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ปีระมวลจรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยน
1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้อมด้้วยมาติรฐาน   
    จรรยาบัรรณในชีีวิติส่่วนตัิวและวิชีาชีีพ
2) ปฏิิบััติิต่ิอผู้้้อ่�นด้้วยคุวามยุติิธรรมและเคุารพใน
    วิชีาชีีพของแต่ิละบุัคุคุล
3) ใช้ีทัักษะทัางวิชีาชีีพของข้าพเจ้าผู่้านกิจกรรมโรติารี     
    เพ่�อส่นับัส่นุนส่่งเส่ริมเยาวชีน ช่ีวยเหล่อผู้้้เด่้อด้ร้อน
    ทีั�จำาเป็นยิ�ง และปรับัปรุงคุุณภาพชีีวิติของผู้้้คุนใน
    ชุีมชีนของข้าพเจ้าและชุีมชีนโลก
4) หลีกเลี�ยงพฤติิกรรมทีั�เป็นปฏิิปักษ์ต่ิอโรติารีหร่อ
    โรแทัเรียนอ่�นๆ
5) ช่ีวยธำารงไว้ซ่ึ่�งส่ภาพแวด้ล้อม ทีั�ปลอด้จากการ             
    คุุกคุามใด้ๆ ในการประชีุมโรติารี การจัด้งานและ
    การทัำากิจกรรมติ่างๆ รายงานเหติุน่าส่งส่ัยใด้ๆ ใน                                                                        
    การคุุกคุาม และชี่วยทัำาให้ผู้้้รายงานมั�นใจได้้ว่าจะ          
    ไม่ถ้กติอบัโติ้กลับั

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

มาเร่ิ่�มต้้น
การิ่สำำริ่วจ ท่ี่�น่�
ค้นพบโลกทัศน์ใหม่ 
2022 ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

ที่ การประชุมใหญ่โรตารีสากล ปี 2022 
เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2022
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เรียน นักส่ร้างการเปลี�ยนแปลงทีั�รักทุักท่ัาน 

	 ผมขออวยพรทุุกทุ่านและครอบครัวให้้มีความสุุขในวาระ						
ปีีให้ม่โรตารี!	ขอให้้เราทุำาให้้มันเป็ีนปีีทีุ�ดีีทีุ�สุุดีในชีีวิตของเรา	ทุำาให้้มัน
เติบโตให้ญ่่ข้�นและทุำามากข้�น	ให้้เป็ีนปีีแห่้งนักสุร้างการเปีลี�ยนแปีลง	
และขอให้้เรามาเริ�มกันทีุ�สุมาชิีกภาพของเรา	

	 นั�นคือเห้ตุผลว่า	 ทุำาไมการริเริ�มทีุ�จะให้้สุมาชิีก	 1	 คนนำา
สุมาชิีกให้ม่มา	 1	 คนนั�นจ้งสุำาคัญ่มาก	 ในปีีนี�ผมอยากให้้ทุ่านคิดีถ้ึง	
วิธีีการให้ม่ๆ	 ทีุ�จะทุำาให้้โรตารีสุามารถึขยายการเข้าถ้ึงไปียังชุีมชีน
ของทุ่านและไปียังโลก	 ห้ากสุมาชีิกแต่ละคนแนะนำาสุมาชีิกให้ม่ห้น้�ง
คนให้้ร้้จักกับโรตารี	 สุมาชิีกภาพของเราก็จะสุามารถึเพิ�มข้�นเป็ีน																			
1.3	ล้านคนภายในเดืีอนกรกฎาคม	พ.ศ.2565	(2022)	ดัีงนั�น	เรามา
ลงมือทุำากันเถึอะ!	

	 ลองน้กภาพการเปีลี�ยนแปีลงทีุ�เราในฐานะสุมาชีิกโรตารี
สุามารถึทุำาได้ี	เมื�อพวกเรามีมากข้�น!	มีผ้้คนทีุ�ใสุ่ใจคนอื�นมากข้�น	มีคนทีุ�
มีจิตบริการเพื�อเปีลี�ยนชีีวิตมากข้�น	คิดีถ้ึงผลกระทุบทีุ�เราสุามารถึสุร้าง
ได้ีด้ีวยการเติบโตให้ญ่่ข้�นและทุำามากข้�น	จำานวนสุมาชิีกทีุ�มากข้�น	ยอ่ม
ช่ีวยให้้เราสุามารถึทุำาโครงการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ได้ีให้ญ่่และโดีดีเดี่น																																		
ยิ�งข้�น	 อีกทัุ�งพวกเราแต่ละคนยังสุามารถึสุานต่อบริการในร้ปีแบบ																																													
สุ่วนตัวทีุ�ตอบสุนองต่อความต้องการในชุีมชีนของเราได้ีอีกด้ีวย	

	 พิศุทุธิี�ของโรตารีก็คือการบริการนั�น	 สุร้างสิุ�งทีุ�แตกต่าง
ให้้กับผ้้คนทัุ�วโลก	 ปัีจจัยสุำาคัญ่อันห้น้�งแม้ว่าเราจะสุามารถึนำามา												
ผสุมผสุานกบัแนวคดิีการทุำาโครงการตา่งๆ	ของเราคอื	การเสุรมิสุร้าง	
เด็ีกผ้้ห้ญิ่งให้้แข็งแกร่ง	แต่น่าเสีุยดีายทีุ�ในยคุนี�เด็ีกผ้้ห้ญิ่งและห้ญิ่งสุาว
ต้องเผชิีญ่กับปัีญ่ห้าความเห้ลื�อมลำ�าทัุ�วโลก	 เรามีพลังทีุ�จะชัีกนำาให้้
เกิดีการเรียกร้องขอความเทุ่าเทีุยมทุางเพศไดี้	 การเปีิดีโอกาสุให้้เดี็ก
ผ้้ห้ญิ่งและห้ญิ่งสุาวสุามารถึเข้าถ้ึงการศ้กษา	 การด้ีแลสุุขภาพทีุ�ดีีข้�น																																																																																						
การจ้างงานมากข้�น	 และความเทุ่าเทีุยมกันในทุุกย่างก้าวของชีีวิต	
ควรจะปีล้กฝัังไว้ในโครงการของโรตารีทุุกโครงการ	เด็ีกผ้้ห้ญิ่งคือผ้้นำา							
ในอนาคต	ดัีงนั�น	เราจะขอยืนยนัทีุ�จะช่ีวยเห้ลือพวกเขาในการกำาห้นดี
อนาคตของตัวเอง

 
	 ช่ีวงเวลานี�เป็ีนช่ีวงเวลาทีุ�ทุ้าทุาย	ผมขอชืี�นชีมความพยายาม
ของทุุกๆ	 ทุ่านในการต่อสุ้้รับมือกับโควิดี-19	 ไม่มีความทุ้าทุายใดี
ทีุ�จะให้ญ่่เกินไปีสุำาห้รับ												
โรแทุเรียน	ยิ�งทุ้าทุายมาก	
โรแทุเรียนก็ยิ�งห้ลงให้ล
มากข้�นเ ทุ่านั�น	 ด้ีจาก
สิุ�งทีุ�พวกเราทุำา	 เมื�อเรา
เผชิีญ่กับความทุ้าทุายทีุ�																																												
ยิ� งให้ญ่่	 เช่ีน	 การขจัดี
โปีลิโอด้ีจากชีีวิตห้ลาย
ล้านชีีวิตทีุ�เราได้ีช่ีวยเห้ลือ
ด้ีวยการช่ีวยให้้เขาเข้าถ้ึง
นำ�า	 การสุุขาภิบาลและ																																	
สุุ ขอนา มัย 	 และจาก
สิุ� ง ทีุ� เ ร า ทุำา ทุุ ก ปีี เ พื� อ																
สุ่งเสุริมสัุนติภาพในพื�นทีุ�
ทีุ� ด้ี เ ห้ มื อนจะ เ ป็ี น ไปี																																			
ไ ม่ ไ ด้ี 	 โปีรแกรมการ
ศ้กษา ขั� น พื� นฐานและ	
การร้้ห้นังสืุอของเราสุร้าง																							
ผลกระทุบต่อชีาติ

	 ปีีนี�	 ขอให้้พวกเราทุ้าทุายตัวเอง	 ด้ีวยการทุำาโครงการและ
โปีรแกรมดัีงกล่าวให้้มากข้�น	 ให้้มีผลกระทุบไปีถ้ึงระดัีบปีระเทุศ	 ปีีนี�	
เรามาร่วมมือกัน	เปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ 

เชีคการ์	เมห์้ตา
ปีระธีานโรตารีสุากล

เชคการ์ เมห์ตา  กรกฎาคม ๒๕๖๔

อัันขอังขวััญย่ิ่�งใหญ่ท่ี่�เราได้้รับ
คืือั พลัังพลัานุภาพขอังช่ีว่ัต 

 
ที่่�จะเปลั่�ยิ่นแลัะสร้างคืวัามแตกต่าง 

ในวังจรชี่วั่ตให้ด้่ขึ้น

หากเรายิ่อัมเอัื้อัมมือัยิ่ื�นอัอักไป
ชี่วัยิ่เหลัือัด้้วัยิ่หัวัใจแลัะจ่ตวั่ญญาณ 

เวัที่มนตร์คืาถาจะบังเก่ด้
ดุ้จวังลั้อัจะเร่�มหมุน 

ขอัให้เราหมุนวังลั้อัไปด้้วัยิ่กัน
เพื�อัมวัลัมนุษยิ่์จะรุ่งเรือัง

ใชี้พลัังแลัะเวัที่มนตร์ที่่�เราม่
เพื�อั เปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ
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ส่วัส่ดี้คุรับั นักส่ร้างการเปลี�ยนแปลงทีั�รักทุักท่ัาน
  ติามทีั�เรามุ่งเน้นเร่�องส่มาชิีกภาพของโรติารีในเด่้อนนี� ผู้มขอให้ท่ัาน                  
ช่ีวยกันส่ร้างประวัติิศาส่ติร์ในปีนี�ให้เกิด้ข่�น กว่า 20 ปีแล้วทีั�ส่มาชิีกของเราอย้่ทีั�                            
1.2 ล้านคุน โรติารีเป็นองค์ุกรทีั�มีพลังด้้วยมีประวัติิศาส่ติร์ทีั�ยาวนานถ่ง 116 ปี มีส่มาชิีก
ในกว่า 220 ประเทัศติามพ่�นทีั�ทัางภ้มิศาส่ติร์ และมีผู้ลงานการทัำางานในการขจัด้โรคุโปลิโอ
ส่่บัทัอด้กันมา รวมถ่งโคุรงการเพ่�อเพ่�อนมนุษย์อ่�นๆ โรติารีได้้เปลี�ยนแปลงไปมากทัั�งใน
ชีีวิติของเราและชีีวิติของผู้้้อ่�น เม่�อเราจะบัริการเพ่�อเปลี�ยนชีีวิติ ท่ัานคิุด้หร่อไม่ว่าโรติารี
ส่ามารถทีั�จะส่่งผู้ลกระทับัติ่อโลกนี�มากข่�น หากมีผู้้้คุนจำานวนมากปฏิิบััติิติามหลักบัริการ
เหน่อตินเอง 
  วิสั่ยทััศน์ของผู้ม คุ่อ การเพิ�มส่มาชิีกโรติารีให้ได้้ 1.3 ล้านคุนภายในเด่้อน
กรกฎาคุม พ.ศ.2565 (2022) และการร้องขอนี�ทัำาได้้ง่ายๆ คุ่อ หน่�งคุนนำามา 1 คุน ปีนี�
ผู้มอยากให้โรแทัเรียนและโรทัาแรคุเทัอร์์ทุักคุน แนะนำาคุนใหม่เข้ามาในส่โมส่รของติน
  เราเป็นองค์ุกรส่มาชิีก และ ส่มาชิีกเป็นทัรัพย์สิ่นทีั�ยิ�งใหญ่่ทีั�สุ่ด้ของเรา ท่ัาน

คุ่อผู้้้ทีั�บัริจาคุให้กับัม้ลนิธิโรติารีด้้วยคุวามเอ่�อเฟ้ื้�อ ท่ัานคุ่อผู้้้ทีั�ใฝ่่ฝั่นทีั�จะนำาสิ่�งดี้ๆ มาส่้่โลกโด้ยผู่้านการทัำาโคุรงการส่ำาคัุญ่ๆ และ
แน่นอน ท่ัานคุ่อผู้้้ทีั�ทัำาให้โรคุโปลิโอใกล้จากหมด้ไปจากโลกนี� 
  เม่�อเราให้คุวามส่ำาคัุญ่กับัส่มาชิีกภาพเป็นเร่�องแรกในปีนี� ขอให้พวกเราเน้นไปทีั�คุวามหลากหลายของส่มาชีกิ
โด้ยการเข้าถ่งคุนหนุ่มส่าวและโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งกับัผู้้้หญิ่ง ทุักส่โมส่รคุวรเฉลิมฉลองเม่�อมีส่มาชิีกใหม่ และโรแทัเรียนทุักคุนทีั�
แนะนำาส่มาชิีกหน่�งคุนเข้ามา จะได้้รับัการยกย่องจากผู้มเป็นการส่่วนตัิว และส่ำาหรับัผู้้้ทีั�ประส่บัคุวามส่ำาเร็จในการหาส่มาชิีก 
25 คุนข่�นไปจะได้้เป็นส่มาชิีกของชีมรมส่มาชิีกภาพ ชีมรมใหม่ของเรา (Membership Society)
  แม้เวลาทีั�เรามอบัของบัริจาคุของโรติารีให้กับัคุนอ่�นๆ ก็ขอให้แน่ใจว่า ส่มาชีิกใหม่เหล่านี�ได้้มีส่่วนร่วม           
เพราะโรแทัเรียนทีั�มีส่่วนร่วมเป็นสิ่�งทีั�มีคุุณคุ่าติลอด้ไป และระล่กไว้ว่า การให้ส่มาชิีกปัจจุบัันมีส่่วนร่วม กับัการรักษาพวกเขา
ไว้ในส่โมส่รของเราก็มีคุวามส่ำาคัุญ่พอๆ กับัการนำาส่มาชิีกใหม่เข้ามา อีกทัั�งขอให้พวกเราเติรียมพร้อมทีั�จะก่อตัิ�งส่โมส่รใหม่ด้้วย 
โด้ยเฉพาะส่โมส่รทีั�มีลักษณะย่ด้หยุน่ ผู้มมั�นใจว่าส่โมส่รทีั�จัด้การประชุีมแบับัเส่ม่อนจริง หร่อ แบับัล้กผู้ส่ม ส่โมส่รแซึ่ทัเทิัลไลท์ั 
และส่โมส่รทีั�เกิด้ข่�นเพราะมีคุวามส่นใจในปัญ่หาเดี้ยวกัน (cause based clubs) เป็นวิธีการทีั�มีประสิ่ทัธิภาพอย่างมากในการ
ขยายโรติารีด้้วยเช่ีนกัน
  เม่�อท่ัานเติิบัโติข่�น ท่ัานย่อมจะส่ามารถทัำาสิ่�งต่ิางๆ ได้้มากข่�น เรามาส่ร้างพลังให้เด็้กส่าวๆ โด้ยผู่้านงาน
กิจกรรมของเราในแต่ิละด้้านทีั�เราให้คุวามส่ำาคัุญ่ เร่�องทุันการศ่กษาส่ำาหรับัเด็้กผู้้้หญิ่ง เร่�องห้องนำ�าในโรงเรียน เร่�องการศ่กษา
ด้้านสุ่ขภาพและสุ่ขอนามัย - และยังมีอีกหลายเร่�องมากมายทีั�เราส่ามารถทัำาได้้ โคุรงการทีั�เน้นเร่�องสิ่�งแวด้ล้อมก็ได้้รับัคุวาม
ส่นใจจากทัั�วโลกเช่ีนกัน จงมีส่่วนร่วมในโคุรงการเหล่านี� ทัั�งในประเทัศและต่ิางประเทัศ เพ่�อทัำาให้โลกนี�ดี้ข่�นส่ำาหรับัพวกเรา
และส่ำาหรับัทุักส่รรพชีีวิติ
  พวกท่ัานแต่ิละคุนเป็นแบัรนด์้แอมบัาส่เด้อร์ของโรติารี และผู้ลงานยอด้เยี�ยมทัั�งหมด้ทีั�ทัำาโด้ยโรแทัเรียนจาก
ทัั�วโลกจำาเป็นต้ิองแบ่ังปันไปส่้่ภายนอกชุีมชีนของโรติารี จงใช้ีโซึ่เชีียลมีเดี้ยเพ่�อบัอกเล่าเร่�องราวของการบัริการเหน่อตินเองให้
กับัเพ่�อน เพ่�อนร่วมงาน และญ่าติิของท่ัาน 
 ท้ัายทีั�สุ่ด้นี� ในปีทีั�กำาลังมาถ่ง ผู้มอยากให้ทุักส่โมส่รลองวางแผู้นอย่างน้อยให้มีหน่�งวันแห่งการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ของ
โรติารี ซ่ึ่�งจะนำาอาส่าส่มัคุรจากภายในและภายนอกโรติารีมารวมกัน และเฉลิมฉลองพร้อมกับัการแส่ด้งผู้ลงานของส่โมส่รใน
ชุีมชีนของท่ัาน เข้าไปทีั� rotary.org เพ่�อด้้ข้อม้ลเพิ�มเติิมเกี�ยวกับัโคุรงการริเริ�มเหล่านี�ติลอด้จนวิธีการอ่�นๆ ในการเปล่ี่�ยนช่ีวิิต
ด้้วิยจิิตบริิการิ

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชคการ์ เมห์ตา  สิงหาคม ๒๕๖๔
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ว่ัสัยิ่ทัี่ศน์เพื�อัโลักท่ี่�ด่้ข้ึน

 กรกฎาคุม เป็นเด่้อนทีั�น่าต่ิ�นเต้ินทีั�สุ่ด้ในโรติารี มันคุ่อเวลาของการเริ�มชีีวิติและการเริ�มต้ิน
คุรั�งใหม่ ส่ำาหรับัหลายๆ คุนแล้ว มันคุ่อโอกาส่ในการรับับัทับัาทัของผู้้้นำาใหม่ โรแทัเรียนเป็นผู้้้ทีั�เปี�ยม
ไปด้้วยทััศนคุติิทีั�ดี้ คุำาน่งถ่งสิ่�งดี้ๆ ทีั�เราจะส่ามารถทัำาได้้เพ่�อมนุษยชีาติิในอีก 12 เด่้อนข้างหน้า
 ขณะทีั�ผู้มเขียนส่ารนี� ผู้มจำาได้้ว่ามีคุำาพ้ด้หน่�งกล่าวโด้ย เฮเลน เคุลเลอร์ นักเคุล่�อนไหวเพ่�อ
คุนพิการชีาวอเมริกันผู้้้มีช่ี�อเสี่ยง “สิ่�งเดี้ยวทีั�เลวร้ายยิ�งกว่าการติาบัอด้คุ่อ การมีส่ายติาทีั�มองเห็นแต่ิ
กลับัมองไม่เห็น”
 ช่ีางล่กซ่ึ่�ง ทีั�ผู้้้หญิ่งติาบัอด้คุนหน่�ง ได้้ส่อนบัทัเรียนอันยิ�งใหญ่่แก่เรา เกี�ยวกับัคุวามแติกต่ิาง
ระหวา่งการมองเหน็ด้้วยติาและการมองเหน็ด้้วยใจ อันทีั�จริงการมองโลกอยา่งทีั�มันเป็นเป็นเร่�องหน่�ง 
แต่ิการจินตินาการว่ามันเป็นเป็นอีกเร่�องหน่�งโด้ยสิ่�นเชิีงม้ลนิธิโรติารี ล้วนเป็นเร่�องของจินตินาการถ่ง
คุวามเป็นไปได้้-และทัำาให้มันเกิด้ข่�น
 ในเม่�อเราเริ�มต้ินปีโรติารีนี� ผู้มอยากถามว่า อะไรคุ่อวิสั่ยทััศน์ของท่ัานในอีก 12 เด่้อน        
ข้างหน้า? ชุีมชีนหร่อภ้มิภาคุทีั�ท่ัานร้้จักจะได้้รับัประโยชีน์จากทุันส่นับัส่นุนของม้ลนิธิหร่อไม่ บัางทีั
อาจมีคุนหน่�งได้้รับั แต่ิขณะทีั�ทั่านกำาลังอ่านข้อคุวามนี� ก็มีอีกหลายคุนในชุีมชีนนั�นกำาลังรอคุวาม    
ช่ีวยเหล่อจากเราและจากการเป็นผู้้้นำาของเรา
 เรายังคุงต้ิองเผู้ชิีญ่กับัคุวามท้ัาทัายในการให้คุวามช่ีวยเหล่อแก่โลกในช่ีวง COVID-19 แติเ่รา
ไม่อาจปล่อยให้สิ่�งนั�นหร่อสิ่�งอ่�นใด้มาหยุด้ยั�งเราได้้ คุวามต้ิองการด้้านการศ่กษาและการด้้แลสุ่ขภาพ
จำานวนมากทัวีคุวามรุนแรงข่�นจากการระบัาด้ใหญ่่ โลกต้ิองการเรา
 ตัิ�งแต่ิวันทีั� 1 กรกฎาคุม ท่ัานส่ามารถส่มัคุรขอรับัทุันส่นับัส่นุนของม้ลนิธิ เพ่�อทัำาในเร่�องทีั�
เน้นคุวามส่ำาคัุญ่ใหม่ของโรติารี นั�นคุ่อ เร่�องสิ่�งแวด้ล้อม เด่้อนกรกฎาคุมยังนำามาซ่ึ่�งการเปลี�ยนแปลง
หลายอย่าง เช่ีน การปรับัโคุรงส่ร้างทัางการเงินของกองทุันโลกทีั�ได้้เติรียมไว้โด้ยมองไปทีั�คุวามยั�งย่น 
เรากำาลังเริ�มต้ินปีทีั�เราจะส่านต่ิอการให้ทุันขนาด้ใหญ่่ (Programs of Scale grant) เป็นคุรั�งแรกใน
ประเทัศแซึ่มเบีัย หาส่ถานทีั�เพ่�อจัด้ตัิ�งศ้นย์สั่นติิภาพโรติารีแห่งต่ิอไปของเรา และวางแผู้นด้ำาเนินการ
เร่�องทุันส่นับัส่นุนระดั้บัภาคุและระดั้บัโลกทีั�จะส่ร้างผู้ลกระทับัเชิีงบัวกส่ำาหรับัคุนรุ่นต่ิอๆ ไป
 ดั้งคุำาพ้ด้ของนักปรัชีญ่าชีาวจนีโบัราณเล่าจ่�อ วันนี�เราเริ�มต้ินการเดิ้นทัางพันไมล์โด้ยเริ�มจาก
ก้าวแรกของเรา ให้เราก้าวไปด้้วยกัน มองไปข้างหน้า ไม่ใช่ีอดี้ติ โรแทัเรียนชีอบัคุวามท้ัาทัาย ดั้งนั�น                                                                                              
นี�คุ่อคุวามท้ัาทัายอยา่งหน่�งส่ำาหรับัเราทุักคุน เรามาทัา้ทัายตัิวเราเองใหคิุ้ด้ให้ใหญ่่ข่�นในปีนี� และขยาย
วิสั่ยทััศน์ของเราเกี�ยวกับัสิ่�งทีั�เราทัำาได้้ และจะทัำา
 จงให้ม้ลนิธิเป็นส่่วนหน่�งของวิสั่ยทััศน์ของทั่านเพ่�อโลกทีั�ดี้ข่�น แล้วท่ัานจะเห็นโลกและ       
ตัิวท่ัานเองเปลี�ยนไป

จอห์น เจิร์ม
ประธานม้ลนิธิ

จอห์น เจิร์ม กรกฎาคม ๒๕๖๔
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ด้้วัยิ่สมาช่ีกแลัะการสนับสนุนท่ี่�มากข้ึน เราจะที่ำาด่้ในโลักได้้เพ่�มข้ึน 

 ในเด่้อนสิ่งหาคุม เรามุ่งเน้นเร่�องส่มาชิีกภาพ — โด้ยการส่ำารวจหาวิธีทีั�เราจะส่ามารถ
ขยายลำาดั้บัและการเข้าถ่งของโรติาร ีติามทีั�เราจะกอ่ตัิ�งส่โมส่รใหมแ่ละเพ่�อติอบัส่นองการรอ้งขอของ
ประธานโรติารี เชีคุการ์ เมห์ติา ทีั�ว่า หน่�งคุนนำามาหน่�งคุน ให้เราพิจารณาว่าคุวามพยายามในการทัำา
เช่ีนนี�จะส่่งผู้ลบัวกในทุักระดั้บัชัี�นขององค์ุกรของเราได้้อย่างไร ทัรัพย์สิ่นทีั�ยิ�งใหญ่่ทีั�สุ่ด้ส่องประการ
ของโรติารี คุ่อ ส่มาชีิกและม้ลนิธิโรติารี ซ่ึ่�งเช่ี�อมโยงกัน องคุ์กรของเราประกอบัด้้วยส่โมส่รโรติารี
และส่โมส่รโรทัาแรคุท์ัมากกว่า 48,000 ส่โมส่ร และหากปราศจากส่มาชิีกส่โมส่รทีั�ทุ่ัมเทัแล้วเราคุง
ไม่ส่ามารถบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ได้้ รวมทัั�งส่มาชิีกของเรายังปฏิิบััติิติามพันธกิจของม้ลนิธิในการทัำาคุวาม
ดี้ในโลกด้้วยการทัำางานโคุรงการระด้บััรากหญ่า้ และใหก้ารบัริจาคุ เพ่�อส่นับัส่นนุโปรแกรมและเงนิทุัน
ช่ีวยเหล่อจำานวนนับัไม่ถ้วนของม้ลนิธิ 
 เม่�อมีส่มาชิีกในโรติารีมากข่�น ม้ลนิธิย่อมส่ามารถทัำาสิ่�งทีั�ดี้ในโลกได้้เพิ�มข่�น เราจะได้้รับั
คุวามชี่วยเหล่อมากข่�นในการทัำาโคุรงการนำ�า สุ่ขาภิบัาล และสุ่ขอนามัย เพ่�อให้ผู้้้คุนจำานวนมากข่�น
ส่ามารถเข้าถ่งนำ�าส่ะอาด้ เราจะมีคุนฉลาด้มากข่�นเพ่�อวางแผู้นโคุรงการทุันส่นับัส่นุนระดั้บัโลก (global 
grants) ทีั�ส่นับัส่นุนการบัริการด้้แลการตัิ�งคุรรภ์ก่อนคุลอด้ เพ่�อให้เด็้กทัารกส่ามารถรอด้ชีีวิติมากข่�น 
เราส่ามารถให้ทุันส่นับัส่นุนระดั้บัภาคุ (district grants) มากข่�นเพ่�อส่นับัส่นุนการร้้หนังส่่อเพ่�อให้คุน
ส่ามารถเรียนร้้ทีั�จะอ่านได้้มากข่�น
 ปัจจุบััน มีส่มาชิีกประมาณหน่�งในส่ามของเรา ส่นับัส่นุนม้ลนิธิอย่างเข้มแข็ง โด้ยการบัรจิาคุ
ประจำาปีหร่อวิธีการอ่�นๆ ลองน่กภาพว่าเราจะส่ามารถขยายการเข้าถ่งของโรติารีได้้มากแคุ่ไหน           
ถ้าเราเพิ�มการมีส่่วนร่วมในการบัริจาคุ แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ติาม เงินบัริจาคุของโรแทัเรียนทีั�มากข่�น
จะหมายถ่งเงินทุันทีั�เพิ�มให้กับัศ้นย์สั่นติิภาพโรติารี เช่ีนเดี้ยวกับัการบัริจาคุทีั�ได้้รับัการส่มทับัมากข่�น
เพ่�อช่ีวยขจัด้โปลิโอ ต้ิองขอบัคุุณคุวามร่วมม่อของพวกเรากับัม้ลนิธิบิัลและเมลินด้าเกทัส์่ 
 ม้ลนิธิโรติารีเป็นกำาลังส่ำาคัุญ่ทีั�ด้ำาเนินโคุรงการทีั�ส่ร้างผู้ลกระทับัและยั�งย่นไปทัั�วโลกอย่าง
มีประสิ่ทัธิภาพ องค์ุกรเนวิเกเติอร์การกุศล (Charity Navigator) ได้้ยกย่องม้ลนิธิโรติารีด้้วยการให้
คุะแนนระดั้บัสี่�ด้าวทุักปี เป็นเวลา 13 ปีติิด้ต่ิอกัน ส่มาชิีกโรติารีทุักคุนส่ามารถภาคุภ้มิใจกับัสิ่�งนี� และ
จะดี้แคุ่ไหนหากโรแทัเรียนทุักคุนส่นับัส่นุนม้ลนิธิในทุักวิถีทัางทีั�ทัำาได้้ 
 ผู้มมีคุำาขอร้องง่ายๆ ในเด่้อนนี� โปรด้ใช้ีเวลา 10 นาทีัในการประชุีมส่โมส่รคุรั�งต่ิอไปเพ่�อ
หาร่อเกี�ยวกับัวิธีการเข้าไปมีส่่วนร่วมในม้ลนิธิในปีนี�ให้มากข่�น อาจเป็นการวางแผู้นการระด้มทัุน
ออนไลน์เพ่�อประโยชีน์ของม้ลนิธิหร่อร่วมม่อกับัส่โมส่รอ่�นๆ เพ่�อทัำาโคุรงการทัุนส่นับัส่นุนระดั้บัโลก 
(Global Grant Project) 
 ไม่ว่าท่ัานจะทัำาอะไร จำาไว้ว่าส่มาชิีกของเรา —เราทุักคุน — ล้วนเป็นแรงผู้ลักดั้นคุวาม
พยายามของโรติารีและจรรโลงคุวามยั�งย่นของม้ลนิธิให้ส่่บัไป
 

จอห์น เจิร์ม 
ประธานม้ลนิธิ 

จอห์น เจิร์ม สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้้�แปีล/เร่ยบัเร่ยง อน.ศร่ฟ้้า ศิริอุดมเศรษฐ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พรัชดาภิิเษก



อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตาร่แม่สาย

บัที่บัรรณาธิการ

SignPost Forest 
เม่องย้คุอน

 แคุว้นบัริติิชี โคุลัมเบีัย 
ประเทัศแคุนาด้า

 มวลมิติรโรแทัเรียนทุักท่ัานคุรับั

 บันเส้่นทัางส่าย อลาส่ก้าไฮเวย์ ทีั�เช่ี�อมระหว่าง
ประเทัศส่หรัฐอเมริกา และมลรัฐอลาส่ก้า ต้ิองวิ�งตัิด้ผู่้าน
แคุว้นบัริติิชี โคุลัมเบีัย ของประเทัศแคุนาด้า
 เหน่อสุ่ด้ชีายแด้นของแคุนาด้า ทีั�ทัะเลส่าบั     
วัติสั่น เม่องย้คุอน มีส่ถานทีั�ท่ัองเทีั�ยวทีั�มีช่ี�อเสี่ยง             
นักท่ัองเทีั�ยวแวะเวียนมาเยี�ยมชีม ใช้ีช่ี�อง่ายๆ ว่า          
ป่าแห่งป้าย (Signpost Forest)
 โด้ยรอบับัริเวณป่าแห่งนี� เต็ิมไปด้้วยเส่าป้าย 
จากทัุกมุมโลก กินอาณาบัริเวณพ่�นทีั�กว้างขวางหลาย         
สิ่บัไร่
 เร่�องราวเริ�มต้ินข่�นในปี 1942 โด้ยทัหาร
อเมริกัน ทีั�ทัำางานบันทัางหลวง Alaska Highway คิุด้ถ่ง
บ้ัานในมลรัฐอิลลินอยส์่ ทีั�ห่างออกไป  4,500 กม. เขาจ่ง
ติิด้ป้ายช่ี�อบ้ัานเกิด้และระยะทัาง คุนอ่�นๆ ก็เริ�มทัำาติาม 
และกิจกรรมยังคุงด้ำาเนินต่ิอไปจนถ่งทุักวันนี� 
 ณ เวลานี� มีป้ายแส่ด้งส่ถานทีั�ต่ิางๆ มากกว่า 
90,000 ป้ายจากทัั�วโลก กลายเป็นแหล่งท่ัองเทีั�ยวทีั�มี 
ช่ี�อเสี่ยงบันเส้่นทัางส่ายประวัติิศาส่ติร์นี�
 มีเร่�องราวทีั�คุุ้นๆ คุล้ายกับัเร่�องนี� อีกเร่�อง
หน่�งเร่�องมีอย้่ว่า ชีายชีาวอเมริกัน 4 คุนเดิ้นทัางจาก             
นอกเม่อง เข้ามาทัำางานอย้่ในเม่องชิีคุาโก ได้้นัด้พบัปะ
พ้ด้คุุยแก้เหงาและได้้ร่วมกันบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ต่ิอชุีมชีน
 ผู่้านไปร้อยกว่าปี จากเริ�มแรก 4 คุน มีผู้้้คุนมา
ร่วมพ้ด้คุุยเพิ�มข่�นเป็นล้านกว่าคุน กลับักลายเป็นองค์ุกร
จิติอาส่าทีั�ใหญ่่ทีั�สุ่ด้ของโลก
 จากเร่�องราวขา้งต้ิน เปน็ตัิวอยา่งว่า หลายๆ สิ่�ง
เริ�มข่�นจากจุด้เล็กๆ ก่อนจะกลายเป็นประโยชีน์ต่ิอชุีมชีน 
ต่ิอสั่งคุมในท้ัายทีั�สุ่ด้
  
   ด้้วยไมติรีจิติแห่งโรติารี
   อน.วาณิชี โยธาวุธ

บัรรณาธิการบัริหาร



ประธานโรตารี เชคการ์ เมห์ตา รับมือ
อุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐอันดราประเทศ ในปี 
2013 (พ.ศ.2556) โดยนำาชุดอุปกรณ์ไปช่วย

นิตยสารโรตาร่ปีระเที่ศไที่ย
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สนเที่ศโรตาร่
อน.บุัญฤที่ธิ� ตันสกุล สโมสรโรตาร่ทุ่ี่งคา www.ภ้ิเก็ตต�องชนะ.com

 ปัจจุบััน การเผู้ชีญิ่โรคุภัยไข้เจ็บัของมนุษย์ นับัวันยิ�งท้ัาทัาย
ข่�นทุักวัน ทีั�เห็นชัีด้ทีั�สุ่ด้ ณ เวลานี�คุ่อ โรคุโคุวดิ้-19 ทีั�ประชีากรทัั�วโลก
กำาลังเผู้ชิีญ่ ซ่ึ่�งคุร่าชีีวิติมนุษย์ไปมากมายรวมเวลากว่า 2 ปี จวบัจน
ปัจจุบััน มาติรการต่ิางๆ เช่ีน การนำาวัคุซีึ่นเข้ามาฉีด้ในมนุษยก็์ส่ามารถ
ยับัยั�งโรคุได้้ระดั้บัหน่�ง จังหวัด้ภ้เก็ติเป็นพ่�นทีั�แรกๆ ในประเทัศไทัยทีั�
ได้้รับัการจัด้ส่รรวัคุซีึ่นมาฉีด้ให้ประชีาชีนทีั�อาศัย และทัำางานอย้่ใน
พ่�นทีั� ทัั�งชีาวไทัย ต่ิางชีาติิหร่อต่ิางด้้าว ก็จะได้้รับัวัคุซีึ่นอย่างทัั�วถ่ง 
เพ่�อส่ร้างให้ประชีากร 70% ในพ่�นทีั�มีภ้มิคุุ้มกันหม่้ เม่�อมองย้อนกลับั
ไปว่าทัำาไมจังหวัด้ภ้เก็ติจ่งได้้รับัการจัด้ส่รรวัคุซีึ่นเป็นพ่�นทีั�แรกๆ ก็
เพราะเกิด้จากคุวามร่วมม่อผู้ลักดั้นของภาคุเอกชีน พ่อคุ้า ประชีาชีน 
และภาคุรัฐทีั�ต้ิองการขับัเคุล่�อนเศรษฐกิจ ให้ประชีากรทัั�งหลายได้้มี
รายได้้ เพราะภ้เก็ติได้้รับัผู้ลกระทับัอย่างหนัก เน่�องจากรายได้้หลัก
มาจากการทัอ่งเทีั�ยว คุวามพยายามของภาคุเอกชีนภ้เก็ติไมไ่ด้้ประส่บั
คุวามส่ำาเร็จตัิ�งแต่ิแรก แต่ิผู่้านการนำาเส่นอจากทัางหลายฝ่่าย หลาย
ช่ีองทัาง จ่งผู้ส่านรวมกับัแผู้นเปิด้ประเทัศใน 120 วัน จนเกิด้เป็น
แผู้นการฟ้ื้�นฟ้ื้เรียกว่า Phuket Sandbox 
 ส่มาชิีกส่โมส่รโรติารีทุ่ังคุาและส่โมส่รอ่�นๆ ทีั�อย้่ในพ่�นทีั�
จังหวัด้ภ้เก็ติไม่ได้้นิ�งนอนใจ ได้้มีส่่วนร่วมในแผู้นฟ้ื้�นฟ้ื้ Phuket 
Sandbox โด้ยส่มาชิีกส่โมส่รหลายๆ ท่ัานได้้เข้าร่วมทัำางานจิติอาส่า
เพ่�อบัริการประชีาชีนทีั�มารับับัริการฉีด้วัคุซีึ่น ผู้้้ทีั�มารับัวัคุซีึ่นจะต้ิอง
ลงทัะเบีัยนผู่้าน www.ภ้เก็ติต้ิองชีนะ.com มาก่อนจ่งจะส่ามารถฉีด้
วัคุซีึ่นได้้ โด้ยพ่�นทีั�จังหวัด้ภ้เก็ติมีศ้นยบ์ัริการวัคุซีึ่นอย้ ่6 ศ้นยก์ระจาย
วัคุซีึ่นหลักคุ่อโรงพยาบัาลวชิีระภ้เก็ติ และกระจายไปให้โรงพยาบัาล
ฉลอง โรงพยาบัาลปา่ติอง โรงพยาบัาลถลาง โรงพยาบัาลส่ริิโรจนภ้์เก็ติ 
เพ่�อด้ำาเนินการฉีด้ให้ประชีาชีนในพ่�นทีั�นั�นๆ จ่งทัำาให้วัคุซีึ่น Lot แรก
จำานวน 2 แส่นโด้ส่ ส่ามารถฉีด้คุรบั 2 เข็มรวด้เร็วในเด่้อนเมษายนทีั�

