อมิตรภาพและผู้ลก็ค่อ       
การบำาเพ็ญป็ระโยช่น์เพ่�อผู้้้อ่�นขยายออกไป็ไม่สิ�นสุด
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ด้านโครงการบัำาเพ็ญประโยชิน์
 1.	โครงการ	“คนดี	ศรีสังคม” (Rotary Love Chain) มีวัตถุประสงค์ในการ  
คัดเลือกบุคคลผู้ประกอบอาชีพดีเด่น ตามบริการอาชีพในด้านธุรกิจและด้านวิชาชีพ ซ่ึง
มีการอุทิัศตนและทัำางานเสยีสละเพ่ือชุมชนและส่วนรวม เปน็ท่ีัประจักษ์ในชุมชน รวมทัั�ง
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรตารีและชุมชน เป็นโครงการท่ีัต้องการให้สโมสร
ในภาค เชิดชู สดุดี บุคคลท่ีัได้ทัำาความดเีพ่ือสังคมในแบบของปราชญช์าวบ้าน ไม่ว่าบุคคล
นั�นจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเพียงใด แต่หากมีคุณความดีท่ีัน่ายกย่อง ภาค 3340       
ก็ต้องการให้สโมสรถือโอกาสนี� ยกย่องเชิดชูบุคคลนั�นๆ ผ่านสโมสร เพ่ือประกาศให้สมาชิก
และบุคคลท่ััวไปได้รับทัราบการยกย่องนี� โดยเสนอช่ือเพ่ือรับเกียรติบัตรสูงสุดจาก             
ผู้ว่าการภาค 3340 ในการจัดกิจกรรมครั�งนี� มีสโมสรโรตารีในภาค 3340 ส่งบุคคลเข้ารับ
คัดเลือกทัั�งหมด 34 สโมสรจาก 64 สโมสร จำานวน 50 คน แบ่งเป็นสาขาด้านวิชาชีพ          
32 คน และสาขาด้านธุรกิจ 18 คน ภาคได้ดำาเนินการพิจารณาและได้คัดเลือกคนดี           
ศรีสังคมระดับภาค
 
 ในด้านวิชาชีพ 5 คน คือ
 1. นายสนธยา เท่ีัยงธรรม อายุ 43 ปี อาชีพ ครูจิตอาสา 
      โดยสโมสรโรตารีศรีสะเกษ นำาเสนอช่ือ
 2. นายอดิศักดิ� คุ้มแสง อายุ 30 ปี อาชีพ วินมอเตอร์ไซค์ 
     โดยสโมสรโรตารีสัตหีบ นำาเสนอช่ือ
 3. MR.Hans Van Geffen อายยุ 70 ปี อาชีพ ครูอิสระ 
     โดยสโมสรโรตารีหมากแข้ง นำาเสนอช่ือ
 4. นายสอ้อย ม่ิงไธสงค์ อายุ 56 ปี อาชีพ ช่างภาพอิสระ 
     โดยสโมสรโรตารีเมืองขลุง นำาเสนอช่ือ
 5. นายชลกร กรีวัชรินทัร์ อายุ 53 ปี อาชีพ ช่างภาพอิสระ
      โดยสโมสรโรตารีจันทับูร นำาเสนอช่ือ

 และคนดีศรีสังคมด้านธุรกิจ 2 คน คือ
 1. นายกำาพล เจริญขจรกุล อายุ 60 ปี อาชีพ ธุรกิจท่ัองเท่ีัยว
                โดยสโมสรโรตารีเกาะช้าง นำาเสนอช่ือ
 2. นายพงษ์ศักดิ� เอกเดชาพงศ์ อายุ 49 ปี อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
                โดยสโมสรโรตารีอุบลราชธานี นำาเสนอช่ือ

2.	โครงการอบัรมเชิิงปฎิิบััติการด้านการตลัาดแลัะการข้ายสินค้าออนไลัน์
 Area of Focus: Economic and Community Development เน่ืองจาก
ในปัจจุบันนี� การขายของออนไลน์หรือทัำาธุรกิจโดยใช้อินเตอร์เน็ตนั�นเติบโตขึ�นอย่าง      
ต่อเน่ืองและมีแนวโน้มสูงขึ�นเร่ือยๆ อันเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรโรตารีมิตรภาพ
ขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทัยาลัยขอนแก่น และสำานักงานเขตพื�นท่ีั
การศกึษามัธยมศึกษาขอนแกน่ เขตท่ีั 25 ซ่ึงทัางสโมสรฯ มีแนวคิดท่ีัจะทัำาใหค้นในชุมชน 
มีรายได้เพ่ิมขึ�น มีอาชีพใหม่และมีความรู้ใหม่ จึงทัำาให้เกิดโครงการนี�ขึ�น เป็นการเชิญผู้มี
ความรู้ด้านการทัำาการตลาดบน online และผู้เช่ียวชาญการใช้โปรแกรมส่ือ online มา
เป็นผู้ให้ความรู้พร้อมกับการฝึักปฎิบัติ

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 16-21 ปี โดยมีระดับการศึกษาท่ีั
มัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี หลังจากได้รับการอบรมแล้วทุักคนมีความรู้
เพ่ิมขึ�นมาก พร้อมท่ีัจะนำาความรู้ท่ีัได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไป
ในอนาคต
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3.	กิจกรรมวัน	“มีนำ้าใจ	ให้ความรัก”
 เป็นกิจกรรมเพ่ือฉลองครบรอบการก่อตั�งโรตารี ในวันท่ีั 23 กุมภาพันธ์ ของทุักปี โดย
ในปีนี� ภาค 3340 ส่งเสริมให้ทุักสโมสรในภาคทัำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยขน์อย่างพร้อมเพียง
โดยคณะกรรมการมูลนิธิมีนำ�าใจให้ความรัก โดยมี อผภ.สุรัตน์ บัววัน เป็นประธาน ได้กำาหนด
ให้มีการส่งกิจกรรมท่ีัทัำาเข้าประกวดระดับภาค โดยมีถ้วยรางวัลใหญ่เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
“มีนำ�าใจ ให้ความรัก” PRIP.พิชัย รัตตกุล ซ่ึงสโมสรท่ีัได้รับถ้วยรางวัลนี� คือสโมสรโรตารี         
หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี�ยังมีถ้วยรางวัลอ่ืนๆ อีก 4 ถ้วยรางวัล อันได้แก่ ถ้วย    
อผภ.สุรัตน์ บัววัน สโมสรท่ีัได้รับคือสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น, ถ้วย ผวภ.วิมล คชินทัักษ 
สโมสรท่ีัได้รับคือสโมสรโรตารีจันทันิมิต, ถ้วย อผภ.รัฐประทีัป กีรติอุไร สโมสรท่ีัได้รับคือสโมสร
โรตารีจันทับูร และถ้วย อผภ.สุวรรณ สรรภาภรณ์ สโมสรท่ีัได้รับคือสโมสรโรตารีชุมแพ

4.	โครงการมอบัเตียงลัม	สำาหรับัผู้้้ป่วยติดเตียงท่ีึยากไร้
 ปัจจุบันในชุมชนต่างๆ ท่ััวประเทัศมีผู้ป่วยติดเตียงจำานวนมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัย คือเกิดจากอุบัติเหตุสมองกระทับกระเทืัอนหรือโรคภัยต่างๆ เช่น โรคเส้นเลือด        
ในสมอง อัมพาต อัลไซเมอร์ และเพ่ือเป็นการบรรเทัาทุักข์แก่ผู้ป่วย อุปกรณ์ท่ีัจะช่วยผู้ป่วยให้
มีคุณภาพชีวิตในบั�นปลายให้ดีขึ�นได้คือ ท่ีันอนลมเพ่ือป้องกันการเกิดแผลกดทัับน่ันเอง
 โครงการนี�จึงเกิดขึ�นโดยความร่วมมือระหว่างภาค 3340 โรตารีสากล และสโมสร
โรตารีในภาค 3340 จำานวน 53 สโมสร ใช้เงินสมทับคนละคร่ึงกับทัางภาค สโมสรท่ีัต้องการ
ร่วมจะแจ้งจำานวนความต้องการมายังทัางภาค พร้อมชำาระค่าท่ีันอนลมมูลค่า 2,000 บาทั/ชิ�น 
(ซ่ึงเป็นเงินคนละคร่ึงโดยภาคจะออกอีก 2,000 บาทั) พร้อมกันนี� ท่ัานผู้วา่ฯ ได้สมทับหน้ากาก
อนามัยให้กับทุักสโมสร เพ่ือนำาไปแจกกับผู้ป่วยหรือประชาชนท่ีัอยู่ในชุมชนนั�นๆ อีกจำานวน 
31,000 ชิ�น โครงการนี�ได้รับความสนใจเข้าร่วมถึง 53 สโมสร ซ่ึงถือว่าเป็นโครงการท่ีัเข้าถึง
ชุมชนไดดี้ทีัเดียว รวมเปน็การจดัซื�อท่ีันอนลมใหส้ำาหรบัผู้ป่วยติดเตียงทัั�งสิ�น จำานวน 379 เตยีง 
และหน้ากากอนามัย จำานวน 31,000 ชิ�น เพ่ือกระจายไปยังสโมสรต่างๆ ในภาคท่ีัสนใจจะร่วม
ทัำากิจกรรมได้ดำาเนินการสำารวจความต้องการในชุมชน อันเป็นการจะได้ช่วยเหลือบรรเทัา  
ความลำาบากของผู้ป่วยยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีัดีขึ�น