ผู่้านมา ผู้มเองซ่ึ่�งเป็นส่มาชิีกส่โมส่รโรติารีทุ่ังคุาได้้มีส่่วนร่วมในศ้นย์
ฉีด้วัคุซีึ่นต่ิางๆ อยา่งเป็นระบับัของจงัหวัด้ภ้เก็ติจ่งพออธบิัายเพ่�อเป็น
แนวทัางให้กับัพ่�นทีั�ต่ิางๆ พอสั่งเขป 
 โด้ยทุักคุนทีั�มาฉีด้วัคุซีึ่นจะต้ิองมีใบันัด้ของภ้เก็ติต้ิองชีนะ 
ผู่้านทัางข้อคุวามโทัรศัพท์ัม่อถ่อเท่ัานั�น เม่�อเข้ามาทีั�ศ้นย์ฯ เจ้าหน้าทีั� 
(ข้าราชีการ อส่ม. จิติอาส่า องคุก์รต่ิางๆ) ติรวจวดั้อุณหภ้มิ ติรวจส่อบั
บััติรประชีาชีน คัุด้กรองผู้้มี้ใบันัด้รับัวัคุซีึ่นของวันนั�นๆ  จากนั�นทุักคุน
จะต้ิองกรอกเอกส่ารและติอบัคุำาถามต่ิางๆ และยินยอมทีั�จะฉีด้วัคุซีึ่น 
แล้วส่่งให้เจ้าหน้าทีั�ติรวจส่อบั ขั�นติอนทีั� 2 ทุักคุนต้ิองวัด้คุวามดั้นและ
ชีีพจร 3. ผู้้้รับัวัคุซีึ่นต้ิองลงทัะเบัียนผู่้านเจ้าหน้าทีั�ของศ้นย์ฯ นั�นๆ 
(หมอพร้อม) 4. ติรวจส่อบัคัุด้กรองโรคุและซัึ่กประวัติิต่ิางๆ โด้ย
พยาบัาลวิชีาชีีพและมีแพทัย์เป็นผู้้้คุวบัคุุม 5. ฉีด้วัคุซีึ่นโด้ยพยาบัาล
วิชีาชีีพหร่อแพทัย์ผู้้้คุวบัคุุม (หลังฉีด้ขวด้วัคุซีึ่นจะถ้กเก็บัไว้รอติรวจ
ส่อบัเป็นเวลา 14 วัน เม่�อพบัเหตุิการณ์ใด้ๆ จากวัคุซีึ่นส่ามารถติิด้ติาม
ได้้) 6. นั�งสั่งเกติอาการ 30 นาทั ีก่อนเดิ้นทัางกลบัับ้ัาน ขั�นติอนทัั�งหมด้
นี�แต่ิละศ้นย์ฯ อาจจะปฏิิบััติิไม่เหม่อนกัน ข่�นอย้่กับัแนวทัางและการ
ปรับัแผู้นของผู้้้อำานวยการศ้นย์ฯ
 โด้ยภาพรวมขณะปฏิิบััติิงานจิติอาส่า เป็นไปด้้วยคุวาม
เรียบัร้อยดี้มาก ผู้้้มาฉีด้วัคุซีึ่นติลอด้จนเจ้าหน้าทีั�ต่ิางมีคุวามเคุร่งคุรัด้
และให้คุวามร่วมม่อในการทัำางานอย่างเต็ิมทีั� ส่่งผู้ลให้การฉีด้โคุวิด้เป็น
ไปติามเป้าหมายทีั�ได้้วางไว้ อันจะส่่งผู้ลให้ภาพรวมของประเทัศไทัย
และจังหวัด้ภ้เก็ติ ซ่ึ่�งถ้กวางไว้ทีั�จะเป็นประต้ิเปิด้รับัภาคุเศรษฐกิจ         
จะส่ามารถส่ร้างคุวามเช่ี�อมั�นต่ิอนานาประเทัศต่ิอไป และส่ร้าง          
ภาพลักษณ์ทีั�ดี้ต่ิอส่โมส่รโรติารี ส่มกับัปณิธานของโรติารีทีั�ตัิ�งใจจะ
บัำาเพ็ญ่ส่าธารณประโยชีน์ต่ิอมวลมนุษย์ส่่บัต่ิอไป 



ต�อนรับั
ผู้้�ว่าการภิาคคนใหม่

 เด่้อนกรกฎาคุมทีั�โรติารีมิได้้กำาหนด้ให้เป็นเด่้อนแห่งอะไร คุ่อว่างเอาไว้ และโรแทัเรียน
ต่ิางต้ิอนรับัผู้้้ว่าการภาคุคุนใหม่ด้้วยการอย้่บ้ัานเคุร่งคุรัด้ กิจกรรมยอด้นิยมน่าจะเป็นการคุุยกัน
ทัางโทัรศัพท์ั การเรียน online นอกจากแก้เหงาแล้วยังได้้ประโยชีน์
 ในห้อง Learning Center มีคุวามร้้ มีบัทัเรียนทีั�น่าส่นใจเป็นจำานวนมาก มีหลายภาษา
แต่ิขาด้ภาษาไทัย วิทัยากรต้ิองเติิมให้ หากเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ พบัว่าใช้ีเวลาน้อยกว่าเรียนเอง 
ตัิวอย่างบัทัเรียนทีั�เป็นประโยชีน์อย่างมากในช่ีวงนี�คุ่อ การสั่มมนาเร่�องการบัริหารจัด้การกองทุัน
ส่มทับั
 ภาคุ 3360 ได้้เชิีญ่ชีวนโรแทัเรียนเข้าเรียน online เพ่�อให้ได้้รับัใบัประกาศนียบััติร 
(certificate) และนำามาแส่ด้งเพ่�อให้นายกส่โมส่รและนายกรับัเล่อกได้้ลงนามใน MOU เพ่�อให้
ส่โมส่รมีคุุณส่มบััติิคุรบัถ้วน (club qualification) และส่ามารถขอทุันส่นับัส่นุนจากม้ลนิธิโรติารี 
พบัว่าได้้รับัคุวามส่นใจเกินคุาด้ มีส่โมส่รเป็นจำานวนมากมีคุุณส่มบััติิคุรบัถ้วน
 MOU เป็นเอกส่ารรองรับัคุุณส่มบััติิของส่โมส่รว่า จะส่ามารถขอทัุนส่นับัส่นุนจาก         
ม้ลนิธิโรติารี เม่�อ 
 1) มีส่มาชิีกผู่้านการสั่มมนาเร่�องการบัริหารจัด้การกองทุัน 
 2) นายกส่โมส่รและนายกรับัเล่อกได้้ ลงนามใน MOU และ 
 3) ภาคุอาจมี เง่�อนไขอ่�นเพิ�มเติิมหากเห็นส่มคุวร

 บัรรยากาศใหม่ในส่มัยของผู้้้ว่าการภาคุคุนใหม่ทีั�แส่ด้งถ่งคุวามเปลี�ยนแปลงทัั�งทีั�เป็นอย้ ่
และจะมีการเปลี�ยนแปลงมากข่�นเป็นลำาดั้บั และในหลายๆ เร่�อง
 การประชุีมสโมสรด้้วัยิ่สื�อัสมัยิ่ใหม่ ทัั�งแบับั zoom และแบับั line กลุ่ม มีเพิ�มมากข่�น 
ทัด้แทันการประชุีมทีั�ต้ิองขาด้หายไปเพราะถ้กปิด้กั�นโด้ยการระบัาด้ของ COVID-19 การประชุีม
สั่มมนาใหญ่่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุีมใหญ่่ประจำาปี การสั่มมนาเจ้าหน้าทีั�และคุณะกรรมการบัริหาร
ส่โมส่ร ต้ิองจัด้ข่�นโด้ย zoom แม้ว่าจะมีคุวามวิติกกังวลอย้่บ้ัาง แต่ิในท้ัายทีั�สุ่ด้ก็ผู่้านไปด้้วยดี้     
และมีแต่ิจะดี้ข่�น
 การหารือัระหว่ัางกลุ่ัมที่ำางานต่างๆ ทีั�เคุยคิุด้ว่าน่าจะขัด้ข้องเพราะไม่มีโอกาส่ได้้ประชุีม
เหม่อนทีั�ผู่้านมา แต่ิวิกฤติกลับัส่ร้างโอกาส่  โรแทัเรียนต่ิางปรับัตัิวให้ส่อด้รับักับัวิทัยาการส่มัยใหม่ 
การบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ของโรแทัเรียนถ้กปรับัวิธีการออกไป ไม่ถ่งกับัขัด้ข้องเพียงแต่ิแปรร้ปไปบ้ัาง
ให้เหมาะส่มกับัส่ถานการณ์ 
 การขอัรับการสนับสนุนกอังทุี่นสมที่บจากม้ลัน่ธิโืรตาร่เป็นเร่�องทีั�เปลี�ยนแปลงมากสุ่ด้ 
ต้ิองศ่กษาคุวามเปลี�ยนแปลง ต้ิองอธิบัายให้โรแทัเรียนเข้าใจถ่งคุวามเปลี�ยนแปลงพร้อมเหตุิผู้ล 
ต้ิองให้กำาลังใจในการทัำาคุวามดี้ ให้ยินดี้ในการบัริจาคุ ให้เข้มแข็งในการทัำางาน ฯลฯ
 ส่ถานการณ์ทีั�คุละเคุล้ากันอย่างนี� มีทัั�งวิกฤติและโอกาส่  ทุักคุนต่ิางต้ิองเป็นกำาลัง        
ซ่ึ่�งกันและกัน และคุงจะต้ิองเป็นกำาลัังใจให้ผู้้้ว่ัาการภาคืทุี่กๆ คืนเพื�อัเป็นผู้้้นำาขอังแต่ลัะภาคืท่ี่�
ประสบคืวัามสำาเร็จต่อัไป

Club Qualification 
MOU 

เป็นเอกสารรองรับคุุณสมบัติของ
สโมสรว่่า 

จะสามารถขอทุนสนับสนุนจาก 
ม้ลนิธิโรตาร่ เม่�อ 

1) มีสมาชิิกผู่้านการสัมมนา    
เร่�องการบริหารจัดการกองทุน 

2) นายกสโมสรและนายกรับเล่อก
ได้ ลงนามใน MOU 

และ 
3) ภาคุอาจมี เงื�อนไขอื�นเพิ�มเติม

หากเห็นสมคุว่ร 

Article : บัที่ความ
อน.ดร.บัุษบัง จ�าเริญดารารัศม่

สโมสรโรตาร่พะเยา ภิาค 3360 
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คน
สานฝัน

ปีระธานโรตาร่คนใหม่ของเรา 
เชคการ์ เมห์ตา วาดฝันฉากต่อไปีของโรตาร่ – 

และพร�อมจะสานมันให�เปี็นจริง

โดย จอห์น ร่เซค 



หน้าก่อน : เชีคุการ์และ       
ราชีิ เมห์ติา ทัี�บั้านพักใน       
โกลกัติติา กับัภาพวาด้ร้ปแม่
และเด้็ก ด้้านหลังเธอ

ตรงข้าม : ส่่วนหน่�งของ
โคุรงการ TEACH เพ่�อเพิ�ม
อัติราการร้้หนังส่่อในอินเด้ีย 
เมห์ติามักจะไปเยี�ยมโรงเรียน
ทัี�เป็นส่่วนหน่�งของโคุรงการนี�           
เรียกว่า “โรงเรียนแห่ง                            
คุวามสุ่ข” ส่มาชีิกโรติารีใน
อินเด้ีย ได้้ปฏิิร้ปโรงเรียน
มากกว่า 3,000 แห่งให้เป็น
โรงเรียนแห่งคุวามสุ่ข ส่โมส่ร
โรติารีกัลกัติติา-มหานะการ์ 
ส่นับัส่นุนโรงเรียนส่ติรีแห่งนี�
ในเม่องโกลกัติติา โภวานิป้ร์    
อารยา วิทัยา มันด้ีร์ กับัอาหาร
เชี้าประจำาวันส่ำาหรับันักเรียน
กว่า 1,000 คุน

  ผู้มโชีคุดี้ได้้กลับัมาพบักับัท่ัานอีกแบับั     
ตัิวต่ิอตัิวหลังทีั�พวกเราได้้ประชุีมกัน พวกเราติอนนี�กำา
ลังเข้าส่้่ปีทีั�ส่องของการระบัาด้ใหญ่่ของโคุวิด้-19 ทัั�ว
โลก และในขณะทีั�ผู้มเขียนบัทัคุวามนี� อินเดี้ยติกอย้ใ่น
ส่ภาพอันเลวร้ายของการระบัาด้น่าเศร้าทีั�สุ่ด้ โรติารี
ต้ิองปรับัเปลี�ยนบัางอย่าง แต่ิหน้าทีั�ของโรติารียังต้ิอง
ด้ำาเนินต่ิอไป
 ในปีทีั�เหตุิการณ์ปกติิ บัรรณาธกิารคุนหน่�ง
ของโรติารีจะเดิ้นทัางไปโกลกัติติา ทีั�ซ่ึ่�งเชีคุการ์อย้่กับั
ราชิีภรรยาของท่ัาน เราจะใช้ีเวลาอย้กั่บัท่ัาน คุรอบัคุรัว
ของท่ัาน เพ่�อนของท่ัาน และเพ่�อนโรแทัเรียน เพ่�อส่่บั
เร่�องราวการเลี�ยงด้้ และการเติิบัโติเป็นผู้้้ใหญ่่ในอินเดี้ย
ว่าได้้หล่อหลอมมุมมองชีีวิติ และโรติารีของท่ัาน
อย่างไร แต่ิแน่นอนทีั�ปีนี�ไม่มีใคุรส่ามารถเดิ้นทัางได้้    
ดั้งนั�น เราจ่งขอให้ผู้้้ทีั� ร้้จักเชีคุการ์ดี้ทีั�สุ่ด้บัอกเรา      
เกี�ยวกับัท่ัานด้้วยคุำาพ้ด้ของพวกเขาเอง
 ในหน้าต่ิอไป ส่มาชิีกในคุรอบัคุรัวของ     
เชีคุการ์ เพ่�อนเก่าแก่บัางคุน ผู้้้ช่ีวยส่่วนตัิว และผู้้้ช่ีวย
ประธานโรติารี จะมาแบ่ังปันเกร็ด้เล็กเกร็ด้น้อยและ
เล่าถ่งผู้้้ชีายทีั�พวกเขาร้้จัก เพ่�อช่ีวยให้ส่มาชิีกโรติารี   
ทัั�วทุักทิัศร้้ส่่กว่า ได้้ร้้จักท่ัานเช่ีนกัน แน่นอนทีั�หลายๆ 
คุนจะได้้พบักับัท่ัานในร้ปแบับัเส่ม่อนจริง แม้ว่าจะไม่
ได้้เจอหน้ากันจริงๆ ติลอด้ปีหน้าก็ติาม
 เชีคุการ์ เมห์ติา เป็นส่มาชิีกของส่โมส่ร       
โรติารีกัลกัติติา-มหานะการ์ เป็นโรแทัเรียนมาตัิ�งแต่ิ     
ปี 1985 (พ.ศ.2528) ท่ัานได้้รับัการฝ่ึกอบัรมเป็น       
นักบััญ่ชีี และได้้ตัิ�งบัริษัทัพัฒนาอสั่งหาริมทัรัพย์ชี่�อ 
ส่กายไลน์ กรุ�ป ซ่ึ่�งท่ัานเป็นประธานบัริษทัั แต่ิติำาแหน่ง
อาชีีพงานของท่ัานบัอกเพียงส่่วนเล็กๆ ของเร่�องราว 
คุนทีั�ท่ัานเป็น ท่ัานยังเป็นผู้้้อำานวยการขององค์ุกร
รักษาติาส่ากล (Operation Eyesight Universal) 
ส่าขาประเทัศอินเดี้ย ซ่ึ่�งเป็นองค์ุกรไม่แส่วงผู้ลกำาไรทีั�
อย้่ในแคุนาด้า และเน้นเร่�องการป้องกันการติาบัอด้ทีั�
หลีกเลี�ยงได้้ ท่ัานได้้ช่ีวยส่ร้างโรงพยาบัาลติามากกว่า 
15 แห่งในหลายรัฐของอินเดี้ย ซ่ึ่�งได้้ร่วมกันทัำาการ
ผู่้าตัิด้เก่อบั 50,000 คุรั�งในแต่ิละปี อีกทัั�งได้้เริ�ม
โคุรงการรักษาโรคุหัวใจเด็้ก (Saving Little Hearts) 

ซ่ึ่�งเป็นโคุรงการทีั�ช่ีวยผู่้าตัิด้หัวใจมากกว่า 2,500 คุรั�ง 
ให้กับัเด็้กๆ จากอินเดี้ย ปากีส่ถาน บัังคุลาเทัศ เนปาล 
และบัางประเทัศจากแอฟื้ริกา และปัจจุบัันเป็น
โคุรงการทัั�วประเทัศอินเดี้ย
 เม่�อคุุณอ่านหน้าเหล่านี� คุุณจะได้้เห็นว่า
ท่ัานยังมีส่่วนร่วมอย่างมาก ในงานบัรรเทัาภัยพิบััติิ    
ซ่ึ่�งในบัรรด้างานนั�นท่ัานได้้ช่ีวยเหล่อส่ร้างบ้ัาน 500 
หลังในหม่้เกาะอันด้ามัน และนิโคุบัาร์หลังจาก           
เหตุิการณ์ส่่นามิในมหาส่มุทัรอินเดี้ยในปี 2004 
(พ.ศ.2547)
   ในการประชุีมอบัรมผู้้้ว่าการภาคุรับัเล่อก
ปีนี� (International Assembly) เชีคุการ์ได้้พ้ด้ถ่งวิธี
การทีั�ท่ัานและเพ่�อนโรแทัเรียนบัางคุน ตัิด้สิ่นใจเริ�มทัำา
เชีลเติอร์บัอกซ์ึ่ (ShelterBox) ฉบัับัท้ัองถิ�น ซ่ึ่�ง            
เชีลเติอร์บัอกซ์ึ่ เป็นองค์ุกรทีั�ก่อตัิ�งโด้ยโรแทัเรียนใน       
ส่หราชีอาณาจักร “เราตัิ�งช่ี�อมันว่าเชีลเติอร์คิุทั 
(Shelter Kit) และบัรรจุสิ่�งของเคุร่�องใช้ีจำาเป็น         
ประจำาวัน 52 รายการในหีบักล่องใหญ่่” ท่ัานบัอกกับั
ผู้้้ว่าการภาคุรับัเล่อกว่า “ในช่ีวง 15 ปีทีั�ผู่้านมา เม่�อ
เกิด้ภัยพิบััติิคุรั�งใหญ่่ทุักๆ คุรั�งในอินเดี้ย โรแทัเรียนชีาว
อินเดี้ยจะอาส่านำาชุีด้เชีลเติอร์คิุทัเหล่านี�ไปยังพ่�นทีั�ทีั�
เกิด้ภัยพิบััติิ” โคุรงการนี�ได้้ทัำาประโยชีน์ให้กับัคุน
ประมาณ 75,000 คุน เชีคุการ์ยังเป็นหน่�งใน              
คุณะกรรมการขององค์ุกรเชีลเติอร์บัอกซ์ึ่ด้้วย
 นอกจากนี�  ท่ัานยังเป็นคุนออกแบับั
โคุรงการส่อนหนังส่่อ (TEACH Program) ซ่ึ่�งมี           
เป้าหมายทีั�จ่ะไม่ทัำาอยา่งอ่�นนอกจากมุ่งเน้นขจัด้ปัญ่หา
การไม่ร้้หนังส่่อให้หมด้ไปจากอินเดี้ย (คุุณจะได้้อ่าน
เพิ�มเติิมเกี�ยวกับัโคุรงการทีั�ยากนี�ในฉบัับัต่ิอๆ ไป)
  แม้ว่าเชีคุการ์จะมีทัักษะในศิลปะการทัำา
ธุรกิจ แต่ิท่ัานก็อยากจะขยายคุวามเชีี�ยวชีาญ่ด้้านอ่�นๆ 
ของท่ัาน ท่ัานบัอกกับัผู้มว่าหลังจากได้้เรียนและอ่าน
หนังส่่อมามากแล้วในอาชีีพการงาน ติอนนี�ท่ัานอยาก
จะเรียนร้้ทีั�จะพ้ด้คุุยกับัผู้้้คุน ท่ัานกล่าวเส่ริมว่า “ผู้ม
เกลียด้ทัำาบััญ่ชีี” ทัั�งหมด้นี�เป็นเพราะคุวามเช่ี�อของท่ัาน
ทีั�ว่า เราคุวรคิุด้ดี้จากหัวใจให้มาก เท่ัากับัมาจากจิติใจ
ของเรา 

	 ตลอดหลายปีีท่ี่�ผ่่านมา	ผ่มจัับตาดูเชคการ์์	เมห์ตา	เม่�อท่ี่านมาท่ี่�ศููนยโ์ร์ตาร่์วััน	(One 
ROtary Center)	ในเม่องอ่แวันสตัน	รั์ฐอิลลินอยส์	เพ่ื่�อเข้้าร่์วัมปีร์ะชุมกับคณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์	
ผ่มได้พื่บกับท่ี่านอยา่งเป็ีนที่างการ์ในวัันหน่�งข้องการ์ปีร์ะชุมติดต่อกันกับหลายคณะที่ำางาน	ซ่ึ่�ง
เป็ีนการ์ปีร์ะชุมท่ี่�ปีร์ะธานโร์ตาร่์รั์บเล่อกทุี่กคนต้องเข้้า	ในช่วังร์ะหว่ัางการ์ปีร์ะชุมท่ี่�ผ่มอยูด้่วัย	
ท่ี่านม่ท่ี่าท่ี่ผ่่อนคลายท่ี่�สุดในห้องแม้จัะเป็ีนคนเด่ยวัท่ี่�ม่อาการ์เจ็ัที่แล็ก	 ท่ี่านกร์ะฉัับกร์ะเฉัง	
อดที่น	และถามคำาถามท่ี่�ฉัลาดหลักแหลม	—	 ไม่น่าแปีลกใจัสำาหรั์บคนท่ี่�ปีร์ะสบควัามสำาเร็์จั
ในอาช่พื่การ์งานและช่วิัตที่ำางานการ์กุศูลอยา่งท่ี่าน	ผ่มคิดว่ัาท่ี่านกำาลังปีร์ะเมินพื่วักเร์าท่ี่ละคน	
เพ่ื่�อดูว่ัาจัะเล่อกสร์ร์พื่วักเร์าไปีช่วัยงานข้องท่ี่านให้บร์ร์ลุควัามฝัันในโร์ตาร่์อย่างไร์
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ช่ีราก เมห์ตา 
ล้ักชีายิ่ขอังเชีคืการ์แลัะราช่ี

 เท่ัาทีั�ผู้มจำาได้้ คุุณพ่อมีชีีวิติและลมหายใจ
เป็นโรติาร ีท่ัานและคุุณแมท่ัำางานหนักทัั�งในด้้านบัำาเพญ็่
ประโยชีน์และการคุบัหาส่มาคุม ท่ัานวางแผู้นงานและ
เข้าร่วมงานต่ิางๆ แล้วก็อย้่กับัเพ่�อนๆ โรติารีจนถ่งเช้ีา
นับัคุรั�งไม่ถ้วน ผู้มกับัชีานด้์นี น้องส่าวของผู้มจะพ้ด้    
ล้อเล่นกันว่าเรามีพี�น้องทีั�มองไม่เห็น นั�นคุ่อ โรติารี และ
โรติารีก็ได้้ส่่งผู้ลกลับัมาให้เราทัั�งคุรอบัคุรัว ให้เพ่�อน
อันดั้บัแรกกับัผู้มและชีานด์้นี และทัำาให้เรามีจิติวิญ่ญ่าณ
แห่งการบัริการ ซ่ึ่�งพ่อจะเน้นยำ�าเส่มอกับัพวกเราและใน
บัทัสุ่นทัรพจน์ของท่ัานในโรติารีนับัไม่ถ้วน ติลอด้
บัทับัาทัคุวามเป็นผู้้้นำาของทั่าน ท่ัานจะให้เราเป็น      
ส่่วนหน่�งในการเด้ินทัางของทั่านเส่มอ เราเคุยไป          
โรงพยาบัาลติาและคุ่ายฉีด้วัคุซีึ่นโปลิโอ มีส่่วนร่วมใน
การช่ีวยเหล่อผู้้้ประส่บัภัย หาร่อทุักแง่มุมเกี�ยวกับั
ภารกิจโคุรงการร้้หนังส่่อของท่ัาน และเข้าร่วมประชุีม
หลายคุรั�ง ผู้ลทีั�ได้้คุ่อเราได้้เรียนร้้และพัฒนาอย่างมาก
 โรติารีทัำาให้คุุณพ่อคุุณแม่ของผู้ม มีการ
พัฒนาในด้้านส่่วนติัวอย่างมหาศาล การได้้เด้ินทัางไป
ทัั�วโลกและพบักับัผู้้้คุนจากหลายประเทัศ ทัำาให้         
พวกท่ัานมีคุวามร้้ ร้้จักตินเอง อ่อนน้อมถ่อมติน และมี
คุวามเห็นอกเห็นใจมากข่�น ในฐานะล้กชีาย ผู้มร้้ส่่กเป็น
เกียรติิอย่างยิ�งทีั�ได้้เป็นส่่วนหน่�งของโรติารี และภ้มิใจใน
ตัิวตินของพวกท่ัานทุักวันนี�
 คุวามทัรงจำาในวัยเด็้กช่ีวงแรกๆ ของผู้ม คุ่อ 
การได้้อ่านหนังส่่อทัำาเนียบัของโรติารี และท่ัองจำาช่ี�อ
และคุติิพจน์ประจำาปีของประธานโรติารี ติอนนี�มัน
เหม่อนฝ่นั แติมั่นก็คุ่้คุวรอยา่งยิ�งทีั�คุุณพ่อของผู้มได้้เปน็
ประธานโรติารีแล้ว 

ด่้พัคื เชีาด์้ด้้ร่ 
สโมสรโรตาร่กัลักัตตา-มหานะการ์

 Main hoon na คุำาวลีภาษาฮินดี้นี�หมายถ่ง 
“อยา่กังวล ผู้มจะอย้ที่ั�นั�นกับัคุุณ” ส่ะท้ัอนแนวคุวามคิุด้
ของเชีคุการ์
 ท่ัานอย้่ติรงนั�นไม่ใช่ีเพ่�อผู้มคุนเดี้ยว แต่ิเพ่�อ
คุนจำานวนมากในโรติารีและส่่วนอ่�นๆ ในชีีวิติของท่ัาน 
ท่ัานเป็นแบับันี�มานานเท่ัาทีั�ผู้มร้้จักท่ัาน - คุรั�งแรกใน
ฐานะทันายคุวามของท่ัานก่อนทีั�ท่ัานจะแนะนำาให้ผู้ม
ร้้จักกับัโรติารีในปี 2002 (พ.ศ. 2545) และนับัตัิ�งแต่ินั�น
เป็นต้ินมา
   ด้้วยคุวามรอบัร้้และคุวามเฉลียวฉลาด้         
ของทั่าน ท่ัานส่ามารถทัำาให้คุุณหัวเราะได้้ทุักเม่�อ แติ่
เม่�อท่ัานเห็นคุวามเด่้อด้ร้อน ท่ัานจะทุ่ัมเทัสุ่ด้ตัิวอยา่งไม่
ลด้ละทีั�จะกำาจัด้ส่าเหตุิของมัน ท่ัานฝั่นถ่งโลกทีั�เต็ิมไป
ด้้วยรอยยิ�ม และเม่�อท่ัานต่ิ�นข่�นมาท่ัานจะทัำาให้มันเป็น
จริง ท่ัานเป็นนักส่ร้างการเปลี�ยนแปลงทีั�ตัิ�งใจจะส่ร้าง
แรงบัันด้าลใจให้คุนทัั�งยุคุมีใจบัริการเพ่�อเปลี�ยนชีีวิติ
 ผู้มเคุยอ่านเม่�อส่องส่ามปีก่อนว่าสิ่�งดี้ๆ จะ
เกิด้ข่�นเม่�อคุุณมีส่่วนร่วมในโรติารี  เชีคุการ์และราชีิ         
เป็นส่่วนส่ำาคัุญ่ในการปล้กฝั่งคุวามเช่ี�อนี�ในตัิวผู้มและ 
คุนอ่�นๆ

ราว่ั วัาด้ลัามาน่ 
สโมสรโรตาร่กุนต้ร์ อ่ันเด่้ยิ่
ผู้้้ว่ัาการภาคื 3150 ปี 2001-02 (พ.ศ.2544-2545)

 เม่�อผู้มพบักับัเชีคุการ์เม่�อเก่อบั 20 ปีทีั�แล้ว 
ท่ัานกำาลังยุ่งอย้่กับัการจัด้บ้ัธทีั�การประชุีมใหญ่่โรติารี
ส่ากล ในการจัด้แส่ด้งโคุรงการของส่โมส่รนั�น ท่ัานแส่ด้ง
ให้เห็นถ่งคุวามกระต่ิอร่อร้นและพลังของท่ัาน ทัำาให้     
ตัิวผู้มเองซ่ึ่�งเป็นนักทัำาโคุรงการก็ได้้รับัแรงบัันด้าลใจจาก
ผู้ลงานทีั�ท่ัานจัด้แส่ด้ง และการได้้พบัหน้ากันอย่างเป็น
กันเองคุรั�งนั�นทัำาให้มิติรภาพของเราพัฒนาไปอย่าง
แน่นแฟ้ื้น
 เชีคุการ์เป็นผู้้้นำาทีั�มีวิสั่ยทััศน์กว้างไกล ท่ัาน
มักจะเห็นในสิ่�งทีั�คุนอ่�นไม่เห็นเส่มอ ท่ัานคิุด้หาวิธีทีั�จะ
ขจัด้การไม่ร้ห้นังส่่อให้หมด้ไปจากอินเดี้ยภายในปี 2025 
(พ.ศ. 2568) และออกแบับัโปรแกรม TEACH (ซ่ึ่�งย่อมา
จาก Teacher support, E-learning, Adult literacy, 
Child development, Happy school) ท่ัานเริ�ม            
โคุรงการเชีลเติอร์คิุทั ซ่ึ่�งปัจจุบัันเป็นกองหน้าของ      
การบัรรเทัาส่าธารณภัยในอินเดี้ย โคุรงการรักษาโรคุ
หัวใจเด็้กของท่ัานทีั�ให้การผู่้าตัิด้หัวใจแก่เด็้กหลายพัน
คุน กับัโรงพยาบัาลติากว่า 15 แห่งทีั�ท่ัานช่ีวยก่อตัิ�งและ
ได้้ให้บัริการแก่คุนหลายแส่นคุนนั�นแส่ด้งให้เห็นถ่งวิสั่ย
ทััศน์ของท่ัาน
 ท่ัานมีคุวามส่ามารถพิเศษในการส่ร้างทีัม
และผู้ลักดั้นให้พวกเขาบัรรลุเป้าหมาย โคุรงการและ
แนวคิุด้ของเชีคุการ์อาจด้้ยิ�งใหญ่่เกินชีีวิติ แต่ิเพ่�อทีั�จะ
ทัำาให้โรแทัเรียนร้้ส่่กส่บัายเหม่อนอย้บ้่ัาน ท่ัานมักจะทัำา
อะไรทีั�เกินคุาด้เส่มอ
 การวางแผู้น คุวามเพียร และคุวามอด้ทัน 
ทัำาใหท่้ัานมีพลังคุวามฝ่นัอันยิ�งใหญ่่ ท่ัานเป็นนักส่่�อส่าร
ทีั�ยอด้เยี�ยมส่ามารถเช่ี�อมโยงกับัผู้้้ฟัื้ง และพ้ด้ด้ลใจ       
ให้ผู้้้คุนทัำาเร่�องใหญ่่ๆ ได้้ นอกจากนี�ท่ัานยังเป็นผู้้้ชีาย
ทีั�รักคุรอบัคุรัวโด้ยได้้รับัแรงหนุนอยา่งดี้จากราชิีภรรยา     
ของท่ัาน
          อะไรคุ่อพรส่วรรค์ุของเชีคุการ์ ในฐานะผู้้้นำา ไม่มี
ใคุรกล้าปฏิิเส่ธท่ัาน เม่�อท่ัานร้องขออะไรบัางอย่าง

ซาร์ลัา แลัะ น่ช่ีที่ ที่อัตลัา 
สโมสรโรตาร่กัลักัตตา-มหานะการ์

 เราได้้พบักับัเชีคุการ์และราชิี เม่�อประมาณ 
32 ปีทีั�แล้วโด้ยผู่้านเพ่�อนของเราทัั�งส่องคุน มาวันนี�พวก
ท่ัานไม่ได้้เป็นแคุ่เพ่�อนแต่ิเป็นคุรอบัคุรัวของเรา เชีคุการ์
จะเป็นคุนแรกทีั�อย้่ติรงนั�นยามชีีวิติมีสุ่ขและทุักข์ ท่ัาน
อย้่ทีั�นั�นในงานแต่ิงงานล้กส่าวของเรา โด้ยทัำาหน้าทีั�
ส่ำาคัุญ่ในงาน ท่ัานอย้่ทีั�นั�นในงานเผู้าศพแม่ของซึ่าร์ลา 
เชีคุการ์ยังแนะนำาเราให้ร้้จักกับัโลกของโรติารี ซ่ึ่�งได้้
กลายเป็นส่่วนส่ำาคัุญ่ในชีีวิติของเรา
 เชีคุการ์มีคุุณส่มบััติิพิเศษ เป็นคุนมีวิสั่ยทััศน์
ทีั�ไม่มีใคุรเส่มอเหม่อน เป็นแรงจ้งใจทีั�ยิ�งใหญ่่ และเป็น
คุนมองโลกในแง่ดี้ มีพลังมาก มีคุวามกระต่ิอร่อร้น ใจดี้
อย่างเหล่อเช่ี�อ และรับัคุวามร้้ส่่กได้้ไว ท่ัานเป็นคุนของ
คุรอบัคุรัวทีั�ส่มบ้ัรณ์แบับัและเหน่อสิ่�งอ่�นใด้เป็นมนุษย์
มหัศจรรย์
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โครงการและแนวคิด
ของ เชคการ์ ยิ�งใหญ่
กว่าช่วิต แต่เพื�อให� 
โรแที่เร่ยน 
ร้�สึกสบัายเหมือนอย่้บั�าน 
ท่ี่านมักจะที่ำ อะไร 
ท่ี่�เกินคาดเสมอ

“

ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน : 
ส่โมส่รของเมห์ติาได้้ส่ร้างห้องสุ่ขา
ประมาณ 7,000 ห้องในหม่้บ้ัาน
ทีั�ไม่มีห้องนำา้ในบ้ัานทีั�นี�ท่ัานและ
เพ่�อนส่มาชิีก  

(จากซ้ายิ่) ปราเน อะกาวัล และ
แซึ่นดี้พ ชีาห์ ช่ีวยส่ร้างหน่�งห้อง/               
เยี�ยมผู้้้ป่วยทีั�โรงพยาบัาลติา                                   
ซ่ึ่�งก่อตัิ�งโด้ยส่โมส่รโรติารี                                 
กัลกัติติา-มหานะการ์/ รับัม่อ
อุทักภัยคุรั�งใหญ่่ในรัฐอันด้รา
ประเทัศในปี 2013 (พ.ศ.2556) 
โด้ยนำาชุีด้อุปกรณ์ไปช่ีวย/                         
เล่นกีฬาคุาร์รอม (carrom) 
กับันักเรียนทีั�โรงเรียน Paresh 
Nath Vidyalaya ในเม่อง
โกลกัติติา “พวกเขาชีนะ                                
ผู้มเส่มอ” เมห์ติากล่าว/ ราชิีและ                                   
เชีคุการ์ เมห์ติากับัอานุ รัมไพล์                  
วิทัวัล กำาลังเยี�ยมเด็้กทีั�ได้้รับั
การผู่้าตัิด้หัวใจผู่้านโคุรงการ 
Saving Little Hearts/ กับัอดี้ติ
กรรมการบัริหารโรติารีส่ากล                                        
และทัรัส่ตีิ อโศก มหาจัน               
อดี้ติผู้้้ว่าการภาคุ 3142                                        
จันด้รา เชีคุาร์ โคุลวีคุาร์ และ
ส่โมส่รโรติารีธาเนฮิลส์่ ประเทัศ
อินเดี้ย ส่มาชิีก Anindya 
Dasgupta ในวันเปิด้โคุรงการ 
การเรียนร้้ด้้วยคุอมพิวเติอร์
ส่ำาหรับันักเรียนทีั�มีคุวามบักพร่อง
ทัางส่ายติา



เชคการ์จะที่ำ ให�โรตาร่ได�รับัการ
ยกย่องไปีที่ั�วโลก ไม่เพ่ยงแต่ในเรื�อง 
การบัำ เพ็ญปีระโยชน์ ที่่�ที่ำ อย้่ 
แต่ยังเปี็นการนำ ผู้้�คนจากทีุ่กที่่�มา
รวมกัน

“
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ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน :                                   
เชีคุการ์และราชิี เมห์ติา กับั 
คุาร์โล ราวิซึ่ซึ่า ประธาน
โรติารีส่ากล ปี 1999-2000                         
(พ.ศ.2542-43) และ รส่นา 
ภรรยาของท่ัานทีั�การประชุีม
อบัรมผู้้้ว่าการภาคุรับั
เล่อกปี 1999 (พ.ศ.2542)/                                    
ส่มาชิีกเฉลิมฉลองคุรบัรอบั                                     
25 ปี ของส่โมส่รโรติารี                                        
กัลกัติติา-มหานะการ์ ในเด่้อน
กรกฎาคุม 2015 (พ.ศ.2558)/ 
ในปี 2016 (พ.ศ.2559) ผู้้้นำา
โรติารีจากทัั�วประเทัศอินเดี้ย                 
รวมทัั�ง กัลยัน บัาเนอร์จี 
ประธานโรติารีส่ากลปี 2011-12 

(พ.ศ.2554-2555) และ บิโนตา 
(แถวหน้า) ภรรยาของท่าน                       
ร่วมจุดเทียนให้คำาปฏิญญาณท่ีจะ
ทำาให้เด็กหลายหม่ืนคนได้เข้าเรียน
ในโรงเรียนผ่านโครงการ Asha 
Kiran  (แสงแห่งความหวัง) โดย
จัดช้ันเรียนสำาหรับเด็กท่ีลาออกไป
แล้วหรือไม่เคยไปโรงเรียนเพ่ือช่วย
ให้พวกเขาได้เรียนทันนักเรียนคน
อ่ืนๆ ในกลุ่มอายุคราวเดียวกัน/ 
เชคการ์และราชิ เมห์ตา ทำาหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ 
End Polio Now/ เพลิดเพลิน
กับอาหาร pani puri อาหาร                                
ข้างทาง ยอดนิยมในอินเดีย
กับรองประธานมูลนิธิโรตารี                  
คนปัจจุบัน ซังกู ยุน

แนนซ่� บาร์บ่
สโมสรโรตาร่เมย์ิ่สว่ัลัล์ั นอัร์ที่แคืโรไลันา
ผู้้้ประสานงานม้ลัน่ธ่ิโรตาร่ภ้ม่ภาคื โซน 33 
ปี 2018-21 (พ.ศ.2561-64) 

 ในปี 2010 (พ.ศ.2553) เพ่�อเป็นเกียรติิแก่ 
กัลยัน บัาเนอร์จี ทีั�ได้้รับัเล่อกเป็นประธานโรติารีในขณะ
นั�น เชีคุการ์กล่าวถ่งคุวามใฝ่่ฝั่นของเขาในการเปิด้
โรงเรียน 100 แห่ง โรงพยาบัาล 100 แห่ง ศ้นยฝึ์่กอบัรม
เยาวชีนหญิ่ง 100 แห่ง และโรงพยาบัาลติา 100 แห่ง
ในอินเดี้ย เรากำาลังนั�งอย้่ในบ้ัานของท่ัานในโกลกัติติา 
และขณะทีั�ฟัื้ง ฉันร้้เลยว่าฉันกำาลังพบัคุนทีั�มีวิสั่ยทััศน์
กว้างไกล
 ตัิ�งแต่ินั�นท่ัานก็ได้้ส่ร้างแรงบัันด้าลใจอย่าง
มากไปทัั�วโลก การผู่้าตัิด้หัวใจเด็้ก ผู่้าตัิด้ติา โปรแกรม 
TEACH เพ่�อการร้ห้นังส่่อ และการลงนามในบัันท่ักคุวาม
เข้าใจระหวา่งรัฐบัาล องคุก์รไม่แส่วงผู้ลกำาไร และม้ลนิธิ 
ทัั�งหมด้นี�ล้วนเป็นผู้ลงานจากวิสั่ยทััศน์ของท่ัาน
 ทุักคุรั�งทีั�ท่ัานพ้ด้ ท่ัานจะจ้งใจให้เราทัุกคุน 
“ฝั่นให้ใหญ่่” เป็นแรงบัันด้าลใจให้เราทัำาดี้ข่�น อย้่ดี้ข่�น 
คิุด้ดี้ข่�น และทัำาสิ่�งใหญ่่ๆ ไม่ทัำาโคุรงการเล็กอีกต่ิอไป
 ท่ัานคิุด้ใหญ่่เม่�อสิ่บัปีทีั�แล้ว และฉันเองอยาก
ได้้เข้าไปเป็นส่่วนหน่�งของคุวามฝั่นของท่ัานซ่ึ่�งติอนนี�ได้้
กลายเป็นจริงแล้ว เชีคุการ์เป็นผู้้้นำาโรติารีในอินเดี้ยและ
เป็นแรงบัันด้าลใจให้คุนอ่�น เพ่�อส่ร้างการเปลี�ยนแปลง 
ในทัางทีั�ดี้และยั�งย่นทัั�วโลก

อันันตนารายิ่านัน
S. ‘Venky’ Venkatesh
สโมสรโรตาร่เชีนไน มัมบาลััม อ่ันเด่้ยิ่
กรรมการบร่หารโรตาร่สากลั ปี 2021-23 
(พ.ศ. 2564-66)

 ในหัวใจของเชีคุการ์ สิ่�งทีั�รักมากทีั�สุ่ด้ คุ่อ 
งานด้้านมนุษยธรรม เป็นดี้เอนเอเฉพาะของโรติารี การ
ส่นทันากับัท่ัานมักจะต้ิองอย้่จนด่้กด่้�นเส่มอ ผู้มใช้ีเวลา
อย้่กับัท่ัานหลายชัี�วโมงในช่ีวงหลายปีทีั�ผู่้านมา และ      
น่กไม่ออกเลยว่าท่ัานกินหร่อนอนติอนไหน ท่ัานมีพลัง
เหล่อล้น มีทัักษะของคุนทีั�สุ่ด้ยอด้และมีคุวามคิุด้ทีั�ส่ร้าง
แรงบัันด้าลใจ คุวามกระต่ิอร่อร้นของท่ัานกระตุ้ินผู้้้อ่�น  
ผู้มร้้ส่่กดี้ใจทีั�จะได้้ด้ำารงติำาแหน่งในคุณะกรรมการ
บัริหารระหว่างทีั�ท่ัานเป็นประธานโรติารี

รัศม่ ซ่งห์ แลัะ
มาธุิล่ักา เจน
น้อังสาวัขอังเชีคืการ์

 เชีคุการ์ พี�ชีายของเราเป็นคุนช่ีางฝั่น ซ่ึ่�ง
คุวามฝ่นัคุรั�งใหม่ มักจะใหญ่่และกลา้กว่าคุรั�งก่อนเส่มอ 
ท่ัานรักในการบัริการชุีมชีนทีั�ส่่บัทัอด้มาจากพ่อแม่ และ
การมองโลกในแง่ดี้ คุวามพิถีพิถัน และการอุทิัศตินเป็น
เคุล็ด้ลับัส่้่คุวามส่ำาเร็จของท่ัาน
 คุำาติอบัทีั�ท่ัานชีอบัพ้ด้กับัเรา คุ่อ Main 
hoon na ซ่ึ่�งแปลว่า “อย่ากังวล พี�จะอย้่ทีั�นั�นกับัน้อง” 
ติลอด้ระยะเวลากว่า 50 ปีทีั�เราอย้่ด้้วยกัน ท่ัานรักษา 
คุำาพ้ด้เส่มอ

ไบรน์ สไตล์ัส
สโมสรโรตาร่แบร์ร่-ฮู้โรเน่ยิ่ อัอันแที่ร่โอั
ผู้้้ช่ีวัยิ่ประธิานโรตาร่

 ผู้มพบักับัเชีคุการ์คุรั�งแรก เม่�อเราอย้ใ่นคุณะ
กรรมการบัริหารของโรติารีในปี 2012-13 (พ.ศ.2555 
- 2556) เรามีคุวามสั่มพันธ์ทีั�ดี้แต่ิไม่ได้้ส่นิทักัน เม่�อ เชีคุ
การ์ ได้้รับัการเส่นอชี่�อเป็นประธานโรติารีส่ากลปี 2021-
22 (พ.ศ.2564-65) ท่ัานขอให้แรนดี้� ภรรยาของผู้มและ
ตัิวผู้ม เป็นผู้้้ช่ีวยของราชิีและของท่ัาน ตัิ�งแต่ินั�นมาเรา
จ่งได้้พัฒนามิติรภาพใกล้ชิีด้ข่�น
 สิ่�งทีั�ผู้มได้้เรียนร้้และช่ี�นชีมในตัิวเชีคุการ์ คุ่อ 
ท่ัานเป็นคุนทีั�รับัฟัื้งคุำาแนะนำา ท่ัานติระหนักดี้ว่าท่ัาน
ไม่ใช่ีผู้้้เชีี�ยวชีาญ่ในทุักเร่�อง ตัิวอย่างเช่ีน เม่�อเข้ารับั
ติำาแหน่งประธานโรติารีนอมินี ท่ัานก็ได้้ทัำาคุวามเข้าใจ
และช่ี�นชีมในคุวามพยายามของโรติารีทีั�จะทัำาให้เกิด้
สั่นติิภาพมากข่�น ท่ัานได้้พ้ด้คุุยกับัเจ้าหน้าทีั� โรแทัเรียน 
และพันธมิติรด้้านสั่นติิภาพของเรา เพ่�อเรียนร้้วิธีการทีั�
จะส่่งเส่ริมคุวามพยายามของเรา กับัส่หประชีาชีาติิ  
ศ้นย์สั่นติิภาพโรติารี มวลมิติรสั่นติิภาพ และคุนอ่�นๆ 
 ผู้มคุงจะไม่ให้อภัยตัิวเอง หากไม่ได้้เอ่ยถ่ง
เร่�องทีั�เชีคุการ์เป็นคุนมีอารมณ์ขันทีั�สุ่ด้ยอด้ ซ่ึ่�งช่ีวยให้
ท่ัานส่ามารถเช่ี�อมโยงกับัผู้้้คุน และทัำาให้พวกเขาร้้ส่่ก
ส่บัายใจ ท่ัานเป็นวิทัยากรทีั�เก่ง ส่ามารถทัำาให้ทุักคุน
ร้้ส่่กได้้รับัการติ้อนรับั ผู้มร้้ว่าท่ัานเสี่ยใจทีั�ไม่ส่ามารถ  
เข้าร่วมการสั่มมนาอบัรมนายกรับัเล่อก ซ่ึ่�งท่ัานคุวรจะ
ได้้พบักับันายกส่โมส่รอย่างเห็นหน้ากัน แต่ิคุวามร้้ส่่กนั�น
ก็ได้้ส่่งผู่้านไปถ่งแม้ว่าจะจัด้ในร้ปแบับัเส่ม่อนจริง

ร่ต้ ค่ืเด่้ยิ่
ผู้้้ช่ีวัยิ่โรตาร่ขอังเชีคืการ์ 

 เชีคุการ์มีหลักการนำาทัางว่า “การบัริการคุ่อ
คุ่าเช่ีาทีั�ผู้มจ่ายเพ่�อเช่ีาพ่�นทีั�ทีั�ผู้มคุรอบัคุรองบันโลกใบั
นี� และผู้มต้ิองการทีั�จะเป็นผู้้้เช่ีาทีั�ดี้” ท่ัานมองเห็น         
เป้าหมายทีั�อาจด้้เหม่อนเป็นไปไม่ได้้ส่ำาหรับัคุนอ่�น ท่ัาน
ส่ามารถเปลี�ยนคุวามฝั่นของท่ัานให้กลายเป็นจริง ท่ัาน
จะทัำาดี้ทีั�สุ่ด้เม่�อทัำางานกบััทีัม โด้ยหากลยทุัธ์และกำาหนด้
เวลาในการทัำา เชีคุการ์ทัำาได้้ดี้เพราะท่ัานรักในสิ่�งทีั�ทัำา 
เป็นนักพ้ด้ทีั�ยอด้เยี�ยมส่ามารถชัีกชีวนผู้้้อ่�นให้เข้าร่วมทัำา
กับัท่ัาน ท่ัานเป็นนักวางแผู้นชัี�นยอด้และเจาะล่กลงไป
ถ่งระดั้บัรากหญ้่า เพ่�อให้แน่ใจว่าแผู้นปฏิิบััติิการของ
ท่ัานจะประส่บัคุวามส่ำาเร็จ ท่ัานจะร่วมลงม่อปฏิิบััติิจริง
ติลอด้กระบัวนการ
 เชีคุการ์เป็นคุนรักษาคุำาพ้ด้ ถ้าท่ัานบัอกว่า
จะทัำาอะไรแล้วท่ัานก็จะทัำา ท่ัานช่ีวยเหล่อคุนขัด้ส่นและ
ส่อนพวกเขาให้ช่ีวยเหล่อคุนอ่�น ท่ัานเป็นผู้้้ฟัื้งทีั�อด้ทัน
และเป็นทีั�ปร่กษาทีั�ดี้ — ผู้มโชีคุดี้ทีั�ได้้มีประส่บัการณ์
นั�นโด้ยติรง ท่ัานได้้ส่อนผู้มถ่งวิธีจัด้ส่รรเวลาทัำางานและ
ชีีวิติส่่วนตัิวให้เหมาะส่มอย่างทีั�ท่ัานทัำา ท่ัานใจดี้กับัคุน
รอบัข้างมาก



โรตาร่
ที่ำ ให�คุณพ่อคุณแม่
ของผู้มม่การพัฒนา
ในด�านส่วนตัว
อย่างมหาศาล 
การได�เดินที่าง  
ไปีทัี่�วโลก 
และพบักับัผู้้�คนจาก
หลายปีระเที่ศ ที่ำ ให�
พวกท่ี่านม่ความร้� 
ร้�จักตนเอง 
อ่อนน�อมถ่อมตน 
และม่ ความเห็นอก
เห็นใจ มากข้ึน

“กัมมาลั สังข์ว่ั
สโมสรโรตาร่ดั้นแบด้ ประเที่ศอ่ันเด่้ยิ่
กรรมการบร่หารโรตาร่สากลั 
ปี 2019-21 (พ.ศ. 2562-64) 
 คุนเรามักคิุด้อะไรทีั�เหม่อนคุนอ่�นจนไม่กล้า
ทีั�จะส่ำารวจคุวามเป็นไปได้้ของคุวามคิุด้ตัิวเอง แต่ิ
ส่ำาหรับัเชีคุการ์ ในทัางติรงกันข้าม ท่ัานกลับัมีคุวาม
ส่ามารถอย่างประหลาด้ ในการเห็นภาพบัางสิ่�งทีั�ยัง     
ไม่เกิด้ เห็นคุวามเป็นไปได้้ในขณะทีั�คุนอ่�นพบัทัางตัิน
          ท่ัานจะคุอยติิด้ติามถามส่ถานการณ์ทีั�เป็นอย้ ่
และคิุด้อย้่ติลอด้เวลาทีั�จะพัฒนาคุวามชีำานาญ่ สิ่�ง
ผู้ลิติภัณฑ์หร่อการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ของโรติารี เชีคุการ์
เป็นคุนทีั�มีนวัติกรรมมากทีั�สุ่ด้คุนหน่�งทีั�ผู้มร้้จัก มี
ทัางออกให้กับัทุักปัญ่หา
  ท่ัานมีคุวามส่ามารถมาก ในการเอาชีนะ
อุปส่รรคุด้้วยคุวามแน่วแน่และคุวามเพียร จะไม่ยอม
หลับันอน จนกว่าจะบัรรลุเป้าหมายไม่ว่ามันจะยากเย็น
แคุ่ไหน ส่มาชิีกในทีัมของท่ัานก็ไม่ได้้พักผู่้อนเช่ีนกัน   
เชีคุการ์เช่ี�อว่าส่มาชิีกแต่ิละคุนได้้เดิ้นติามหลักการส่้่
คุวามเป็นเลิศ
 ส่ำาหรับัท่ัานแล้ว ทุักสิ่�งทุักอย่างต้ิองยิ�งใหญ่่
กว่าชีีวิติ การคิุด้ใหญ่่ไม่ใช่ีเร่�องพิเศษแต่ิการคิุด้ใหญ่่และ
กล้าทีั�จะทัำาต่ิางหากทีั�เป็น เชีคุการ์เช่ี�อว่าคุวามฝั่นไม่ใช่ี
สิ่�งทีั�คุุณเห็นในขณะหลับั แต่ิคุวามฝั่นคุ่อสิ่�งทีั�ทัำาให้คุุณ
ไม่อาจหลับัได้้ ท่ัานเช่ี�อว่า “คุวามรักและคุวามเห็นอก
เห็นใจเป็นสิ่�งทีั�ขาด้ไม่ได้้ ไม่ใช่ีคุวามหร้หรา มนุษยชีาติิ
อย้่ไม่ได้้หากปราศจากคุวามรักและคุวามเห็นใจ” ท่ัาน
ยงัเช่ี�ออีกว่า หากคุุณไม่ส่ามารถทัำาให้คุรอบัคุรัวของคุุณ
มีคุวามสุ่ข คุุณก็ไม่ส่ามารถทัำาให้คุนอ่�นมีคุวามสุ่ขได้้

อัานันท์ี่ สุร่กา
สโมสรโรตาร่กัลักัตตา-มหานะการ์

 ผู้มร้จั้กเชีคุการม์าตัิ�งแต่ิปี 2001 (พ.ศ.2544) 
และมีโอกาส่ได้้ทัำางานอย่างใกล้ชิีด้กับัท่ัานเม่�อคุรบัรอบั 
100 ปีของโรติารีในปี 2005 (พ.ศ.2548)  สิ่�งทีั�ผู้มได้้ 
เรียนร้้คุ่อ ท่ัานมีคุวามมุ่งมั�นส้่ง ไม่เคุยปฏิิเส่ธอะไร มี 
ไหวพริบัและอารมณ์ขันทีั�ยอด้เยี�ยม มักทัำาให้ผู้้้ฟัื้งพอใจ
เส่มอยามทีั�ท่ัานพ้ด้ และเหน่อสิ่�งอ่�นใด้ท่ัานเป็นคุนดี้มาก
และเป็นเพ่�อนทีั�ดี้ ปรัชีญ่าพ่�นฐานในการทัำากิจกรรมของ
ท่ัานคุ่อ มนุษยชีาติิคุ่อหน้าทีั�ของท่ัาน
 ในปี 2008 (พ.ศ. 2551) เชีคุการ์ใฝ่่ฝั่นทีั�จะ
ตัิ�งโรงพยาบัาลติาอีกแห่งหน่�งในโกลกัติติา โด้ยร่วมม่อ
กับัส่ถาบัันประส่าทัติาชี่�อว่า L.V.Prasad Eye Institute 
ซ่ึ่�งเป็นโรงพยาบัาลรักษาติาทีั�ด้ทีีั�ส่ดุ้แห่งหน่�งในประเทัศ 
ท่ัานได้้ช่ีวยหาทุันและอุทิัศเวลา ทัรัพยากร และพลัง 
เพ่�อทัำาให้โรงพยาบัาลด้ำารงอย้ไ่ด้้ อยา่งยั�งยน่ด้้วยตินเอง
ท่ัานมักจะนำาหน้าเส่มอ เม่�อใด้ก็ติามทีั�เกิด้ภัยพิบััติิข่�นใน
ประเทัศผู้มจะเห็นท่ัานอย้ที่ั�นั�น เม่�อเกิด้อุทักภัยในกุนต้ิร์
และเบัก้ซึ่าราย หร่อเกิด้แผู่้นดิ้นไหวใกล้ชีายแด้น
ปากีส่ถานหร่อในเนปาล ท่ัานก็จะอย้ที่ั�นั�นและช่ีวยเหล่อ
แบับับัริการเหน่อตินเอง
 ท่ัานมักจะมองหาวิธีทีั�จะทัำาสิ่�งต่ิางๆ ให้มาก

ข่�นและส่ำารวจด้้านใหม่ๆ ในการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์อย้่
เส่มอ ไม่ว่าจะส่ร้างห้องนำ�าหร่อส่ร้างห้องส่มุด้ ท่ัานก็ไม่
หมด้พลังและวิสั่ยทััศน์

ค่ืชีอัร์ กุมาร์ เชีร้กุมาลัล่ั 
สโมสรโรตาร่ ว่ัแซก อ่ัล่ัที่ ประเที่ศอ่ันเด่้ยิ่
ผู้้้ว่ัาการภาคื 3020 ปี 2009-10 (พ.ศ.2552-53) 

 คุรั�งแรกทีั�ผู้มพบักับัเชีคุการ์ ท่ัานบัรรยายอย้่
ทีั� ส่โมส่รแห่งหน่� งในเม่องโกลกัติติาในปี 2008 
(พ.ศ.2551) ผู้มร้้ส่่กประทัับัใจกับัคุำาพ้ด้ของท่ัานมากซ่ึ่�ง
เต็ิมไปด้้วยคุวามคิุด้ทีั�เปิด้เผู้ยและห้าวหาญ่. ในปี 2010 
(พ.ศ.2553) ผู้มได้้เชิีญ่ท่ัานมาร่วมการประชุีมใหญ่่ภาคุ
ของเรา ซ่ึ่�งได้้กลายเป็นจุด้เริ�มต้ินของมิติรภาพทีั�
แน่นแฟ้ื้น ผู้มยังมีโอกาส่ได้้ร่วมงานกับัท่ัานในงานอ่�นๆ 
และกับัคุณะกรรมการต่ิางๆ และได้้เห็นจรรยาบัรรณใน
การทัำางานของท่ัาน พันธกิจของท่ัานในโรติารี คุ่อ 
บัริการ บัริการ บัริการ
 ท่ัานมีคุวามฝ่นัยิ�งใหญ่่ แต่ิก็เป็นผู้้้ฟัื้งทีั�ฉลาด้ 
ช่ีางสั่งเกติ ช่ีางวิเคุราะห์ และลงม่อทัำาติามแผู้นเพ่�อให้
บัรรลุเป้าหมาย ท่ัานเช่ี�อมั�นในโรติารีและปฏิิบััติิติามใน
สิ่�งทีั�ทั่านส่อนคุนอ่�น ท่ัานเคุารพประชีาธิปไติยและ
พิจารณาทุักคุวามคิุด้เห็นอยา่งรอบัคุอบัในการติดั้สิ่นใจ
ของกลุ่ม ซ่ึ่�งเร่�องนี�ทัำาใหทุ้ักคุนทีั�ท่ัำางานกบััท่ัานพยายาม
ทัำางานอย่างเต็ิมทีั� ท่ัานส่ามารถชีี�จุด้แข็งของส่มาชิีกใน
ทีัมได้้อย่างแม่นยำาและมอบัคุวามรับัผิู้ด้ชีอบัในโรติารีให้
ติรงกบััส่มาชีกิได้้อยา่งเหมาะส่ม บ่ัอยคุรั�งในการประชีมุ
ท่ัานมักจะทัำาลายบัรรยากาศน่าเบ่ั�อด้้วยการเล่ามุขติลก
อย่างมีอารมณ์ขัน
 คุรั�งหน่�งเชีคุการ์ต้ิองไปกล่าวปราศรัย ในการ
ประชุีมทีั�เม่องหน่�ง โด้ยมีเวลาเติรียมตัิวเพียงไม่กี�ชัี�วโมง 
อดี้ติพนักงานคุนหน่�งของท่ัาน อาศัยอย้ใ่นเม่องทีั�จัด้งาน
และได้้เชิีญ่ท่ัานไปเยี�ยมทีั�บ้ัานของเขา แม้ว่าในติาราง
เวลาเป็นไปไม่ได้้ทีั�ท่ัานจะมีเวลาให้ แต่ิท่ัานก็เต็ิมใจ
รับัปากซ่ึ่�งแส่ด้งให้เห็นว่า ท่ัานให้คุวามส่ำาคัุญ่ในการ
จรรโลงซ่ึ่�งคุวามสั่มพันธ์ ประกอบักับัท่ัานมีพลังติลอด้
เวลาอย่างประหลาด้ มีคุวามส่ามารถทัำางานวันละ 18 
ชัี�วโมง และแก้ปัญ่หาได้้ทัันทีักับัทุักๆ ปัญ่หา

อัน่รุธิา รอัยิ่เชีาว์ัด้้ร่
สโมสรโรตาร่กัลักัตตาเมกะซ่ต้่
ผู้้้ว่ัาการภาคื 3291 ปี 2007-08 (พ.ศ.2550-2551)

 เชีคุการ์เป็นผู้้้นำาทีั�มีเส่น่ห์ และมีพลังบัวก
เส่มอ เป็นนักจ้งใจและเป็นนักคิุด้นอกกรอบั ท่ัาน         
ส่่งเส่ริมมิติรภาพ มีคุวามปรารถนาดี้ และเข้าถ่งได้้ง่าย 
ทััศนคุติิทีั�ไม่มีวันยอมแพข้องท่ัาน เปน็หน่�งในคุุณส่มบััติิ
ทีั�ยิ�งใหญ่่ทีั�สุ่ด้ของท่ัาน ท่ัานเป็นคุนติิด้ดิ้น ชีอบัอาหาร
เรียบัง่ายในร้านธรรมด้าๆ และมักจะไปทัานอาหาร
อินเดี้ยรส่จัด้ทีั�ร้านอาหารข้างทัาง
 ท่ัานและราชิีเติิมเต็ิมซ่ึ่�งกันและกัน ราชิีเป็น
คุนใจเย็นและหนักแน่น ทัำาให้เชีคุการ์แข็งแกร่งและ     
ได้้รับัติำาแหน่งส้่ง

ชีานด์้น่ เมห์ตา
ล้ักสาวัขอังเชีคืการ์กับราช่ี

 คุุณพ่อมีคุวามปรารถนาอย่างแรงกล้าและ
คุวามกระต่ิอร่อร้นมากในชีีวิติ ท่ัานส่่งพลังคุวามอบัอุ่น
และชีนะใจผู้้้คุนด้้วยอารมณ์ขันและคุวามมีนำ�าใจ ท่ัาน
ติระหนักร้้ถ่งคุวามไม่เท่ัาเทีัยมกัน และคุวามมุ่งมั�นของ
ท่ัานในการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ ก็เกิด้ข่�นจากคุวามตัิ�งใจ
ของท่ัานทีั�จะส่ร้างคุวามเป็นธรรมและคุวามมีมิติรภาพ
ในหม่้คุน ท่ัานจุด้ประกายคุวามกระต่ิอร่อร้นให้คุนอ่�น 
ทีั�ส่ำาคัุญ่ทีั�สุ่ด้ท่ัานมีคุวามคิุด้อิส่ระ มีจิติใจทีั�ไม่ยอมแพ้ให้
กับัชีีวิติและการลงม่อทัำา
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ราเชีนที่รา ‘ราชีา’ ซาบ้
สโมสรโรตาร่จันด่้การ์ ประเที่ศอ่ันเด่้ยิ่
ประธิานโรตาร่สากลั ปี 1991-92 (พ.ศ.2534-35) 

 ผู้มร้้จักเชีคุการ์ โด้ยผู้่านอดี้ติผู้้้ว่าการภาคุ 
วิเจ บัันด้ารี ทีั�ได้้พ้ด้ถ่งเชีคุการ์อย่างส้่งส่่ง บัอกว่าท่ัานมี
ศักยภาพทีั�จะเติิบัโติในโรติารี เพ่�อนของผู้ม วิเน             
เนวาเทีัย ส่มาชิีกส่โมส่รโรติารีกัลกัติติาบัอกผู้มว่า ถ้าผู้ม
ไปทีั�อพาร์ติเมนต์ิของเชีคุการ์ ผู้มจะเหน็ห้องเต็ิมไปด้้วย
สิ่�งของชุีด้บัรรเทัาภัยพิบััติิ และทัั�งเชีคุการ์และราชิี 
ภรรยาก็จะยุ่งกับัการแพคุกล่อง ผู้มร้้ว่าเชีคุการ์เป็น       
โรแทัเรียนทีั�เน้นการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์แบับัลงม่อทัำา
 เม่�อเกิด้ส่่นามิในวันบัอกซิึ่�งเด้ย ์(วันแห่งการ
ให้และการรับัของขวัญ่) ในปี 2004 (พ.ศ.2547) ส่โมส่ร
ของเชีคุการ์ได้้จัด้ชุีด้อุปกรณ์ยังชีีพหลายร้อยชุีด้ ให้กับั
ผู้้้คุนบันเกาะอันด้ามันและนิโคุบัาร์ ซ่ึ่�งได้้รับัคุวามเสี่ย
หายมาก เชีคุการ์เดิ้นทัางหลายพันไมล์ไปกลับัระหว่าง
หม้เกาะในอ่าวเบังกอลหลายคุรั�ง เพ่�อส่่งชีุด้อุปกรณ์
ยังชีีพและชี่วยจัด้ตัิ�งทีั�พักพิงให้ผู้้้ประส่บัภัย และในปี 
2015 (พ.ศ.2558) ก็ได้้จัด้ส่่งไปเนปาลหลังจากเกิด้      
แผู่้นดิ้นไหวคุรั�งใหญ่่ทีั�นั�น

ราช่ี เมห์ตา
ภรรยิ่าขอังเชีคืการ์

 เชีคุการ์มีจิติวิญ่ญ่าณ และหัวใจทีั�ยิ�งใหญ่่ 
ท่ัานไม่ได้้เป็นแคุ่คุนด้ ีแต่ิยงัเห็นคุวามด้ใีนตัิวคุนอ่�นด้้วย 
ท่ัานไม่เคุยลงัเลทีั�จะยกยอ่งคุนอ่�น และให้กำาลังใจกับัคุน
ทีั�ทัำาคุวามดี้แม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ ท่ัานชีอบัทัำางานกับั
ผู้้้คุน เป็นคุนในทีัมมากเท่ัาๆ กับัเป็นผู้้้นำา คุวามสุ่ข พลัง 
และคุวามส่ามารถของท่ัานเพิ�มข่�นเป็นส่องเท่ัา เม่�อ
ทัำางานร่วมกับัทีัม ท่ัานเป็นคุนคิุด้บัวกและมีคุวาม
กระต่ิอร่อร้นเป็นพิเศษ ฉันไม่เคุยเห็นท่ัานคิุด้ในเร่�อง
คุวามล้มเหลวเลย หากมีอะไรเกิด้ข่�นท่ัานจะเข้มแข็งและ
ปราด้เปร่�องมากเม่�อมีเหตุิการณ์ทีั�ท้ัาทัาย ท่ัานฝึ่กตัิวเอง
ให้คิุด้มองหาโอกาส่ในส่ถานการณ์ทีั�ยากลำาบัากและ   
ย่ด้มั�นในศรัทัธาทีั�ว่าเราจะต้ิองชีนะ

กัลัยัิ่น บาเนอัร์จ่
สโมสรโรตาร่วัาปี อ่ันเด่้ยิ่
ประธิานโรตาร่สากลั ปี 2011-12 (พ.ศ.2554-2555)

 ผู้มพบักับัเชีคุการ์คุรั�งแรกเม่�อ 25 ปีทีั�แล้ว 
เวลานั�นผู้มยังเป็นกรรมการบัริหารโรติารีส่ากล ท่ัาน
ประธานโรติารีส่ากล เฮิร์บั บัราวน์ ได้้ขอให้ผู้ม                
เป็นประธานจัด้การประชุีมใหญ่่ภาคุเอเชีียใต้ิ ทีั�เม่อง           
กาฐมาณฑุ ประเทัศเนปาลซ่ึ่�งติอนนั�นอย้ใ่นภาคุเดี้ยวกับั
โกลกัติติา ผู้้้ว่าการภาคุได้้แต่ิงตัิ�งทีัมโรแทัเรียนคุนหนุ่ม
คุนส่าวมาช่ีวยผู้มจัด้งาน โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งมีชีายหนุ่ม
คุนหน่�งทีั�ปราด้เปร่�อง เฉลียวฉลาด้ และมักพ้ด้จา            
เปิด้เผู้ย ทัำาให้ผู้มประทัับัใจมาก ท่ัานเต็ิมไปด้้วย            
คุวามคิุด้ คุวามกระต่ิอร่อร้น และนวัติกรรมใหม่ๆ และ
เต็ิมใจทีั�จะเรียนร้้เส่มอ นั�นเป็นวิธีทีั�ผู้มร้้จักเชีคุการ์เป็น
คุรั�งแรก

 หลังจากประส่บัคุวามส่ำาเร็จในการจัด้งานทีั�
เนปาล เชีคุการกั์บัผู้มยงัคุงติิด้ต่ิอกันเร่�อยมา ผู้มติิด้ติาม
ผู้ลงานของทั่านในโรติารีด้้วยคุวามส่นใจ อย่างแรกคุ่อ
ท่ัานได้้รับัเล่อกเป็นผู้้้ว่าการภาคุ และจากนั�นส่องส่ามปี
ต่ิอมาเป็นกรรมการบัริหาร ผู้มร้้ส่่กท่ั�งกับัคุวามส่ามารถ
ของท่ัานในการหาคุนมาช่ีวยทัำางานได้้อย่างแข็งขัน            
ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรทีั�ท่ัานมอบัหมาย ท่ัานเป็นคุนร่าเริง
และเต็ิมไปด้้วยคุวามคิุด้ใหม่ๆ
 หลังจากเกิด้ส่่นามิในวันบ็ัอกซิึ่�งเด้ย์ ท่ัานได้้
เดิ้นทัางไปยงัหม่้เกาะอันด้ามันและนิโคุบัาร์ ซ่ึ่�งแม้จะอย้่
ในภาคุของท่ัานแต่ิก็อย้่ห่างออกไป 1,000 ไมล์ใน
มหาส่มุทัรอินเดี้ย และต่ิอมาท่ัานได้้คิุด้คุ้นชุีด้อุปกรณ์
ยังชีีพอันน่าท่ั�งซ่ึ่�งมีเต็ินท์ั เคุร่�องนอน อุปกรณ์อาบันำ�า 
เทีัยนไข เส่่�อผู้้า และเคุร่�องม่อพ่�นฐาน โรแทัเรียนจากทักุ
ภาคุของอินเดี้ยช่ีวยกันบัริจาคุเงิน และถ้ามีแผู่้นดิ้นไหว
ในเนปาลอย่างทีั�มักจะเกิด้บ่ัอย หร่อเกิด้ส่่นามิในเม่อง
เชีนไน หร่อพายุไซึ่โคุลนในโอริส่ส่า หร่อภัยพิบััติิในรัฐ
มหาราชี ชุีด้อุปกรณ์ดั้งกล่าวนี�จะมีพร้อมติลอด้                 
24 ชัี�วโมง เชีคุการ์เองก็จะไปอย้่ทีั�นั�นหลังเกิด้เหตุิเล็ก
น้อย
  องค์ุกรเชีลเติอร์บัอกซ์ึ่ซ่ึ่�งอย้่ในส่หราชี
อาณาจักร และก่อตัิ�งโด้ยโรแทัเรียนเป็นทีั�ร้้จักในระดั้บั
ส่ากลว่า เป็นองค์ุกรให้คุวามช่ีวยเหล่อหลังภัยพิบััติิ        
ทัั�วโลก ประมาณปี 2015 (พ.ศ.2558) คุณะกรรมการ
โรติารีได้้เชิีญ่เชีคุการ์ประชุีมกับัองค์ุกรเชีลเติอร์บัอกซ์ึ่
เพ่�อเจรจาข้อติกลงระยะยาว ไม่เพียงแต่ิท่ัานจะประส่บั
คุวามส่ำาเร็จในเร่�องนี� ท่ัานยังได้้เป็นกรรมการของ      
องค์ุกรเชีลเติอร์บัอกซ์ึ่อีกด้้วย
 ในช่ีวงหลายปีทีั�ผู่้านมา ด้้วยคุวามจรงิใจและ
คุวามมุ่งมั�นชัีด้เจนทีั�มีต่ิอโรติาร ีเชีคุการไ์ด้้ส่ร้างคุวามไว้
วางใจและโน้มน้าวให้เกิด้การอุทิัศตินในหม่้โรแทัเรียน
แทับัทุักคุนทีั�ท่ัานได้้พบัในทุักทีั� ผู้มเฝ้่าด้้ด้้วยคุวามช่ี�นชีม
เหม่อนท่ัานเป็นนักเป่าปี� (pied piper) ในโรติารี            
และไม่แปลกใจเม่�อท่ัานรับัมอบัหมายงานทีั�จะทัำาให้ชีาว
อินเดี้ยร้้หนังส่่อทุักคุน ไม่มีใคุรมั�นใจหรอกว่าเร่�องนี�จะ
ทัำาได้้ อินเดี้ยมีประชีากร 1.3 พันล้านคุน ประมาณหน่�ง
ในสี่�ยังไม่มีการศ่กษา เชีคุการ์ได้้ติิด้ต่ิอประส่านงานกับั
รัฐบัาลอินเดี้ยและร่วมม่อกับัองค์ุกรเอ็นจีโอทีั�เกี�ยวข้อง
ทัำาให้โรติารีได้้รับัการยอมรับัในเร่�องคุวามจริงจังและ
จริงใจ
 ภารกิจการทัำาให้คุนร้้หนังส่่อนี�เป็นงานใหญ่่
พอๆ กับัการทัำาใหอิ้นเดี้ยปลอด้โรคุโปลโิอ และบััด้นี�เม่�อ
เชีคุการ์เป็นผู้้้นำาโรติารี ผู้มมั�นใจว่างานนี�จะส่ำาเร็จ           
และเชีคุการ์จะทัำาให้โรติารีได้้รับัการยกย่องไปทัั�วโลก              
ไม่เพียงแต่ิในเร่�องการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ทีั�ทัำาอย้่แต่ิยัง
เป็นการนำาผู้้้คุนจากทุักทีั�มารวมกัน