ด้านภาพลัักษณ์สาธิารณะ
 1. ส่งภาพเข้าประกวด People of Action ในระดับโซนได้อันดับท่ีั 2 โดยสโมสร
โรตารพีนัสนิคม ซ่ึงภาพท่ีัได้รางวลัมีจุดเร่ิมต้นเกิดขึ�นเม่ือสโมสรไปเลี�ยงอาหารและมอบพดัลม
ให้กับโรงเรียนบ้านทัรายมูล อ.พนัสนิคม หลังทัานอาหารเสร็จ ซ่ึงเด็กทุักคนก็จะรีบๆ แปรงฟัน
ให้เสร็จๆ ไป สโมสรจึงนำาเหตุการณ์นี�มาทัำาโครงการท่ีัใช้ช่ือโครงการว่า “โครงการฟันดี ด้วย
ตัวเรา” โครงการเป็นการเข้าไปให้ความรู้เร่ืองการแปรงฟันท่ีัถูกวิธี โดยการใช้ความรู้วิธีแปรง
ฟันจากหมอฟันจริงๆ พร้อมแจกแผ่นพับจากทัันตแพทัย์ท่ีัให้มา ด้วยแนวทัางท่ีัว่า ฟันและช่อง
ปากก็เหมือนประตูบ้าน ถ้าประตูพัง ขโมยก็เข้าบ้าน ถ้าเด็กได้แปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วจะทัำาให้
เด็กมีสุขภาพช่องปากท่ีัดี
 2. การจัดหาทุันของภาคฯ โดยการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพ่ือมอบให้กับมูลนิธิ    
มีนำ�าใจให้ความรัก
 ด้วยมูลนิธิ “มีนำ�าใจ ความรัก” อยู่คู่กับภาค 3340 ของเรามายาวนานร่วม 10 ปี ด้วย
ความริเร่ิมและมีวิสัยทััศน์ของผู้นำาภาคฯ แต่ทัำาอย่างไรท่ีัจะทัำาให้มูลนิธิท่ีัเรามีอยู่แล้ว สามารถ
ท่ีัจะดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนสโมสรโรตารีในภาคของเราได้มากขึ�น              
ทัำาอย่างไรท่ีัจะหาเงินทุันเข้ามาเพ่ิมเติมในมูลนิธิฯ เพ่ือให้ก้าวเดินต่อไปอย่างม่ันคง และเกิด
ความร่วมมือร่วมใจกันของมวลมิตรโรแทัเรียนในภาค การจัดกอล์ฟการกุศลจึงได้เกิดขึ�น โดย
จัดการแข่งขันในวันท่ีั 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟเข่ือนอุบลรัตน์ เป็นการแข่งขัน
แบบนับคะแนนมีแต้มต่อ 18 หลุม เพ่ือหารายได้มอบให้กับมูลนิธิมีนำ�าใจให้ความรัก และเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสโมสรโรตารี ในการจัดกิจกรรมครั�งนี�ได้ยอดเงินเพ่ือ      
นำาเข้าบริจาคถึง 569,916 บาทั นอกจากนี�ยังได้มีการจัดหาทุันในงานประชุมระหว่างเมือง มี
รายได้ 100,000 บาทั รวมมอบเงินให้กับมูลนิธิ “มีนำ�าใจ ให้ความรัก” จำานวน 669,916 บาทั
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อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พสุวรรณภ้มิ

มิตรโรแทเรียนทุกท่านคะ

 ในที�สุด นิตยสารโรตารีฉบับสุดท้ายของป็ีโรตารี 
2020–2021 ก็มาถ่ึง ในขณะที�โควิด-19 ยังไม่ยอมจะจาก
ป็ระเทศเราไป็ง่ายๆ ภาพกิจกรรมโรตารีในช่่วงนี�จ่งแทบไม่มี
เลย นอกจากภาพผู้้้คนเรียงกันอย่้เป็็นช่่องๆ ในการป็ระชุ่ม 
Zoom 
 เน่�อหาฉบับนี� จ่งขอส่งท้ายกันด้วยการสรุป็ผู้ลงาน 
4 ใน 6 เร่�องของ 6 Areas of Focus (การสร้างสันติภาพและ
ป้็องกันข้อขัดแย้ง การป้็องกันและรักษาโรค นำ�า สุขาภิบาลและ
สุขอนามัย สุขภาพของแม่และเด็ก การศ่กษาขั�นพ่�นฐานและ
การร้้หนังส่อ การพัฒนาเศรษฐกิจชุ่มช่น) ซ่ึ่�งเป็็นที�ทราบกัน
ดีแล้วว่าในปี็โรตารีหน้า เราจะมีเพิ�มข่�นมาอีก 1 Area ค่อเร่�อง
ของสิ�งแวดล้อม เชิ่ญติดตามนะคะว่าในปี็ที�ทำากิจกรรมค่อนข้าง
ยากลำาบากนั�น ภาค 3350 ได้ดำาเนินการอะไรไป็บ้าง
 ด้วยความเป็็นห่วงสุขภาพของทุกท่านค่ะ ขอให้ยัง
คงเคร่งครัดต่อการใช้่ชี่วิตป็ระจำาวัน และได้ฉีดวัคซีึ่นป้็องกัน 
โควิดกันตามความป็ระสงค์ของแต่ละท่านนะคะ

มิตรโรแทเรียนที�รัก 
 ปี็ โรตารีเปิิดแนวทาง สร้างโอิกาส เป็็นปี็ที�พวกเราจะจดจำาไป็อีก
นานในหลายๆ เร่�อง สิ�งท้าทายที�เกิดข่�นทำาให้เราต้องป็รับตัวและพัฒนาเพ่�อ
ก้าวข้ามปั็ญหาอุป็สรรคต่างๆ ถ่ึอเป็็นโอกาสที�ได้เรียนร้้วิถีึใหม่ การใช้่
เทคโนโลยเีข้ามาช่่วยในการบริหารสโมสรและบรรลุกิจกรรมตามเป้็าหมายที�
ตั�งไว้
 ผู้ลงานของสโมสรในภาค 3350 ณ วันที� 24 มิถุึนายน 2564           
พอสรุป็ได้คร่าวๆ ดังนี� 
 1. ก่อตั�งสโมสรโรตารีใหม่ 4 สโมสร ค่อ Loyalty และ Metro 
Yangon ในป็ระเทศพม่า Saigon และ Saigon International ในป็ระเทศ
เวียดนาม
 2. จำานวนสมาชิ่กโรแทเรียน 3,106 คน (เพิ�มข่�น 246 คน)
 3. ก่อตั�ง Satellite Club ใหม่ 1 สโมสร ค่อ ราช่เทวี-ทองหล่อ 
Satellite Club
 4. ก่อตั�งสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ 4 สโมสร 
 5. ยอดรวมการบริจาคทุกป็ระเภท 755,580.14 USD 
 6. Global Grant ที�อนุมัติตั�งแต่วันที� 1 กรกฎาคม 2563 ถ่ึงปั็จจุบัน 
ม้ลค่ารวม 5,058,571.- USD หร่อป็ระมาณมากกว่า 157 ล้านบาท
 ผู้ลงานดังกล่าวข้างต้นเป็็นผู้ลงานส่วนใหญ่  ซ่ึ่�งคาดว่าเม่�อสิ�นปี็ 
โรตารีท่านจะได้รับทราบข้อม้ลทั�งหมดจากรายงานในงานป็ระชุ่มใหญ่ภาค
ป็ระจำาปี็ (District Conference) 
 ดิฉันขอขอบพระคุณ คณะกรรมการภาคที�กรุณาสนับสนุน           
การทำางานของสโมสร ขอบพระคุณท่านนายกสโมสรที�ทำาหน้าที�ผู้้้นำาและ
ทำางานร่วมกับสมาชิ่กบำาเพ็ญป็ระโยช่น์เพ่�อชุ่มช่นและเยาวช่น 
 การบริการเหน่อตนของท่านทั�งหลาย เป็็นการมอบโอกาสให้แก่
ผู้้้รับอีกมากมาย เพราะ โรตารีเปิิดแนวทาง สร้างโอิกาส 

ผู้วภ.สมศร่ เมฆธน ปีี 2563-2564 



อน.ศ.ด้ร.อรุณ์ บ่างตระกูัลนนท์ี่
สัโมสัรโรตาร่ลาด้พร้าว
ปีระธิานคณ์ะอนุกัรรมกัารสันับสันุนกัารศึกัษาขัั้�นพ้�นฐาน

 ในปี็นี�เป็็นปี็แห่งการทำางานบริการที�มีความท้าทาย ด้วย
การแพร่ระบาดของเช่่�อไวรัสโคโรน่า 2019 การบำาเพ็ญ
ป็ระโยช่น์ในด้านการสนับสนุนการศ่กษาแบบ New normal 
จ่งเป็็นไป็ตามความสมัครใจ มีความสุขทั�งผู้้้ให้บริการและ