เชคการ์ 
ม่ความปีรารถนา

อย่างแรงกล�า 
และม่ความ

กระตือรือร�นมาก
ในช่วิต 

ท่ี่านส่ง พลัง
ความอบัอุ่น
และชนะใจผู้้�คน
ด�วยอารมณ์ขัน

และม่น�้าใจ

“

ภาพก่อนหน้า

ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน:

คุรอบัคุรัวเมห์ติา: ล้กๆ ของชีานด์้นิ และ    
ชีีราก; ราชิี และ เชีคุการ์; และล้กส่ะใภ้ 
กีต้ิา พ่อแม่ของเมห์ติา คุ่อ สุ่เมร์ จันด์้ และ         
วัลลับัห์ เมห์ติา ราย 

ทีั�โติ�ะทัำางานของท่ัาน: “นี�คุ่อทีั�ทีั�ผู้มทัำา     
คุวามฝั่นทัั�งหมด้ให้เป็นจริง” เมห์ติากล่าว 

คุนในชีีวิติและในโรติารี เชีคุการ์และราชิี 
เมห์ติา 

รายล้อมไปด้้วยล้กหลาน; (แถวหลัง)          
ชีีราก และ มาด้้ลิคุา เจน, ราชิีและเชีคุการ์          
เมห์ติา และ รัศมีและเคุเคุ ซิึ่งห์ (แถวกลาง) 
กีติาและชีีราก เมห์ติา กับัพ่อแม่ของเชีคุ
การ์ และ (แถวหน้า) อิชิีติาและโรส่ช์ีนิ เจน;        
ชีานด์้นิ เมห์ติา ล้กส่าวของเชีคุการ์; และ     
เซึ่จาล และ สั่ญ่จนา ซิึ่งค์ุ 

อพาร์ติเมนต์ิคุอมเพล็กซ์ึ่แห่งนี�ส่ร้างโด้ย
บัริษัทัของท่ัานคุ่อ ส่กายไลน์ กรุ�ป ซ่ึ่�งใหญ่่
ทีั�สุ่ด้ในรัฐราชีาส่ถาน 

ล้กชีายของชีีรากและกีต้ิา เมห์ติา ช่ี�อ เวียร์ 
“เขาเป็นหลานชีายคุนเดี้ยวของเรา”

เมห์ติากล่าว “เป็นแส่งติะวันในชีีวิติของเรา” 
ผู้้�แปีล/เร่ยบัเร่ยง อน.ศร่ฟ้้า ศิริอุดมเศรษฐ
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Our District
กองบรรณาธิการ
บรรณาธ่ิการบร่หาร
อน.วาณิชี โยธาวุธ      (ส่โมส่รโรติารีแม่ส่าย) 

บรรณาธ่ิการผู้้้ช่ีวัยิ่
อน.จันทันี เทีัยนวิจิติร      (ส่โมส่รโรติารีล้านนา)

บรรณาธ่ิการผู้้้ช่ีวัยิ่ 
อผู้ภ.จุฑาทิัพย์ ธรรมศิริพงษ์     (ส่โมส่รโรติารีพระปฐมเจดี้ย์)
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อน. จันที่น่ เท่ี่ยนวิจิตร 
สโมสรโรตาร่ล�านนาเช่ยงใหม่
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นายิ่กเมธัิสส่น่ หอัมที่รัพย์ิ่ สโมสรโรตาร่ E-Club 3340 ภาคื 3340

นย. เมธัส่สิ่นี หอมทัรัพย์         
ทัำาหน้าทีั�นายกส่โมส่รในปี
ทีั�ผู่้านมาและในปีปัจจุบััน 
กล่าวว่า ตินเองทัำา ธุรกิจ 
ด้้านเส่่�อผู้้าและโรงงานทัำา
ขนมนานาชีนิด้อย้่ทีั�จังหวัด้
จันทับุั รี  มี บุัติรส่าวส่อง
คุน ซ่ึ่�งคุนโติได้้เป็นเยาวชีน              
แลกเปลี�ยน ไปประเทัศส่หรัฐอเมริกาเม่�อส่ามปีทีั�ผู่้านมา เม่�อติอบัรับัเป็นนายกส่โมส่รโรติารีก็ได้้เติรียม
คุวามพร้อมในการทัำาหน้าทีั�โด้ยปฏิิญ่านไว้กับัตัิวเองว่าจะทัำาหน้าทีั�ให้เต็ิมคุวามส่ามารถ และทัำางานอย่าง
มีคุวามสุ่ขด้้วยมิติรภาพติามแนวทัางของโรติารี โด้ยช่ีวงทีั�เป็นนายกรับัเล่อกได้้ศ่กษาหาคุวามร้้จากการ
ประชุีมต่ิางๆ ทีั�ทัางภาคุได้้จัด้เเละจากโลกออนไลน์ เม่�อพร้อมแล้วจ่งเปิด้โอกาส่ให้ตัิวเอง และเปิด้ประต้ิ
ส่้่โอกาส่เเก่เพ่�อนๆ เพ่�อมาเป็นส่มาชิีกใหม่ทีั�จะมาร่วมงานทีั�มีอุด้มการณ์เดี้ยวกัน 
 ก่อนรับัติำาแหน่งนายกส่โมส่ร ได้้เชิีญ่ส่มาชิีกมุ่งหวังทีั�มีศักยภาพเข้ามาเป็นโรแทัเรียน โด้ยชีำา
ระคุ่าส่มาชิีกเส่ร็จสิ่�นในวันเริ�มปฏิิบััติิหน้าทีั�วันแรกคุ่อวันทีั� 1 กรกฎาคุมถ่อได้้ว่าเป็นพลังขับัเคุล่�อนวงล้อ
โรติารีทีั�ดี้มาก นย. เมธัส่สิ่นีได้้ติระหนักถ่งการส่ร้างคุวามเข้มเเข็งในส่โมส่ร ด้้วยการส่่งเส่ริมให้ส่มาชิีก
ใหม่และส่มาชิีกเก่าทัำางานร่วมกันอย่างราบัร่�นและมีคุวามสุ่ข จ่งเน้นกิจกรรมภายในส่โมส่ร การประชุีม
ส่โมส่รในเเติ่ละคุรั�งจะส่นุกเเละน่าส่นใจทัำาให้ส่มาชิีกอยากเข้ามาร่วมประชุีม หน่�งในกิจกรรมนั�นคุ่อ
โคุรงการ Fit & Firm เป็นทีั�มาของคุำาพ้ด้ทีั�ว่า “ถ้าเราสุ่ขภาพไม่ดี้ เเล้วเราจะไปช่ีวยคุนอ่�นได้้อย่างไร” 
เป็นกิจกรรมทีั�ส่ร้างคุวามสั่มพันธ์ในส่โมส่รทีั�ดี้มาก ได้้จัด้เเข่งขันออกกำาลังกาย วัด้เเคุลอรี� ซ่ึ่�งประส่บั
คุวามส่ำาเร็จมาก เพราะคุนทีั�ชีนะการเเข่งขันทัั�งส่องลำาดั้บัมีการเปลี�ยนเเปลงอย่างเห็นได้้ชัีด้ ส่ามารถลด้
นำ�าหนกัได้้ 9 กิโลกรัม นับัเปน็จุด้เริ�มต้ินทีั�ดี้และเหน็ผู้ลทีั�ชัีด้เจน ส่่งผู้ลติอ่การทัำากิจกรรมอ่�นๆ ติามมา เกดิ้            
คุวามรกั คุวามส่ามคัุคีุ เป็นนำ�าหน่�งใจเดี้ยวกัน ในวันทีั�ประกาศผู้ลผู้้ช้ีนะ ตินเองได้้เหน็เเววติาทีั�มีคุวามส่ขุ
จากมวลส่มาชิีกทุักคุน เสี่ยงหัวเราะและรอยยิ�มเป็นผู้ลส่รุปของกิจกรรมเล็กๆ ภายในส่โมส่รของเรา ซ่ึ่�ง
เป็นการเปลี�ยนเเปลงทีั�เกิด้ข่�นจากตัิวเองเเละส่มาชิีกในส่โมส่รทีั�เปลี�ยนไปส่้่ชีีวิติทีั�ดี้ข่�นจริงๆ
 ในปีทีั�ผู่้านมาส่โมส่รโรติารี E-Club 3340 ได้้เพิ�มส่มาชิีกสุ่ทัธิจำานวน 19 คุน คิุด้เป็น                
90 เปอร์เซ็ึ่นต์ิ ได้้รับัรางวลัจากภาคุ 3340 เเละอกีหน่�งรางวัลใน Rotary Showcase เม่�อส่โมส่รมีส่มาชิีก
ใหม่เพิ�มข่�นเป็นจำานวนมากทัำาให้ส่โมส่รเข้มแข็ง ได้้มีการจัด้กิจกรรมให้คุวามร้้คุวามเข้าใจในเร่�องโรติารี
มากข่�น โด้ยได้้รับัคุวามร่วมม่อร่วมใจจากวิทัยากรผู้้้ทัรงคุุณวุฒิในภาคุมาให้คุวามร้้ทีั�เป็นประโยชีน์ เเละ
ทีัมกรรมการของส่โมส่ร ทีั�ทุักท่ัานตัิ�งใจทัำาให้งานส่ำาเร็จลุล่วงผู่้านไปได้้ด้้วยดี้ จนมีเสี่ยงเรียกร้องให้จัด้อีก
ในปีถัด้ไป
 นย. เมธัส่สิ่นีกล่าวเพิ�มเติิมว่า “หน่�งในโคุรงการทีั�ดิ้ฉันประทัับัใจคุ่อ โคุรงการเติิมคุวามร้ส่้้่เด็้ก
ก่อนปฐมวัยเเละเด็้กปฐมวัยทัั�งในเเละนอกห้องเรียน เน้นกิจกรรมติามเเนวทัางการเจริญ่เติิบัโติของเด็้ก 
การเรียนร้้หนังส่่อ เปิด้รับับัริจาคุหนังส่่อเเละเส่่�อผู้้าเด็้ก เป็นการทัำาในร้ปเเบับั Hands on เปิด้โอกาส่
ให้ทุักคุนได้้เข้ามามีส่่วนร่วมกับักิจกรรมนี� ส่ร้างคุวามประทัับัใจ ทัำาให้เราได้้ประจักษ์ได้้ว่า กิจกรรมทีั�
ทัำาข่�นในหลายโรงเรียนนั�น ส่ร้างคุวามสุ่ขอิ�มเอมใจเพียงใด้ ดี้ใจทีั�ได้้เห็นเเววติาเปี�ยมไปด้้วยคุวามสุ่ขของ
น้องๆ ดี้ใจทีั�ได้้เห็นน้องๆ ชีอบักับัสิ่�งทีั�เรามอบัให้ เเละทัำาให้ได้้มีโอกาส่เปลี�ยนเเปลงชีีวิติน้องๆ ให้ดี้ข่�น  
เเละหวังว่าจะเป็นโคุรงการทีั�จะด้ำาเนินต่ิอไปในภารกิจของนายกทุักส่มัยของส่โมส่ร”

Interview

Serve to Change Lives 
โรตารีเปลีี่�ยนชีีวิิต ด้วิยจิตบริการ

         นิตยสาริโริตาร่ิปริะเทศไทยฉบับน่�เป็น
ฉบับแริกของปีโริตาร่ิใหม่่ท่�ม่่คติพจิน์ Serve 
to Change Lives หรืิอโริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต
ด้้วิยจิิตบริิการิ เริาจิะไปพาท่านพบกับผู้้้นำา
สโม่สริโริตาร่ิในปีท่�ผู่้านม่าท่�ได้้นำาพาสโม่สริ
ทำากิจิกริริม่อย่างเข้ม่แข็ง ม่่ผู้ลี่งานโด้ด้เด่้น 
จิำานวินสองท่านจิากสองภาค แลี่ะพบกับ
โริตาร่ิแอนน์ของผู้้้ว่ิาการิภาคเพิ�งผู่้านพ้นท่�
ได้้ปฏิิบัติหน้าท่�เค่ยงข้างผู้้้ว่ิาการิภาคในปีท่�
ผู่้านม่าในฐานะค่้คริองผู้้้นำาภาคอย่างเข้ม่แข็ง
จิำานวินสองท่านจิากสองภาคซ่ึ่�งริวิม่ทั�งหม่ด้
ส่�ท่าน ทุกท่านได้้กล่ี่าวิเป็นเส่ยงเด่้ยวิกันว่ิา
ปริะสบการิณ์์ในปีท่�ผู่้านม่าเป็นปีโริตาร่ิท่�
เปล่ี่�ยนช่ีวิิตด้้วิยจิิตบริิการิจิริิงๆ เริาไปพบกับ
ทั�งส่�ท่านกันเลี่ยค่ะ

โรตาร่เปีล่�ยนช่วิต ด�วยจิตบัริการ



นย.เมธัส่สิ่นี กล่าวถ่งคุวามภ้มิใจ ทีั�ได้้ทัำางานมาทัำาหน้าทีั� นายกส่โมส่รโรติารีในปี 
Rotary Opens Opportunities “เม่�อมองย้อนกลับัไปพบัว่ามีเเต่ิคุวามอิ�มเอม
ใจ ทีั�ตัิวเราเองกล้าทีั�จะเปลี�ยนเเปลงพร้อมทีั�จะยอมรับัเเละนำาพาส่โมส่รให้เติิบัโติ
ไปอีกก้าวหน่�ง ส่มาชิีกในส่โมส่ร มีคุวามสุ่ขส่นุกส่นาน ร่วมใจกันทัำางาน มีคุวาม
ภ้มิใจทีั�ได้้มาทัำางานให้องค์ุกรเเห่งคุวามดี้นี� ปีทีั�ผู่้านมาเป็นปีหน่�งทีั�ถ่อว่าโรติารีได้้
เปลี�ยนชีีวิติด้้วยจิติบัริการจริงๆ”

อัด่้ตนายิ่ก ด้ร. ธินณัฏฐ์์ แจ้งสามส่ สโมสรโรตาร่ยิ่านนาวัา ภาคื 3350
อน.ด้ร. ธนณัฏิฐ์ แจ้งส่ามสี่เป็นนายกส่โมส่ร             
โรติารีปี 2563-2564 มีอาชีีพเป็นนักกฎหมาย 
ปัจจุบัันเป็นทีั�ปร่กษากฎหมาย และอาจารยพิ์เศษ
ส่อนวิชีากฎหมายในระดั้บัอุด้มศ่กษา และเป็น
คุณะอนุกรรมการป้องกันและปราบัปราม การ
ทุัจริติ (ป.ป.ทั.) ด้ร. ธนณัฏิฐ์กล่าวว่า ตินเองมา
รับัติำาแหน่งผู้้้นำาส่โมส่ร ในช่ีวงทีั�ติอนนั�นเพิ�งผู่้าน
การเกิด้โรคุระบัาด้โคุโรน่าไวรัส่หร่อโคุวิด้-19                  
ทุักภาคุส่่วนได้้รับัผู้ลกระทับัทุักด้้าน 

 เม่�อรับัหน้าทีั�นายกส่โมส่รจ่งมีคุวามตัิ�งใจและได้้กำาหนด้ทิัศทัางในการ
เป็นผู้้้นำาของตัิวเองด้้วยการบัริการเหน่อตินว่า “นายกฯ ต้ิองทัำางานและลงม่อ
ทัำาจริง” เม่�อตัิ�งใจและได้้แนวทัางแล้ว จ่งมาวางแผู้นว่าจะทัำาอย่างไรให้เป็นไป
ติามสิ่�งทีั�โรติารีส่ากลกำาหนด้ 7 Areas of Focus ส่อด้คุล้องกับัคุติิพจน์แห่งปี 
“โรติารี เปิด้แนวทัาง ส่ร้างโอกาส่” ดั้งนั�น ตัิ�งแต่ิวันแรก 1 กรกฎาคุม 2563 ได้้
จัด้ประชุีมประจำาสั่ปด้าห์คุรั�งแรกด้้วยการรณรงค์ุให้ส่มาชิีกส่โมส่รเข้าร่วมเก่อบั
ร้อยเปอร์เซ็ึ่นต์ิ มีเพ่�อนนายกส่โมส่รรุ่นเดี้ยวกันมาร่วมประชุีมมากกว่า 20 ส่โมส่ร 
ได้้ส่ร้างมิติรภาพในส่โมส่รและต่ิางส่โมส่ร และเม่�อถ่งวันส่ถาปนาคุณะกรรมการ
บัริหารส่โมส่รมีเพ่�อนนายกมากกว่า 50 ส่โมส่ร ผู้้้นำาภาคุ มิติรโรแทัเรียนมาร่วม
งานเป็นจำานวนมาก 
 ในการทัำากิจกรรมของส่โมส่รโรติารียานนาวา ด้ร. ธนณัฏิฐ์กล่าวว่า
ได้้รับัคุวามรว่มม่อร่วมใจจากส่มาชีกิส่โมส่รเปน็อยา่งมาก รวมถ่งผู้้้นำาชุีมชีนทีั�เรา
ไปทัำากิจกรรม เริ�มจากผู้้้อำานวยการเขติและเจ้าหน้าทีั�เขติยานนาวา วัด้ โรงเรียน
ผู้้้ส้่งอายุยานนาวา หน่วยงานเอกชีน จิติอาส่า และพ่�นทีั�ต่ิางส่โมส่รด้้วยการทัำา

กิจกรรมในชุีมชีน เช่ีน โคุรงการปันสุ่ขเพ่�อชุีมชีนด้้วยการแจกอาหารฟื้รีทุักชุีมชีน
ในพ่�นทีั�เขติยานนาวา ร่วมบ้ัรณะเร่อโบัราณยานนาวา ส่ร้างอาชีีพพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ชุีมชีน การใหคุ้วามร้ด้้้วยการบัรรยายการวางแผู้นชีีวิติด้้วยการทัำาพินัยกรรมให้
กับัผู้้้ส้่งอายแุละส่โมส่รโรติารีทีั�ส่นใจส่ามารถใช้ีงานได้้ทัันทีั โคุรงการมอบัทีั�ด้นิให้
เป็นทัางเข้า-ออกโรงพยาบัาลไทัรน้อย และอีกหลายๆ โคุรงการ
 นอกจากทัำากิจกรรมในภาคุ 3350 ทัางส่โมส่รฯ ได้้ทัำากิจกรรมกับั       
ต่ิางภาคุโด้ยร่วมกับันายกส่โมส่รร่วมรุ่นในภาคุ 3330, 3340, 3360 เช่ีน โคุรงการ
มอบัส่งัฆทัานเคุร่�องม่อแพทัยที์ั�วัด้ร้องหลอด้ จังหวัด้เชีียงราย โคุรงการพานอ้งไป
จุ่มนำ�า (เด็้กพิการทัางส่ายติาและพิการซึ่ำ�าซ้ึ่อน) จังหวัด้ชีลบุัรี โคุรงการสั่นติิภาพ
ด้้วยการแบ่ังปันให้กับัคุนไทัยพลัด้ถิ�นทีั�จังหวัด้ประจวบัคีุรีขันธ์ โคุรงการก่อส่ร้าง
ถนนโรติารียานนาวา ทีั�โรงเรียนราษฎร์ประชีานุเคุราะห์ 35 จังหวัด้พังงา 
 ในส่่วนของการทัำางานให้กับัภาคุ 3350 ด้ร. ธนณัฏิฐ์ได้้รับัหน้าทีั�เป็น
ประธานจำาหน่ายเส่่�องานเดิ้นวิ�งเพ่�อขจัด้โปลิโอ ซ่ึ่�งเป็นปีทีั�จำาหน่ายได้้มากทีั�สุ่ด้
กว่าทุักปีทีั�ผู่้านมา เกิด้จากมิติรภาพและคุวามร่วมม่อของนายกส่โมส่รร่วมรุ่นทีั�
ได้้ส่นับัส่นุนกิจกรรมในคุรั�งนี� และกิจกรรมอ่�นๆ อย่างเข้มแข็ง
 ด้ร. ธนณัฏิฐ์กล่าวว่าในปี 2563-2564 ส่โมส่รโรติารียานนาวาได้้ทัำา
กิจกรรมบัรรลุเป้าหมาย 18 ข้อ จากเป้าหมายทัั�งหมด้ 25 ข้อ รวมทัั�งหมด้มากกว่า 
50 กิจกรรม ได้้รับัรางวัล Citation จากประธานโรติารีส่ากลทีั�ผู่้านเกณฑ์ 15 ข้อ 
โด้ยตินเองได้้ทัำางานด้้วยใจ ลงม่อทัำาจริง ในปีทีั�ผู่้านมามีคุวามประทัับัใจทีั�ส่มาชิีก
ให้คุวามร่วมม่อและส่ร้างแรงบัันด้าลใจให้ส่มาชิีกในส่โมส่รโรติารียานนาวาร่วม
ม่อร่วมใจไปในทิัศทัางเดี้ยวกัน ส่ร้างแรงบัันด้าลใจให้ส่มาชิีกเป็นผู้้้ลงม่อทัำาอย่าง
แท้ัจริง รวมทัั�งได้้ส่ร้างมิติรภาพทีั�ดี้ระหว่างเพ่�อนนายกฯ ด้้วยกัน เกิด้ภาพลกัษณ์
การทัำางานของโรติาร ีทุักคุรั�งทีั�ทัำากิจกรรม ทัำาให้คุนทัั�วไปร้้จักโรติารเีพิ�มข่�น เม่�อ
ส่โมส่รโรติารียานนาวาได้้ส่่งภาพประกวด้ People of Action ของภาคุ 3350 ได้้
รับัรางวัลส่ามส่โมส่รแรกทีั�มีคุะแนนเท่ัากัน  เม่�อภาคุ 3350 ได้้ส่่งภาพ People 
of Action ดั้งกล่าวนี�ไปประกวด้ทีั� Region 12 (Zone 10 B ) ได้้รับัรางวลัอันดั้บั
ส่ามในการคัุด้เล่อกจาก 171 ภาพ จาก 10 ประเทัศ เป็นภาพประวัติิศาส่ติร์และ
เป็นภาพทีั�เผู้ยแพร่เป็นภาพลักษณ์โรติารีทัั�วโลก 
 ด้ร. ธนณัฏิฐ์กล่าวทิั�งท้ัายว่าในทุักๆ วันของปีโรติารีทีั�ตินเองได้้ทัำา
หน้าทีั�นายกส่โมส่รฯ ได้้ทัำางานให้กับัชุีมชีนทัั�งในและต่ิางพ่�นทีั� เผู้ยแพร่ให้ชุีมชีน
ได้้ร้้จักองค์ุกรโรติารี เห็นภาพการลงม่อทัำากิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ต่ิอชุีมชีน 
ทัำาให้เกิด้ภาพลักษณ์ทีั�ดี้ต่ิอโรติารีด้้วยการทัำางานทีั�ตินเองตัิ�งปฎิภาณไว้แต่ิต้ินปี
ว่า “นายกฯ ต้ิองทัำางานและลงม่อทัำาจริง” ซ่ึ่�งในการประชุีมคุรั�งสุ่ด้ท้ัายทีั�ได้้ทัำา
หน้าทีั�นายกส่โมส่ร ส่มาชิีกส่โมส่รโรติารียานนาวาได้้มอบัโล่นายกดี้เด่้นให้กับั
ตินเองด้้วย นับัได้้ว่าปีทีั�ผู่้านมาเป็นปีทีั�ตินเองได้้เปลี�ยนชีีวิติด้้วยจิติบัริการหร่อ 
Serve To Change Lives นั�นเอง

อัด่้ตนายิ่กน่ตยิ่า จันที่ร์อ่ันที่ร์ สโมสรโรตาร่มณ่กาญจน์ ภาคื 3330
อน. นิติยา จันทัร์อินทัร์ เ ป็น คุ่้คุรองของ                
อผู้ภ. เฉลิมฉัติร จันทัร์อินทัร์ ผู้้้ว่าการภาคุเพิ�ง
ผู่้านพ้นของภาคุ 3330 ในปีทีั�ผู่้านมาเราจะเห็น 
อน. นิติยาได้้ทัำาหน้าทีั�คุ่้คุรองของผู้้้ว่าการภาคุและ
โรแทัเรียนอยา่งเข้มแข็ง โด้ย อน. นิติยากล่าวว่าคุง
เป็นคุรั�งเดี้ยวในชีีวิติของโรแทัเรียนทีั�ได้้มีโอกาส่ 
ย่นเคีุยงข้างผู้้้นำาภาคุ 3330 โรติารีส่ากล ในการ
เป็นผู้้้นำาองค์ุกรบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ทีั�ยิ�งใหญ่่ เพ่�อ
ส่ร้างสิ่�งดี้ๆ ให้กับัโลกใบันี� เป็นประส่บัการณ์ทีั�ดี้
ทีั�สุ่ด้และประทัับัใจทีั�สุ่ด้ เป็นปีทีั�ส่ามารถเรียกได้้

ว่า Serve to Change Lives ปีหน่�งเลยทีัเดี้ยว
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อน.  นิติยา เริ� ม เข้ า ส่้่
วงการโรติารี ด้้วยการ
ทัำาหน้าทีั�โรติารีแอนน์ หร่อ
คุ่้คุรองของ รทัร. เฉลิมฉัติร 
จันทัร์อินทัร์ ส่โมส่รโรติารี
กาญ่จนบุัรีตัิ�งแต่ิปี 2543 
และเริ�มเป็นส่มาชิีกของ
ส่โมส่รโรติารีมณีกาญ่จน์ ซ่ึ่�ง
เป็นส่โมส่รสุ่ภาพส่ติรีล้วน
ในปี 2554 รับัหน้าทีั�นายก
ส่โมส่รในปี 2560-2561 
เม่�อได้้รับัโอกาส่ในการเป็น
คุ่้คุรองของผู้้้นำาภาคุในยุคุ
มีการระบัาด้ของโรคุโคุโร
น่าไวรัส่ (โคุวิด้-19) จ่งได้้
มีการวางแผู้นการทัำางาน
และปรับัแผู้นบ่ัอยคุรั�งติาม
ส่ถานการณ์ โด้ยทีั�จะต้ิอง

ปฏิิบััติิหน้าทีั�อย่างต่ิอเน่�องต่ิอส่โมส่รโรติารีในภาคุจำานวน 101 ส่โมส่ร ในการทัำางานจ่งต้ิองวางเป้าหมาย
ว่า “เป้าหมายเป็นหลัก อุปส่รรคุไม่มี”
 อน. นิติยากล่าวถ่งจุด้เริ�มต้ินของการทัำาหน้าทีั�คุ่้คุรองของผู้้้นำาภาคุด้้วยการไปอบัรมทีั�ต่ิาง
ประเทัศ เริ�มจากการอบัรมผู้้้ว่าการภาคุนอมินีทีั�ประเทัศอินโด้นีเซีึ่ย การอบัรมผู้้้ว่าการภาคุรับัเล่อกและ 
คุ่้คุรองทีั�ประเทัศฟิื้ลิปินส์่ และอบัรม International Assembly ทีั�เม่องซึ่านดิ้เอโก้ ประเทัศส่หรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลา 1 สั่ปด้าห์ โรติารีส่ากลได้้จัด้โปรแกรมการฝึ่กอบัรมผู้้้นำาภาคุอยา่งมีประสิ่ทัธิภาพ ได้้พบักับั
ประธานโรติารีส่ากลและผู้้้ทีั�จะเป็นผู้้้นำาภาคุต่ิางๆ ทัั�วโลก เป็นการเติรียมคุวามพร้อมของผู้้้นำาภาคุอย่าง
ยอด้เยี�ยม ในส่่วนของคุ่้คุรองของผู้้้นำาภาคุนั�น ตินเองได้้เข้าห้องอบัรมส่ำาหรับัคุ่้คุรองของผู้้้นำาภาคุทีั�เรียก
ว่า Partner ให้ได้้รับัคุวามร้้เต็ิมหลักส้่ติรเช่ีนเดี้ยวกับัผู้้้ว่าการภาคุ เพียงแต่ิแยกห้องฝึ่กอบัรม เน่�อหาอาจ
ต่ิางกันติามบัทับัาทั ทัำาให้ได้้ทัราบัหลักการและบัทับัาทัของคุ่้คุรองของผู้้้นำาภาคุในการเป็น   ผู้้้ส่นับัส่นุน 
พัฒนาเส่ริมทัักษะคุวามร้้ ได้้แลกเปลี�ยน ส่ร้างทััศนคุติิทีั�ดี้ และเข้าใจหลักการขององค์ุกรโรติารี หลัก
การพัฒนาภาวะผู้้้นำา เส่ริมส่ร้างทัักษะคุวามส่ามารถ และเพิ�มศักยภาพของผู้้้นำาในองค์ุกรเพ่�อให้บัรรลุ                                  
เป้าหมายของโรติารี รวมทัั�งพัฒนาภาพลักษณ์ส่โมส่รให้เข้มแข็งต่ิอส่าธารณชีนต่ิอไป
 เม่�อผู้้้ว่าการภาคุเฉลิมฉัติรได้้ปฏิิบััติิภารกิจติามแผู้นงาน อน. นิติยาก็ได้้เริ�มปฏิิบััติิหน้าทีั�         
คุ่้คุรองของผู้้้ว่าการภาคุติามบัทับัาทัหนา้ทีั� อีกทัั�งตินเองเป็นโรแทัเรียนและผู้้้นำาส่โมส่รมากอ่นจ่งส่ามารถ
ทัำางานได้้อยา่งเข้าใจในภารกจิโด้ยเฉพาะการเยี�ยมส่โมส่รโรติารอีย่างเป็นทัางการของผู้้ว่้าการภาคุ จำานวน        
101 ส่โมส่ร ได้้มีส่่วนร่วมกันผู้ลักดั้น ส่่งเส่ริม ส่นับัส่นุนการทัำาหน้าทีั�ของนายกส่โมส่รและส่มาชิีกให้มุ่ง
ส่้่เป้าหมายติามแผู้นทีั�วางไว้ “ท่ัานผู้้้ว่าการภาคุเฉลิมฉัติรได้้มอบัหมายให้ดิ้ฉันช่ีวยส่นับัส่นุนการทัำางาน
ด้้านการประชีาสั่มพันธ์และส่่งเส่ริมภาพลักษณ์ของภาคุและของส่โมส่ร เพ่�อให้งานด้้านนี�มีประสิ่ทัธิผู้ล 
และส่ร้างการรับัร้้ส่้่ระดั้บัส่าธารณะมากข่�น ทุักส่โมส่รต่ิางให้คุวามร่วมม่อเป็นอยา่งดี้ และดิ้ฉันก็มั�นใจว่า
ผู้ลส่ำาเร็จของงานด้้านนี�ได้้แส่ด้งให้ท่ัานเห็นทัั�งนี�ส่่�อออนไลน์ โด้ยเฉพาะ Facebook ของภาคุ 3330 ทีั�มี
ยอด้ส่มาชิีกเพิ�มข่�นถ่ง 150% กิจกรรมของภาคุ 3330 ได้้ถ้กเผู้ยแพร่ ส่ร้างการรับัร้้ ออกไปส่้่ส่าธารณะ
อย่างวงกว้างในหน่�งปี จำานวนมากกว่า 1,500 เร่�อง ซ่ึ่�งการเผู้ยแพร่ได้้ส่่งไปยังโรติารีทัั�งสี่�ภาคุของไทัย 
และส่่งไปไกลให้คุ่้มิติรในต่ิางประเทัศ”
 นอกจากนี� อน. นิติยาได้้ทัำาหน้าทีั�ช่ีวยประส่านงาน ติิด้ติามงานทีั�ผู้้้ว่าการภาคุมีนโยบัาย
หร่อมอบัหมายให้ส่โมส่รโรติารีด้ำาเนินการ เพ่�อแบ่ังเบัาภาระงานของผู้้้ว่าการภาคุ อีกทัั�งในกลุ่มไลน์ของ
นายกส่โมส่รปี 2563-2564 อน. นิติยาได้้รับัหน้าทีั� “ชีาร์ทัพลังสุ่ข ปลุกพลังบัวก” ให้กับันายกฯ จำานวน             
101 ส่โมส่ร โด้ยส่่งในร้ปภาพกจิกรรม คุลิปวิดี้โอ โปส่เติอร ์คุำาช่ี�นชีมในทุักกิจกรรมทุักวันโด้ยไม่มีวันหยุด้ 
เป็นการ กระตุ้ินพลังให้นายกส่โมส่รนำาพาส่มาชิีกไปร่วมทัำากิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ตัิ�งแต่ิเริ�มปีบัริหาร 
จนถ่งวันสิ่�นสุ่ด้ 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึ่�งมีส่โมส่รทีั�ปฏิิบััติิภารกิจจนวันท้ัายสุ่ด้ของปีบัริหาร ซ่ึ่�งเป็นคุวาม

ภาคุภ้มิใจร่วมกัน รุ่นนี�จ่งมีการตัิ�งฉายาว่ารุ่นทัะลุมิติิ



 อน. นิติยากล่าวส่รุปว่าการได้้ทัำาหน้าทีั�ในบัทับัาทัของคุ่้คุรองของ
ผู้้้ว่าการภาคุ ติามทีั�โรติารีส่ากลคุาด้หวังและกำาหนด้ติามทีั�ได้้เข้ารับัการอบัรม 
International Assembly ผู้้ว่้าการภาคุและตินเองได้้กำาหนด้บัทับัาทัของคุ่้คุรอง
ผู้้้ว่าการภาคุอย่างชัีด้เจน เพ่�อส่่งเส่ริมการทัำางานของโรแทัเรียนในภาคุให้บัรรลุ   
เป้าหมายทีั�วางไว้ ติลอด้ระยะเวลาหน่�งปีทีั�โรติารีได้้เปิด้แนวทัาง ส่ร้างโอกาส่ ใน
การทัำาหนา้ทีั�คุ่้คุรองของผู้้ว่้าการภาคุ ได้้รับัคุวามรว่มม่อทีั�ดี้มากจากนายกส่โมส่ร
และส่มาชีกิทุักส่โมส่ร “ด้ฉัินขอถ่อโอกาส่นี� ขอบัพระคุุณทักุท่ัานทีั�ให้คุวามร่วมม่อ 
ให้คุวามรัก คุวามปรารถนาดี้เส่มอมา จนทัำาให้เกิด้คุวามส่ำาเร็จของภาคุ 3330 ใน
มิติิต่ิางๆ ทีั�ผู้้้ว่าการภาคุได้้นำาเส่นอผู้ลงานส่้่ส่าธารณชีนไปแล้ว” 

อัด่้ตนายิ่กชุีต่มา เก่ด้เด้โชี สโมสรโรตาร่เช่ียิ่งใหม่ ภาคื 3360
อน. ชุีติิมา เกิด้เด้โชี เป็นโรติารีแอนน์หร่อคุ่้คุรอง
ของ อผู้ภ. ส่มชีาย เกิด้เด้โชี ผู้้้ว่าการภาคุเพิ�ง      
ผู่้านพ้นของภาคุ 3360 ซ่ึ่�งในปีทีั�ผู่้านมาเราจะเห็น 
อน. ชุีติิมามีบัทับัาทัในการทัำาหน้าทีั�คุ่้คุรองของ                                                                   
ผู้้้ว่าการภาคุอย่างเข้มแข็ง อน. ชุีติิมากล่าวว่า
ตินเองเข้ามาเป็นส่มาชิีกส่โมส่รโรติารีเชีียงใหม่เม่�อ                                                                      
ปี พ.ศ. 2548 ซ่ึ่�งเป็นปีแรกทีั�ส่โมส่รแห่งนี�รับั
ส่มาชิีกสุ่ภาพส่ติรี และรับัติำาแหน่ง=นายกส่โมส่ร
โรติารีเชีียงใหม่ในปี 2557-2558 ด้้วย ส่โมส่ร

โรติารีเชีียงใหม่เป็นส่โมส่รใหญ่่และเก่าแก่ตัิ�งมาเป็นส่โมส่รโรติารีลำาดั้บัส่ามของ
ประเทัศไทัย มีส่มาชิีกจำานวนมากในทุักช่ีวงวัย จ่งทัำาให้มีการบัริหารจัด้การ
และกิจกรรมทีั�หลากหลาย เป็นการทัำางานทีั�ท้ัาทัายในการประส่านงานกับั                       
โรแทัเรียนภายในและต่ิางส่โมส่ร การเป็นนายกส่โมส่รโรติารีนับัเป็นคุวาม                                     
ประทัับัใจทีั�ได้้บัริการผู้้้อ่�นเหน่อตินเอง จวบัจนได้้มีโอกาส่ทัำาหน้าทีั�คุ่้คุรอง
ของผู้้้ว่าการภาคุ ทัำาให้ได้้ทัำางานในระดั้บัทีั�ส้่งข่�นโด้ยเป็นผู้้้ทัำางานในส่่วนของ                                                                              
การส่นับัส่นุนงานของผู้้้ว่าการภาคุให้บัรรลุเป้าหมาย
 กิจกรรมส่ำาคัุญ่ทีั�จะไม่กล่าวถ่งไม่ได้้คุ่อ การเยี�ยมส่โมส่รอย่างเป็น
ทัางการของผู้้้ว่าการภาคุ ในภาคุ 3360 มีทัั�งหมด้จำานวน 69 ส่โมส่ร ได้้เยี�ยมส่โมส่ร                                                                                             
โรติารีในประเทัศไทัยคุรบัทุักส่โมส่ร ยกเว้นส่โมส่รโรติารีเวียงจันทัน์                                          
ส่ปป.ลาว ทีั�อย่้ต่ิางประเทัศ ในยุคุโรคุระบัาด้โคุวิด้-19 ทัำาให้ต้ิองประชุีมผู่้าน