ผู้้้รับบริการ ด้วยทีมงานคณะอนุกรรมการทุกท่านต่างมีความมุ่งมั�นตั�งใจในการขยาย
ผู้ลการบริการตามโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่องทุกมิติ ซ่ึ่�ง อน.ดร.สุมาลัย กองแก้ว 
ได้จัดทำาชุ่ดฝึ่กทักษะการอ่าน การเขียน ตามโครงการเพ่�อแก้ปั็ญหาเยาวช่นในชุ่มช่น
เขตลาดพร้าว โดยได้รับความร่วมม่อจากชุ่มช่นโรตารีเลิศอุบล 4 และคร้จิตอาสา 
สมาช่กิสโมสรโรตารลีาดพร้าว ร่วมแรงร่วมใจกับผู้้้ป็กครองในการฝ่กึทักษะให้นักเรียน
ที�สนใจอย่างต่อเน่�องตั�งแต่ปี็ 2560 เป็็นต้นมา และให้บริการสำาหรับสโมสรโรตารีทั�ง
ในภาค 3350 และต่างภาคเพ่�อช่่วยแก้ปั็ญหาเยาวช่นไทยในระดับการศ่กษา                 
ขั�นพ่�นฐานที�มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยไม่คล่องตามเกณฑ์ของ
หลักส้ตรกระทรวงศ่กษาธิการ
 คณะอนุกรรมการสนบัสนุนการศ่กษาขั�นพ่�นฐานจ่งนำามาเป็็นนโยบายขยาย
ผู้ลโครงการให้แพร่หลายสำาหรับผู้้้สนใจ ทุกสโมสร ทุกโรงเรียนที�ขอรับการบริการ 
ตลอดปี็ และยังมีแนวทางที�ให้บริการสำาหรับเยาวช่นอาสาสมัครเป็็นคร้จิตอาสา         
ในชุ่มช่นเพ่�อพี�สอนน้องอ่านหนังส่อในชุ่มช่น สำาหรับสโมสรโรตารีพญาไทได้นำา
โครงการนี�ไป็ใช้่ในโรงเรียนวัดไผู่้ตัน
 นย.ภัทรวดี ศรีทองใบ นำาทีมคร้จิตอาสาสโมสรโรตารีลาดพร้าวร่วมฝึ่กทักษะ
การอ่านการเขียนให้นักเรียนที�มีปั็ญหา โดยการสำารวจจากชุ่มช่นโรตารีคอยรดุดิน โดย
การสนับสนุนของสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออกเม่�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2564 เป็็น
กิจกรรมที�ได้ร่วมม่อกับชุ่มช่นในการแก้ปั็ญหาเยาวช่นในระดับการศ่กษาขั�นพ่�นฐาน 
อีกแนวทางหน่�งที�จะช่่วยสนับสนุนและพัฒนาทักษะการใช้่ภาษาไทย อันเป็็นภาษา
ป็ระจำาช่าติและต่อยอดเสริมทักษะการศ่กษาในสาขาอ่�นๆ อีกด้วย ทั� งนี�                                    
คณะอนุกรรมการได้เล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาเยาวช่นไป็ส่้อาชี่พของสโมสร
โรตารีสายไหม จ่งได้ป็ระสานความร่วมม่อจากสมาชิ่กสโมสรโรตารีลาดพร้าว สโมสร
โรตารีสายไหม สโมสรโรตารีในภาค 3350 และผู้้้สนใจให้การสนับสนุนทุนการศ่กษา
นักเรียนเข้าร่วมโครงงานไป็ส่้อาชี่พของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาลัย 75 เฉลิมพระเกียรติ 
จำานวน 52 ทุน ในวันที� 19 มีนาคม 2564 และให้บริการด้านการศ่กษาในห้องสมุด
ศ้นย์การเรียนร้้ในชุ่มช่นโรตารีเทพทิพย์นิเวศน์ในอุป็ถัึมภ์สโมสรโรตารีสายไหมตลอด
ปี็แห่ง “โรตารีเปิิดแนวทาง สร้างโอิกาส”

(2 ภาพบน) ฝึึกทักษะการอ่ิานการเขีียนนักเรียน
โรงเรียนบ้้านลิำาต้นกล้ิวย เขีตหนอิงจัอิก กรุงเทพมหานคร
(2 ภาพกัลาง) อิน.ดร.อิรุณ บ่้างตระกูลินนท์ แลิะทีมสมาชิิก
สโมสรโรตารีลิาดพร้าว นำาทีมฝึึกทักษะการอ่ิานการเขีียน 
ณ โรงเรียนอิอินใต้วิทยา อิ.สันกำาแพง จั.เชีิยงใหม่
(ภาพล่าง) มอิบ้ทุนการศึึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิิมพระเกียรติ
เขีตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ผู้วภ.สมศร่ เมฆธน ปีี 2563-2564 
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อน.ธินัญญ์ธัิชิ อิที่ธิิวัฒนะวาณิ์ชิ 
สัโมสัรโรตาร่เจริญนคร
ปีระธิานคณ์ะอนุกัรรมกัารพัฒนาเศรษฐกิัจชุิมชิน
 โครงการคลังเวลาโรตารี (Rotary Time Bank) มี                  
แนวความคิดเกิดข่�นมาในโรตารีตั�งแต่ป็ลายปี็ 2561 ด้วย               
ความคิดที�จะสร้างสังคมที�มีการช่่วยเหล่อ แบ่งปั็น ลดการพ่�งพา
เงินตรา ส่งเสริมให้ชุ่มช่นด้แลซ่ึ่�งกันและกันดัวยการแลกเป็ลี�ยน
ทักษะ ความช่่วยเหล่อ การบริการขั�นพ่�นฐาน และสามารถึสะสม
เวลาไว้ได้เสม่อนเราออมเงินในบัญชี่ธนาคาร เม่�อยามจำาเป็็นที�

ต้องการได้รับความช่่วยเหล่อก็สามารถึเบิกเวลามาใช้่ได้ โอนไป็ช่่วยผู้้้อ่�นก็ได้ นำาไป็ส่้              
การสร้างเคร่อข่ายทางสังคมที�เข้มแข็งในการด้แลซ่ึ่�งกันและกัน ลดภาระครอบครัว              
ลดภาระช่าติ เคร่อข่ายเหล่านี�เรียกว่า “คลังเวลา”
 ตลอดเวลาที�ผู่้านมา ปี็ 2562-2563 เราได้ทดสอบและพัฒนา software บน         
ม่อถ่ึอของเราในภาคสนามหลายสิบครั�งในชุ่มช่นยานนาวา ชุ่มช่นบ้านไร่ที�จังหวัดเพช่รบ้รณ์ 
ชุ่มช่นดินแดง ชุ่มช่นลาดพร้าว ชุ่มช่นคอนโด สถึานศ่กษา เพ่�อรับทราบถ่ึงปั็ญหาการใช้่งาน 
และพัฒนา software ของเราจนใช้่ง่ายข่�นในปั็จจุบัน 
 ในปี็นี� ภาค 3350 ได้บรรจุเร่�อง คลังเวลาโรตารี Rotary Time Bank ให้อย้ใ่น
คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุ่มช่น ของคณะกรรมการบริการชุ่มช่น ซ่ึ่�งมี                             
อผู้ภ.ทนงศักดิ� พงษ์ศรี เป็็นป็ระธาน และในปี็ 2564-2565 นี� จะได้รับการยกระดับเป็็น
คณะอนุกรรมการคลังเวลาของคณะกรรมการบริการชุ่มช่น จ่งได้ขอความร่วมม่อไป็ยังนายก
และคณะกรรมการสโมสรให้บรรจุโครงการ Rotary Time Bank ไว้ใน Club Plan และ
แต่งตั�งผู้้้ด้แลโครงการป็ระจำาสโมสร เพ่�อด้แลขับเคล่�อนโครงการอย่างมีป็ระสิทธิภาพ โดย
ส่งเสริมให้สมาชิ่กสโมสรมาเป็็นสมาชิ่กคลังเวลา เรียนร้้การใช้่ให้เข้าใจและเผู้ยแพร่ต่อ       
แก่ชุ่มช่น
 ในคลังเวลายังมีระบบการจับค่้ผู้้้ขอรับบริการและผู้้้ให้บริการ จ่งสามารถึใช้่กับ
การจับค่้ผู้้้ซ่ึ่�อผู้้้ขายในอาชี่พสายต่างๆ ของโรแทเรียนได้ เป็็นการส่งเสริมอาชี่พโรตารีด้วย 
โรแทเรียนกว่า 8,000 คนในป็ระเทศไทยค่อขุมพลังอันมหาศาล พวกเราล้วนมีทักษะอาชี่พ
ที�สามารถึซ่ึ่�อขาย แลกเป็ลี�ยน ช่่วยเหล่อกัน ขออย่าได้มองข้ามโอกาสใช้่ป็ระโยช่น์จาก
โครงการนี� โดยเม่�อกรอกป็ระเภทอาชี่พในช่่อง “อาชี่พ” ตอนสมัคร เม่�อมีสมาชิ่กอ่�น search 
ในป็ระเภทบริการที�ช่่�อว่า “อาชี่พของสมาชิ่ก” ระบบจะแสดงรายช่่�อ หาอาชี่พที�ตรงกับที�
ผู้้้สมัครแจ้งไว้ ทำาให้เกิดการจับค่้การค้า
 ทางภาค 3350 ขอเชิ่ญช่วนโรแทเรียนทุกท่านให้สมัครคลังเวลา Rotary Time 
Bank เรียนร้้การใช้่ให้เข้าใจและเผู้ยแพรแ่ก่ชุ่มช่น เพราะโครงการนี�จะสำาเร็จได้ด้วยพวกเรา
ช่าวโรแทเรียน เริ�มจากการสมัครแล้วใช้่งานทันทีไม่รีรอ สามารถึศ่กษารายละเอียดและวิธี
ใช้่ Rotary Time Bank software ได้ที�
 1.ช่่อง YouTube: Rotary Time Bank 
 2.Facebook: Rotary Time Bank
 3.สมัครและใช้่งานด้วย www.timebank-rotary.org
 หร่อติดต่อสอบถึามมายังกรรมการคลังเวลา: นยล.ดร.เมธ์วดี 0814410556, 
อน.ธนัญญ์ธัช่ (นิรมิต) Tel/Line 0869901066, อน.รุจิรา 0955199451

นยกั.สุัมาล่ อุ่นพงศ์เจริญสุัขั้ สัโมสัรโรตาร่เม้องเพชิรบูรณ์์
ปีระธิานคณ์ะอนุกัรรมกัารจัด้หานำ�าสัะอาด้
   คณะอนุกรรมการจัดหานำ�าสะอาดในปี็นี� ได้แบ่งป็ระเภท
ของนำ�าออกเป็็น นำ�าที�ใช้่ในการเกษตร (ธนาคารนำ�า) และนำ�าบริโภค
กิจกรรมของเราเน้นที�เร่�องแรกค่อธนาคารนำ�า เพ่�อเก็บนำ�าไว้ใต้ดิน 
เป็็นการแก้ปั็ญหาเร่�องของภัยแล้งและนำ�าท่วม 
   ธนาคารนำ�ายังแบ่งออกได้เป็็น 2 ระบบค่อ ระบบเปิ็ดและ
ระบบปิ็ด เราเน้นให้ช่าวบ้านทำาตามแนวคิดของพ่อหลวง             