ระบับัซ้ึ่มออนไลน์ การเดิ้นทัางด้้วยระยะทัางทัั�วภาคุเหน่อทีั�ต้ิองข่�นเขา โด้ยเฉพาะ
ช่ีวงหน้าฝ่นทัำาให้ผู่้านประส่บัการณ์ทีั�หลากหลาย การได้้ไปพบัปะกับัส่มาชีิก                         
โรติารีทุักส่โมส่รเป็นเวลาทีั�มีคุ่าทีั�ผู้้้ว่าการภาคุและตินเองต้ิองเติรียมการในทุักๆ 
ด้้าน เพ่�อให้เกิด้ประโยชีน์ส้่งสุ่ด้ ทัั�งการชีี�แจงเป้าหมายของโรติารีส่ากล แนวทัาง
การด้ำาเนินกิจกรรมของภาคุ การพบัปะส่ร้างมิติรภาพกับัโรแทัเรียนทุักส่โมส่ร 
การให้กำาลังใจ การรับัฟัื้งปัญ่หาและแก้ไขปัญ่หา และร่วมทัำากิจกรรมบัำาเพ็ญ่
ประโยชีน์กับัหลายๆ ส่โมส่ร เพราะหลายส่โมส่รจะจัด้กิจกรรมพิเศษในวันทีั�                  
ผู้้้ว่าการภาคุเยี�ยมส่โมส่ร อาทิั การส่ถาปนาและประดั้บัเข็มรับัส่มาชิีกใหม่                                                                     
การบัริจาคุใหกั้บัม้ลนิธิโรติาร ีการทัำากิจกรรมบัำาเพญ็่ประโยชีน์กับัชุีมชีน เช่ีน การ
หยอด้วัคุซีึ่นโปลิโอ มอบัอุปกรณ์เคุร่�องม่อแพทัย์ มอบัรถเข็น รวมถ่งการจัด้งาน
วันคุรอบัคุรัวโรติารี จ่งขอโอกาส่นี�ขอบัคุุณมายังโรแทัเรียนและคุ่้คุรองทุักท่ัานทีั�
ต้ิอนรับัอย่างอบัอุ่น ในบัทับัาทัของคุ่้คุรองผู้้้ว่าการภาคุจ่งได้้ทัำางานเคุียงคุ่้ไปกับั   
ผู้้้ว่าการภาคุโด้ยเฉพาะการให้กำาลังใจกับัผู้้้ว่าการภาคุ รวมไปถ่งคุ่้คุรองของส่มาชิีก
โรติารีท่ัานอ่�นๆ ในส่โมส่รทีั�เราไปเยี�ยมด้้วย เพ่�อให้เกิด้คุวามรักคุวามส่ามัคุคีุทีั�
จะส่ร้างพลังใจในการทัำากิจกรรมดี้เพ่�อผู้้้อ่�นและเพ่�อชุีมชีน ตินเองให้คุวามส่ำาคัุญ่
กับัส่ถาบัันคุรอบัคุรัว จะเห็นว่าส่โมส่รไหนทีั�มีโรติารีแอนน์และสุ่ภาพบุัรุษโรติารี       
มาร่วมด้้วยช่ีวยกัน ส่โมส่รนั�นจะเป็นส่โมส่รทีั�เข้มแข็ง
 อน. ชุีติิมากล่าวถ่งคุวามประทัับัใจทีั�จะขอกล่าวถ่งคุ่อวันทีั�ไปเยี�ยม
ส่โมส่รโรติารสี่อง จังหวัด้แพร ่ทัางส่โมส่รฯ ได้้จัด้งานเซึ่อร์ไพรส์่วันเกิด้ให้เม่�อวันทีั� 
22 ตุิลาคุม 2563 “ส่มาชิีกส่โมส่รโรติารีส่องได้้พาดิ้ฉันไปยังโคุรงการชีลประทัาน
แม่ยม อ. ส่อง จ. แพร่ ซ่ึ่�งเป็นส่ถานทีั�ทีั�ดิ้ฉันเกิด้ ติอนทีั�คุุณพ่อคุุณแม่ไปทัำางาน
เป็นวิศวกรทีั�โคุรงการนี�เม่�อปี 2509 ดิ้ฉันไม่ได้้ไปส่ถานทีั�นี�มานานหลายปีแล้ว จ่ง
ร้้ส่่กประทัับัใจเป็นอย่างมาก เป็นงานวันเกิด้ทีั�มีคุุณคุ่าต่ิอจิติใจจริงๆ”
 แม้ว่าจะเด้ินทัางไปยังทีั�ต่ิางๆ และทัำากิจกรรมมากมาย อน. ชุีติิมา
กล่าวว่าไม่เคุยเจ็บัป่วยเลย ร้้ส่่กว่าตินเองแข็งแรงข่�น เป็นเพราะสุ่ขภาพใจทีั�ดี้
จากการได้้รับัพลังบัวกและมิติรภาพจากโรแทัเรียนจ่งทัำาให้สุ่ขภาพกายดี้ไปด้้วย  
จากประส่บัการณ์ในรอบัหน่�งปีของการทัำาหน้าทีั�นี� อน. ชุีติิมา กล่าวว่าตินเองได้้          
ปรับัเปลี�ยน “Mindset” หร่อทััศนคุติิในการรับัร้้ในเร่�องต่ิางๆ มากข่�นจากสิ่�งทีั�ได้้
พบัและส่มัผัู้ส่ ได้้เห็นการทัำางานเพ่�อผู้้้อ่�นโด้ยไม่หวังผู้ลติอบัแทัน ซ่ึ่�งสิ่�งทีั�ตินเองได้้
รับัคุ่อคุวามอิ�มเอมใจทีั�มาเติิมเป็นพลังบัวกให้กับัตินเองและผู้้้คุนรอบัข้าง ทัำาให้
ร้้ส่่กว่าตินเองเป็นคุนมีคุุณคุ่า ได้้ยกระดั้บัจิติใจให้ส้่งข่�นพร้อมทีั�จะทัำางานในระดั้บั        
ต่ิอๆ ไป

 บทส่งท้าย: จิากการิสัม่ภาษณ์์โริแทเร่ิยนทั�งส่�ท่านจิะเห็นว่ิา 
ในปีท่�ผู่้านม่าทุกท่านได้้รัิบการิ “เปิด้แนวิทางสร้ิางโอกาส” ในบทบาท
ของนายกสโม่สริโริตาร่ิแลี่ะค่้คริองของผู้้้ว่ิาการิภาค ได้้ปฏิิบัติภาริกิจิ 
ในการิ “บริิการิเหนือตนเอง” ตาม่แนวิทางของโริตาร่ิ ซ่ึ่�งถืือได้้วิ่า 
“โริตาร่ิเปล่ี่�ยนชีวิ่ิต ด้้วิยจิิตบริิการิ” หริอื “Serve to Change Lives” 
อันเป็นคติพจิน์ของปริะธานโริตาร่ิสากลี่ในปโีริตาร่ิ 2564-2565 นั�นเอง
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อผู้ภิ.จุฑาทิี่พย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตาร่พระปีฐมเจด่ย์

สุวัสุดีีมวลมิตรโรแทุเรียน	

	 สุวัสุดีีค่ะ	ทุ่านโรแทุเรียนทุุกๆ	ทุ่าน	ห้ากมีพรทีุ�วิเศษ
ทีุ�พวกเราขอได้ี	ก็อยากขอให้้ชีาวโลกปีลอดีภัย	โรค	COVID-19	
ลดีลง	 และห้ายไปีจากโลกนี�	 แต่เราก็ต้องใช้ีกำาลังใจ	 ความ
อดีทุน	สุ้้ต่อไปี	เมื�อไรจะจบก็ยังไม่มีใครทุราบได้ี	
	 มิตรโรแทุเรียนคะ	 ห้ากความตั� งใจสุานต่อ
อุดีมการณ์์ยังไม่มอดีห้มดีไปี	 พวกเรายังคงมุ่งบำาเพ็ญ่
ปีระโยชีน์ต่อมวลมนุษยชีาติต่อไปี	อะไรทีุ�ช่ีวยได้ีก็ช่ีวยกันต่อ
ไปีเรื�อยๆ	ทัุ�งสุนับสุนุนบุคลากรทุางการแพทุยใ์ห้้มีสุุขภาพจติ	
และสุุขภาพกายทีุ�แข็งแรง	 ร่วมสุนับสุนุนอาห้าร	 ตลอดีจน
เครื�องมือเครื�องใช้ีในทุางการแพทุย์	
	 นี�แห้ละการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ทีุ�มติรโรแทุเรียนช่ีวย
กันมาตั�งแต่เริ�มในปีี	2019	จนถ้ึงปัีจจุบัน	และในอนาคต	จิตใจ
ทีุ�ดีียอ่มทุำาให้้เกิดีแต่สิุ�งทีุ�ดีีๆ	ดิีฉัันและทีุมงานขอให้้ครอบครัว
ทุุกๆ	ทุ่านปีลอดีภัย	จากโรค	COVID-19	และขอให้้ทุุกๆ	ทุ่าน
มีสุุขภาพกาย	 สุุขภาพใจทีุ�ดีี	 มีสุติต่อสุ้้กับวิกฤติครั�งนี�ไปีได้ี
ด้ีวยกันค่ะ การทำำาหน้้าท่ำ�ผู้้้ว่่าการภาค 3330 และแผู้น้งาน้ท่ำ�ม่ีใน้ปีีน่้�

	 การเข้ามาทุำาห้น้าทีุ�ผ้้ว่าการภาค	 3330	 ในปีี	 โรตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต
ด้้วิยจิิตบริิการิ นี�ถืึอเป็ีนความทุ้าทุายอย่างยิ�ง	 ในปีีนี�โลกเรายังคงเผชิีญ่ภัย
คุกคามจากโรคระบาดี	COVID-19	โดียเฉัพาะอย่างยิ�งปีระเทุศไทุยได้ีเผชิีญ่
การระบาดีอย่างห้นักห้น่วงยิ�งกว่าปีีทีุ�แล้ว	การระบาดีระลอก	2	เริ�มข้�นตั�งแต่
ปีลายปีีทีุ�แล้วจนถ้ึงปัีจจุบันทีุ�สุถึานการณ์์ก็ยงัไม่ดีีข้�น	โดียงานสัุมมนาอบรม
นายกรับเลือกร่วม	 4	 ภาคห้รือ	Multi	 district-PETS	 ต้องยกเลิกและให้้
แต่ละภาคแยกกันไปีจัดีกันเอง	 ห้ลังจากนั�นงาน	 District	 Training	
Assembly	ก็ต้องถ้ึกยกเลิกไปี	ห้ลายภาคตัดีสิุนใจจัดีงานในระบบ	online	
ทุดีแทุน	
	 สุำาห้รับภาค	3330	นั�นได้ีทุำาการเลื�อนการจัดีงาน	PETS	และ	DTA	
ไปีปีระมาณ์ปีลายเดีือนกันยายนแต่สุถึานการณ์์ก็ไม่ดีีข้�น	 สุุดีทุ้ายทุางภาค
จ้งตัดีสิุนใจจัดีการอบรมแบบ	online	ข้�นทุดีแทุน	อย่างไรก็ตามการจัดีงาน
อบรมแบบ	online	ของทุางภาคได้ีเปีลี�ยนวิธีีการนำาเสุนอให้ม่	แทุนทีุ�จะจัดี
เป็ีน	 Virtual	 PETS	 and	 DTA	 ภาค	 3330	 ได้ีเปีลี�ยนเป็ีนการอบรมผ่าน												
Line	Call	 ในชืี�อว่าห้้องเรียนโรตารี	 โดียจัดีทัุ�งห้มดี	12	ครั�ง	12	 หั้วข้อใน		

D.3330
บัรรณาธิการ ภิาค 3330 โรตาร่สากล

ผู้วภิ.ไพกิจ ฮุุนพงษ์สิมานนท์ี่
ปีี 2564-65



วันพุธีและวันเสุาร์	เวลา	19.00	–	20.00	น.	ซ้ึ่�งได้ีรับการตอบรับจาก
สุมาชิีกเป็ีนอย่างดีี	มีผ้้เข้าร่วมอบรมแต่ละครั�งไม่ตำ�ากว่า	150	คน	เมื�อ
จบโปีรแกรมห้้องเรียนโรตารี	 ทุางภาคได้ีจัดีอบรม	 DTA	 ผ่านระบบ	
Zoom	ในวันเสุาร์อีก	3	ครั�ง	 โดียเปิีดีให้้โรแทุเรียนทุุกคนเข้าร่วมฟััง
การอบรมได้ีโดียไม่จำาเป็ีนต้องเป็ีนนายกฯห้รือกรรมการสุโมสุรแต่
อย่างใดี
	 สุำาห้รับแผนงานทีุ�มีในปีีนี�	 ทุางภาคมีแผนทีุ�จะสุนับสุนุนให้้
สุโมสุรทุำาโครงการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์	 โดียใช้ีทุุนสุนับสุนุนของม้ลนิธิี
โรตารี	ห้รือทีุ�ร้้จักในชืี�อทุุนสุนับสุนุนระดัีบโลก	(District	grant)	และ		
ทุุนสุนับสุนุนระดัีบภาค	(Global	grant)	โดียตั�ง	เป้ีาทีุ�จะใช้ี	DDF	ทีุ�มี
อย้่ให้้ห้มดีภายใน	 3	 ปีี	 เพื�อให้้สุอดีคล้องกับระเบียบให้ม่ของม้ลนิธิี	
โรตารี	นอกจากนี�ทุางภาคมีแผนทีุ�จะจัดีงาน	Rotary	Day	of	Service	
ในวันทีุ�	24	ตุลาคม	2564	โดียจะให้้สุโมสุรในภาคทุำากิจกรรมบำาเพ็ญ่
ปีระโยชีน์ร่วมกับชุีมชีน	 พร้อมกับใสุ่เสืุ�อ	 End	 Polio	 ทีุ�ทุางภาค
จำาห้น่ายให้้กับสุมาชิีก	 โดียรายไดี้ห้ลังหั้กค่าใช้ีจ่ายจะบริจาคเข้า
กองทุุนโปีลิโอพลัสุของม้ลนิธิีโรตารี
	 ในสุ่วนของสุมาชิีกภาพ	ทุางภาคมีแผนทีุ�มุ่งเน้นในการรักษา

สุมาชิีกเดิีมไว้	สุ่วนการเพิ�มสุมาชิีกและการก่อตั�งสุโมสุรให้ม่ให้้เป็ีนไปี
ตามสุถึานการณ์์ขณ์ะนั�นจะอำานวย	 โดียภาค	 3330	 จะเน้นไปีทีุ�										
การจัดีการในสุว่นของโรทุาแรคทุ	์ไม่ว่าจะเป็ีนเรื�องของปีรับโครงสุร้าง
ในระดัีบสุโมสุรและระดัีบภาคเพื�อเตรียมสุโมสุร	 Rotaract	 ให้้พร้อม	
โดียทุางภาคจะเน้นการเพิ�มของสุโมสุรโรทุาแรคท์ุในชุีมชีน	เพราะทุาง
ภาคเลง็เห็้นแล้วว่า	โรทุาแรคทุคื์ออนาคตของโรตาร	ีในด้ีานภาพลกัษณ์์	
นั�น	ทุางภาคไดีเ้น้นเรื�องการสืุ�อสุารทัุ�งภายในและภายนอก	โดียเน้นให้้
ตัวโรตารีและพันธีกิจขององค์กรให้้เป็ีนทีุ�ร้้จักแก่บุคคลภายนอกมาก
ข้�นผ่านการใช้ี	Brand	Center	ของทุางโรตารีสุากล
	 เนื�องจากผลกระทุบจากโรค	COVID-19	ผ้้ว่าการภาคจะใช้ี
วิธีีผสุมผสุานทัุ�งแบบ	in-person	และ	online	ในการเยี�ยมสุโมสุรอยา่ง
เป็ีนทุางการ	 ทัุ�งนี�ข้�นอย้่กับความต้องการของสุโมสุรนั�นๆ	 สุ่วนการ
จัดีการอบรมห้รือสัุมมนาจะมีการพิจารณ์าเป็ีนระยะๆ	 ข้�นอย้่กับ
สุถึานการณ์์ในช่ีวงนั�นๆ	 แต่คาดีว่าอาจจะได้ีเริ�มจัดีสัุมมนาแบบ										
in-person	ได้ีในราวปีลายปีีนี�	ห้ากการจัดีการโรคระบาดีปีระสุบความ
สุำาเร็จ	 กิจกรรมต่างๆ	 ของโรตารีน่าจะได้ีเริ�มทุำาในราวปีลายปีีนี�ถ้ึง						
ต้นปีีห้น้า
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นยิ่.ศุล่ัพร มานะจ่ตต์
สโมสรโรตาร่พราวัด์้นคืร ภาคื 3330
ปริญ่ญ่าติรี : พาณิชียศาส่ติร์และการบััญ่ชีี (การเงิน) มหาวิทัยาลัยธรรมศาส่ติร์
ปริญ่ญ่าโทั : MBA , Babson College , MA, USA
ปัจจุบััน : กรรมการผู้้้จัด้การ หจก.วอลล์ประกอบักิจ & บัริษัทั ประกอบักิจ ไอซ์ึ่ จำากัด้
 ส่โมส่รโรติารีพราวด์้นคุรเริ�มก่อตัิ�งเม่�อเด่้อนพฤศจิกายน 2019 เป็นส่โมส่รน้องใหม่ทีั�
มีอายุย่างเข้าปีทีั� 2 เท่ัานั�น แต่ิมีพลังและคุวามมุ่งมั�นเกิน 100% ทีั�อยากทัำากิจกรรมต่ิางๆ เพ่�อ
บัริการชุีมชีนเพ่�อช่ีวยเหล่อสั่งคุมให้ผู่้านพ้นจากคุวามยากลำาบัาก
 การได้้รับัติำาแหน่งนายกส่โมส่รในปีนี�จ่งถ่อเป็นสิ่�งทีั�ท้ัาทัาย เน่�องจากการระบัาด้ของ 
COVID-19 ทัำาให้ปัญ่หาชัีด้เจนและกระจายอย้่ทัั�วทุักพ่�นทีั� เราต้ิองปรับัร้ปแบับัการทัำางานใหม่ให้
คุล่องตัิว และทัำางานให้รวด้เร็วมากยิ�งข่�น
 นับัตัิ�งแต่ิรับัติำาแหน่งในเด่้อนกรกฎาคุม 2021 พวกเราประชุีมกันอย่างต่ิอเน่�องผู่้านระบับั 
Online เร่งทัำากิจกรรมหารายได้้ เพ่�อส่ามารถนำาเงินมาช่ีวยเหล่อในสิ่�งจำาเป็นเร่งด่้วนของสั่งคุม
 เป้าหมายหลักในปีนี�ของส่โมส่รโรติารีพราวด์้นคุรจะเน้นในเร่�องการป้องกันและรักษา
โรคุ ซ่ึ่�งเป็น 1 ใน 7 เร่�องทีั�เน้นคุวามส่ำาคัุญ่ของโรติารี โด้ยแบ่ังออกเป็น 3 กิจกรรมหลักดั้งนี�
 1. กิจกรรมโคุรงการ “ช่ีวยหมอ ต่ิอชีีวิติ” เม่�อวันทีั� 30 กรกฎาคุม 2564 เป็นกิจกรรม
ทีั�ทัางส่โมส่รจะช่ีวยส่นับัส่นุนเคุร่�องม่อแพทัยแ์ละอุปกรณ์จำาเป็นอ่�นๆ เพ่�อให้ทัางโรงพยาบัาลต่ิางๆ 
ส่ามารถมีคุวามพร้อมในการต่ิอส้้่กับั COVID-19 ได้้ทัันท่ัวงทีั ล่าสุ่ด้เราจัด้หารายได้้ได้้จำานวนหน่�ง 
และได้้นำารายได้้ไปช่ีวยภาคุส่่วนต่ิางๆ ดั้งนี�
   • มอบัเคุร่�องทัำาออกซิึ่เจน Highflow ให้กับัโรงพยาบัาลมหาราชีนคุรศรีธรรมราชี
  • มอบัเคุร่�อง Oximeter และปรอทัวัด้ไข้ จำานวน 200 ชุีด้ ให้กับัส่าธารณสุ่ขจังหวัด้ 
เพ่�อนำาไปทัำา “กล่องรอด้ติาย” ให้กับัผู้้้ป่วยทัั�งจังหวัด้นคุรศรีธรรมราชีทีั�ไม่มีเตีิยงและต้ิองทัำา            
Home Isolation
  • มอบัทีั�นอนหมอนผู้้าป้ จำานวน 100 ชุีด้ โคุรงการ “ช่ีวยหมอ ต่ิอชีีวิติ” ให้กับั              
โรงพยาบัาลส่นามของโรงพยาบัาลหัวไทัรและโรงพยาบัาลนบัพิติำา เม่�อวันทีั� 30 กรกฎาคุม 2564
 2. กิจกรรมติ้ปั้นสุ่ข ให้กับัผู้้้ป่วยมะเร็งทีั�เข้ารับัการทัำาคีุโม ณ ห้องเคุมบีัำาบััด้ โรงพยาบัาล
มหาราชี จ.นคุรศรีธรรมราชี
 3. กิจกรรมนำ�าด่้�มส่ะอาด้ โรงเรียนส่ติรีปากพนัง จ.นคุรศรีธรรมราชี กิจกรรมทีั�ส่โมส่ร
โรติารีพราวด์้นคุรได้้รับัคุวามร่วมม่อ ร่วมแรงจากส่มาชิีกส่โมส่ร และผู้้้ส่นับัส่นุนจากส่โมส่รพี�เลี�ยง 
 ส่โมส่รพราวด์้นคุรในวันนี�ถ่งแม้จะเป็นส่โมส่รทีั�มีผู้้้หญิ่งล้วน แต่ิเราก็ทุ่ัมเทัทัำางานอย่าง
เต็ิมทีั� เพ่�ออยากทัำาหน้าทีั�ของโรแทัเรียนให้ดี้สุ่ด้ เพ่�อช่ีวยเปลี�ยนแปลงชีีวิติ เปลี�ยนแปลงสั่งคุมทีั�เรา
อาศัยอย้ใ่ห้ดี้ข่�นกว่าเดิ้ม ดั้งคุติิพจน์ของปีนี�ทีั�ว่า “Serve to Change Lives”

D.3330
Club President
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รที่ร.เด่ยร์ราห์ พิบั้ลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตาร่หมากแข�ง

สุวัสุดีีค่ะ	มวลมิตรโรแทุเรียนทุุกทุ่าน

	 เริ�มต้นสุ่้ปีี	 “โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ”  
อาจจะเปี็นปีีทีุ�ยากต่อการทุำากิจกรรมสุำาคัญ่ให้ญ่่ๆ	 อีกปีี	
เพราะเรายังคงอย้่กับสุถึานการณ์์การแพร่ระบาดีของไวรัสุ							
ระลอก	3	ทีุ�ห้นักห้นาสุาหั้สุกว่า	2	ครั�งแรกยิ�งนัก	แต่เราก็คง
ต้องห้าวิธีีอย้่กับมันต่อไปีดี้วยการปีรับตัว	 ปีรับวิถีึชีีวิตให้้มี
การป้ีองกันตนเองมากยิ�งข้�น	
	 ในปีีนี�	 ทุุกสุโมสุรในภาค	 3340	 และคงจะรวมถ้ึง
ทุุกสุโมสุรทัุ�วปีระเทุศ	 ทัุ�วโลก	 ต่างก็คงมีการจัดีพิธีีสุถึาปีนา
ในร้ปีแบบให้ม่ทีุ�น่าจะแตกต่างจากเดีิมอย่างมาก	 ห้ลาย
สุโมสุรจัดีพิธีีสุถึาปีนาบน	online	และห้ลายสุโมสุรทีุ�เคยจัดี
พิธีีสุถึาปีนารว่มกันห้ลายสุโมสุรในครั�งเดีียว	กต้็องมาจดัีแบบ
แยกเฉัพาะภายในสุโมสุร	พร้อมกับงดีการเชิีญ่แขกพิเศษเพื�อ
เป็ีนการจำากัดีจำานวนผ้้เข้าร่วมงานให้้ไม่เกิน	 50	 ตามทีุ�รัฐ
กำาห้นดี	
	 อย่างไรก็ดีี	สิุ�งทีุ�เห็้นได้ีชัีดีห้ลังการสุถึาปีนา	คือการ
เริ�มทุำากิจกรรมช่ีวยเห้ลือสัุงคมแทุบจัดีทัุนทีุในห้ลายๆ	สุโมสุร	
ด้ีวยการออกช่ีวยเห้ลือด้ีานต่างๆ	ทีุ�เกี�ยวกับการแพร่ระบาดี
ของไวรัสุ	ไม่ว่าจะเป็ีนการแจกอาห้าร	เครื�องดืี�ม	แก่ปีระชีาชีน	
การมอบสิุ�งของอำานวยความสุะดีวกแก่โรงพยาบาลสุนามใน
พื�นทีุ�	การมอบเครื�องมือแพทุยที์ุ�จำาเป็ีนเร่งด่ีวน	และอื�นๆ	อีก
มากมาย	นั�นแสุดีงให้้เห็้นว่า	โรแทุเรียนทุุกสุโมสุรต่างก็มีจิต
บริการ	มีจิตอาสุา	ทีุ�ต้องการจะช่ีวยเห้ลือสัุงคมของเราอย่าง
เต็มทีุ�อย้่แล้ว	 โดียมิได้ีห่้วงเรื�องความยากลำาบากทีุ�จะเข้าไปี
ทุำากิจกรรมในบางพื�นทีุ�เลยแม้แต่น้อย
	 สุุดีทุ้ายนี�	 ขอแสุดีงความยินดีีกับคณ์ะกรรมการ
บริห้ารสุโมสุรโรตารี	ปีี	“โรตารี	เปีลี�ยนชีีวิต	ด้ีวยจิตบริการ”	
ทุุกทุ่าน	 ทุุกสุโมสุร	 ทีุ�ได้ีเข้ามาทุำาห้น้าทีุ�นำาพาสุโมสุรบรรลุ	
เป้ีาห้มายในปีีนี�	แม้จะมีความยากลำาบาก	แต่เชืี�อว่าทุุกสุโมสุร
จะปีระสุบความสุำาเร็จลุล่วงไปีได้ีค่ะ

บัรรณาธิการ ภิาค 3340 โรตาร่สากล

D.3340

		 	 ปีีนี�เป็ีนปีีทีุ�ทุ้าทุายความสุามารถึของโรแทุเรียนเป็ีนอย่างมาก						
การทุำางานต้องปีรับเปีลี�ยนไปีตามสุถึานการณ์์เพื�อให้้เกิดีความเห้มาะสุม	
การทุำางานในปีี	2564-65	จ้งมีแนวทุางเป็ีน	3	ลักษณ์ะ	
	 ลักษณ์ะทีุ�	1	งานตามแผนในแต่ละปีีตามทีุ�โรตารีสุากลและภาค
กำาห้นดี	โดียปีรับร้ปีแบบให้้สุอดีคล้องกับสุถึานการณ์์เพื�อให้้งานเดิีนห้น้าไปี
ตามกำาห้นดีระยะเวลาทีุ�เห้มาะสุม
	 ลักษณ์ะทีุ�	2	คือ	การทุำางานตามนโยบาย
	 ตามนโนบายของผ้้ว่าการภาค	การร่วมกันป้ีองกันการระบาดีของ	
COVID-19	 ดี้วยการสุร้างภ้มิคุ้มกันห้ม่้	 ป้ีองกันการแพร่กระจายโรคตาม
มาตรฐาน	 การชี่วยเห้ลือผ้้ทีุ�ได้ีรับผลกระทุบจากการระบาดีของโรคและ		
การช่ีวยสุนับสุนุนบุคลากรทุางการแพทุย์ด่ีานห้น้า
	 การขอความร่วมมือให้้ทุุกเขต	 ทุำากิจกรรมในชีุมชีนทีุ�เน้นการ					
สุ่งเสุริมเด็ีกผ้้ห้ญิ่งและสุตรี	 และทุุกสุโมสุรชี่วยกันรณ์รงค์โปีลิโอและ												
มีกิจกรรมในวันโปีลิโอ	และในวันโรตารี	(Rotary	day)
	 ตามนโยบายของปีระธีานโรตารีสุากล	ทีุ�เน้นการเพิ�มสุมาชิีกให้ม่	
ด้ีวยวิธีีการ	 Each	 One,	 Bring	 One	 สุมาชีิกทีุ�เพิ�มมีความห้ลากห้ลาย												
เทุ่าเทีุยมและอย้ร่่วมกันอยา่งมีความสุุข	(Diversity	Equity	and	Inclusion)	
เพื�อให้้สุมาชิีกทีุ�เพิ�มมาอย่างมีคุณ์ภาพนั�นช่ีวยกันบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ได้ีมาก
ข้�น	(Grow	more	to	do	more)	บำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์	ตาม	7	เรื�องทีุ�เน้นความ
สุำาคัญ่	โดียเพิ�มเรื�องของสิุ�งแวดีล้อมเข้ามา	และเน้นเรื�องของการเสุริมสุร้าง
พลังของเด็ีกผ้้ห้ญิ่ง	 (Empowering	 girls)	 เพื�อให้้เด็ีกผ้้ห้ญิ่งได้ีรับการ
สุนับสุนุนเครื�องมือทีุ�จำาเป็ีนในการพัฒนาตนเอง	และสุามารถึเป็ีนผ้้นำาสุตรี
ทีุ�เข้มแข็งในอนาคต	 กิจกรรมทีุ�ยังคงต้องดีำาเนินการอย่างต่อเนื�องคือ									
การขจัดีโปีลิโอ	(Eradicating	Polio)	ต้าน	COVID-19	(Fighting	COVID-19)	
และการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ให้้ชุีมชีน	(Serving	Our	Communities)
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	 ลักษณ์ะทีุ�	 3	 คือ	 การทุำางานตามสุถึานการณ์์เฉัพาะห้น้าทีุ�
เกิดีข้�น
		 สุถึานการณ์์เฉัพาะห้น้าทีุ�เกิดีข้�น	 เช่ีน	 ให้้ความช่ีวยเห้ลือ							
เมื�อเกิดีภัยพิบัติต่างๆ	 เช่ีน	 นำ�าทุ่วม	 ภัยแล้ง	 ภัยห้นาว	 เป็ีนต้น	 โดีย
ทุำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและห้น่วยงานราชีการอย่างสุอดีคล้อง
	 ทัุ�ง	3	ลักษณ์ะทีุ�กล่าวข้างต้นเป็ีนภาพรวมทัุ�งห้มดี	ซ้ึ่�งยังคง
มีรายละเอียดีต่างๆ	 มากมายทีุ�ไม่ได้ีกล่าวถ้ึงในทีุ�นี�	 การทุำางานและ
แนวทุางการทุำางานโดียรวมในปีีนี�	สุามารถึอธีบิายได้ีตามภาพด้ีานข้าง

 ในปี “โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ” ส่โมส่รโรติารี ใน 
ภาคุ 3340 ได้้มีนโยบัายแจ้งให้กับัทุักส่โมส่รทัำาพิธีส่ถาปนาเล็กภายใน
ส่โมส่ร ติามแต่ิคุวามส่ะด้วกของแต่ิละส่โมส่ร ไม่ว่าจะเป็นร้ปแบับั เวลา 
และส่ถานทีั� โด้ยเริ�มต้ินพิธีส่ถาปนาผู้้้ว่าการภาคุ ผู่้านระบับั online 
เพ่�อเปิด้ให้ทุักส่โมส่รในภาคุ ได้้มีโอกาส่เข้าร่วมได้้อยา่งส่ะด้วก และยัง

คุงคุวามส่มเกียรติิให้กับัผู้้้ว่าการภาคุ จากนั�นมีหลายส่โมส่รได้้จัด้พิธี
ส่ถาปนาแบับัเล็กภายในส่โมส่ร ซ่ึ่�งมีเฉพาะส่มาชิีกของส่โมส่รเท่ัานั�น 
ทัำาให้พิธีส่ถาปนาคุณะกรรมการบัรหิารส่โมส่รในปีนี� เป็นไปด้้วยคุวาม
เรียบัร้อยติามมาติรการของรัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบัาด้ของไวรัส่ 
และทุักส่โมส่รยงัคุงไว้ซ่ึ่�งคุวามศักดิ้�สิ่ทัธิ�ในคุวามหมายของการส่ถาปนา
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พิธ่สถาปีนาผู้้�ว่าการภิาค
พิธ่สถาปีนาคณะกรรมการสโมสร



นยิ่.ภคืมน พร้อัมขุนนาง
สโมสรโรตาร่คืรบุร่โคืราชี
 ดิ้ฉันในฐานะนายกส่โมส่รคุรบุัรีโคุราชี มีคุวามยินดี้เป็นอย่างยิ�งทีั�
ส่มาชิีกส่โมส่รทุักท่ัานไว้วางใจและส่นับัส่นุนให้ได้้รับัติำาแหน่งนายกในปี
นี� และขอขอบัคุุณทุักท่ัานด้้วยคุวามจริงใจ และในฐานะนายกดิ้ฉันมี
แนวทัางการบัริหารดั้งนี�
 1. จะปฏิิบััติิหน้าทีั�เพ่�อส่าธารณะประโยชีน์และการกุศลด้้วยคุวาม
ซ่ึ่�อสั่ติยสุ์่จริติและจริงใจ อย่างเต็ิมคุวามส่ามารถเพ่�อให้บัรรลุวัติถุประส่งค์ุ
และประโยชีน์ส้่งสุ่ด้ติามนโยบัายของโรติารีส่ากล 

 2. ดิ้ฉันอยากเชิีญ่ชีวนส่มาชิีกในส่โมส่รคุรบุัรีโคุราชีทุักท่ัานให้มีส่่วนร่วมในกิจกรรมของ
ส่โมส่รทุักๆ กิจกรรม ผู่้านช่ีองทัางทัางออนไลน์ ทุักช่ีองทัาง เน่�องจากส่ถานการณ์แพร่ระบัาด้ของไวรัส่
โคุโรน่า-19 เราไม่ส่ามารถปฏิิบััติิหน้าทีั�หร่อประชุีมกันแบับัเผู้ชิีญ่หน้าได้้
 3. ช่ีวยกันเชิีญ่ชีวนเพ่�อนๆ ของท่ัานร่วมเป็นส่มาชิีกส่โมส่ร เพ่�อขยายขนาด้ของส่โมส่รให้
เป็นทีั�ร้้จักแพร่หลายในชุีมชีนยิ�งข่�น และช่ีวยระด้มทุันบัริจาคุเข้าม้ลนิธิต่ิางๆ ขององค์ุกรโรติารีส่ากล
เพ่�อให้มีทุันในการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ต่ิอไป
 4. ส่่งเส่ริมคุวามสั่มพันธ์ระหว่างส่มาชิีกทัั�งในและนอกส่โมส่ร รวมไปถ่งคุวามสั่มพันธ์ใน
ประเทัศ ระหว่างประเทัศด้้วย ให้มีคุวามส่ัมพันธ์ทีั�ดี้ต่ิอกันเพ่�อคุวามคุล่องตัิวและการติิด้ต่ิอประส่าน
งานเป็นไปอย่างราบัร่�นและง่ายในการทัำางานต่ิางๆ ในอนาคุติ ส่่งเส่ริมให้มีการแลกเปลี�ยน แบ่ังปันแนว
คุวามคิุด้ซ่ึ่�งกันและกันอีกด้้วย
 5. ส่่งเส่ริมให้มีโอกาส่ทัางการศ่กษาและประส่บัการณ์ใหม่ๆ แก่เยาวชีนในชุีมชีนหร่อบุัติร
หลานของส่มาชิีกติามโคุรงการเด็้กแลกเปลี�ยนของส่โมส่รโรติารีส่ากลทุักปี
 6. ให้คุวามร่วมม่อกับัผู้้้นำาในชุีมชีน หร่อผู้้้บัริหารของหน่วยงาน องค์ุกรภาคุรัฐ และเอกชีน
ต่ิางๆ ในการประส่านงานลงพ่�นทีั� และให้เขามีส่่วนร่วมกับักิจกรรมของส่โมส่รโรติารีคุรบุัรีโคุราชีเพ่�อ
ส่่งเส่ริมภาพลักษณ์ของส่โมส่รให้เป็นทีั�ประจักษ์เพิ�มข่�น
 7. จัด้ประชีุม (ติามส่ถานการณ์และมาติรการณ์โรคุระบัาด้) เพ่�อส่ร้างคุวามส่ัมพันธ์และ
ระด้มคุวามคุิด้เห็นของส่มาชีิกส่โมส่รในการจัด้ทัำาโคุรงการกุศลหร่อระด้มทุันต่ิางๆ และมีการติิด้ติาม
ประเมินผู้ล รวมทัั�งเพ่�อนำาเส่นอแนวทัางแก้ปัญ่หา อุปส่รรคุต่ิางๆ ร่วมกันทุักเด่้อน
  ทัั�งนี�หัวใจหลักในการทัำางานและการบัริหารของดิ้ฉัน อยากให้ทุักท่ัานทัำางานด้้วยคุวามสุ่ข
บันพ่�นฐานจิติใจทีั�เป็นการกุศลเพ่�อประโยชีน์ส่าธารณะทัั�วโลก ไม่ใช่ีเฉพาะทีั�ใด้ทีั�หน่�ง เพราะเราทุักคุน
คุ่อมนุษยชีาติิของโลกร่วมกัน เม่�อเรามีคุุณภาพชีีวิติทีั�เแล้วก็ไม่ล่มทีั�จะแบ่ังปันสิ่�งดี้ๆ ส่้่สั่งคุมให้มากทีั�สุ่ด้
ทีั�เราทุักคุนจะทัำาได้้ติามกำาลังและคุวามส่ามารถของพวกเรา บันพ่�นฐานไม่ให้ตัิวเองเด่้อด้ร้อนหร่อ
เบีัยด้เบีัยนใคุร โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ.....ด้้วยคุวามขอบัคุุณ 

นยิ่.เอ้ืัอัมภรณ์ ภาษยิ่ะวัรรณ
สโมสรโรตาร่จันที่บ้ร 
 ในปีบัริหาร 2564 – 2565 เป็นปีทีั� 117 “โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิย
จิิตบริิการิ” (Serve to change lives) เราเริ�มปีบัริหารด้้วยคุวามท้ัาทัาย
อย่างยิ�งจากส่ถานการณ์ของโรคุระบัาด้ COVID-19 ทีั�พวกเราต้ิองเผู้ชิีญ่
และต่ิอส้้่กับัโรคุภัยทีั�ไม่เคุยประส่บัมาก่อน
 จากส่ถานการณ์ปัจจุบััน ทัำาให้เราชีาวโรติารีต้ิองปรับัตัิวติาม
ส่ถานการณ์ ทัั�งเร่�องสุ่ขภาพอนามัยของส่มาชิีกในองค์ุกร ร้ปแบับัการ
ประชุีมประจำาสั่ปด้าห์ การอบัรมสั่มมนาต่ิางๆ รวมไปถ่งการบัำาเพ็ญ่
ประโยชีน์ต่ิอชุีมชีน ล้วนแล้วแต่ิเป็นเร่�องทีั�เราติ้องปรับัเปลี�ยนวิธีปฏิิบััติิ 

แต่ิถ่งอย่างไร ส่โมส่รโรติารีจันทับ้ัรก็ยังคุงย่ด้แนวทัางการบัริการเหน่อตินเอง (Service Above Self) 
และบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ติามแนวทัางโรติาร ี7 แนวทัาง ใหส้่อด้คุลอ้งกับัเป้าหมายของภาคุ 3340 ปี 2564 
– 2565 
 • ด้้านการบำาเพ็ญประโยิ่ชีน์ ให้คุวามส่ำาคัุญ่กับั Rotary Day Of Service ส่่งเส่ริมเด็้กผู้้้
หญิ่งและส่ติรี และจะเพิ�มเติิมในเร่�องของสิ่�งแวด้ล้อม (Environment) เข้าไปด้้วย ยังคุงให้คุวามส่ำาคัุญ่
เร่�องสุ่ขภาพอนามัยของคุนในชุีมชีนในส่ถานการณ์ของโรคุระบัาด้ COVID-19 
 • ด้้านภาพลัักษณ์สาธิารณะ ใช้ีร้ปแบับั People Of Action ในช่ีองทัางส่่�อส่ารทุักร้ปแบับั 
โด้ยเน้นเร่�อง Social Media ให้มากข่�น เพ่�อขยายผู้ลในวงกว้างด้้านประชีาสั่มพันธ์
 • ด้้านม้ลัน่ธ่ิโรตาร่ มีการรณรงค์ุให้ส่มาชิีกร่วมบัริจาคุเข้ากองทุันม้ลนิธิโรติารี และมีส่่วน
ร่วมในทุักกิจกรรม 
 • ด้้านสมาช่ีกภาพ มุ่งเน้นการคุงอย้่ของส่มาชิีก รักษาส่มาชิีกเก่าและเพิ�มส่มาชิีกใหม่ โด้ย
เน้นเร่�องอุด้มการณ์แห่งโรติารีเป็นส่ำาคัุญ่
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นยิ่.บุญญฤที่ธ่ิ� น่ลัแย้ิ่ม
สโมสรโรตาร่พล้ัตาหลัวัง
     ผู้มเป็นนายกป้ายแด้งของส่โมส่รโรติารีพล้ติาหลวง 
พ่�นทีั�ตัิ�งใน ติ.พล้ติาหลวง อ.สั่ติหีบั จ.ชีลบุัรี เป็น
ส่โมส่รทีั�มีผู้้้ว่าการภาคุส่ติรีในปีปัจจุบััน และมีอดี้ติ      
ผู้้้ว่าการส่ติรีมาแล้ว 1 คุน ปัจจุบัันเรามีส่มาชีิก            
20 คุน ทีั�มีคุวามหลากหลายทัั�งอายุ อาชีีพ และแนว
คุวามคิุด้ แต่ิเราส่ามารถทัำางานร่วมกันได้้อย่างราบัร่�น 
ผู้มและกรรมการบัริหารส่โมส่ร ปี 2564-65 มี

แนวทัางการทัำางาน ดั้งต่ิอไปนี�
 ด้้านการบร่หารจัด้การสโมสร:
 1.แบ่ังงานให้ประธานแต่ิละฝ่่ายเป็นผู้้้ด้ำาเนินการหลัก และให้การ
ส่นับัส่นุนการด้ำาเนินงานและการจัด้กิจกรรมต่ิางๆของส่โมส่ร
 2.ส่่งเส่ริมให้ส่มาชิีกใช้ี My Rotary, Rotary Club Central และ
ทัรัพยากรต่ิางๆ ของโรติารีเพ่�อการพัฒนาส่โมส่รอย่างน้อยร้อยละ 80
 3.การประส่านงานกับัผู้้้ช่ีวยผู้้้ว่าการภาคุและส่มาชิีก รวมไปถ่งการกำากับั
ด้้แลในส่โมส่ร เน้นการส่่�อส่ารแบับัอิเล็กทัรอนิกส์่และการใช้ีส่่�อสั่งคุมออนไลน์        
คุวบัคุ่้กันอย่างมีประสิ่ทัธิภาพ

 ด้้านสมาช่ีกภาพ: เพิ�มส่มาชิีกคุนรุ่นใหม่ให้ได้้อย่างน้อย 2 คุน และรักษา
ส่มาชิีกเก่าให้ได้้ร้อยละ 100

 ด้้านม้ลัน่ธ่ิโรตาร่: รณรงค์ุให้ส่มาชิีกมีส่่วนร่วมบัริจาคุเงินเข้ากองทุัน
ต่ิางๆ เฉลี�ย $ 100/คุน

 โคืรงการบำาเพ็ญประโยิ่ชีน์: เน้นการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ในชุีมชีนร่วมกับั
หน่วยงานในพ่�นทีั� ให้ส่อด้คุล้องกับัคุวามเร่งด่้วนและต้ิองการของชุีมชีน จัด้กิจกรรม
รณรงค์ุไม่ให้โปลิโอกลับัมาระบัาด้ จัด้กิจกรรมทีั�ส่่งเส่ริมพลังของส่ติรีและเด็้กผู้้้หญิ่ง 
และให้คุวามส่ำาคัุญ่กับั Rotary Day of Service

 ด้้านภาพลัักษณ์สาธิารณะ: ส่นับัส่นุนให้ส่มาชิีกทุักคุนเป็นแบับัอย่าง
ของโรแทัเรียนทีั�ดี้ ร่วมกิจกรรมต่ิางๆ ทีั�ส่่งเส่ริมภาพลักษณ์ให้ส่อด้คุล้องกับันโยบัาย
ภาคุ ใช้ี Social Media เพ่�อประชีาสั่มพันธ์งานในส่โมส่รและภาคุ ปรับัเพจของ
ส่โมส่รให้มีการเคุล่�อนไหวอย่างต่ิอเน่�อง เผู้ยแพร่ภาพและวีดี้โอในแบับั People of 
Action
 ปีนี�เป็นปีทีั�ทัา้ทัายการทัำางานอยา่งมาก ผู้มและส่มาชิีกต้ิองปรับัร้ปแบับั
การทัำางาน การส่่�อส่ารใหเ้หมาะส่มกบััส่ถานการณ ์และเช่ี�อมั�นว่า 12 เด่้อนขา้งหน้า
นี� ส่โมส่รเราจะบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ให้ชุีมชีนอย่างต่ิอเน่�องและได้้รับัประส่บัการณ์         
โรติารีทีั�ดี้ เพ่�อบัอกเล่าให้ส่าธารณชีนทัราบัต่ิอไป

นยิ่.ด้ร.สุจ่น บุตรด่้สุวัรรณ 
สโมสรโรตาร่มหาสารคืาม 
 แนวทัางการบัริหารส่โมส่รภายใต้ิแนวคุวามคิุด้ 
“โรติารีเปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ” (Serve to 
change lives) ส่โมส่รโรติารีมหาส่ารคุามได้้รับัการ
จัด้ตัิ�งข่�นเม่�อปี พ.ศ.2538 มีพ่�นทีั�ให้บัริการคุรอบัคุลุม               
13 อำาเภอของจังหวัด้มหาส่ารคุาม ส่โมส่รโรติารี 
มหาส่ารคุามถ่อเป็นส่โมส่รขนาด้เล็ก ในปัจจุบัันมี
ส่มาชิีกอย้่ 21 คุน วัติถุประส่งค์ุของการจัด้ตัิ�งส่โมส่ร
จะคุล้ายๆ กับัส่โมส่รโรติารีทุักส่โมส่ร คุ่อ เพ่�อด้ำาเนิน

การติามวัติถุประส่งค์ุของโรติารีส่ากล เพ่�อด้ำาเนินโคุรงการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ให้
ประส่บัคุวามส่ำาเร็จติามบัริการ 5 แนวทัาง เพ่�อพัฒนาส่มาชิีกภาพให้มีคุวามเข้มแข็ง
และส่นับัส่นุนม้ลนิธิโรติารีของโรติารีส่ากล
 ทีั�ผู่้านมา การบัริหารจัด้การส่โมส่รได้้ด้ำาเนินการและทัำากิจกรรมบัำาเพ็ญ่
ประโยชีน์ให้ส่อด้คุล้องติามเป้าหมายและนโยบัายของโรติารีส่ากล และของภาคุ 
3340 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งเร่�องนำ�าส่ะอาด้ การป้องกันโรคุ สุ่ขภาพแม่และเด็้ก         
ด้้านการศ่กษาและการส่่งเส่ริมการอ่านการร้้หนังส่่อ การพัฒนาเด็้กและเยาวชีน 
การบัริจาคุเงินให้กับัม้ลนิธิโรติารี การส่ร้างภาพลักษณ์ของโรติารี และการส่ร้างคุวาม
เข็มแข็งของส่โมส่รโด้ยการพัฒนาและส่่งเส่ริมให้ส่มาชิีกได้้มีส่่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ิางๆ และการพัฒนาตินเองอย่างต่ิอเน่�อง

 ส่ำาหรับัในปิี 2564-2565 นี� ส่โมส่รคุงยด่้แนวทัางเดิ้มคุ่อส่านงานต่ิอและ
การด้ำาเนินการติามแนวทัางและนโยบัายของโรติารีส่ากล และของผู้้้ว่าการภาคุ 
ด้ร.จารีศรี กุลศิริปัญ่โญ่ แต่ิทีั�จะเน้นเป็นพิเศษคุ่อการเพิ�มจำานวนส่มาชิีกใหม่ให้ได้้
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี�สิ่บั การจดั้กิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ให้เข้าถ่งกลุ่มส่ติรีและเด้ก็
ให้มากข่�น การพัฒนาภาพลักษณ์โรติารี การพัฒนาระบับัข้อม้ลและเทัคุโนโลยีทัาง
สั่งคุมมากใช้ีให้มากข่�น การบัริจาคุให้ม้ลนิธิโรติารีไม่น้อยกว่าร้อยละแปด้ส่ิบัของ
จำานวนส่มาชีิก การรณรงคุ์ให้ส่มาชีิกทุักคุนเข้าใช้ี My Rotary คุรบัทัุกคุน และ
เน่�องจากปีนี�ส่ถานการณ์โรคุไวรัส่โคุวิด้ยงัรุนแรงต่ิอเน่�องดั้งนั�นส่โมส่รมีคุวามมุ่งมั�น
ทีั�จะจัด้กิจกรรมส่นับัส่นุนอุปกรณ์และเคุร่�องม่อทัางการแพทัย์และการช่ีวยเหล่อ   
ผู้้้ทีั�ได้้รับัผู้ลกระทับัจากเหตุิการณ์ในคุรั�งนี�

นยิ่.อััญชีน่ย์ิ่ วังศ์กาฬส่นธ์ุิ
นายิ่กสโมสรโรตาร่สกลันคืร
   มาถ่งวันนี�เราทุักคุนทัราบัดี้ว่าในส่ถานการณ์
ทีั� วิกฤติจากเช่ี�อไวรัส่ COVID-19  ทัำาให้เราได้้            
“เรียนร้้” และ “ปรับัเปลี�ยน” ตัิ�งแต่ิ งด้การพบัปะ
สั่งส่รรคุ์ งด้เว้นการประชีุมแบับัเจอหน้า แติ่เรายัง       
โชีคุดี้ทีั�มีเทัคุโนโลยทีีั�ทัำาให้เราคุลายคุวามคิุด้ถ่งกันได้้
บ้ัาง การประชุีมแบับัออนไลน์จ่งเกิด้ข่�นมาตัิ�งแต่ิเกิด้
วิกฤติิโรคุระบัาด้คุรั�งทีั�ผู่้านมาจนถ่งปัจจุบััน แต่ิเรา

ชีาวโรติารก็ีไม่เคุยยอ่ท้ัอ เราต้ิองอย้แ่ละปรับัเปลี�ยนวิถีชีีวิติ หลายอยา่งเริ�มชีะลอติวั
ไปจนถ่งหยุด้ชีะงัก แต่ิในทัางกลับักันก็กระตุ้ินให้เกิด้การเปลี�ยนแปลง เพ่�อเป็นทัาง
เล่อกส่้่ทัางรอด้มากข่�น ในวิกฤติมีโอกาส่ซ่ึ่อนอย้เ่ส่มอ ขอให้รับัม่อกับัมันอย่างมีส่ติิ 
โรคุระบัาด้ทัำาให้เราหวาด้กลัวแต่ิทัำาให้เราได้้เรียนร้้ วิธีป้องกันตัิวเองมากข่�น ทัำาให้
หลายธุรกิจหยุด้ชีะงัก การทัำากิจกรรมต่ิางๆ ของเราชีาวโรติารีก็หยุด้ชีะงักไปด้้วย 
แต่ิอาจเป็นโอกาส่ในการกลับัมาตัิ�งหลัก เพ่�อเติรียมก้าวเดิ้นหร่อก้าวกระโด้ด้ไปให้
ไกลกว่าเดิ้ม อย่าท้ัอแท้ั จงมองหาโอกาส่ทีั�เป็นทัางเล่อกส่้่ทัางรอด้ ในยามวิกฤติของ
เราให้เจอ กิจกรรมต่ิางๆ ทีั�เราทัำาได้้ในขณะนี�ทีั�ทัำาได้้ โด้ยการให้กำาลังใจและส่นับัส่นุน
อุปกรณ์ทัางการแพทัย์เพ่�อป้องกันเช่ี�อโรคุ COVID-19  ให้กับัโรงพยาบัาล คุณะคุุณ
หมอ คุณะพยาบัาล ทีัมงานหน่วยฉีด้วัคุซีึ่นป้องกันเช่ี�อ COVID-19  ซ่ึ่�งท่ัานเหล่านั�น
คุ่อผู้้้ทีั�เสี่ยส่ละ ทัั�งแรงกาย แรงใจ คุวามสุ่ขส่่วนตัิว คุวามสุ่ขของคุรอบัคุรัว เพ่�อให้
เราทุักท่ัานปลอด้ภยั จงเรียนร้้และอย้กั่บัวิถีชีีวิติใหม ่เราจะก้าวไปด้้วยกันและส่รา้ง
มิติรภาพทีั�ดี้ ผู่้านเทัคุโนโลยีต่ิางๆ โด้ยไม่ย่อท้ัอดั้�งคุติิพจน์ทีั�ว่า “โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต 
ด้้วิยจิิตบริิการิ”

นยิ่.นล่ันรัตน์ ศ่ร่อัำานาจเมธิา
สโมสรโรตาร่อัำานาจเจร่ญ
ในปี 2564-65 ดิ้ฉันร้้ส่่กปลาบัปล่�มและเป็นเกียรติิ
อย่างยิ�งทีั�ได้้รับัคุวามไว้วางใจจากส่มาชิีกส่โมส่ร     
โรติารีอำานาจเจริญ่ให้ด้ำารงติำาแหน่งนี�
 ดิ้ฉันจะมุ่งมั�นตัิ�งใจและทัำากิจกรรมของส่โมส่รให้
ลุล่วงไปได้้ด้้วยดี้ ซ่ึ่�งในปีโรติาริีนี�ดิ้ฉันมีคุวามตัิ�งใจเปน็
อย่างยิ�งทีั�จะนำาพาส่โมส่รโรติารีอำานาจเจริญ่ทัำา
กิจกรรมเกี�ยวกับัการป้องกันการแพร่กระจายการ
ระบัาด้ของไวรัส่ COVID-19 ทีั�มีผู้ลกระทับัต่ิอมนุษย์

ชีนทัั�วโลก โด้ยจะจัด้ทัำาโคุรงการจัด้หาเคุร่�องม่อทัางการแพทัยที์ั�ช่ีวยเหล่อผู้้้ป่วยทีั�
มีปัญ่หาในระบับัทัางเดิ้นหายใจ ส่่งมอบัให้กับัโรงพยาบัาลในชุีมชีน และกระตุ้ินให้
ประชีาชีนเห็นคุวามส่ำาคัุญ่ของการรับัวัคุซีึ่นต้ิาน COVID-19 พร้อมทัั�งให้คุวามร้้
ข้อม้ลเกี�ยวกับัไวรัส่ COVID-19 อีกทัั�งในปีนี�เป็นปีทีั�มีผู้้้ว่าการภาคุเป็นส่ติรีซ่ึ่�งชีี�ให้
เห็นว่าเพศส่ติรีเป็นเพศทีั�มีคุวามร้้คุวามส่ามารถส้่งรอบัด้้าน ได้้รับัการยอมรับัอย่าง
ดี้เยี�ยม ดิ้ฉันต้ิองการพัฒนาศักยภาพของส่ติรีให้มีคุวามเช่ี�อมั�น กล้าแส่ด้งออก และ
มีบัทับัาทัทัางสั่งคุมส่่วนรวมให้มากข่�น
  มีการทัำากิจกรรมร่วมกันเป็นภาพลักษณ์ของส่โมส่รโรติารีทีั�เข้มแข็ง       
มีศักยภาพ มีคุวามเส่มอภาคุในการแส่ด้งคุวามคิุด้เห็นต่ิางๆ ส่โมส่รโรติารีเป็นส่โมส่ร
ทีั�ดิ้ฉันรักและศรัทัธาในองค์ุกรทีั�ทัำาประโยชีน์เพ่�อส่่วนรวมโด้ยไม่หวังผู้ลติอบัแทัน
ดิ้ฉันมุ่งหวงัทีั�จะส่่งเส่รมิองคุก์รใหมั้�นคุงติลอด้ไป “โริตาร่ิเปล่ี่�ยนชีวิ่ิต ด้้วิยจิิตบริิการิ”
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บัรรณาธิการ ภิาค 3350 โรตาร่สากล

D.3350

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พสุวรรณภ้ิมิ

สุวัสุดีีค่ะทุุกทุ่าน
	 เริ�มปีีโรตารใีห้ม่กนัอีกครั�งในบรรยากาศเดิีมๆ	ทีุ�เรา
ยังคงต้องรักษาระยะห่้างกันอย้่	 ทุำาให้้การปีระชุีมต่างๆ	 หั้น
มาใช้ีทุาง	 Virtual	 เป็ีนการปีระชุีมเสุมือนจริงโดีย	 Zoom	
แทุน	 	 ซ้ึ่�งโรแทุเรียนมากมายห้ลายคนเพิ�งเริ�มมาเรียนร้้ไปี		
ด้ีวยกัน	และเริ�มติดีใจกับการได้ีพ้ดีคุยเห็้นห้น้าเห็้นตาโดียไม่
ต้องเดิีนทุางไปีพบกัน	ได้ีเข้าร่วมปีระชุีมต่างสุโมสุร	ต่างภาค
อยา่งง่ายดีาย	บางสุโมสุรถ้ึงกับเชิีญ่ผ้้บรรยายห้รือค่้มิตรจาก
ต่างปีระเทุศเข้าร่วมปีระชุีมด้ีวย		ในอนาคตแม้โคโรน่าไวรัสุ
จะจางห้าย	 แต่ก็เชืี�อว่าการปีระชุีมยังอาจเป็ีนแบบ	Hybrid	
Meeting	คือผสุมผสุานกันระห้ว่างพบกันบ้าง	และผ่านทุาง	
Social	Media	บ้าง
	 ฉับับนี�	 	 ขอเสุนอนโยบายของทุ่านผ้้ว่าการภาค						
และตัวแทุนนายกสุโมสุร	ภาค	3350	ว่าตั�งใจจะทุำาโครงการ
อะไรกันบ้าง	โดียเฉัพาะในปีีนี�เมื�อพ้ดีถ้ึง	Rotary	Areas	of	
Focus	 เป็ีนทีุ�ทุราบกันว่าทุางโรตารีสุากลได้ีเพิ�มเรื�องของ		
“สิุ�งแวดีล้อม”	 ข้�นมา	 ซ้ึ่�งด้ีเห้มือนห้ลายสุโมสุรตื�นตัวทีุ�จะ									
ทุำาโครงการในเรื�องให้ม่นี�กัน
	 มีภาพงานสุำาคัญ่ทีุ�เพิ�งผ่านไปี	 2	 งานมาให้้ชีมกัน
ด้ีวยค่ะ	คืองานสุถึาปีนาผ้ว่้าการภาค	และงานสุถึาปีนานายก
สุโมสุร	36	สุโมสุร
	 พบกันอีกครั�งใน	2	เดืีอนข้างห้น้านะคะ

อน้.ตรอง แสงสว่่างวั่ฒน้ะ
สโมีสรโรตาร่กรุงเทำพสุว่รรณภ้มิี
Tel. / Line ID : 0816122340

email : trongs3350@gmail.com

	 การทีุ�ผมได้ีรับการสุรรห้าเมื�อ	 3	 ปีีทีุ�แล้ว	 ให้้เป็ีนผ้้ว่าการภาค	 3350														
โรตารีสุากล	ผมก็ไม่คิดีว่าเมื�อรับห้น้าทีุ�ผ้้ว่าการภาคแล้ว	 จะมีโรคร้าย	COVID-19	
แพร่ระบาดีทุำาลายชีีวิตผ้้คนในโลกนับล้านคน	 ผมต้องใช้ีความระมัดีระวังในการ
ทุำางานอยา่งมาก	งานทีุ�ทุำาผ่านไปีแล้วคือ	1)	การอบรมนายกรบัเลือกและกรรมการ
บริห้ารสุโมสุร	 ทัุ�งห้มดี	 118	 สุโมสุร	 (PETS	 และ	DTTS	 )	 	 โดีย	 อผภ.ดีร.อาภา								
อรรถึบ้รณ์์วงศ์	ตันโสุดี	ปีระธีานจัดีงาน	ได้ีปีรับเปีลี�ยนวิธีีการจัดีงานจาก	In	Person	
มาเป็ีนทุาง	Virtual	และ	2)	การจัดีงานอบรมคณ์ะกรรมการบริห้ารสุโมสุร	(DTA)	
โดีย	อน.อัญ่ชีลี	ธีรศรี	ปีระธีานจัดีงาน	ก็จัดีการอบรมโดียทุาง	Virtual	เช่ีนเดีียวกัน	
โดียมีการอบรมฝ่ัายต่างๆ	3	วัน	ในวันทีุ�	23	–	25	เมษายน	2564	แบ่งการอบรม
เป็ีนห้้องภาษาไทุย	5	ห้้อง	และภาษาอังกฤษ	2	ห้้อง	โดียเชิีญ่วิทุยากรทีุ�มากความ
สุามารถึมาช่ีวยอบรม	 งานผ่านไปีด้ีวยความเรียบร้อย	 โรแทุเรียนได้ีรับความร้้										
เกี�ยวกับโรตารีมากมาย
	 เมื�อวันทีุ�	 12	 มิถุึนายน	 2564	 ผมได้ีรับการสุถึาปีนาเปี็นผ้้ว่าการภาค	
3350	โรตารีสุากล	ณ์	บ้านของอดีีตปีระธีานโรตารีสุากล	พิชัีย	รตัตกุล	ทุ่านได้ีคล้อง
เห้รียญ่ผ้ว้า่การภาค	พร้อมทัุ�งให้้โอวาทุและคำาแนะนำาในการปีฏิิบตัตินในฐานะผ้้นำา
องค์กร	แก่ผมและเพื�อนโรแทุเรียนทีุ�ไปีร่วมในพิธีีด้ีวย
		 ต่อมา	 วันทีุ�	 26	 มิถุึนายน	 2564	 ผมและผ้้ว่าการภาคผ่านพ้น	 สุมศรี											
เมฆธีน	 ได้ีเข้าร่วมพิธีี	 District	 Joint	 Installation	 โดีย	 อน.วัลภา	 ชืี�นโชีคสัุนต์	
ปีระธีานจัดีงาน	ได้ีจัดีงานสุถึาปีนาร่วม	36	สุโมสุร	สุำาเร็จอยา่งสุมเกียรติ	มีมาตรการ
ในการป้ีองกันการระบาดีของไวรัสุโควิดี-19	อยา่งเข้มงวดี	ผ้้ทีุ�มาร่วมงานทุุกคนต้อง
ใสุ่ห้น้ากากอนามัยตลอดีทัุ�งงาน	
	 ในปีีนี�ผมได้ีตั�งเป้ีาห้มายคือ	1)	จะเพิ�มโรแทุเรียนให้้ได้ี	3350	คน	ตาม
ชืี�อภาค	3350		2)	จะบริจาคเงินเข้าม้ลนิธิีโรตารีสุากลในทุุกกองทุุนให้้ได้ี	700,000	
USD	ขอให้้โรแทุเรียนทุุกทุ่านร่วมกันบริจาคเงินอย่างน้อยคนละ	100	USD	(EREY)						
คาดีว่าจะได้ีเงิน	 300,000	 USD	 ซ้ึ่�งเงินทีุ�บริจาคเข้าม้ลนิธิีโรตารีนี�	 ในอีก	 3	 ปีี										
ข้างห้น้าทุางภาค	3350	จะได้ีกลับมาใช้ีทุำาโครงการต่างๆ	ในภาคเป็ีนจำานวน	40%	
และขอให้้	Rotaractor	 ช่ีวยกันบริจาคเงินคนละ	90	บาทุ	 เข้าม้ลนิธิีโรตารีสุากล	
ห้รือกองทุุน	PolioPlus		3)	ในเรื�องการสุร้างภาพลักษณ์์ของโรตารี	ขอให้้เราช่ีวย
กันทุำาให้้เกิดี	People	of	Action		4)	ขอเชิีญ่ชีวนให้้สุโมสุรต่างๆ	ในภาค	3350	
ร่วมกันทุำาโครงการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์อย่างน้อย	100	โครงการ		5)	ก่อตั�งสุโมสุรให้ม่
จำานวน	10	สุโมสุร
	 ผมขอขอบคุณ์เพื�อนๆ	โรแทุเรียนทุุกทุ่านในภาค	3350	ทีุ�มาร่วมกันทุำา
กิจกรรมดีี	ๆ 	เพื�อชุีมชีนและสัุงคมกับสุโมสุรของทุ่าน	ซ้ึ่�งจะสุ่งผลไปีถ้ึงเพื�อนในโลก
ของเราทุุกคน

ผู้วภิ.ศ.คลินิก เก่ยรติคุณ นพ.วิรุณ บุัญนุช
ปีี 2564-65



ผู้วภิ.ศ.คลินิก เก่ยรติคุณ นพ.วิรุณ บุัญนุช
ปีี 2564-65

พิิธ่ีสถาปนาผู้้้ว่ิาการิภาค 
ศ.คลิี่นิก เก่ยริติคุณ      
นพิ.วิิรุิณ บุญนุชี
ณ บ้านพัิกท่่าน                  
อด่้ตปริะธีานโริตาร่ิสากลี่  
พิิชัีย รัิตตกุลี่
เม่ื่�อวัินเสาร์ิท่่� 
12 มิื่ถุนายน 2564

พิธ่สถาปีนาผู้้�ว่าการภิาค
พิธ่สถาปีนาคณะกรรมการสโมสร

พิิธ่ีสถาปนาร่ิวิมื่คณะกริริมื่การิโริตาร่ิ ปี 2564 - 2565 ริวิมื่ 36 สโมื่สริ 
ณ ภัตตาคาริจิริินท่ร์ิทิ่พิย์ ถนนศร่ินคริินท่ร์ิ เม่ื่�อวัินเสาร์ิท่่� 26 มิื่ถุนายน 2564
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D.3350
Club President

น้ย.ดร.วุ่ฒิ เอราวั่ณ
สโมีสรโรตาร่พระน้คร
	 เป็ีนโรแทุเรียนมาตั�งแต่ปีี	2560
	 ขอพ้ดีถ้ึง	7	แนวทุางทีุ�โรตารีเน้นความสุำาคัญ่	(7	Areas	of	Focus)	คือ
 1. การิสร้ิางสันติภาพิแลี่ะป้องกันข้้อขั้ด้แย้ง 
          (Peacebuilding & Conflict Prevention)
 2. การิป้องกันแลี่ะรัิกษาโริค (Disease Prevention and Treatment)
 3. นำ�า สุข้าภิบาลี่แลี่ะสุข้อนามัื่ย (Water, Sanitation and Hygiene)
 4. สุข้ภาพิข้องแม่ื่แลี่ะเด็้ก (Maternal and Child Health)

 5. การิศึกษาขั้�นพ่ิ�นฐานแลี่ะการิร้้ิหนังส่อ (Basic Educational & Literacy)
 6. การิพัิฒนาเศริษฐกิจิชุีมื่ชีน (Community Economic Development)
 7. สิ�งแวิด้ล้ี่อมื่ (Environment) 

	 ในปีีนี�	โครงการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ของสุโมสุรโรตารีพระนคร	มีดัีงนี�
	 1.	Global	Grant	“โครงการโรตารีปีลุกหั้วใจ	คืนชีีวิต	#4	:	CPR	&	AED	สุ่้ชุีมชีน”	เป็ีนโครงการ
มอบเครื�องช็ีอกไฟัฟ้ัาหั้วใจอัตโนมัติ	(AED)	แก่ศ้นยสุ์ุขภาพชุีมชีนในเขตพระนคร	พร้อมอบรมการช่ีวยชีีวิต
เบื�องต้น	(BLS)	แก่คนในชุีมชีน	ม้ลค่าโครงการ	40,000	USD	อย้่ในแนวทุางทีุ�	2	
	 2.	Global	Grant	“โครงการห้น่วยบริการสุาธีารณ์สุุขเคลื�อนทีุ�สุำาห้รับผ้้ป่ีวยติดีเตียง	ผ้้พิการ	
และผ้้สุ้งอายุ”	 เป็ีนโครงการจัดีห้ารถึขนย้ายผ้้ป่ีวยติดีเตียง	 ผ้้พิการ	 และผ้้สุ้งอายุในชุีมชีนเขตพระนคร				
ไปีรับการรักษาทีุ�โรงพยาบาล	ม้ลค่าโครงการ	42,000USD	อย้่ในแนวทุางทีุ�	2	
	 3.	 Global	 Grant	 “โครงการแปีรร้ปีผักตบชีวา	 เพื�อพัฒนาเศรษฐกิจชุีมชีน”	 เป็ีนโครงการ		
สุร้างงานแปีรร้ปีผักตบชีวาเป็ีนผลิตภัณ์ฑ์์ต่างๆ	 เพื�อเพิ�มรายได้ีให้้แก่ชุีมชีน	 และ	 เป็ีนการลดีปีริมาณ์												
ผักตบชีวาในแห้ล่งนำ�า	อันเป็ีนการรักษาสิุ�งแวดีล้อมไปีในตัว	อย้่ในแนวทุางทีุ�	6	และ	7	
	 4.	District	Grant	“โครงการโรตารปีีล้กปัีญ่ญ่า	พัฒนาการศ้กษา:	ติวเตอร์กวดีวิชีา	ภาค	3350”	
เป็ีนโครงการกวดีวิชีาให้้แก่นักเรียนระดัีบ	ปี.6	ในโรงเรียนเขตพระนคร			เพื�อสุอบ	O	Net	อย้่ในแนวทุาง
ทีุ�	5	
	 นอกจากนี�	 ยังมี	 “โครงการอบรมสุันติภาพและการแก้ไขข้อขัดีแย้งแก่ผ้้นำาชุีมชีนใน																									
เขตพระนคร”	อย้่ในแนวทุางทีุ�	1	และ	“โครงการฝึักสุอนทุำาอาห้ารเพื�อนำาไปีปีระกอบอาชีีพแก่ชุีมชีนใน
เขตพระนคร”	ซ้ึ่�งอย้่ในแนวทุางทีุ�	6	ด้ีวย
	 จ้งขอแบ่งปัีนแนวทุางในการทุำาโครงการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ของสุโมสุรโรตารีพระนคร	 ตาม
แนวทุาง	7	Areas	of	Focus	มาพอสัุงเขปี	เพื�อเป็ีนไอเดีียแก่สุโมสุรอื�นๆ	ในการทุำาโครงการ	เพื�อให้้สุำาเร็จ
ตามคำาขวัญ่ปีีนี�	“โรตารีเปีลี�ยนชีีวิต	ด้ีวยจิตบริการ”	

น้ย.ดร.ภญ.เมีธ์์ว่ด่ เร่ยว่วิ่ไลสุข 
สโมีสรโรตาร่สยามีเอราวั่ณ
	 SMART	CHILD	BY	ROTARY	CLUB	OF	SIAM	ERAWAN	เป็ีนโครงการ
ทีุ�เปีรียบเสุมือนลายเซ็ึ่น	 (signature)	ของสุโมสุร	จากจุดีเริ�มต้นเมื�อตอนทีุ�
ตนเองรับห้น้าทีุ�ปีระธีานบริการชุีมชีนในปีี	 2561-2562	 ได้ีลงสุำารวจความ
ต้องการของชีมุชีนพื�นทีุ�โรงเรียนรัตนโกสิุนทุร์สุมโภชีน์	ในราชีทุณั์ฑ์์อุปีถัึมภ์	
เขตจตุจักร	กรุงเทุพมห้านคร	
	 พบความขาดีแคลนยาเวชีภัณ์ฑ์์	 ชุีดีปีฐมพยาบาล	 ปีระเมินความ
ต้องการชุีมชีนแล้วตรงกับ	Rotary	Area	of	Focus	ในแนวทุางการป้ีองกัน

และการรักษาโรค	(Disease	Prevention	and	Treatment)	จ้งได้ีนำาทีุมสุมาชิีกไปีมอบกระเป๋ีายาสุามัญ่
ปีระจำาบ้าน	ชุีดีปีฐมพยาบาล	และทีุมวิทุยากรอาสุาสุมัคร	อาทิุ	เภสัุชีกรชุีมชีน	พยาบาลวิชีาชีีพ	และทีุม
บุคลากรสุาธีารณ์สุุข	ไปีทุำากิจกรรมให้้ความร้้	ทัุกษะภาคปีฏิิบัติ	(Workshop)	ในการอ่านฉัลากยา	ฉัลาก
โภชีนาการให้้เป็ีน	 ให้้เข้าใจความห้มายก่อนบริโภค	 ฝึักการปีฐมพยาบาลเมื�อเกิดีอุบัติเห้ตุ	 ฝึักการสัุงเกต
เห้ตุการณ์์ภาวะฉุักเฉิัน	 ช่ีวยเห้ลือเมื�อพบคนห้มดีสุติ	 เป็ีนต้น	 กิจกรรมนี�ยังตรงกับแนวทุางการศ้กษาขั�น	
พื�นฐาน	ทัุกษะทีุ�เป็ีนปีระโยชีน์ในการดีำาเนินชีีวิตด้ีวยตนเองอีกด้ีวย	(Basic	Education	and	Literacy)	
	 Smart	 Child	 ปีระสุบความสุำาเร็จและได้ีรับความสุนใจเป็ีนอย่างมากจากสุมาชิีกในสุโมสุร	
นยล.ศมานันทุน์	 รัตนศิริวิไล	 จ้งอาสุารับตำาแห้น่งปีระธีานบริการชุีมชีนในปีี	2562-2563	 เพื�อขับเคลื�อน
อยา่งต่อเนื�องเป็ีนปีีทีุ�สุอง		โดียปีระชุีมร่วมกับผ้้อำานวยการ	รองผ้้อำานวยการและคณ์ะคร้ผ้้สุอนในโรงเรียน
รัตนโกสิุนทุร์สุมโภชีน์ฯ	 พบว่ามีสุภาพปัีญ่ห้าการถ้ึกล่วงละเมิดีจากผ้้ให้ญ่่	 พฤติกรรมเด็ีกทีุ�ถ้ึกกลั�นแกล้ง															
ล้อเลียน	(Bullying)	จนทุำาให้้เป็ีนปีมด้ีอย	เกิดีความกดีดัีนในจิตใจ	สุ่งผลให้้เด็ีกเห้ล่านี�มีพฤติกรรมก้าวร้าว	
แสุดีงออกด้ีวยความรุนแรง	 เกิดีการทุะเลาะเบาะแว้ง	 ห้รือพฤติกรรมเก็บกดี	 เก็บตัว	 ขาดีความมั�นใจ											
ในตัวเอง	เครียดี	ซ้ึ่มเศร้า	เป็ีนต้น	