รัช่กาลที� 9 ค่อ ให้มีบ่อเหม่อนขนมครก เป้็าหมายของเราจ่งเป็็นการเน้นให้ทำาบ่อเก็บนำ�ากัน         
ทุกบ้าน เป็็นแบบระบบปิ็ด ซ่ึ่�งใน 1 บ่อแบบนี�จะซ่ึ่มนำ�าฝ่นได้ 6,000 ลิตรต่อชั่�วโมง และมีรัศมี
ทำาความชุ่่มช่่�นให้ดิน 250 เมตรรอบบ่อ
 ตัวอยา่งการทำาโครงการธนาคารนำ�าใต้ดินแบบปิ็ดในปี็นี�ค่อ ที�ชุ่มช่น RCC บ้านไร่ อ.เม่อง 
จ.เพช่รบ้รณ์ โดยสโมสรโรตารีเม่องเพช่รบ้รณ์ เป็็นการแก้ไขปั็ญหาขยะจากขวดพลาสติกและ
ปั็ญหานำ�าท่วมนำ�าแล้งเพ่�อชุ่มช่นจำานวน 210 ครวัเร่อน โดยเริ�มทำาที�ศ้นยก์ารเรียนร้้เกษตรอนิทรีย์ 
459 โดยความร่วมม่อของกลุ่ม RCC กลุ่มโรทาแรคท์ชุ่มช่น รวมทั�งพระสงฆ์์ในชุ่มช่นบ้านไร่ด้วย
 เน่�องจากบรเิวณนั�นเป็็นที�ตำ�าในพ่�นที�เกษตรของช่าวบา้นจ่งเกดิปั็ญหานำ�าท่วมนำ�าขังใน
ฤด้ฝ่น และเม่�อถ่ึงฤด้แล้ง ก็มีนำ�าไม่เพียงพอใช้่ในการเกษตร ทำาให้ช่าวบ้านในชุ่มช่นบ้านไร่            
เด่อดร้อน คณะกรรมการเราเน้นเร่�องเศรษฐกิจพอเพียงจ่งได้เปิ็ดรับบริจาคขวดนำ�าพลาสติกที�ใช้่
แล้วเป็็นการลดปั็ญหาขยะ เพ่�อให้ช่าวบ้านนำามาใช้่ป็ระโยช่น์ทำาธนาคารนำ�าใต้ดินแบบปิ็ดในพ่�นที�
เกษตรของตนเอง เพ่�อช่่วยไม่ให้เกิดนำ�าท่วมนำ�าขังในฤด้ฝ่นเพราะไม่มีที�ระบายนำ�า และเพ่�อ              
แก้ปั็ญหาขาดนำ�าใช้่เพ่�อการเกษตรในฤด้แล้ง

(สามารถึศ่กษาเร่�องของธนาคารนำ�าใต้ดินเพิ�มเติมได้จาก QR Code ที�แนบมานี�)

อน.ศุภชัิย หาญส้ับสัาย 
สัโมสัรโรตาร่บางเขั้น
ปีระธิานคณ์ะอนุกัรรมกัารส่ังเสัริมสัันติภาพ 
  ในปี็นี�งานส่งเสริมสันติภาพของสโมสรในภาค 3350 มีกิจกรรม
แนวใหมที่�น่าสนใจหลายโครงการ ไมว่่าจะเป็็นโครงการในร้ป็แบบใหม่
จากสโมสรโรตารพีระนครและสโมสรโรตารยีานนาวา รวมทั�งยังเป็็นปี็
ที�มีการส่งเสริมการให้ความร้้ด้านสันติภาพกับช่าวโรแทเรียนอีกด้วย 
 โครงการของสโมสรโรตารีพระนครค่อ ได้ร่วมกับสำานักงานเขต

พระนครและศ้นย์สันติภาพโรตารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการป็ระชุ่มเชิ่งป็ฏิิบัติการ              
“ส่งเสริมสันติภาพ เพ่�อชุ่มช่นพระนคร” ใหกั้บผู้้้นำาชุ่มช่น 50 ท่าน จาก 20 ชุ่มช่นในเขตพระนคร 
โดยมี ดร.วิฑ้รย์ วิริยะสกุลธรณ์ รองผู้้้อำานวยการศ้นย์สันติภาพโรตารี มาให้ความร้้โดยตรง นำา
การทำาเวิร์คช็่อป็ ระดมสมอง แยกแยะปั็ญหาที�เกิดข่�นในชุ่มช่น นำาเสนอวิธีการแก้ป้็องกันเพ่�อ
ส่งเสริมสันติภาพในชุ่มช่น ป็รากฏิว่าได้รับความสนใจจากทั�งโรแทเรียน เยาวช่นในเคร่อข่าย    
พระภิกษุ ทางเขตพระนครและผู้้้นำาชุ่มช่นเป็็นอย่างมาก นับว่าเป็็นโครงการที�แป็ลกใหม่ในการนำา
องค์ความร้้ระดับนานาช่าติมาป็ระยุกต์กับระดับชุ่มช่น โดยมีสโมสรโรตารีเป็็นผู้้้ริเริ�ม และเม่�อ
ชุ่มช่นมีความร้้ในการส่งเสริมสันติภาพและการจัดการข้อขัดแย้งแล้ว ชุ่มช่นสามารถึอย้่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและลดความขัดแย้งให้น้อยลง เสม่อนวัคซีึ่นที�ได้ฉีดเพ่�อป้็องกันโรคภัยที�จะ           
เข้ามาในอนาคต 
  ส่วนสโมสรโรตารียานนาวา ได้นำาหลักการส่งเสริมสันติภาพด้วยการป็้องกัน               
ความขัดแย้งที�อาจเกิดข่�นได้ในอนาคต ด้วยการเข้าถ่ึงชุ่มช่นคนไทยพลัดถิึ�น อำาเภอทับสะแก 
จังหวัดป็ระจวบคีรีขันธ์ นำาสิ�งของจำาเป็็น เช่่น รถึเข็นวีลแช่ร์ เคร่�องวัดความดัน สิ�งของอุป็โภค
บริโภคไป็มอบให้เพ่�อเป็็นการบรรเทาความทกุข์ของคนไทยพลัดถิึ�นกลุ่มนี� และเพ่�อยังชี่พพร้อม
ทั�งให้มีกำาลังใจต่อส้้เพ่�อให้ได้สัญช่าติไทยต่อไป็ ทั�งนี�คนไทยที�ไร้สัญช่าติต้องพิส้จน์เพ่�อให้ได้
สัญช่าติไทยและทำาบัตรป็ระช่าช่น เพราะในช่่วงเวลาที�คนไร้สัญช่าติยังไม่ได้รับสิทธิ�หร่อ              
การคุ้มครองทางกฎหมาย จะสุ่มเสี�ยงกับการเอารัดเอาเป็รียบ ถ้ึกละเมิดสิทธิ�หลากหลายร้ป็แบบ 
แม้เด็กจะมีโอกาสทางการศ่กษาแต่ก็ไม่ได้รับการรับรอง และการหางานทำาก็ถ้ึกเอาเป็รียบ         
ได้ง่าย จ่งนับว่าเป็็นโครงการที�ได้ป็ระโยช่น์ เป็็นแรงบันดาลใจให้มิตรโรแทเรียนค้นหาแนวทาง
ใหม่ๆ ให้กับสันติภาพในชุ่มช่น 
 ปี็นี� มิตรโรแทเรียนมีโอกาสได้เรียนร้้หลักส้ตรสันติภาพเชิ่งบวก (Positive Peace) 
จากสถึาบันการศ่กษาสันติภาพเชิ่งบวกโรตารี ซ่ึ่�งก่อตั�งโดยโรตารีสากลกับทางพันธมิตร IEP 
(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE) ผู่้านคอร์สออนไลน์ สามารถึเรียนที�บ้านโดยไม่ต้อง
พบป็ะกันได้ โดยสมัครและเริ�มเรียนได้ที� www.rotarypositivepeace.org ทั�งยังมี
ป็ระกาศนียบัตรให้ทุกท่านที�เรียนครบหลักส้ตร ถ่ึอได้ว่าเป็็นโอกาสที�ดีในช่่วงที�ต้องทำางานที�บ้าน
เน่�องจากโควิด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพ่�อนโรแทเรียนได้เป็็นอย่างดี 



มวลมิตรโรแทัเรียนท่ีัรักทุักท่ัาน
 ในช่วงนี� เป็นช่วงท่ีัสถานการณ์การระบาดของ COVID-19            
ได้กลับมาระบาดอีกรอบหน่ึง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีัผู้คนมีความวิตกกังวลเป็นอย่าง
มาก วิถีชีวิตของผู้คนท่ีักำาลังจะกลับมาสู่ปกติต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์ 
New Normal อีกครั�งหน่ึง กิจกรรมต่างๆ ของโรแทัเรียนก็เช่นกัน 
กำาหนดการจัดกิจกรรมและงานของภาค ก็จำาเป็นต้องปรับเปล่ียนหรือเล่ือน
ไป ขอให้ทุักท่ัานได้ติดตามข่าว กำาหนดการต่างๆ ของภาคอย่างใกล้ชิด
 อย่างไรก็ดี การระบาดของ COVID-19 ก็เป็นโอกาสให้พวกเรา
ชาวโรตารไีด้ทัำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน ์บริการชุมชน ในดา้นการป้องกัน
และรักษาโรคกันมากขึ�น เห็นได้จากการส่งมอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ รวมทัั�ง 
หน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานของรัฐมากยิง่ขึ�น รวมทัั�งกิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ พวกเราก็ยังได้ดำาเนินการได้อย่างปกติภายใต้
สถานการณ์ New Normal 
 เพ่ือนโรแทัเรียนท่ีัรักทุักท่ัาน ช่วงนี�ก็เป็นช่วงสุดท้ัายของการ
ปฏิบัติหน้าท่ีัของการเป็นผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ซ่ึงกำาลังจะหมด
วาระของปี 2563 - 2564 ปีแห่ง “โรตารีเปิดแนวทัาง สร้างโอกาส” เปล่ียน
ถ่ายอุดมการณ์ของโรตารี ไปเป็นปีแห่ง “โรตารเีปล่ียนชีวิต ด้วยจิตบริการ” 
ในปี 2564 - 2565 ภายใต้ผู้นำาภาค 3360 โรตารีสากล  ผวภ.จิระยุทัธ – 
โรตารีแอนน์กฤษติกาญณ์ หิรัณยวัฒน์ เราจะได้ทัำางานเป็นทีัมท่ีัยอดเยี่ยม
ด้วยกัน
 ท้ัายท่ีัสุดนี� ผมขอขอบพระคุณเพ่ือนโรแทัเรียน คู่ครองท่ีัรัก        
ทุักท่ัาน ขอขอบพระคุณอดีตผู้ว่าการภาค คณะกรรมการตำาแหน่งต่างๆ   
ในปีบริหาร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นายกสโมสร มวลมิตรโรแทัเรียนต่างภาค 
เจ้าหน้าท่ีัศูนย์โรตารีในประเทัศไทัย ตลอดจนสมาชิกในสโมสรทุักท่ัาน ท่ีั
ได้ร่วมกันสรรสร้างกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน ของสังคม ของ
พวกเรามาดว้ยกันตลอดทัั�งปี ขอใหค้วามดแีละบุญกุศลท่ีัพวกเราไดร่้วมกัน
ทัำาให้กับผู้ยากไร้ ผู้ท่ีัต้องการโอกาสในสังคม จงดลบันดาลให้ท่ัานและ
ครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยท่ีัแข็งแรงทัั�ง
ร่างกายและจิตใจห่างไกล COVID-19 เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
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บัรรณาธิการ ภาค 3360 โรตาร่สากล
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อน.นพ.ณัฏิฐ์ธนิน เศรษฐ์วนิชย์
สโมสรโรตาร่แพร่

 สำาหรับฉบับเด่อน พ.ค.-มิ.ย. ส่งท้ายปี็ 2563-64 
นิตยสารโรตารีป็ระเทศไทยแล้ว 
 ฉบับนี�ภาค 3360 ได้มีโอกาสพ้ดคุยกับ ผู้วภ.สมช่าย 
เกิดเดโช่ สำาหรับความป็ระทับใจตลอดทั�งปี็ที�ท่านได้นำาภาค 
3360 ของเราก้าวผู่้านวิกฤต COVID-19 รวมไป็ถ่ึงการเยี�ยม
สโมสรต่างๆ ตลอดจนโครงการที�ป็ระทับใจ 
 โดยเฉพาะโครงการที�เป็็น global grant เรียกได้ว่า
ปี็นี�มีโครงการดีๆ เยอะมากและยงัมีโครงการต่อเน่�องจากปี็เก่า
อีกมากมาย 
 ซ่ึ่�งในฉบับนี�ผู้มได้นำาโครงการตัวอย่างที�ท่าน ผู้วภ.
สมช่าย ได้กล่าวถ่ึงมานำาเสนอให้ทุกคนได้ช่่�นช่มไป็ด้วยกันครับ 
 กำาลังจะหมดวาระป็บีริหารแลว้ผู้มเช่่�อว่าปี็หน้า ก็จะ
มีอะไรใหม่ๆ ที�ท้าทายพวกเราภาค 3360 อีกอย่างแน่นอน 
 แล้วเจอกันฉบับหน้ากับปี็โรตาริี 2564-65 นะครับ

ผู้วภ.สมชาย เกิดเดโช ปีี 2563-2564 



 ใกล้จะสิ�นสุดปี 2563-64 ภาค 3360 ของเรายังคงขับเคล่ือนกิจกรรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ การขยายสโมสรใหม่ๆ การสร้างสัมพันธภาพในสโมสร ระหว่างสโมสร       
ตลอดจนถึงในภาค 3360 ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ประเทัศของเราจะประสบปัญหาวิกฤตการณ์
การระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ก็ตาม แต่ทุักๆ สโมสรก็มีการปรับตัวในการท่ีัจะ
บริหารสโมสรของตนต่อไปได้อย่างดี 
 ตลอดปีท่ีัผมไปเยี่ยมสโมสรต่างๆ ในภาค 3360 ผมมีความประทัับใจในเร่ือง
ของความรัก ความสามัคคีในภาค ซ่ึงเราจะเห็นได้จากงานสำาคัญๆ ของภาค 3360 ได้
ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ตลอดจนความรักความสามัคคีในทุักๆ สโมสร ถึงแม้ว่า
บางสโมสรมีปัญหาภายในกนัเล็กๆ น้อยๆ แต่ท้ัายท่ีัสุดแล้วเป้าหมายหลักก็เพ่ือให้สโมสร
ของตนก้าวไปข้างหน้า 
 ภาค 3360 ได้ก่อตั�งสโมสรใหม่ขึ�นมาถึง 2 สโมสร ได้แก่ สโมสรโรตารี          
นครสองแคว (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีสโมสรโรตารีพุทัธชินราชเป็นพ่ีเลี�ยง และอีกสโมสร
น้องใหม่ คือ สโมสรโรตารีดอกคำาใต้ (จังหวัดพะเยา) โดยมีสโมสรโรตารีเชียงคำาเป็น      
พ่ีเลี�ยง ถือว่าบรรลุเป้าหมายของภาค 3360 อย่างสวยงาม 
 และในส่วนของเยาวชน เรายังก่อตั�งสโมสรโรทัาแรคท์ัใหม่ได้อีก 2 สโมสร   
คือ สโมสรโรทัาแรคทั์หิรัญญิการ์ (สโมสรโรตารีลุ่มนำ�าเข็กเป็นสโมสรสรอุปถัมภ์) และ
สโมสรโรทัาแรคท์ัเอกปัญญาหริภุญชัย (สโมสรโรตารีนครหริภุญชัยเป็นสโมสรอุปถัมภ์) 
นอกจากนี�ยงัมีการก่อตั�งสโมสรอินเทัอร์แรคท์ัใหม่ได้ 1 สโมสร คือสโมสรอินเทัอร์แรคท์ั
โรงเรียนนารีรัตน์ (สโมสรโรตารีเวียงโกศัยเป็นสโมสรสนับสนุน) 
 • ด้านสมาชิิกภาพ ภาค 3360 มีเป้าหมายเพ่ิมสมาชิกภาพ 10% ของสมาชิก
เดิม ซ่ึงในทุักๆ ปีก็จะพบปัญหาในเร่ืองของการปรับฐานสมาชิกแต่ละสโมสร แต่เน่ืองจาก
เรามีสโมสรใหม่ก่อตั�งขึ�นมา ดังนั�น แนวโน้มสมาชิกภาพน่าจะเป็นไปทิัศทัางบวก ซ่ึงต้อง
ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันภายใต้สถานะการณ์ COVID-19 ทัำาให้มีการลาออก 
ของสมาชิกเพ่ิมขึ�นแต่ทุักๆ สโมสรก็ได้รักษาสมาชิกภาพให้เหนียวแน่นท่ีัสุดได้อย่าง         
เต็มท่ีั 
 • ด้านม้ลันิธิิฯ	ภาค 3360 ได้มีโครงการ global grant 10 กว่าโครงการ และ
ยังมีโครงการท่ีัรอ submit อีก 10 กว่าโครงการ ผมได้ย้อนกลับไปดูโครงการเก่าๆ         
10 ปีท่ีัผ่านมา พบว่า ภาค 3360 ได้ทัำาโครงการเยอะมากๆ นับไม่ถ้วน สะท้ัอนให้         
เห็นว่าภาคเราช่วยเหลือชุมชนได้เยอะมากๆ ครบทัั�ง 6 areas of focus เช่น โครงการ
ปลูกป่าท่ีัทัำาต่อเน่ืองมากว่า 20 ปี จนองค์กรภายนอกท่ีัทัำากิจกรรมด้วยได้รับรางวัล    
ทุักปี ได้เป็นองค์กรดีเด่น

ผวภ.สมืชื่าย เกิดเดโชื่
ผู้ให้สัมืภาษณ์์

อน.นพ.ณั์ฏฐธ์นิน เศัรษฐวนิชื่ย์
ผู้เรียบเรียง

(ภาพจากซ้ายไปิขึ้วา)
1. โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่ื โคกหนองนา โมืเดล”

2. โครงการมือบเคร่�องม่ือแพทย์
3.  โครงการ “สร้าง 100 ฝาย ถืวายพ่อ 5 ธั์นวา 63” 

4. โครงการส่งเสริมืการปิลูกผักอินทรีย์

ผู้วภ.สมชาย เกิดเดโช ปีี 2563-2564 



 โครงการเด่นๆ ท่ีัผมประทัับใจในภาค 3360 เร่ิมต้นท่ีั “โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักอินทัรีย์” รหัสโครงการ GG 2011413 “Value added in organic food supply 
chain” ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถ่ินไทัยงาม โดยจัดขึ�นท่ีัอำาเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพราะ
อำาเภอแม่แจ่มเป็นเมืองต้นนำ�า เป็นแหล่งเพาะปลูกในภาคเหนือของประเทัศไทัย ท่ีัเป็น
แหล่งสะสมสารเคมีอย่างสูง จากการเพาะปลูกในพื�นท่ีัต้นนำ�า และยังเป็นพื�นท่ีัเผาหลังการ
เก็บเก่ียวท่ีัมีขนาดใหญ่มาก จึงเกิดปัญหาหมอกควันจากอำาเภอแม่แจ่ม ท่ีัส่งผลให้คุณภาพ
อากาศตำ่า ทัั�ง 2 มูลเหตุ มีผลกระทับเชิงลบอย่างสูงต่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง ในจังหวัด
เชียงใหม่และชุมชนใกล้เคียง 