	 เมื�อสุรุปีสุภาวการณ์์ดัีงกล่าวร่วมกันแล้ว	คณ์ะกรรมการ	Smart	Child	
จ้งมีมติอนุมัติให้้ขับเคลื�อนโครงการ	 เพราะตรงตามแนวทุางการสุร้างสัุนติภาพ	
และป้ีองกันข้อขัดีแยง้	(Peace	Building	and	Conflict	Prevention)	จ้งปีระกาศ
รับวิทุยากรอาสุาสุมัครมาร่วมงาน	 ได้ีรับความสุนใจเกือบ	 10	 คน	 แต่ด้ีวย
สุถึานการณ์์การแพร่ระบาดีของโคโรนาไวรัสุ	COVID-19	ทุำาให้้ทีุมงานต้องเผชิีญ่
ความทุ้าทุายเมื�อเจอปีระกาศปิีดีโรงเรียน	 แม้ว่าจะเตรียมงานมาเป็ีนอย่างดีีและ
วิทุยากรเดิีนทุางข้ามจังห้วัดีมาเตรียมบรรยายแล้วก็ตาม	ห้ลังจากได้ีปีระกาศเลื�อน
กิจกรรม	Smart	Child	ไปี	2	ครั�ง	เราได้ีเรียนร้้การยืดีห้ยุ่น	ปีรับตัวเพื�อแก้ปัีญ่ห้า	
รวมทัุ�งกำาห้นดีแผนสุำารองเพื�อดีำาเนินการได้ีสุำาเร็จตามเป้ีาห้มาย
	 ปัีจจุบันในปีี	 2564-2565	 Smart	 Child	 ถ้ึกบรรจุใน	 Club	 Plan													
ตามแนวทุางการสุร้างสัุนติภาพอย่างต่อเนื�องเพิ�มแผนพัฒนาคร้	 ควบค่้กับการ
พัฒนาเด็ีก	โดียมี	รทุร.วรางคณ์า	สุุนทุรวนา	 รับตำาแห้น่งปีระธีานโครงการ	และ
การต่อยอดี	Smart	Child	เพื�อสุร้างชุีมชีนโรตารี	(RCC)	ของโรตารีสุยามเอราวัณ์
ให้้สุำาเร็จภายในปีีนี�

น้ย.มีะลิวั่ลย์ พัฒน้ะชััยสิริ 
สโมีสรโรตาร่กรุงเทำพเบญจสิริ
	 เป็ีนสุมาชิีกสุโมสุรกรุงเทุพเบญ่จสิุริ	 มาตั�งแต่
ปีี	2019	ในด้ีาน	7	Areas	of	Focus	นั�น	ทุางสุโมสุร
เล็งเห็้นความสุำาคัญ่	 และมุ่งเน้นให้้การช่ีวยเห้ลือ
สัุงคมและชุีมชีนตามแนวทุางดัีงกล่าวมาโดียตลอดี	
เรามีความตั�งใจสืุบสุานโครงการทุุกภาคสุ่วน	 	 เน้น
ให้้เกิดีแนวความคิดีให้ม่ๆ	ในการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์	
โดียริเริ�มกิจกรรมสุร้างสุรรค์	 และสุานต่องาน
กิจกรรมปีระจำาปีีทีุ�สุอดีคล้องกับความต้องการของ

ชุีมชีน	 เราเชืี�อว่าการให้้โดียไม่ห้วังผลตอบแทุน	 เป็ีนหั้วใจสุำาคัญ่ในการยกระดัีบ
คุณ์ภาพชีีวิตคนในสัุงคม	และชุีมชีนของเราให้้ดีีข้�น
	 จากการปีระเมินความต้องการของชุีมชีนและสัุงคม	 ในพื�นทีุ�ทีุ�เรา													
รับผิดีชีอบ	 เราพบความต้องการทีุ�สุอดีคล้องใน	 4	 แนวทุาง	 ทุางสุโมสุรจ้งได้ีมี
โครงการบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์สุำาห้รับสุำาห้รับชุีมชีนในทุ้องถิึ�น	ดัีงนี�	:	
 ด้าน้การศึึกษาขั�น้พ้�น้ฐาน้	:	สุโมสุรให้้การสุนับสุนุนและอุปีถัึมภ์สุโมสุร
อินเทุอร์แรคท์ุโรงเรียนสุายนำ�าผ้�งมาโดียตลอดี	 ในปีีนี�เราวางแผนทีุ�จะสุ่งนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมรางวัลเยาวชีนผ้้นำาโรตารี	 (RYLA)	 จำานวน	 2	 คน	 นอกจากนั�น									
เรายังร่วมกับสุโมสุรโรตารีซ้ึ่วอน	 ซ้ึ่ซึ่อง	 จากปีระเทุศเกาห้ลี	 จัดีทุำาโครงการมอบ
ทุุนการศ้กษาแก่นักเรียนยากจนในทุุกๆ	ปีี	
 น้ำ�า สุขาภิบาล และสุขอน้ามัีย	:	เรามีโครงการนำ�าสุะอาดี	ซ้ึ่�งได้ีมอบ
เครื�องกรองนำ�าให้้โรงเรียนและวัดีในเขตชีานเมือง	
 ด้าน้การพัฒน้าเศึรษฐกิจชุัมีชัน้	:	สุโมสุรได้ีก่อตั�งและสุนับสุนุนกลุ่ม
บำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ชุีมชีนโรตารี	(RCC)	ชุีมชีนไผ่สิุงโต	เรามีโครงการมอบห้ม้อไร้สุาร
ให้้ชุีมชีนคลองเตยในทุุกปีี	และ	โครงการมอบเก้าอี�นั�งถ่ึานให้้	รพสุต.	พร้อมอบรม
ให้้ความร้้เรื�องการติดีเชืี�อ	 ดืี�อยา	 ในปีีนี�เรายังได้ีเพิ�มการให้้ความร้้ความเข้าใจใน
การใช้ีสุมุนไพรเพื�อต้านโควิดีอีกด้ีวย	 เราได้ีร่วมกับสุโมสุรโรตารีโตโยฮาชีิใน
โครงการพัฒนาชุีมชีนต้นนำ�า	ทีุ�จังห้วัดีเชีียงราย	นอกจากนี�เรายังได้ีจัดีงานวันเด็ีก	
ณ์	 สุวนเบญ่จสิุริ	 ทุุกปีี	 โครงการล่าสุุดีทีุ�เรามุ่งเน้นให้้ความร้้กับแกนนำาชุีมชีน								
คือ	 Rotary	 Time	 Bank	 โดียทุางสุโมสุรได้ีร่วมสุนับสุนุน	 Software	 ในการ													
ดีำาเนินการด้ีวย
 ด้าน้การป้ีองกัน้และการรักษาโรค	:	ทุางสุโมสุรได้ีทุำา	Global	Grant	
กับสุโมสุรโรตารี	 ซ้ึ่วอน	 ซ้ึ่ซึ่อง	 ปีระเทุศเกาห้ลี	 มอบเครื�องมือแพทุย์ให้้กับ																		
โรงพยาบาลทีุ�ขาดีแคลน	2	ปีีติดีต่อกัน	และ	ยังคงตั�งเป้ีาห้มายทุำา	Global	Grant	
อย่างน้อย	 1	 โครงการทุุกปีี	 ในปีีนี�เราจะมีโครงการมอบแว่นสุายตาให้้แก่ชุีมชีน	
เพิ�มด้ีวย
	 เราเชืี�อว่า	 ด้ีวยจิตบริการและมิตรภาพทีุ�อบอุ่นภายในสุโมสุร	 จะเป็ีน
พลังให้้พวกเราร่วมสุร้างสิุ�งทีุ�เป็ีนปีระโยชีน์ได้ีมากมายให้้กับสัุงคมของเรา	 ตาม
แนวทุางทัุ�ง	7	ในปีี	“โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ” 

น้ย.ปัีญญา จิตเพ่ยรธ์รรมี
สโมีสรโรตาร่กรุงเทำพ-พระรามี 3
	 เป็ีนโรแทุเรียนมาตั�งแต่ปีี	 2015	 โดียการ
ชัีกชีวนของคุณ์แม่สุุนิสุา	 ซ้ึ่�งเป็ีนอดีีตนายกของ											
สุโมสุร	 การทุำาโครงการ	 Global	 Grant	 ของปีีนี�								
ต่อเนื�องมาเป็ีนปีีทีุ�	 4	 ตั�งแต่โครงการแรกจนถ้ึง
ปัีจจุบัน	 โดียเราทุำาเกี�ยวกับการบริจาคเครื�องมือ
ทุางการแพทุย์ให้้โรงพยาบาลรัฐมาโดียตลอดี														
ยกตัวอย่างเช่ีน	 เครื�องช่ีวยห้ายใจแบบแรงดัีนให้้												
โรงพยาบาลดีำาเนินสุะดีวก	 เครื�องกรอหิ้นป้ีน													

ห้ลอดีเลือดีหั้วใจให้้โรงพยาบาลเจริญ่กรุงปีระชีารักษ์ฯ	 ซ้ึ่�งโครงการเห้ล่านี�อย้่ใน
หั้วข้อการป้ีองกันและรักษาโรค	 ซ้ึ่�งเป็ีน1	 ในเรื�องทีุ�เน้นความสุำาคัญ่	 7	 ข้อของ								
โรตารี	แต่ละโครงการมีม้ลค่ามากกว่า	1	ล้านบาทุข้�นไปี	รวมแล้วทัุ�งสิุ�นถ้ึงปัีจจุบัน
ม้ลค่าโครงการทัุ�งห้มดีตั�งแต่ทุำามา	ตกปีระมาณ์เกือบสีุ�ล้านบาทุ	ได้ีช่ีวยชีีวิตผ้้ป่ีวย
ไปีแล้วห้ลายสิุบชีีวิต	 และจะสุามารถึชี่วยชีีวิตผ้้ป่ีวยไปีได้ีอีกห้ลายปีี	 รวมแล้ว					
คาดีว่าจะช่ีวยชีีวิตคนได้ีถ้ึงห้ลักพัน	
	 แรกเริ�มทีุ�ทุำาโครงการ	เราได้ีรับคำาแนะนำาจาก	อผภ.เจสัุน	ลิม	ซ้ึ่�งเป็ีน
ปีระธีานม้ลนิธิี	ภาค	3350	 ในขณ์ะนั�น	 เนื�องจากในปีีนั�น	สุโมสุรโรตารีกรุงเทุพ-
พระราม	3	บริจาคเงินเข้าม้ลนิธิีเป็ีนจำานวนมากทีุ�สุุดีในภาค	3350	จนได้ีถ้ึวยรางวัล																										
อผภ.เจสัุน	จ้งติดีต่อแนะนำาให้้เราทุำาโครงการ	Global	Grant	ซ้ึ่�งทุางสุโมสุรได้ีทุำา
มาทุุกปีีนับแต่นั�นมา	และคิดีว่าจะทุำาต่อไปีเรื�อยๆ	ตราบเทุ่าทีุ�สุโมสุรยังมีศักยภาพ
พอทีุ�จะทุำาได้ี	 เพราะเราได้ีเห็้นถ้ึงปีระโยชีน์ทีุ�ชุีมชีนของเราได้ีรับจากโครงการทีุ�
ผ่านๆ	มา
	 ในความเห็้นของผม	การสุำารวจความต้องการชุีมชีน	ห้รือ	Community	
Assessment	 เป็ีนขั�นตอนแรกและขั�นตอนสุำาคัญ่ในการทุำาโครงการ	 เพราะเป็ีน
ขั�นตอนทีุ�ทุำาให้้สุมาชิีกของสุโมสุรได้ีเห็้นถ้ึงความเดืีอดีร้อนและปัีญ่ห้าของคนใน
ชุีมชีนอย่างแทุ้จริง	ทุำาให้้เกิดีแรงผลักดัีน	และแรงจ้งใจทีุ�จะทุำาโครงการอย่างจริงจัง
เพื�อช่ีวยบรรเทุาความเดืีอดีร้อนและปัีญ่ห้าของคนในชุีมชีน
	 ผมอยากให้้ชีาวโรแทุเรียนในทุุกๆ	สุโมสุรของปีระเทุศไทุย	เข้ามาศ้กษา
และทุำาความร้้จักกับโครงการ	 Global	 Grant	 เพราะเมื�อร้้จักโครงการนี�ดีีแล้ว											
ทุุกคนจะร้้ว่าโครงการนี�	 เป็ีนโครงการทีุ�สุามารถึทุำาปีระโยชีน์ให้้ชุีมชีนของเรา	
ปีระเทุศของเราได้ีอย่างมาก	เพราะเราจะได้ีรับทุุนสุมทุบเพิ�มจากม้ลนิธิีโรตารีของ
โรตารีสุากลถ้ึง	80%	ในการทุำาโครงการ	ซ้ึ่�งรายละเอียดีตรงนี�สุามารถึสุอบถึามกับ
ทุางภาคไดี้	 ห้รือเข้าร่วมสัุมมนา	 Grant	Management	 Seminar	 ทีุ�ทุางภาค							
จัดีข้�นทุุกปีี

น้ย.ศัึกร์สฤษฏิิ์� พัน้ธ์ุ์สายทำอง 
สโมีสรโรตาร่บางรัก
	 นายกอาร์ม	 เป็ีนนายกคนทีุ�	 37	 ของสุโมสุร	
เป็ีนสุมาชิีกบางรักมา	 10	 ปีี	 ในปีีนี�ยังคงมุ่ง																							
ทุำากิจกรรมต่างๆ	 แบบ	 New	 Normal	 เน้น																		
การสืุ�อสุารทุาง	 on	 line	 ผ่าน	 Social	 Media																	
มากข้�น	 การปีระชุีมปีระจำาสัุปีดีาห์้ทีุ�เป็ีนห้น้�งใน
หั้วใจของกิจกรรม	 จะเป็ีนการปีระชุีมผ่าน	 Zoom	
โดียปีรับปีรุงเทุคโนโลยีต่างๆ	 ให้้มีปีระสิุทุธิีภาพ										
มากข้�น	 มุ่งสุรรห้าวิทุยากรทีุ�มีชืี�อเสีุยง	 มีความร้้

ความสุามารถึ	 เห้มาะสุมกับสุถึานการณ์์ในปัีจจุบันในช่ีวงนั�นๆ	 เราอาจกลับมา
ปีระชุีมแบบ	Hybrid	เมื�อสุถึานการณ์์โรคระบาดีดีีข้�นกว่านี�	
	 สุำาห้รับแนวทุางกิจกรรมในปีีนี�	เรายังคงเน้นห้ลัก	ROTARY	7	Areas	
of	 Focus	 ยกตัวอย่างเช่ีน	 “ด้ีานการป้ีองกันโรคและการรักษา”	 เรามีโครงการ								
ต่อเนื�องในการจัดีสุรรอุปีกรณ์์ทุางการแพทุย์	 ซ้ึ่�งปัีจจุบันในชีนบทุยังขาดีแคลน									
อย้่มาก	 โครงการเรื�องนำ�าและสุุขาภิบาล	 เรามีแผนทีุ�จะปีระสุานกับห้น่วยงาน
ราชีการต่างๆ	ทีุ�เกี�ยวข้อง	เพื�อเสุริมศักยภาพของโครงการต่างๆ	อีกด้ีวย	
	 ผมเชืี�อว่า	 “ในทุุกวิกฤติ	 มีโอกาสุเล็กๆ	 ซ่ึ่อนอย้่เสุมอ”	 ผมและ															
คณ์ะกรรมการบริห้าร	 คิดีว่า	COVID-19 คือความทุ้าทุายและเราต้องไม่ทุ้อถึอย												
เราคงต้องสุ้้ต่อไปีเพื�อช่ีวยเห้ลือผ้้ด้ีอยโอกาสุอีกมาก



 ส่วัส่ดี้คุรับัมวลมิติรโรแทัเรียนภาคุ 3360 ทุักท่ัาน และส่วัส่ดี้          
นายกทุักๆ ส่โมส่รในภาคุ 3360 ก้าวเข้าส่้่ปีโรติารี 2021-2022 แลว้ ส่ำาหรับั
นโยบัายเป้าหมายของภาคุ 3360 

 ด้้านสมาช่ีกภาพ 
 • เพิ�มส่มาชิีกภาพ 10% หร่อประมาณ 160 คุน โด้ยนายกส่โมส่ร
และส่มาชิีกแต่ิละส่โมส่ร “หน่�งคุนเชิีญ่มาหน่�งคุน” เน้นส่มาชิีกคุนหนุ่มส่าว
และส่มาชิีกสุ่ภาพส่ติรี รักษาส่มาชิีกเก่าให้ได้้
 • ก่อตัิ�งส่โมส่รใหม่ ให้ได้้ 2 ส่โมส่รในภาคุ ติามโซึ่นการขยายส่โมส่ร 
2 โซึ่น
 • ก่อตัิ�งส่โมส่รโรทัาแรคุทั์ให้เพิ�มข่�น โด้ยเน้นการมีส่่วนร่วมใน
กิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์

 ด้้านม้ลัน่ธ่ิโรตาร่ 
 • เป้าหมายการบัริจาคุรวมของภาคุ 200,000 USD. เชิีญ่ชีวน
ส่มาชิีกทุักส่โมส่รมีส่่วนร่วมในการบัริจาคุอย่างน้อย 200 USD. เข้ากองทุัน
ม้ลนิธิโรติารี

 ด้้านโคืรงการบำาเพ็ญประโยิ่ชีน์ 
 • ร่วมกันทัำาโคุรงการทีั�เป็นประโยชีน์กับัชุีมชีนอย่างแท้ัจริง ไม่
คุำาน่งว่าจะเป็นโคุรงการขนาด้เล็กหร่อใหญ่่ ติาม Rotary Areas of Focus 
ในด้้านสุ่ขภาพ และพลานามัย นำ�าด่้�มส่ะอาด้ และโคุรงการเรียนร้้หนังส่่อ
 • รณรงค์ุให้ส่โมส่รในภาคุร่วมกันทัำาโคุรงการ Global Grant โด้ย
ชัีกชีวนรวมกลุ่มกันทัำาโคุรงการให้มากทีั�สุ่ด้ และให้คุวามร้้กับัส่โมส่รในการ
เขียนโคุรงการ Global Grant ได้้
 • โคุรงการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ทีั�เน้นให้คุวามส่ำาคัุญ่ แก่เด็้กผู้้้หญิ่ง 
ติามปรัชีญ่า DEI คุ่อคุวามหลากหลาย (Diversity) คุวามเท่ัาเทีัยม (Equity) 
และการอย้่ร่วมกัน (Inclusion)
 • ส่่งเส่ริมการมีส่่วนร่วมของทัั�งโรแทัเรียนและโรทัาแรคุท์ั โด้ยร่วม
จัด้กิจกรรมแส่ด้งผู้ลงานของเขาในวันโรติารีแห่งการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ 
(Rotary Days Of Service)38  กรกฎาคม-สิงหาคม 2564

บัรรณาธิการ ภิาค 3360 โรตาร่สากล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตาร่แพร่

เรียนมวลมิตรโรแทุเรียนทุุกทุ่าน	

	 ก้าวเข้าสุ่้ปีีโรตารี	2021-2022	นิตยสุารฉับับเดืีอน
กรกฎาคม-สุิงห้าคม	 2564	 ได้ีรวบรวมพิธีีสุถึาปีนานายก
สุโมสุรภาค	 3360	 โรตารีสุากล	 ในร้ปีแบบวิถีึให้ม่	 (new	
normal)	 และเชืี�อว่าภาคอื�นๆ	 ก็น่าจะจัดีในร้ปีแบบคล้ายๆ	
กันเนื�องจากสุถึานการณ์์การระบาดีของโคโรน่าไวรัสุ	 2019	
ทุำาให้้เราต้องปีรับเปีลี�ยนการจัดีการห้ลายๆ	 อย่างในโรตารี
เพื�อให้้ดีำาเนินงานและโครงการต่างๆ	ต่อได้ีอย่างไม่ติดีขัดี
	 	 เริ�มต้นปีฐมฤกษ์ด้ีวยคำาอวยพร	 และการแจ้ง										
เป้ีาห้มายของผ้้ว่าการภาค	 3360	 ให้้แก่ทุุกสุโมสุรในภาค	
3360	ตลอดีไปีถ้ึง	การสัุมภาษณ์์นายกปีีโรตารี	2021-2022	
เพื�อแบ่งปัีนแนวความคิดีและการบริห้ารสุโมสุรของตนเองใน
ปีีโรตารีนี�	
	 และสุุดีทุ้ายนี�ขอให้้มวลมิตรโรแทุเรียนและผ้้อ่าน
ทุุกทุ่าน	 รักษาสุุขภาพตัวเอง	 ปีลอดีภัยจากการติดีเชืี�อ	
COVID-19	ทุุกๆ	ทุ่านนะครับ
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 ด้้านส่งเสร่มประชีาสัมพันธ์ิแลัะภาพลัักษณ์สาธิารณะ 
 • จัด้กิจกรรมด้้านการกำาจัด้โปลีโอ เพ่�อส่ร้างคุวามติระหนัก
ให้โรคุโปลีโอหมด้สิ่�นไป
 • ประชีาสั่มพันธ์โคุรงการทีั�ประส่บัคุวามส่ำาเร็จ ของภาคุและ
ส่โมส่รในส่่�อโซึ่เซีึ่ยลทุักชีนิด้ และการเรียนร้้เร่�อง People of Action 
Campaign และการประกวด้ส่่งภาพถ่ายชิีงรางวัล

 ด้้าน My Rotary 
 • ส่นับัส่นุนส่่งเส่ริมให้ส่มาชิีกลงทัะเบีัยน ใน My Rotary ไม่
ติำ�ากว่า 80% ทุักส่โมส่รมีการวางเป้าหมายใน Rotary Club Central 

 การบรรลุัเป้าหมายิ่ประจำาปีขอังโรตาร่สากลั
 • ส่่งเส่รมิส่นับัส่นนุให้ทุักส่โมส่รได้้รับัประกาศเกยีรติิคุุณของ
ประธานโรติารีส่ากล ปี 2564-65 (Rotary Citation)
 • ให้ทุักส่โมส่รจัด้ทัำาแผู้นของส่โมส่ร 5 ปี (5 Year Plan)
 
 ผู้มและโรติารีแอนน์ มีคุวามภ้มิใจทีั�ได้้ร่วมงานกับัมิติร         
โรแทัเรียนในภาคุ 3360 ทุักท่ัาน ถ่งแม้ยังมีการระบัาด้ของไวรัส่ 
COVID-19 อย้่ ในปี “โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ” (Serve to 
change lives) แล้ว เราทุักคุนจะผู่้านวิกฤตินี�ไปด้้วยกันคุรับั

 ในปีโรติารี 2021-2022 พวกเราทัราบักันดี้อย้่แล้วใน
ส่ถานการณ์การระบัาด้ของโคุโรน่าไวรัส่ 2019 ทัำาให้การทัำากิจกรรม
ในการรวมติัวต่ิางๆ ต้ิองถ้กจำากัด้ลง หากแติ่เราไม่ได้้ห่างเหินกันไป
เพราะเรายังส่ามารถติิด้ต่ิอส่่�อส่ารกันทัางออนไลน์ได้้อย้่ และเช่ี�อว่า
มิติรโรแทัเรียนทุักท่ัานจะเริ�มใช้ีส่่�อออนไลนกั์นได้้อยา่งคุลอ่งแคุลว่มาก
ข่�นเร่�อยๆ และเรียนร้้ทีั�จะใช้ีชีีวิติไปกับัสิ่�งเหล่านี� 
 พิธีส่ถาปนานายกส่โมส่รภาคุ 3360 ทัางภาคุได้้ติกลงกันจัด้
ข่�นในร้ปแบับัออนไลน์ โด้ยด้ำาเนินการให้ทุักส่โมส่รถ่ายร้ปการประดั้บั

เหรียญ่นายกและอดี้ตินายกจากผู้้้ช่ีวยผู้้้ว่าการภาคุหร่ออดี้ติผู้้้ว่าการ
ภาคุ แล้วส่่งภาพมาทีั�ส่่วนกลาง ร้ปแบับัการนำาเส่นอพิธีด้ำาเนินการโด้ย
พิธีกรของภาคุ ได้้แนะนำาแต่ิละส่โมส่รพร้อมทัั�งช่ี�อนายกส่โมส่ร แส่ด้ง
ภาพกิจกรรมต่ิางๆ ของส่โมส่รทีั�ผู่้านมาในปีโรติารี 2020-2021 และ
ติามด้้วยร้ปถ่ายการประด้บััเหรยีญ่ พิธีจัด้ข่�น 2 วันติิด้กัน เพ่�อแบ่ังโซึ่น
การส่ถาปนาของส่โมส่รต่ิางๆ ในภาคุ 3360 พร้อมทัั�งมีการติอบัคุำาถาม
ชิีงรางวัลเพ่�อให้ทุักท่ัานทีั�ร่วมงานมีส่่วนร่วมและได้้ของทีั�ระล่กของงาน
ไปโด้ยทัั�วหน้า นับัว่ามีผู้้้เข้าร่วมพิธีส่ถาปนาอย่างล้นหลาม
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พิธ่สถาปีนานายกสโมสร      



นยิ่.รุจ่รา หวัังเกษมกุลั 
นายิ่กสโมสรโรตาร่เช่ียิ่งขอัง 
 อายุ 62 ปี อาชีีพธุรกิจส่่วนตัิว (ธุรกิจอาหารแช่ีแข็ง) เข้ามาเป็นโรแทั
เรียนรุ่นก่อตัิ�งส่โมส่รโรติารีเชีียงของ เม่�อวันทีั� 20 มกราคุม 2558 ร้้ส่่กยินดี้
และเป็นเกียรติิอย่างยิ�งทีั�ได้้รับัเกียรติิให้ด้ำารงติำาแหน่งนายกส่โมส่รโรติารี
เชีียงของ และจะทัำาหน้าทีั�อันทัรงเกียรติินี�ให้ดี้ทีั�สุ่ด้ 
  ส่่วนนโยบัายในการเพิ�มจำานวนส่มาชิีกส่โมส่รในปีนี�จะมุ่งเน้น                   
โรแทัเรียนเก่าทีั�เคุยร่วมอุด้มการณ์เดี้ยวกัน ไปชัีกชีวนให้ท่ัานเหล่านั�นกลับั
เข้ามาเป็นส่มาชิีกอีกคุรั�ง  และหาส่มาชิีกใหม่จากการเชิีญ่ผู้้้มุ่งหวัง เข้าร่วม
ทัำากิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ร่วมกับัทัางส่โมส่ร เพ่�อส่ร้างคุวามศรัทัธา         
ให้เกิด้แก่ผู้้้มุ่งหวัง แล้วเราก็จะได้้ส่มาชิีกทีั�เข้ามาเป็นโรแทัเรียนทีั�มีใจ มี          

แรงศรัทัธา ในการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์เพ่�อชุีมชีนร่วมกันการทัำาโคุรงการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ ในปีนี�อาจจะทัำาได้้
ไม่ดี้ ด้้วยส่ถานการณ์ทีั�เราต่ิางประส่บัอย้่ในขณะนี� เบ่ั�องต้ินมีโคุรงการทีั�ได้้วางแผู้นไว้ดั้งนี�
            • กิจกรรมทีั�มีการบ้ัรณาการร่วมกับัองค์ุกรต่ิางๆ ทัั�งภาคุรัฐและเอกชีนในท้ัองถิ�น ติลอด้จนส่โมส่ร
ใกล้เคีุยง 
       • โคุรงการ wheel chair ร่วมกับัส่โมส่รโรติารีอุติรดิ้ติถ์ ร่วมกับัโรงพยาบัาลส่มเด็้จพระยุพราชี
เชีียงของ ในการช่ีวยเหล่อผู้้้ป่วยติิด้เตีิยง ในการจัด้หารถเข็นและอุปกรณ์ในการทีั�จะทัำาให้ผู้้้ป่วยติิด้เตีิยง
มีคุุณภาพชีีวิติทีั�ดี้ข่�น
          • โคุรงการติาส่ว่างส่้่ชุีมชีน โด้ยตัิด้มอบั แว่นส่ายติายาวให้แก่ผู้้้อายุ ในพ่�นทีั�อำาเภอเชีียงของ
       • โคุรงการฉีด้วัคุซีึ่นป้องกันมะเร็งปากมด้ล้ก ให้แก่น้องๆ ผู้้้หญิ่ง อายุระหว่าง 9-14 ปี จำานวน           
30 คุนเข็มทีั� 2 (เป็นโคุรงการต่ิอเน่�องติาม Global Grant#1982235 ) ร่วมกับัส่โมส่รโรติารีกรุงเทัพ
สุ่วรรณภ้มิและส่โมส่รพันธมิติร ภาคุ 3350 RI
          เป้าหมายในปีโรติารีนี� คุาด้หวังให้ส่โมส่รโรติารีเชีียงของเป็นส่โมส่รทีั�มีเส่น่ห์และมีคุวามสุ่ข ใน
ส่่วนของการเผู้ยแพร่ภาพลักษณ์โรติารี ส่โมส่รโรติารีเชีียงของใช้ีส่่�อ ทัาง Facebook, line และส่่�อทัาง
หนังส่่อพิมพ์ท้ัองถิ�น และตัิวโรแทัเรียนเองในการนำาเส่นอกิจกรรมของส่โมส่ร

นยิ่.สร้อัยิ่สนธ่ิ� นามาภ่นันท์ี่ 
สโมสรโรตาร่สุโขทัี่ยิ่
 ส่วัส่ดี้คุ่ะ ดิ้ฉันนายกส่ร้อยส่นธิ� ประกอบักิจการภ่้อรุณรีส่อร์ทัสุ่โขทััย
และด้้แลกิจการโรส่วิลล่าเขาใหญ่่ เข้ามาเป็นส่มาชิีกโรติารีเม่�อปี 2018 จริงๆ 
แล้วเป็นคุรอบัคุรัวโรติารีมาตัิ�งแต่ิเม่�อ 18 ปีทีั�แล้ว โด้ยคุรอบัคุรัวได้้ลาออก
และดิ้ฉันเข้ามาแทันเม่�อ15 ปีทีั�แล้ว น้องชีายและน้องส่าวได้้ไปแลกเปลี�ยน
ยังประเทัศแคุนาด้าและเยอรมัน
 คุวามร้้ส่่กทีั�ได้้รับัเป็นนายกปี 2021-2022 ก็ร้้ส่่กเป็นเกียรติิอย่างยิ�ง 
ทีั�ได้้มีโอกาส่ได้้ปฏิิบััติิหน้าทีั�เป็นตัิวแทันส่โมส่รในการปฏิิบััติิหน้าทีั� และได้้
ติอบัแทันโรติารีทีั�เป็นทัั�งผู้้้ช่ีวยเหล่อผู้้้อ่�นและให้โอกาส่ผู้้้อ่�น และจะทัำาหน้าทีั�

ให้ดี้ทีั�สุ่ด้ภายใต้ิส่ถานการณ์โคุวิด้ทีั�เกิด้ข่�นในชุีมชีนของตินเอง
  นโยบัายการเพิ�มส่มาชิีกของส่โมส่ร ตัิ�งแต่ิเข้ามาในส่โมส่รก็ได้้รับัเป็นกรรมการส่มาชิีกภาพ
อบัรมคุรั�งแรกเลย ตัิ�งแต่ิเริ�มมีการให้เพิ�มส่มาชิีกภาพและจุด้เริ�มต้ินของการรับัรางวัลส่โมส่รสุ่โขทััย ได้้รับั
รางวัลคุรั�งแรกจำาได้้ว่าข่�นไปรับัรางวัลทุักคุรั�งๆ ละ 40,000 บัาทั และได้้รับัมา 3 ปีซ้ึ่อน รวมถ่งปัจจุบัันก็
ยงัได้้รับัอย่้ นโยบัายทีั�ทัำาให้ส่มาชิีกเข้ามาโด้ยคุวามเต็ิมใจและอย้อ่ยา่งยน่ยาวและมีคุวามสุ่ขคุ่อ จัด้กิจกรรม
ส่้่ส่าธารณะ เช่ีน การจัด้งานทีั�มีธีมงานทุักเทัศกาล การออกงานประชีาสั่มพันธ์ให้คุนร้้จักในนามส่โมส่ร
โรติารีสุ่โขทััย การจัด้นำาเทีั�ยวกระชัีบัมิติรทัั�งส่มาชิีกและไม่ใช่ีส่มาชิีกเพ่�อเป็นแนวทัางในการชีกัชีวนเข้ามา
เป็นส่มาชิีกโด้ยจัด้นำาเทีั�ยวทัั�งในประเทัศและต่ิางประเทัศและเชิีญ่ชีวนเข้ามางานเลี�ยงวันคุรอบัคุรัวโด้ยยงั
ไม่เก็บัคุ่าส่มาชิีก ให้ทัด้ลอง ให้เข้าร่วมกิจกรรมก่อน เป็นต้ิน
  นโยบัายกิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ต่ิางๆ รวมไปถ่งการบัริหารจัด้การส่โมส่รวิถีใหม่ ส่ำาหรับั
กิจการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ยังย่ด้นโยบัายของโรติารีเป็นหลัก แต่ิเน่�องจากในส่ถานการณ์ปัจจุบัันมีทัั�งโรคุ
ระบัาด้ COVID-19 เกิด้ข่�นมาใหม่ ทัำาให้ทัางส่โมส่รต้ิองปรับัเปลี�ยนไปให้คุวามช่ีวยเหล่อติามส่ถานการณ์
เร่งด่้วนฉุกเฉิน ติามแติ่ละชุีมชีน ส่ถานทีั�ตัิ�งของแติ่ละส่โมส่รติ่างกัน จังหวัด้สุ่โขทััยนอกจากจะเกิด้โรคุ
ระบัาด้แล้วส่ถานการณ์ทีั�ต้ิองประส่บัทุักปีคุ่อนำ�าท่ัวม ทีั�เราจะต้ิองช่ีวยเหล่อโด้ยบ้ัางคุรั�งการได้้รับัขอคุวาม
ช่ีวยเหล่ออาจจะต้ิองรีบัเร่งและทัันการณ์ นายกส่โมส่รยุคุใหม่ก็ติ้องทัันเหตุิการณ์ปรับัตัิวให้เข้ากับั
ส่ถานการณ์ใหม่และเทัคุโนโลยีใหม่ๆ ติามมาเพ่�อช่ีวยให้ทัันกับัส่ภาวะในปัจจุบััน
  เป้าหมายในปีโรติารีนี�ส่่วนใหญ่่ก็จะปฏิิบััติิหน้าทีั�ติามนโยบัายของภาคุและโรติารีส่ากลเป็น
หลักอย้่แล้วในทุักๆ ปีก็จะทัำาให้ได้้เป้าหมายทีั�ภาคุ 3360 ให้มาก็ประส่บัคุวามส่ำาเร็จมาบ้ัาง เช่ีน เพิ�ม
ส่มาชิีก บัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ร่วมโคุรงการร่วมกับัส่โมส่รอ่�นในภาคุ 3360 และปีนี�ก็เช่ีนกันโรติารีส่ากล SERVE 
TO CHANGE LIVES โด้ยประธานโรติารีส่ากล เชีคุการ์ เมห์ติา ปี 2021-2022 เน้นนโยบัายแม่และเด็้ก 
โด้ยส่โมส่รโรติารีส่โุขทััยได้้มุ่งเน้นกิจกรรมแม่และเด็้กไว้วา่ จะมอบัอุปกรณ์จำาเป็นแก่คุุณแม่หลังคุลอด้และ
มีบุัติรและขาด้แคุลนยากไร้เบ่ั�องต้ินเป็นชุีด้ Gift set แก่โรงพยาบัาลติามอำาเภอห่างไกล แต่ิทัั�งนี�ต้ิองข่�น
อย้กั่บัส่ถานการณ์การแพร่ระบัาด้ทัำาให้ทัางส่โมส่รออกมาทัำากิจกรรมไม่ส่ะด้วกเพราะส่มาชิีกบัางท่ัานเป็น      
ผู้้้ส้่งวัย40  กรกฎาคม-สิงหาคม 2564

D.3360
Club President



 สุ่ด้ท้ัายนี� ภาพลักษณ์เป็นสิ่�งส่ำาคัุญ่อยา่งยิ�งทีั�ต้ิองเผู้ยแพร่ออกไป โด้ย
ทัางส่โมรได้้จัด้ทัำาส่่�อต่ิางๆ เพจส่โมส่ร ทัำากิจกรรมอย่างต่ิอเน่�องและร่วมม่อทัำา
กิจกรรมต่ิางๆ กับัภาคุรัฐและเอกชีน เพ่�อให้เป็นทีั�ร้้จักและติามมาด้้วยการอยาก
มีส่่วนร่วมของบุัคุคุลภายนอกทีั�ช่ี�นชีม การให้คุวามร่วมม่อจัด้การแส่ด้งโด้ยส่่งตัิว
แทันส่โมส่รร่วมแส่ด้งและร่วมงานทัั�งภาคุรัฐและเอกชีนเพ่�อให้เป็นทีั�ร้้จักในชุีมชีน 
นอกเหน่อจากการทัำากิจกรรมของส่โมส่รเราเอง