 ในปี 2562-2563 อน.ชลิดา เอกชัยพัฒนกุล สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถ่ินไทัยงาม 
มีนโยบายท่ีันำาไปสู่การลดปัญหาการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและการแก้ไขปัญหาฝุ่ันควัน 
เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการจัดหาเคร่ืองบดสับเพ่ือผลิตปุ�ยอินทัรีย์ 
ให้กับชุมชนโรตารีแม่แจ่ม (RCC Mae Chaem) ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์ในการบดสับตอ
ซังข้าวโพดได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาการเผาพืชหลังการเก็บเก่ียว และให้คำาแนะนำาการปลูก
ผักอินทัรีย์ท่ีัเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำาผลผลิตออกจำาหน่าย และได้รับการยอมรับ
ในประเทัศ โครงการ GG 2011413 ดำาเนินการสำาเร็จลุล่วงในปี 2563-2564 โดย นย.กชกร 
วารินศิริรักษ์ สานต่อนโยบายและติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด มีการจัดหาแหล่งรับซื�อ
ผลผลิต สร้างความม่ันใจให้แก่เกษตรกรในการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีมา
เป็นการปลูกผักอินทัรีย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 “โครงการตัดแว่นตาให้เด็ก” โดยผู้นำาโครงการ Dr.Peter Bell ปัจจุบันเป็น    
สมาชิกกิตติมศักดิ�ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถ่ินไทัยงาม ซ่ึงโครงการนี�ทัำามากว่า 10 ปีแล้ว

 “โครงการเปิดสวิตช์ให้หัวใจ” เป็นโครงการ grobal grant ของสโมสรโรตารี
ลำาปาง เป็นผู้ประสานงานหลัก ตั�งแต่สมัย อผภ.ดร.แววดาว ลิ�มเล็งเลิศ จากวันนั�นถึงวันนี� 
พบว่า “มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลลำาปาง” ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 
10,000 ราย ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีัน่าภูมิใจว่า เราได้ช่วยเหลือชีวิตคนได้อย่างมหาศาล

 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านตอเรือ “สร้าง 100 ฝัาย ถวายพ่อ 5 ธันวา 
63” โดยสโมสรโรตารีพุทัธชินราชได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินโครงการ    
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทัสมเด็จพระบรม       
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากการสำารวจสภาพแวดล้อม 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า บ้านตอเรือ หมู่ 13 ต.วังนกแอ่น อ.วังทัอง 40  พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

D.3360
สรุปีผู้ลงาน



จ.พิษณุโลก ตั�งอยู่ในเขตสำานักงานปฏิรูปท่ีัดิน โดยชุมชนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทัธิ�
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื�นท่ีันั�น ชุมชนบ้านตอเรือเป็นผู้บริหารจัดการ
ทัรัพยากรโดยตรง ประชาชนซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรมพบว่า ปัญหาของชุมชนคือ        
การขาดแคลนนำ�า อันเป็นส่ิงสำาคัญต่ออาชีพเกษตรกรรม จะมีนำ�าหลากเฉพาะช่วงฤดู
ฝันเท่ัานั�น ส่วนฝัายถาวรของกรมชลประทัานทัั�ง 3 แห่งก็อยู่ในสภาพท่ีัตื�นเขิน ไม่
สามารถกักเก็บนำ�าได้ ชุมชนต้องการให้มีการสร้างฝัายชะลอนำ�าตลอดลำาคลอง ซ่ึงจะ
ทัำาให้มีนำ�าใช้เพ่ือการเกษตรกรรมตลอดทัั�งปี และเกิดความอุดมสมบูรณ์ทัั�งป่าไม้และ
นำ�า รวมถึงนำ�าตกไผ่สีทัองก็จะมีนำ�าเกือบตลอดทัั�งปีด้วย อันจะเป็นสถานท่ีัท่ัองเท่ีัยว
เชิงอนุรักษ์ท่ีัสำาคัญอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงจะทัำาให้ประชาชนในพื�นท่ีัมี
รายได้เพ่ิมขึ�น จากการขายผลผลิตทัางการเกษตรและการท่ัองเท่ีัยว

 โครงการนี�เป็นโครงการ global grant ท่ีัได้รับการสนับสนุนจากสโมสร
โรตารี Ashikaga East ประเทัศญ่ีปุ่น และได้รับอนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิโรตารี
ของโรตารีสากลจำานวน 46,250 เหรียญสหรัฐ (1.5 ล้านบาทั) โครงการพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชนอยา่งยัง่ยนืนี� ทัำาใหส้โมสรพทุัธชนิราชไดรั้บรางวัลถ้วยพระยาศรวิีสาร
วาจา สำาหรับสโมสรท่ีัมีกิจกรรมดีเด่น จากการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลของสโมสร       
โรตารีในประเทัศไทัย ปี 2563-64

 นอกจากนี�ยงัมีโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพมากมาย เช่น โครงการ
มอบเคร่ืองมือแพทัย์ของสโมสรโรตารีน่าน โครงการ “หน้ากาก 100,000 ชิ�น” โดย
มีการรวมตัวกันของสโมสรโรตารีถึง 18 สโมสร จัดทัำาหน้ากากผ้าเพ่ือแจกจ่าย
ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกทัั�งยังมอบเคร่ืองผลิตออกซิเจน 27 เคร่ือง,         
เคร่ืองพ่นเจลแอลกอฮอล์, เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด 200 ชุด, เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ซ่ึงผมประทัับใจมากในเร่ืองของการร่วมแรงร่วมใจกันถึง 18 สโมสร

 สุดท้ัายเป็นโครงการ Global Grant ท่ีัเพ่ิงดำาเนินการไป คือ โครงการ 
“เกษตรทัฤษฎีใหม่ โคกหนองนา โมเดล” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีสโมสร
ปทุัมวัน ภาค 3350 ร่วมกับภาค 3590 ภาค 3502 เกาหลี และสโมสรโรตารี           
เวียงโกศัย ภาค 3360 ประสานงานในพื�นท่ีั
 เน่ืองจากพื�นท่ีัทัำาโครงการตั�งอยูใ่นเขต อ.ลอง จ.แพร ่มีเกษตรกรท่ีัเข้าร่วม
โครงการนี�จำานวน 13 ราย วัตถุประสงค์โครงการเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          
โดยยึดหลักแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีัดินและนำ�า เพ่ือการเกษตรในท่ีัดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความ
ร่วมมือกันของชาวบ้าน
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Rotary Centre in Thailand
ศ้นย์โรตาร่ในปีระเที่ศไที่ย

 ถ้ึวยรางวัลนี�เริ�มมาตั�งแต่ปี็โรตารี 2532-33 มีการป็รับป็รุงระเบียบการ
แข่งขันมาหลายครั�ง เพ่�อให้เหมาะสมกับสถึานการณ์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ โดยในปี็ 
2563-64 นี� ก็ได้มีการทบทวนแก้ไขอีกครั�ง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี�

ถ้้วยกัรมพระกัำาแพงเพชิรอัครโยธิิน (ภาพซ้้ายมือิบ้น)
 สำาหรับสโมสรโรตารีที�ทำาคะแนนการเข้าป็ระชุ่มสโมสร เฉลี�ยราย
เด่อนส้งสุด โดยนับคะแนนการเข้าป็ระชุ่มตั�งแต่วันที� 1 กรกฎาคม ไป็จนถ่ึงวันที�          
31 มีนาคมของปี็โรตารี สโมสรจะต้องมีสมาชิ่ก 20 คนข่�นไป็ และต้องมีการป็ระชุ่ม
สโมสรอย่างน้อยเด่อนละ 2 ครั�ง

ถ้้วยกัรมหม้�นนราธิิปีพงศ์ปีระพันธ์ิ (ภาพซ้้ายมือิกลิาง)
 สำาหรับสโมสรโรตารีที� มีสมาชิ่กเพิ�มข่�นสุทธิมากที� สุด ตั�งแต่วันที�               
1 กรกฎาคม ถ่ึงวันที� 31 มีนาคมของปี็โรตารี

ถ้้วยกัรมหม้�นพิที่ยลาภพฤฒิยากัร
 สำาหรับสโมสรโรตารีที�มีสมาชิ่กที�เป็็นโรแทเรียน เข้าร่วมการป็ระชุ่ม
ใหญ่ของภาคมากที�สุด โดยคิดเป็็นร้อยละของจำานวนสมาชิ่กของสโมสรนั�นในวัน
สิ�นเด่อนกุมภาพันธ์ของปี็โรตารี เป็็นสโมสรที�ตั�งอย้่ห่างจากสถึานที�ป็ระชุ่มใหญ่
ของภาคไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร และมีสมาชิ่กจำานวน 20 คนข่�นไป็ ณ วันที�           
1 กรกฎาคมของปี็โรตารี

ถ้้วยพระยาศร่วิสัารวาจา (ภาพซ้้ายมือิล่ิาง)
 สำาหรับสโมสรโรตารี ที�มีกิจกรรมในบริการใดบริการหน่�งที�ดีเด่นที�สุดใน
รอบป็ี ทั�งนี�นับกิจกรรมดีเด่นตั�งแต่วันที� 1 กรกฎาคม ถึ่งวันที� 31 มีนาคมของป็ี
โรตารี

 หลังจากที� ทั� ง 4 ภาคได้ ส่งผู้ลงานเข้าแข่งขันมาที� ศ้นย์ โรตารี ใน
ป็ระเทศไทยแล้ว ได้มีการพิจารณาตัดสินถ้ึวยรางวัลป็ระจำาปี็ 2563-64 ใน         
วันที� 1 มิถุึนายน 2564 จำานวน 3 ถ้ึวยรางวัล โดยมีคณะกรรมการตัดสินถ้ึวย
รางวัล 5 ท่านค่อ PRIP.พิชั่ย รัตตกุล (ป็ระธาน), อผู้ภ.นพ.พรชั่ย บุญแสง              
(ภาค 3330), อผู้ภ.รัฐป็ระทีป็ กีรติอุไร (ภาค 3340), อผู้ภ.วุฒิชั่ย หวั�งหลี                                                                              
(แทน อผู้ภ.สุช่าดา อิทธิจารุกุล ภาค 3350), อผู้ภ.ไพโรจน์ เอ่�อป็ระเสริฐ                        
(ภาค 3360) และอผู้ภ.วิชั่ย มณีวัช่รเกียรติ (ที�ป็ร่กษา) ทั�งนี�มีผู้้้ว่าการภาคทั�ง       
4 ภาคเป็็นผู้้้นำาเสนอรายละเอียด และผู้้้ว่าการภาครับเล่อกทั�ง 4 ภาค เข้าร่วม
ป็ระชุ่มในฐานะผู้้้สังเกตการณ์
 อน่�ง ยังไม่ได้ตัดสินผู้้้ได้รับรางวัลถ้ึวยกรมหม่�นพิทยลาภพฤฒิยากร (ถ้ึวย
แข่งขันการเข้าร่วมการป็ระชุ่มใหญ่ของภาค) เน่�องจากทั�ง 4 ภาคยังไม่สามารถึ
จัดการป็ระชุ่มใหญ่ได้จากภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้ลการตัดสิน การแข่งขันชิงถุ�วยรางวัลของสโมสรโรตาร่ในปีระเที่ศไที่ย ปีี 2563-64



ถ้้วยกัรมหม้�นนราธิิปีพงศ์ปีระพันธ์ิ 
สัำาหรับสัโมสัรท่ี่�ม่สัมาชิิกัเพิ�มขึั้�นสุัที่ธิิมากัท่ี่�สุัด้
สัโมสัรโรตาร่สุัพรรณิ์กัาร์ ภาค 3330 สุัพรรณ์บุร่ (เพิ�มสุัที่ธิิ 36 คน)

 สโมสรสตรีล้วน ที�สามารถึเพิ�มสมาช่ิกได้จาก 55 เป็็น 91 ท่าน ใน
วาระครบรอบ 6 ปี็ของสโมสร เป็็นผู้ลงานความสำาเร็จอย่างเยี�ยมยอด นำาโดย
นายก ดลใจ จองพานิช่ อดีตผู้้้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาล และนายกเหล่า
กาช่าดจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้้้ซ่ึ่�งเป็็นภรรยาของอดีตผู้้้ว่าราช่การจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมาชิ่กกิตติมศักดิ�ของโรตารีหลายสโมสร ผู้้้ที�มีความผู้้กพันล่กซ่ึ่�งและทำางานร่วม
กับโรตารีมานาน ความที�นายกสโมสรร้้จักคนมากหลายกลุ่ม มีภาพลักษณ์ที�ดี     
มีสังคมที�ดีเป็็นที�ยอมรับ จ่งทำาให้สามารถึเพิ�มสมาชิ่กได้มาก

 นย.ดลใจได้เล่าให้ฟังว่า เราต้องอธิบายเร่�องโรตารีให้เขาเข้าใจ ทำางาน
ร่วมกันก็ให้มีความสุข คนสุพรรณเป็็นเม่องศิลป็ิน ช่อบแต่งตัวสวยงาม เวลา
ป็ระชุ่มก็มี Theme แต่งตัวบ้าง จริงจังแต่ก็อย่ามากเกินไป็ เดี๋ยวทะเลาะกัน เงิน
ก็ไม่ได้เก็บสมาชิ่กมากโดยเฉพาะช่่วงโควิด ซึ่่�งเราต้องมาป็ระชุ่มทางออนไลน์ แต่
ก็ได้ทำากิจกรรมหลายอย่างเช่่นถึังเก็บนำ�า 7,000 ลิตร ที�เป็็นป็ระโยช่น์แก่ชุ่มช่น
อย่างยิ�ง เราเป็็นสโมสรผู้้้หญิงถ่ึอว่ามีจุดแข็ง เพราะผู้้้หญิงเป็็นผู้้้ตัดสินใจในบ้าน 
เร่�องใหญ่เราให้ผู้้้ช่ายตัดสินใจ แต่พอดีมีแต่เร่�องเล็กๆ เราจ่งเป็็นผู้้้ตัดสินใจ ทั�งนี�
เบ่�องหลังความสำาเร็จจริงๆ ก็ค่อสามีและล้ก
 สโมสรได้รับความร้้คำาแนะนำาจากผู้้้ว่าการภาค ได้เข้าอบรม มีการ
วางแผู้นและตั�ง KPI ซ่ึ่�งภาคเน้นเร่�องจำานวนสมาช่ิก จ่งพยายามเพิ�มสมาช่ิกให้ได้ 
และยังสามารถึก่อตั�งสโมสรโรทาแรคท์ได้สำาเร็จอีกถึ่ง 3 สโมสร สมกับที�ได้รางวัล
ถึ้วยระดับป็ระเทศเป็็นอย่างยิ�ง

ถ้้วยกัรมพระกัำาแพงเพชิรอัครโยธิิน
สัำาหรับสัโมสัรที่่�คะแนนกัารเขั้้าปีระชิุมสัูงสัุด้
สัโมสัรโรตาร่พระนารายณ์์ลพบุร่ ภาค 3350 (คะแนน 97.18%)

 สโมสรที�สามารถึพลิกวิกฤตเป็็นโอกาสในช่่วงโควิด เป็ลี�ยนการป็ระชุ่ม
มาเป็็นแบบออนไลน์โดยใช้่วิดีโอคอลทางไลน์ ป็รากฎว่าพอป็ระชุ่มออนไลน์ 
สมาชิ่กมาป็ระชุ่มมากกว่าเดิม บางคนที�มาไม่ค่อยได้ ก็ได้เข้าร่วมป็ระชุ่ม บางครั�ง
เกิน 40 คน จากสมาชิ่กที�มีอย้่ 45 คน และยังสามารถึโทรตามกันได้เม่�อเห็นว่า
ขาดใคร
 นายกธันย์วรัช่ญ์ หลีทองหล่อ ได้เล่าให้ฟังว่า เดิมสโมสรก็ป็ระชุ่มแบบ
พบกัน 4 ครั�ง สโมสรให้ความสำาคัญในเร่�องของการแบ่งหน้าที� และ Teamwork 

เช่่นเร่�องป็ฏิิคม การด้แลต้อนรับ ฝ่่ายบริหารจัดการสโมสรก็จะจัดกิจกรรม
มิตรภาพ และอาหารอร่อยๆ สร้างบรรยากาศในการป็ระชุ่ม ผู้้้นำาต้องยิ�มแย้ม
แจ่มใส อบอุ่น จริงจัง จริงใจ ให้ทุกคนมีความสุข ให้ข่าวสาร จัดกิจกรรมต่างๆ แม้
เป็็นเร่�องเล็กๆน้อยๆ แต่ให้มีบ่อยๆ เช่่น วันเกิด วันป็ระเพณีท้องถิึ�นต่างๆ
 สโมสรยังมีเป้็าหมายเพิ�มสมาชิ่กให้ได้ปี็ละ 2-3 คนเป็็นอย่างน้อย และ
จะรักษาให้มีสมาชิ่กไม่ตำ�ากว่า 45 คน ซ่ึ่�งถ่ึอว่าเป็็นจำานวนที�กำาลังดี เข้มแข็ง และมี
ความสุข

ถ้้วยพระยาศร่วิสัารวาจา
สัำาหรับสัโมสัรท่ี่�ม่กิัจกัรรมบริกัารด่้เด่้นท่ี่�สุัด้ในรอบปีี
สัโมสัรโรตาร่พุที่ธิชิินราชิ ภาค 3360 พิษณุ์โลกั
(โครงกัารพัฒนาเศรษฐกิัจชุิมชินบ้านตอเร้อ สัร้าง 100 ฝายถ้วายพ่อ          
5 ธัินวาคม 2563)

 สโมสรโรตารีพุทธชิ่นราช่ ตระหนักถ่ึงความสำาคัญของการดำาเนิน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุ่มช่นอย่างยั�งย่น ตามแนวพระราช่ดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอย้่ หัวในรัช่กาลที�  9 เม่�อพบว่าชุ่มช่นบ้านตอเร่อ ตำาบล            
วังนกแอ่น อำาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขาดแคลนนำ�าอันเป็็นสิ�งสำาคัญต่อ
อาชี่พเกษตรกรรม จะมีนำ�าหลากเฉพาะช่่วงฤด้ฝ่นเท่านั�น ส่วนฝ่ายถึาวรของ
กรมช่ลป็ระทาน 3 แห่ง ก็อย้่ในสภาพที�ต่�นเขินไม่สามารถึกักเก็บนำ�าได้ จ่งได้ทำา
โครงการ Global Grant สร้างฝ่ายช่ะลอนำ�าจำานวน 100 ฝ่ายตลอดลำาคลอง 
5 กิโลเมตร ขุดลอกคลองตอเร่อหน้าฝ่ายช่ลป็ระทานทั�ง 3 แห่ง และป็ล้ก
ไม้ย่นต้นตลอดแนวสองฝั่�งคลอง รวมทั�งจัดอบรมและพัฒนาอาชี่พ ป็ล้กพ่ช่
สาธิตเกษตรกรรมแผู้นใหม่ ทำาให้มีนำ�าใช้่เพ่�อการเกษตรกรรมตลอดทั�งปี็ และ
เกิดความอุดมสมบ้รณ์ทั�งป่็าไม้ รวมถ่ึงนำ�าตกไผู่้สีทองก็จะมีนำ�ามากข่�นสามารถึ
พัฒนาเป็็นสถึานที�ท่องเที�ยวเชิ่งอนุรักษ์ได้ ป็ระช่าช่นในพ่�นที�มีรายได้เพิ�มข่�นจาก
การเกษตรและการท่องเที�ยว มีชุ่มช่นที�ได้รับผู้ลป็ระโยช่น์ป็ระมาณ 820 คนจาก                      
323 ครัวเร่อน และได้ก่อตั�ง RCC ข่�นในพ่�นที�นี�อีกด้วย ทั�งนี�ได้รับงบป็ระมาณจาก
ม้ลนิธิโรตารีจำานวน 46,250 เหรียญสหรัฐ โดยมีท่านผู้้้ว่าราช่การจังหวัดพิษณุโลก
และผู้้้ว่าการภาค 3360 เป็็นป็ระธานเปิ็ดโครงการ

 นายกสโมสร ภ้เบศ ธนาเช่ษฐ์ เล่าว่า ได้รับการร่วมแรงร่วมใจ
จากสมาช่ิกสโมสร โดยมี นยก.พัฒนา พิทตระพันธ์ เป็็นผู้้้ป็ระสานโครงการ             
ตลอดจนสโมสรโรตารีลุ่มนำ�าเข็กเจ้าของพ่�นที�นำาโดย อน.ไพบ้ลย์ ช้่เอียด และ
ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากองค์กรต่างๆ ทั�งภาครัฐ เอกช่น ท้องถิึ�น สถึาบัน             
การศ่กษา เหล่าทหาร เยาวช่นจิตอาสา และชุ่มช่นบ้านตอเร่อ ทั�งหมดมากกว่า 
20 องค์กร ในการร่วมกันสร้างฝ่ายช่ะลอนำ�าซ่ึ่�งต้องใช้่แรงงานและทรัพยากร
มาก แนวร่วมเหล่านี�ยังจะสามารถึสร้างสรรค์งานต่อไป็ได้อีกด้วย ในการบริหาร
จัดการรายได้จากการท่องเที�ยว การขุดคลองและทำาฝ่ายเพิ�มเติม ถ่ึอว่าโรตารีเป็็น            
ผู้้้จุดป็ระกายให้เกิดการพัฒนาในพ่�นที�แห่งนี� ทั�งนี�ยังได้รับการสนับสนุนจาก                       
สโมสรโรตารีวังจันทน์ สโมสรโรตารีพิษณุโลก สโมสรโรทาแรคท์อีก 3 สโมสร 
และอผู้ภ.ไช่ยไว พ้นลาภมงคล สโมสรโรตารีป็ทุมวัน ที�ป็ระสานสโมสรค่้มิตร 
Ashikaga East จากป็ระเทศญี�ปุ่็น ช่่วยสมทบทุนจ่งทำาให้โครงการป็ระสบ                                                                 
ความสำาเร็จในที�สุด 

ผู้ลการตัดสิน การแข่งขันชิงถุ�วยรางวัลของสโมสรโรตาร่ในปีระเที่ศไที่ย ปีี 2563-64
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ตัวเลขโรตาร่ ข�อม้ล ณ วันท่ี่� 1 มิถุุนายน 2564 (ในวงเล็บัข�อม้ล ณ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2563)

สารประธานศููนย์โรตารีในประเทศูไทย

อผู้ภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,464 (2,289) 1,404 (1,336) 3,142 (2,860) 1,470 (1,411) 8,480 (7,896)

สโมสร 101 (101) 63 (63) 118 (116) 70 (69) 352 (349)

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน
           
 ด้วยสถึานการณข์องโรคโควดิ-19 ในป็ระเทศไทยไดก้ลับมาระบาดเป็็นระลอกที�สาม และด้เหม่อน
ว่าจะทวีความรุนแรงมากกว่าทุกครั�งที�ผู่้านมา ภาคโรตารีในป็ระเทศไทยทุกภาคต่างได้รับผู้ลกระทบ 
เน่�องจากไม่สามารถึจัดการป็ระชุ่มและการอบรมสัมมนาที�สำาคัญๆ เช่่น งานป็ระชุ่มใหญ่ภาค (District 
Conference) และการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสร (District Training Assembly)    รวม
ไป็ถ่ึงพิธีสถึาป็นานายกและกรรมการบริหารสโมสรที�มักจะจัดข่�นในระหว่างเด่อนมิถุึนายน-กรกฎาคมของ
ทุกปี็ ก็อาจจะต้องมีการงดหร่อป็รับเป็ลี�ยนร้ป็แบบการจัดงานไป็ หากในห้วงเวลานั�นสถึานการณ์ยัง           
ไม่ดีข่�น อย่างไรก็ตาม ผู้มขอแสดงความช่่�นช่มทุกภาคในการป็รับตัวให้เข้ากับสถึานการณ์ได้เป็็นอย่างดี  
เช่่น มีการใช้่วิธีการจัดอบรมแบบออนไลน์แทน โดยทราบว่าต่างป็ระสบความสำาเร็จเป็็นที�น่าพอใจ ในส่วน
ของศ้นยโ์รตารีฯ ก็ได้สนับสนุนเอกสารแป็ลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็็นชุ่ดค่้ม่อเจ้าหน้าที�สโมสร, คติพจน์ของป็ระธาน
โรตารีสากลที�จัดพิมพ์เป็็นร้ป็เล่ม และเอกสารแป็ลหลกัส้ตรจาก Learning Center 
บนเว็บไซึ่ต์ของโรตารีสากลที� เป็็นแบบออนไลน์ สามารถึดาวน์โหลดได้ที�             
www.rotarythailand.org/doc

   ที�จะขอกล่าวถ่ึงอีกหน่�งเร่�อง ค่อ ในปี็นี� อผู้ภ.ทนงศักดิ� พงษ์ศรี กรรมการ
ป็ระช่าสัมพันธ์ของศ้นย์โรตารีฯ ได้ป็รับป็รุงร้ป็แบบการป็ฏิิบัติงานให้มีความ       
หลากหลาย โดยเพิ�มช่่องทางการป็ระช่าสัมพันธ์ทั� ง  Facebook และ  
Instagram เพ่�อเพิ�มโอกาสในการเผู้ยแพร่กิจกรรมโรตารีไป็ส่้บุคคลภายนอก       
มากยิ�งข่�น โดยมุ่งหวังที�จะจ้งใจผู้้้ที�มีใจรักในการบำาเพ็ญป็ระโยช่น์ได้มีโอกาสเห็น
และเข้าร่วมกับเราในอนาคต ผู้มขอถ่ึอโอกาสนี� เชิ่ญช่วนทุกท่านติดตามช่่องทาง
ป็ระช่าสัมพันธ์ต่างๆ ของศ้นย์ฯ โดยการสแกน QR code และกดติดตาม เพ่�อ
ป็ระช่าสัมพันธ์ช่่องทางของศ้นย์ฯ ออกไป็ให้ไกลยิ�งข่�น  ท้ายนี� ขอขอบคุณมิตร       
โรแทเรียนทุกท่านที�สนับสนุนการทำางานของศ้นย์โรตารีฯ ตลอดปี็ที�ผู่้านมา          
แล้วพบกันใหม่ในปี็ 2564-65 โรตารีเปิลีิ�ยนชีิวิต ด้วยจิัตบ้ริการ สวัสดีครับ

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา)
  ผู้้้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ปี็ 2546-2547
  ป็ระธานคณะกรรมการบริหารศ้นย์โรตารีฯ ปี็ 2563-2565

Instagram

Facebookกลุ่ิมไลิน์ Open Chat ขีอิง 

ศูึนย์โรตารีฯ ยินดีต้อินรับ้ 

มิตรโรแทเรียนทุกท่าน  

เข้ีาร่วมกลุ่ิมเพื�อิพูดคุย 

แลิกเปิลีิ�ยนความรู้ในเรื�อิง 

โรตารี  แลิะขีอิเชิิญเพื�อิน 

สมาชิิกแบ่้งปัินภาพ       

กิจักรรมดีๆ แลิะปิระสบ้การณ์ 

การทำากิจักรรมบ้ำาเพ็ญ

ปิระโยชิน์ให้เพื�อินๆ ร่วม 

อุิดมการณ์ได้รับ้รู้ร่วมกัน



มาร่่วมมือกััน

Transform
สโมสรโรตาร่ธนบุัร่

ร่วมสนับัสนุนจัดซ้ืีอเครื�องวัดความยาวล้กตา แบับัไม่สัมผัู้สตา ม้ลค่า 1,000,000 บัาที่ ให่�แก่โรงพยาบัาล
บั�านห่ม่� จังห่วัดลพบุัร่ นำโดย อผู้ภ.วุฒิชัย ห่วั�งห่ล่ สโมสรโรตาร่ธนบุัร่ คุณที่รงพล-คุณสมที่รง นิราพาธพงศ์พร             
สโมสรโรตาร่พระนารายณ์ลพบุัร่ สโมสรโรตาร่ลพบุัร่ สโมสรโรตาร่บั�านห่ม่� และสโมสรโรตาร่พระราเมศวรลพบุัร่



ของเรื�องท่ี่�เน�นความสำคัญ
(AREA OF FOCUS ICONS)
ม่แล�วท่ี่�แบัรนด์เซ็ีนเตอร์

ไอคอนให่ม่

ไอคอน (Icon) เร่�องที�เน้นควัามีสำคัญของโรตารี
ส่งเสริมีเร่�องราวัที�แสดงให้เห็นถึ่ง ประเด็นปัญหาที�วิักฤต
ของมีนุษยช่าติ ซึึ่�งสโมีสรโรตารีทั�วัโลกให้ควัามีสนใจ

ไอคอนที�ได้รับการออกแบบใหม่ีนี� มีีหลากหลายสีสัน
พร้อมีรูปแบบที�ใช้่งานได้ง่าย มีีทั�งแบบที�เป็น ไอคอนกลุ่มี
และ ไอคอนเดี�ยวั เหมีาะสำหรับใช้่ในงานกราฟฟิก 
งานทางส่�อสังคมี เว็ับไซึ่ต์ หร่อวััสดุอุปกรณ์อ่�นๆ ซึึ่�งแสดง
ถึ่งเร่�องราวัที�สโมีสรให้การสนับสนุน

ดาวัน์โหลดไอคอนและคำแนะนำการใช้่งานได้ที�
brandcenter.rotary.org โดยคลิ�กที� Logos 
แล้วัจึงไปที� Rotary Logos

การสร�างสันติภาพและ
ป้ีองกันข�อขัดแย�ง

การป้ีองกันและ 
การรักษาโรค 

น�้า สุขาภิบัาล และ 
สุขอนามัย 

สุขภาพของแม่และเด็ก 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐ์านและ
การร้�ห่นังสือ

การพัฒนาเศรษฐ์กิจชุมชน 

สิ�งแวดล�อม