นยิ่.วัส่น เล่ัศเก่ยิ่รต่ด้ำารงค์ื 
สโมสรโรตาร่เช่ียิ่งใหม่
 เข้ามาเป็นโรแทัเรียนตัิ�งแต่ิปี พ.ศ.2551 ทัำา
ธุรกิจคุ้าวัส่ดุ้ก่อส่ร้าง ธุรกิจรับัเหมาก่อส่ร้าง ธุรกิจ
อสั่งหาริมทัรัพย ์ธุรกิจหอพัก เซึ่อร์วิส่อพาร์ทัเม้นท์ั 
โรงแรม และอาคุารพาณิชีย์ให้เช่ีา ร้้ส่่กดี้ใจทีั�ได้้รับั
ติำาแหน่งนายก และขอบัคุุณผู้้้ใหญ่่ทุักท่ัานทีั�ให้
โอกาส่ 
  การเป็นนายกคุ่อการฝ่ึกการพัฒนาตินเอง 
การฝึ่กการเสี่ยส่ละ และการฝ่กึการบัริหาร นโยบัาย

ในการเพิ�มจำานวนส่มาชิีกส่โมส่ร ใช้ีหลัก Each One, Bring One ของ RI ซ่ึ่�ง
จำานวนส่มาชิีกมีส่่วนสั่มพันธ์ต่ิอการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ การส่่งเส่ริมภาพลักษณ์ของ
โรติารีจะทัำาให้มีจำานวนส่มาชิีกเพิ�มมากข่�น เน้นการส่่งเส่ริมกิจกรรมบัำาเพ็ญ่
ประโยชีน์โด้ยเพิ�มการอบัรมให้คุวามร้้ในการคุ้นคุว้าพัฒนาคุวามร้้ร้ปแบับัใหม่ เช่ีน 
การบัริจาคุผู่้านอินเติอร์เน็ติ อุปกรณ์คุอมพิวเติอร์และเคุร่�องม่อส่ารส่นเทัศต่ิางๆ 
ให้แก่คุร้ เด็้ก เยาวชีน เพ่�อให้มีโอกาส่เข้าถ่งคุวามร้้และการศ่กษาทัั�วโลกได้้
 กิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ร้ปแบับัใหม่ เช่ีน การให้คุำาปร่กษาผู้้้ป่วย  
โคุวิด้ทัางโทัรศัพท์ั และ Application Zoom โด้ยส่มาชิีกส่โมส่รและผู้้้เชีี�ยวชีาญ่
ด้้านจิติวิทัยา เพ่�อคุวามสุ่ขของผู้้้ป่วยและคุรอบัคุรัว
 การบัริหารจัด้การส่โมส่รวิถีใหม่ มีการปรับันำา Application ในการ
ชีำาระเงนิแทันร้ปแบับัการใช้ีเช็ีคุแติย่งัคุงไว้ซ่ึ่�งคุวามปลอด้ภยัในการอนมัุติิ 2 ใน 3 
และส่่งเส่ริมให้ทุักคุนใช้ี My Rotary อบัรมผู่้านคุวามร้้ออนไลน์ เป้าหมายในปี
โรติารีนี�อยากส่่งเส่ริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมเก่าอันดี้งาม 61 ปี และพัฒนา         
คุวามร้้คุวามเข้าใจคุวามส่นุกส่นานและเพิ�มร้ปแบับัการประชีมุให้เหมาะส่มกับัทุัก
เพศทุักวัย  มีวิธีการเผู้ยแพร่ภาพลักษณ์ของส่โมส่รโด้ยส่มาชิีกและคุรอบัคุรัวของ
ส่มาชิีกช่ีวยกันกด้ไลค์ุส่่�อโซึ่เชีียลมีเดี้ยและช่ีวยกันแชีร์เพ่�อเผู้ยแพร่ภาพลักษณ์ส่้่
บุัคุคุลภายนอก อีกทัั�งทุักกิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ จะมีการลงส่่�อโซึ่เชีียลมีเดี้ย 
เพ่�อโปรโมทัทุักช่ีองทัาง ใช้ีช่ี�อว่า “ชีอบัช่ีวยไลค์ุ ใช่ีช่ีวยแชีร์ๆ”

นยิ่.ธินพร พลัอัาจ 
สโมสรโรตาร่พรานกระต่ายิ่ 
 เป็นส่มาชิีกก่อตัิ�ง เม่�อวันทีั� 12 กุมภาพันธ์ 
2559 ประกอบัธรุกิจ กิจการทัำาเฟื้อรนิ์เจอร์หินอ่อน 
ช่ี�อ “พลอยหินอ่อน”
  การได้้รับัเล่อกเป็นนายกส่โมส่รโรติารี
พรานกระติ่าย ซ่ึ่�งเป็นการมีโอกาส่ได้้ร่วมเป็นส่่วน
ส่ำาคัุญ่ในการขับัเคุล่�อนสั่งคุมในชุีมชีน ได้้รับัคุวาม
เอ่�ออารยีแ์ละรว่มช่ีวยเหล่อเพ่�อนมนษุย ์นับัเปน็สิ่�ง
ทีั�ประเส่ริฐสุ่ด้ในการร่วมกันทัำาคุวามดี้ส่้่สั่งคุม แม้ว่า

ส่โมส่รโรติารีพรานกระต่ิายเป็นส่โมส่รใหม่ ทีั�ยังต้ิองเรียนร้้วิธีและบัริบัทัของการ
ทัำางานอีกมิใช่ีน้อย แต่ิก็เป็นคุวามท้ัาทัายในการทัำางานเพ่�อสั่งคุม และร้้ส่่กดี้เพราะ
มีส่มาชิีกเป็นทีัมทีั�เข้มแข็งพร้อมทีั�จะช่ีวยเหล่อและร่วมกันทัำาภาระกิจต่ิางๆ ไป
ด้้วยกัน ขอเพียงให้ได้้ทัำาแม้จะเป็นโคุรงการเล็กๆ แต่ิก็ส่ร้างโอกาส่ให้กับัชุีมชีนได้้
รับัสิ่�งดี้ๆ จากโรติารี นั�นคุ่อคุวามภ้มิใจในการได้้รับัเล่อกมาเป็นนายกส่โมส่รใน   
ปิี 2021-2022
 ส่โมส่รโรติารีพรานกระติ่ายเป็นส่โมส่รน้องใหม่ การรณรงคุ์การเพิ�ม
ส่มาชิีกยังไม่ได้้มุ่งเน้นมากนัก เราเน้นรักษาส่มาชิีกเก่าให้ได้้ และทัำาคุวามเข้าใจ
ในบัทับัาทัของโรติารีให้มากข่�น ถ้ามีส่มาชิีกเก่าลาออกไป เราจะพยายามหา   
ส่มาชิีกใหม่เข้ามาทัด้แทัน การส่ร้างภาพลักษณ์ของส่โมส่รให้คุนในชุีมชีนเห็นว่า
โรติารีเกิด้ในชุีมชีนแล้วมีประโยชีน์ต่ิอชุีมชีนเช่ีนไรนั�นคุ่อเป้าหมายทีั�จะทัำาให้เรา
ส่ามารถหาส่มาชิีกได้้ต่ิอไปในภายภาคุหน้า
 ในส่่วนของกิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ ส่โมส่รได้้วางแนวทัางในการ
บัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ดั้งนี�คุ่อ 
 

 1. ส่นับัส่นุนด้้านการศ่กษาให้กับัผู้้้ด้้อยโอกาส่ในชุีมชีน โด้ยมุ่งเน้นให้
ผู้้้รับัการส่นับัส่นุนได้้เรียนร้้ในแบับัติามอัธยาศัยส่ร้างอาชีีพให้ผู้้้รับัการส่นับัส่นุน 
พร้อมๆ กับัการได้้รับัวุฒิการศ่กษา
 2. ส่นับัส่นุนช่ีวยเหล่อผู้้้ไร้ทีั�พ่�งให้ได้้มีโอกาส่ได้้มีทีั�อย้อ่าศัยทีั�ปลอด้ภัย 
ส่โมส่รได้้วางแผู้นบัริหารจัด้การส่โมส่รในวิถีใหม่ ด้้วยการเรียนร้้การจัด้การประชุีม
ของส่มาชิีกในระบับั Zoom เพ่�อให้ส่อด้คุล้องกับัส่ถานการณ์การระบัาด้ของโรคุ 
COVID-19
 เป้าหมายในปีโรติารีนี� คุาด้หวังให้เกิด้การส่ร้างคุวามเข้มแข็งมากข่�น
กับัส่โมส่ร ส่ร้างคุวามเข้าใจในภารกจิของโรติารใีห้มากข่�น ส่ร้างโอกาส่ใหกั้บัคุนใน
ชุีมชีนเพิ�มข่�น มุ่งเน้นให้ชุีมชีนร้้จักส่โมส่รโรติารีพรานกระต่ิาย และเข้าใจ การเป็น
โรติารี เข้าใจภารกิจของโรติารี มีวิธีการเผู้ยแพร่ภาพลักษณ์ของส่โมส่รส่้่ชุีมชีน 
โด้ยการทัำางานรว่มกับัทุักภาคุส่่วนเพ่�อให้เกิด้การเข้าใจในบัรบิัทัของโรติาร ีกระตุ้ิน
ให้ส่มาชิีกลงม่อทัำาในกิจกรรมของส่โมส่ร ส่ร้างโลโก้ลงในกิจกรรมทีั�เป็นวัติถุถาวร 
เพ่�อให้คุนในชุีมชีนได้้เห็นและรำาล่กถ่งโรติารีอย้่เป็นนิจ

นยิ่.รัชีน่พร ฉัันท์ี่พัฒนาพงศ์ 
สโมสรโรตาร่วัังจันที่น์
 อาชีีพข้าราชีการบัำานาญ่ เข้ามาเป็นโรแทัเรียน
เม่�อเด่้อนกรกฎาคุม 2561 โด้ยการแนะนำาของ                    
โรแทัเรียนอัญ่ธิส่า ซ่ึ่�งเป็นเพ่�อนอย้่ทีั�อเมริกาผู่้าน 
อผู้ภ.รุ่งรานี แส่งศิริ ร้้ส่่กภาคุภ้มิใจ และเป็นเกียรติิ
อย่างยิ�งทีั�เพ่�อนส่มาชิีกส่โมส่รโรติารีวังจันทัน์ให้
คุวามไว้วางใจในการนำานาวาทีั�ช่ี�อว่าส่โมส่รโรติารี
วังจันทัน์ไปถ่งฝั่�งอย่างมีประสิ่ทัธิภาพ   
 ส่โมส่รมีนโยบัายให้ส่มาชิีกชีวนเพ่�อนหร่อ

ส่มาชิีกผู้้้มุ่งหวัง หร่อแนะนำาเพ่�อนมาร่วมอุด้มการณ์เดี้ยวกันมาร่วมประชุีม ร่วม
กิจกรรมด้้วยกันและเพ่�อพัฒนามาเป็นโรแทัเรียน เพ่�อให้ส่อด้คุล้องกับัคุวามฝั่น
ของประธานโรติารีส่ากลท่ัานเชีคุการ์ เมห์ติา คุ่อ Each One, Bring One หร่อ
แต่ิละคุนนำาเข้ามา 1 ซ่ึ่�งเป้าหมายคุ่อ ภายใน 10 เด่้อนข้างหน้า ต้ิองพยายามทัำาให้
ได้้ ขณะนี�เริ�มปีโรติารี 2021 -22 ส่โมส่รฯ มีส่มาชิีกเพิ�มข่�น 2 คุน และจะพยายาม
ทัำาให้ส่มาชิีกเก่าไม่หายและหาใหม่เพิ�ม จะทัำาให้ส่มาชิีกโรแทัเรียนเพิ�มข่�น       
อย่างน้อย 5 คุน
 การวางแผู้นทัำากิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ต่ิางๆ ได้้แก่ การร่วมทัำา
โคุรงการ Global Grant ทัำาโคุรงการบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ทีั�อย้่ในกรอบัของ Seven 
Areas of Focus โด้ยเน้นการทัำากิจกรรมร่วมกันกับัคุณะกรรมการส่โมส่ร            
เพ่�อให้เกิด้ประสิ่ทัธิภาพส้่งสุ่ด้ มีการประชุีมปร่กษาหาร่อกันอย่างต่ิอเน่�อง 
นอกจากนั�น ยังได้้ทัำางานร่วมกับัส่โมส่รโรติารีในจังหวัด้เดี้ยวกัน ส่โมส่ร                 
โรทัาแรคุทัแ์ละประส่านกบััชุีมชีนด้้วย ซ่ึ่�งโคุรงการแรกของส่โมส่รโรติารวัีงจันทัน์ 
คุ่อโคุรงการบัรจิาคุโลหติิเน่�องในวโรกาส่วนัเฉลิมพระชีนมพ์รรษาพระบัาทัส่มเด้จ็
พระเจ้าอย้่หัวฯ ในวันทีั� 28 กรกฎาคุม 2564
 การบัริหารจัด้การส่โมส่รในวิถีใหม่ เราจัด้ประชีุมประจำาสั่ปด้าห์         
เด่้อนละ 2 คุรั�ง วันอังคุารส่ปัด้าหที์ั� 1 และส่ปัด้าหที์ั� 3 ของเด่้อน และถา้มีกิจกรรม
พิเศษก็จัด้ประชุีมเพิ�มติามเหมาะส่ม การประชุีมจัด้ประชุีมทัาง Social โด้ยใช้ี
โปรแกรม Zoom หร่อทัาง VDO Call ในไลน์กลุ่มของส่มาชีิกส่โมส่รโรติารี               
วังจันทัน์ (เน่�องจากส่ถานการณโ์คุวิด้) และเปดิ้โอกาส่ใหคุ้นรุ่นใหมเ่ข้าร่วมประชุีม 
เช่ีน ส่มาชิีกส่โมส่รโรทัาแรคุท์ั ได้้แส่ด้งคุวามคิุด้เห็นและทัำางานร่วมกัน เพ่�อให้คุน
รุ่นใหม่ได้้ใช้ีคุวามส่ามารถในหลายๆ ด้้าน มาร่วมม่อกันทัำางานเพ่�อสั่งคุมและชุีมชีน
ให้ดี้ข่�น โด้ยส่อด้คุล้องกับัคุติิพจน์โรติารี “Serve to Change Lives” “โริตาร่ิ
เปล่ี่�ยนช่ีวิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ” ทัำาส่โมส่รให้เป็นส่โมส่รทีั�มีคุวามสุ่ข ส่มาชิีกส่โมส่ร
และคุรอบัคุรัวเป็นเส่ม่อนบุัคุคุลในคุรอบัคุรัวเดี้ยวกันทีั�เราต้ิองเผู่้�อแผู่้คุวามรัก 
คุวามอบัอุ่นและคุวามห่วงใยกันโด้ยการพ้ด้คุุยถามถ่งทุักข์สุ่ขของส่มาชิีกและ
ปร่กษาหาร่ออย่างเป็นกันเองผู่้านทัาง Line กลุ่มของส่โมส่ร และทัาง Zoom 
 ปีนี�คุาด้หวังให้มีจำานวนส่มาชิีกส่โมส่รเพิ�มข่�น “เพราะโลกต้ิองการ     
โรติารี และโรติารีต้ิองการคุุณ” มีการทัำางานเป็นทีัมแบับัมีประสิ่ทัธิภาพ ส่มาชิีก
ส่โมส่รทุักคุนมีส่่วนร่วมในกิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์มากๆ และเน้นการบัริการคุน
อ่�นอย่างจริงใจให้น่กถ่งส่่วนรวม น่กถ่งผู้้้อ่�นก่อนเส่มอ ส่มกับัคุำาว่า “บัริการเหน่อ
ติน ไม่หวังติอบัแทัน” การวางแผู้นเผู้ยแพรภ่าพลักษณ์ของส่โมส่รส่้่ชีมุชีน คุ่อ เม่�อ
มีกิจกรรมทีั�เป็นส่าธารณะประโยชีน์ ทัำาแผู่้นพับัเล็กๆ แจก ประชีาส่ัมพันธ์ทัาง 
facebook ทุักคุรั�งทีั�มีการจัด้ประชุีมหร่อมีกิจกรรมบัำาเพ็ญ่ประโยชีน์ และ
ประชีาสั่มพันธ์ทัางไลน์กลุ่มต่ิางๆ
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Rotary Centre in Thailand
ศ้นย์โรตาร่ในปีระเที่ศไที่ย

	 บทุสัุมภาษณ์์	 อผภ.ทุนงศักดิี� 	 พงษ์ศรี	
ปีระธีานคณ์ะอนุกรรมการฝ่ัายปีระชีาสัุมพันธ์ี	
โรตารีปีระเทุศไทุย	 ห้น้�งในตัวเร่ง	 (Catalyst)	
สุำาคัญ่นี� 	 เพื�อเชืี�อเชิีญ่ให้้สุมาชีิกมาร่วมกัน
เคลื�อนโรตารีเข้าสุ่้โลกแห่้งการสืุ�อสุารใน											
ยุคให้ม่
 วิิวัิฒนาการิด้้านการิส่�อสาริ... ในโริตาร่ิ 
เป็นอย่างไริ
	 โรตารีเป็ีนองค์กรทีุ�ชีาญ่ฉัลาดี	 เราผสุม
ผสุานการเคารพกติกาและอุดีมการณ์์	 ทีุ�มีอายุ
ย่าง	 117	 ปีี	 กับกระแสุให้ม่ๆ	 ของโลกตลอดี
เวลา	 สุมาชีิกของเรามีความห้ลากห้ลายด้ีาน

อายุ	 (Generations)	 แต่ไม่มีใคร	 “ตกรถึไฟั”	 เลย	 เพราะทุุกคนปีรับตัวตามความ
ก้าวห้น้าของเทุคโนโลยีการสืุ�อสุารได้ีอย่างงดีงาม	 ถ้ึงแม้จะแตกต่างกันบ้างในด้ีาน
ความเร็วแต่ก็ไม่ใช่ีปัีญ่ห้าเลย
	 	 ปัีจจุบันสุมาชิีกโรตารีและครอบครัวโรตารีจะเข้าถ้ึงสืุ�อออนไลน์ผ่าน
ทุางไลน์	 (LINE)	 เฟัซึ่บุ�ก	 (Facebook)	 ฯลฯ	 สุ่วนพัฒนาการของการสืุ�อสุารของ												
โรตารีสุากล	เริ�มจาก	จดีห้มาย	-	โทุรสุาร	-	อีเมล	เป็ีนเครื�องมือสุำาคัญ่ในการสืุ�อสุาร
ภายใน	 สุ่้การเน้นความสุำาคัญ่ในการสืุ�อสุาร	 “ทัุ�งภายในและภายนอก”	 โดียใช้ี								
สืุ�อออนไลน์ทุุกช่ีองทุางของแต่ละภ้มิภาค	 	 และเปิีดีกว้างให้้สุมาชิีกทุุกคนเข้าถ้ึง
เรื�องราวของโรตารีสุากลทุาง	My	Rotary

	 เทุคโนโลยีการสืุ�อสุารเองก็เปีลี�ยนแปีลงค่อนข้างรวดีเร็ว	 เป็ีนไปีตาม							
ยุคสุมัย	 	 ในปัีจจุบันสืุ�อออนไลน์แต่ละปีระเภทุก็จะมีการแบ่งกลุ่มกัน	 ในระห้ว่าง
ทีุ�คนสุ้งวัยจะนิยมใช้ีไลน์	 (Line)	 เฟัซึ่บุ�ก	 (Facebook)	 และย้ทุ้ปี	 (YouTube)									
ฯลฯ	 คนห้นุ่มสุาวก็จะเป็ีนอีกกลุ่มทีุ�นิยมใช้ีไอจี	 (Instagram)	 และติ�กต�อก	
(TikTok)	 ฯลฯ	 การปีรับตัวของสุมาชิีกตามวิวัฒนาการด้ีานการสืุ�อสุารมีความ
เป็ีนร้ปีธีรรมมยิ�งข้�น	 ในช่ีวงสุถึานการณ์์โควิดี	 โรแทุเรียนและสุมาชิีกครอบครัว								
โรตารีในปีระเทุศไทุย	 เปีลี�ยน	 “วิกฤติ”	 เป็ีน	 “โอกาสุ”	 เราปีรับตัวใช้ีสืุ�อออนไลน์
ในการปีระชุีมสุโมสุร	 ใช้ีสืุ�อออนไลน์ในการสืุ�อสุารปีระชีาสัุมพันธ์ีในชุีมชีน	 เช่ีน	 ซ้ึ่ม	
(Zoom)	 วิดีีโอคอลของไลน์	 (Line	 VDO	 Call)	 ฯลฯ	 อีกทัุ�งใช้ีสืุ�อออนไลน์ในการ					
ทุำากิจกรรมบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์ได้ีด้ีวยผ่านแอพพลิเคชัี�นออนไลน์ต่างๆ

ก้าวัใหม่ส่้โลักแห่งการสื�อัสารกับ
อันุกรรมการประชีาสัมพันธ์ิ 
โรตาร่ประเที่ศไที่ยิ่
 World Bank รายงานว่า ในปี 
พ.ศ.2562 ร้อยละ 66.7 ของประชีากรไทัย 
เข้า ถ่ง อินเทัอร์เ น็ติ ทัั� ง ทีั� ไทัยเพิ� ง เริ�ม มี
อินเทัอร์เน็ติใช้ีงานเม่�อปี พ.ศ.2530 นี�เอง  การ
เข้ามาของอินเทัอร์เน็ติ เปลี�ยนโลกแห่งการ
ส่่�อส่ารโด้ยสิ่�นเชิีงจนเกิด้เป็นกระแส่ Digital 
Disruption ทีั�โรแทัเรียนทุักท่ัานได้้พบัและ
สั่มผัู้ส่ด้้วยตัิวเอง เราเห็นการผุู้ด้ข่�นมาของวิถี
ชีี วิ ติ ใ ห ม่ ๆ  แ ล ะ ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ ๆ  แ ล ะ มี                          
ส่่วนเกี�ยวข้องไม่มากก็น้อย กับัการจากไปหร่อ
เข้ามาใหม่ กับัการพลิกโฉม (Transformation) 
เพ่�อคุวามอย้่รอด้ของหลากหลายธุรกิจ / 
ธุรกรรม รวมถ่งโลกแห่ ง ข่าวส่ารและ                 
การส่่�อส่าร 
     ติำานานของคุวาม ร่วมส่มัยของ                          
โรติารีในประเทัศไทัย มีมานานกว่า 91 ปีแล้ว 
เราปรับัตัิวให้เข้ากับัคุวามเปลี�ยนแปลง และ 
คุวามหลากหลายของปัจจัยรอบัด้้าน โด้ย
หัวใจส่ำาคัุญ่อย้ที่ั�ส่มาชิีก ณ วันทีั�เขียนบัทัคุวาม
มีจำานวน 8,239 คุน ใน 362 ส่โมส่ร ของ           
4 ภาคุใน 5 ประเทัศ (ไทัย ลาว กัมพ้ชีา               
เมียนมาร์ และเวียด้นาม) ทัั�งนี�ยังไม่รวม
ส่มาชีิกในคุรอบัคุรัวโรติารี อาทิั ส่โมส่ร             
โรทัาแรคุท์ั ส่โมส่รอินเทัอร์แรคุท์ั ฯลฯ ทีั�เป็น
คุนรุ่นใหม่ - อันเป็นอนาคุติของเรา
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การิปริับตัวิข้องโริตาร่ิปริะเท่ศไท่ยต่อปัจิจัิยข้้างต้นเป็นเชิีงค่อยๆ ท่ำา 
หร่ิอก้าวิกริะโด้ด้
	 ผมมองว่าเป็ีนการปีรับตัวแบบก้าวกระโดีดี	 (Frog	
Leaping)	 ยิ�งในช่ีวงสุถึานการณ์์โรคโควิดี-19	 ระบาดี	 สุมาชิีกใน
ปีระเทุศไทุยทุุกภาค	 และบ่อยครั�งทีุ�ข้ามปีระเทุศ	 /	 ข้ามภ้มิภาค	
-	 ทุะลุเสุ้นบางๆ	 ทีุ�กั�นระห้ว่างกัน	 มาทุำากิจกรรมร่วมกันทัุ�งด้ีาน								
การสืุ�อสุารและการทุำากิจกรรมบำาเพ็ญ่ปีระโยชีน์สุร้างมิตรภาพ	 ทีุ�
สืุ�อถ้ึงความรัก	 ความสุามัคคี	 ความเปี็นห้น้�งเดีียวของมิตรโรแทุเรียน
ในปีระเทุศไทุย	 ตัวอย่างเช่ีน	 ไลน์โอเพนแชีทุ	 (LINE	 Open	 Chat)	
กิจกรรมไลฟ์ัสุดีทุางเฟัซึ่บุ�ก	 (Facebook	 Lives)	 ทุางแฟันเพจ	
Rotary	 News	 Thailand	 ห้รือ	 คุ้ยข่าว.ชีาวโรตารี	 และโครงการ					
โรตารีไทุม์แบงค์	(Rotary	Time	Bank)	เป็ีนต้น

โคริงสร้ิางท่่มื่งานปริะชีาสัมื่พัินธ์ีข้องโริตาร่ิปริะเท่ศไท่ย เป็นอย่างไริ 
		 	 โครงสุร้างทีุมงานปีระชีาสัุมพันธ์ีของโรตารีปีระเทุศไทุย	
เป็ีนคณ์ะให้ญ่่	 มีความห้ลากห้ลายทัุ�งผ้้ทุรงคุณ์วุฒิ	 คนห้นุ่มสุาว	 และ
มีตัวแทุนโรแทุเรียนจากทุุกภาคในปีระเทุศไทุย	 แบ่งงานกันตาม
ลักษณ์ะของสืุ�อออนไลน์ต่างๆ	ดัีงนี�	
		 	 ความทุ้าทุายของคณ์ะกรรมการ ชุีดี นี� ก็ คื อความ
เปีลี�ยนแปีลงทุ่ามกลางวิกฤติ	 และตอบโจทุย์สุร้างสืุ�อออนไลน์ใน

ปีระเทุศไทุยให้้เป็ีนห้น้�งเดีียว	 เชืี�อมโยงข้อม้ลข่าวสุารจากผ้้คนใน
ชุีมชีน	 สุโมสุรโรตารี	 ภาค	 โรตารีปีระเทุศไทุย	 ไปีสุ่้โรตารีสุากลและ
ชีาวชุีมชีนโลก

โริตาร่ิสร้ิางผู้้้นำาผู่้านริะบบหมุื่นเว่ิยน – หากสิ�นสุด้เท่อมื่ข้องท่่าน
ภาริกิจิน่�จิะเดิ้นต่อแลี่ะเติบโตต่อให้ทั่นโลี่กท่่�เปล่ี่�ยนแปลี่งเร็ิวิแลี่ะแริง
ขึ้�นมื่ากอย่างไริ
	 วาระการทุำางาน	 2	 ปีี	 สุำาห้รับการจัดีระบบ	 สุร้างทีุม						
ทุำาสืุ�อออนไลน์ทีุ�มีอย้่แล้ว	 เช่ีน	 เว็บไซึ่ต์	 (Website)	 โอเพนแชีทุ	
(Open	 Chat)	 ให้้เดิีนต่อด้ีวยระบบการจัดีการทีุ�ชัีดีเจนและมี
ปีระสิุทุธิีภาพ	 สุร้างสืุ�อออนไลน์ทีุ�สุามารถึเข้าถ้ึงผ้้คนในชุีมชีน	 เช่ีน	

เฟัสุบุ�คแฟันเพจ	 ย้ทุ้ปี	 และสุร้างสืุ�อออนไลน์ทีุ�ตอบโจทุย์คนห้นุ่มสุาว	
เช่ีน	IG,	TikTok	ดัีงทีุ�กล่าวข้างต้น
	 โรตารีสุอนเราไม่ให้้ย้ดีติดี	 2	 ปีี	 เพียงพอสุำาห้รับการจัดี
ระบบการทุำางาน	 สุร้างทีุม	 สุร้างเครือข่ายบ้รณ์าการด้ีานข้อม้ล
ข่าวสุาร	 ทีุ�สุำาคัญ่ทีุ�สุุดีการสุร้างโอกาสุทีุ�ให้้คนห้นุ่มสุาวคนรุ่นให้ม่					
เข้ามาทุำางานร่วมในทีุมและการสุ่งไม้ต่อ

สมื่าชิีก 1 คนหร่ิอสโมื่สริ จิะช่ีวิยผู้ลัี่กดั้นภาริกิจิท่่�ท่่านรัิบผิู้ด้ชีอบได้้
อย่างไริ
	 แน่นอนครับ	 โรแทุเรียนทุุกทุ่านเป็ีนฟัันเฟืัองขับเคลื�อนวง
ล้อโรตารี..สุ่้สุโมสุร..สุ่้ภาค	 ขับเคลื�อนโรตารีปีระเทุศให้้เป็ีนห้น้�งเดีียว	
สุร้างสุรรค์สิุ�งดีีงาม	 เพื�อเด็ีกๆ	 และผ้้คนในชุีมชีนของเรา	 เป็ีนภารกิจ
ของเราโรแทุเรียนทุุกทุ่านครับ
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ตัวเลขโรตาร่ ข้อมูล www.rotary.org ณ วั่นที� 1 กรกฎาคุม 2564 (ในว่งเล็บข้อมูล ณ วั่นที� 1 กรกฎาคุม 2563)

สารประธานศููนย์โรตารีในประเทศูไทย

อผู้ภิ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา

 ภาคุ 3330 3340 3350 3360 รว่ม
  Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract
 สมาชิก 2,348 572 1,352 55 3,041 183 1,422 377 8,163 1,187
  (2,289) (580) (1,336) (48) (2,860) (339) (1,411) (189) (7,896) (1,156)
 สโมสร 101 32 63 5 119 27 70 13 353 77
  (101) (33) (63) (5) (116) (25) (69) (11) (349) (74)

 ภิาค 3330 3340 3350 3360 รวม

	 สุวัสุดีีครับ	มิตรโรแทุเรียนทุุกทุ่าน

	 ห้น้�งปีีโรตารีผ่านไปีแล้ว	 แต่เราทุุกคนยังต้องอย้่ทุ่ามกลางสุถึานการณ์์การระบาดี
ของโรค	COVID-19	 ในปีระเทุศไทุยและทัุ�วโลก	 ซ้ึ่�งยังไม่สุามารถึจะบอกได้ีว่า	 จะกลับมาสุ่้
ภาวะปีกติได้ีเมื�อใดี	ในระยะนี�ทุางเจ้าห้น้าทีุ�ของศ้นยโ์รตารีในปีระเทุศไทุยก็มีการปีรับตัวโดีย
การ	Work	From	Home	100%	การปีระสุานงานต่างๆ	ก็มีการปีรับให้้สุะดีวกต่อสุมาชิีก
สุโมสุรโรตารีมากข้�น	เช่ีนการชีำาระค่า	RI	โดียการโอนเข้าบัญ่ชีีเป็ีนต้น	การปีรับตัวของภาค
และสุโมสุรต่างๆ	 โดียเฉัพาะด้ีานการปีระชุีมก็มีการใช้ีระบบออนไลน์มากยิ�งข้�น	 ผมขอเป็ีน
ตัวแทุนคณ์ะกรรมการบริห้ารศ้นย์โรตารีในปีระเทุศไทุย	 และเจ้าห้น้าทีุ�ศ้นย์โรตารีใน
ปีระเทุศไทุยทุุกคน	เป็ีนกำาลังใจให้้ทุุกทุ่าน	ในการปีรับตัวให้้เข้ากับสุถึานการณ์์ทีุ�ยากลำาบาก
นี�	และสุามารถึผา่นพ้นมันไปีด้ีวยกัน	อยา่งไรกต็าม	ผมไดีเ้ห็้นข้อดีีของการใช้ีระบบการปีระชีมุ
ออนไลน์	 จากทีุ�ได้ีเห็้นสุมาชิีกสุ่งต่อข้อม้ลต่างๆ	 ผ่านทุาง	 Line	 Open	 Chat	 ของศ้นย์																		
โรตารีฯ	ก็คือการทีุ�เราสุามารถึเข้าร่วมการปีระชุีมของสุโมสุรทีุ�อย้ห่่้างไกลได้ีโดียไม่มีอุปีสุรรค
ด้ีานระยะทุาง	 รวมถ้ึงการเชิีญ่ผ้้บรรยายพิเศษปีระจำาสัุปีดีาห์้	 ก็ทุำาให้้สุามารถึเชิีญ่บุคคลได้ี
อย่างห้ลากห้ลาย	 และมีความน่าสุนใจมากข้�นเช่ีนกัน	 น่าชืี�นชีมทีุ�ได้ีเห็้นการแลกเปีลี�ยน									
ผ้้บรรยาย	 ผ้้ร้้ระห้ว่างภาคต่าง	 ๆ	 โดียอาศัยข้อดีีของการปีระชุีมแบบออนไลน์นี�	 เราจ้งเห็้น							
ได้ีว่าในอุปีสุรรคย่อมจะมีโอกาสุอย้่เสุมอ	อย้่ทีุ�เราจะเสุาะแสุวงห้ามันอย่างไร

	 มิตรโรแทุเรียนทีุ�รักทุุกทุ่าน	ในปีีโรตารีให้ม่	2564-2565	ห้รือปีี	โริตาร่ิเปล่ี่�ยนช่ีวิิต 
ด้้วิยจิิตบริิการิ นี�	 จะมีการเปีลี�ยนแปีลงต่างๆ	 ทีุ�เกิดีข้�นผ่านการดีำาเนินงานของคณ์ะ
อนุกรรมการต่างๆ	ของศ้นยโ์รตารีในปีระเทุศไทุย	ยกตัวอย่างเช่ีน	คณ์ะกรรมการแปีลเอกสุาร	
ทีุ�กำาลังดีำาเนินการแปีลคำาศัพท์ุโรตารีให้ม่	 และปีรับปีรุงคำาแปีลคำาศัพท์ุโรตารีเดิีมให้้มีความ
ทัุนสุมัยมากยิ�งข้�น	คณ์ะอนุกรรรมการฝ่ัายปีระชีาสัุมพันธ์ีได้ีเพิ�มช่ีองทุางการปีระชีาสัุมพันธ์ี
ข่าวสุารของโรตารีปีระเทุศไทุยในช่ีองทุางให้ม่ๆ	เพิ�มมากข้�น	และนิตยสุารโรตารีปีระเทุศไทุย
ฉับับออนไลน์ในร้ปีแบบแอพพลิเคชัี�น	ก็ใกล้จะเสุร็จสุมบ้รณ์์พร้อมใช้ีงานแล้ว	ผมขอขอบคุณ์
ในความทุุ่มเทุในการทุำางานของคณ์ะอนุกรรมการทุุกชุีดีมา	ณ์	โอกาสุนี�

	 	 	 	 	 ด้ีวยไมตรีจิตแห่้งโรตารี

	 																																																				(วิวัฒน์	ศิริจางคพัฒนา)
	 																																					ผ้้ว่าการภาค	3360	โรตารีสุากล	ปีี	2546-2547
	 																													ปีระธีานคณ์ะกรรมการบริห้ารศ้นย์โรตารีฯ	ปีี	2563-2565
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อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
ประธาน (ภาค 3360)

อผภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
กรรมการแปล (ภาค 3350)

อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
รองประธานคนที่ 1 (ภาค 3330)

อผภ.สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล
รองประธานคนที่ 2 (ภาค 3340)

อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล
รองประธานคนที่ 3 (ภาค 3350)

อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส
กรรมการห้องสมุด (ภาค 3340)

อน.วาณิช โยธาวุธ
บรรณาธิการนิตยสาร (ภาค 3360)

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
กรรมการการเงิน (ภาค 3330)

อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ
เลขานุการ (ภาค 3360)

อผภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี
กรรมการประชาสัมพันธ์ (ภาค 3350)

อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง
ภาค 3330

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์
ภาค 3330

ผวภ.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
ภาค 3340

ผวล.ละออ จินดา
ภาค 3330

อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
ภาค 3330

อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร
ภาค 3340

อผภ.ธงชัย ล้อตระกานนท์
ภาค 3340

ผวภ.ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
ภาค 3350

ผวล.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์
ภาค 3340

อผภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ภาค 3340

อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล
ภาค 3350

อผภ.เจสัน ลิม
ภาค 3350

อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี
ภาค 3360

ผวภ.จิระยุทธ หิรัณยวัฒน์
ภาค 3360

DGE Mitsutaka Iida
ภาค 3350

อผภ.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์
ภาค 3360

ผวล.ศุภลักษณ์ โลหะโชติ
ภาค 3360

PRIP พิชัย รัตตกุล
ประธาน (ภาค 3350)

อผภ.ชัยสิน มณีนันทน์
ภาค 3360

PRID นรเศรษฐ ปัทมานันท์
ภาค 3350

PRID ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
ภาค 3350

อผภ.สมภพ สุขสิงห์
ภาค 3350

อผภ.ชาญชัย วิศิษฏ์กุล
ภาค 3350

อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
ภาค 3330

อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล
ภาค 3340

อผภ.สมภพ ธีระสานต์
ภาค 3330

อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ
ภาค 3360

คณะที่ปรึกษา



มาร่วมมือกัน

SAVE LIVES
สโมสรโรตาร่ศิลปีาคม 

มอบเคุร่�องเขียนและหน้ากากผ้้า พร้อมสอนวิ่ธีใช้ิที�ถูกต้อง 
ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี


