
หน้้ากากอน้ามััย, อุปกรณ์์ป้องกัน้
ตน้เอง, น้ำ�า, น้ำ�ายาฟอกขาว, อาสา
สมััคร, การฝึึกอาชีีพ, ข่าวบน้ส่�อ

ทางสังคมั, อาหาร, เงิน้ทุน้, 
เวชีภััณ์ฑ์์, อุปกรณ์์วินิ้จฉััยโรค, 

เคร่�องช่ีวยหายใจ, ชุีดทดสอบโรค, 
การช่ีวยเหล่ือเจ้าหน้้าที�

สาธารณ์สุข, สบ่่, ผลิืตภััณ์ฑ์์
ทำความัสะอาดม่ัอ, ส่�อทางการ

ศึึกษา........

โรตารี สนองตอบต่อโรคระบาด

นิตยสารรายสองเดือน 
ปีีทีี่� 38 ฉบับทีี่� 196 

กัันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔
September-October2021

English issue



ในฐานะท่ี่�เป็็นโรแที่เร่ยน ข้้าพเจ้้าจ้ะ :

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 ในการประชุีมโรติารี การจัด้งานและ
    การทัำากิจกรรมต่ิางๆ รายงานเหตุิน่าส่งสั่ยใด้ๆ ใน                                                                        
    การคุุกคุาม และช่ีวยทัำาให้ผู้้้รายงานมั�นใจได้้ว่าจะ          
    ไม่ถู้กติอบัโต้ิกลับั

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

ปีระมวลจรรยาบรรณ
ของโรแที่เรียน



สารประธานโรตารีสากล

เรียน ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงทุักท่ัาน

 ผู้มแน่ใจว่าท่ัานกำาลังได้้รับัประส่บัการณ์อันมีคุ่ายิ�งใน                                                                                            
การบัำาเพ็ญประโยชีน์เพ่�อเปลี�ยนชีีวิติ วิธีหน่�งทีั� ท่ัานส่ามารถู
เปลี�ยนแปลงชีีวิติคุนได้้มากทีั�สุ่ด้คุ่อการช่ีวยให้พวกเขาเรียนร้้การอ่าน 
การร้ห้นังส่่อนั�นเปิด้โลกใหเ้รา มันทัำาใหเ้ราได้้รับัข้อม้ลทีั�ดี้ข่�นเกี�ยวกับั
ชีีวิติในชุีมชีนของเราเองและเปิด้มุมมองส่้่วัฒนธรรมอ่�นๆ การอ่านและ
การเขียนช่ีวยเช่ี�อมโยงกับัผู้้้คุนและเป็นอีกวิธีหน่�งในการแส่ด้งคุวามรัก
ต่ิอกัน

 กันยายนเป็นเด่้อนแห่งการศ่ึกษาขั�นพ่�นฐานและการร้้
หนังส่่อของโรติารี การเส่ริมส่ร้างทัักษะการร้้หนังส่่อมีคุวามส่ำาคัุญ
ต่ิอการลด้คุวามยากจน พัฒนาสุ่ขภาพ และส่่งเส่ริมสั่นติิภาพ  อันทีั� 
จริงแล้วถู้านักเรียนทัั�งหมด้ในประเทัศึทีั�มีรายได้้น้อยออกจากโรงเรียน
ไปโด้ยมีทัักษะการอ่านขั�นพ่�นฐานติิด้ตัิว ก็จะส่่งผู้ลให้คุวามยากจน            
ทัั�วโลกมีอัติราลด้น้อยลงอย่างมาก

 หากไม่มีการศ่ึกษา เด็้กทีั�ไม่ร้้หนังส่่อจะโติเป็นผู้้้ใหญ่ทีั�อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้้ ในปัจจุบัันมีประชีากรผู้้้ใหญ่ทัั�วโลกร้อยละ 14 หร่อ 
762 ล้านคุน ขาด้ทัักษะการอ่านและการเขียนขั�นพ่�นฐาน ส่องในส่าม
ของกลุ่มนั�นเป็นผู้้้หญิง ทัักษะการร้้หนังส่่อและพ่�นฐานการคิุด้คุำานวณ
เป็นปัจจัยส่ำาคัุญทีั�จะทัำาให้ได้้รับัทีั�อย้่อาศึัย การด้้แลสุ่ขภาพ และ       
มีงานทัำาทีั�ดี้ข่�นชัี�วชีีวิติ

 โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งส่ำาหรบััเด้ก็ผู้้้หญิงและส่ติร ีการร้ห้นังส่่อ
อาจเป็นเร่�องคุวามเป็นคุวามติาย หากเด็้กหญิงทุักคุนได้้จบัการศ่ึกษา
ระดั้บัชัี�นประถูม การเสี่ยชีีวิติของมารด้าก็จะน้อยลงมาก และเด็้ก
จะมีแนวโน้มอย้่รอด้พ้น 5 ขวบั ถู้าเขาหร่อเธอเกิด้จากแม่ทีั�ส่ามารถู
อ่านหนังส่่อออก การพัฒนาให้เกิด้ผู้ลดี้ต่ิอผู้้้คุนทัั�วโลกให้มากข่�นจะ
เป็นไปได้้ก็ต่ิอเม่�อประเทัศึติ่างๆ ขจัด้อุปส่รรคุในการศึ่กษาส่ำาหรับั                
เด็้กผู้้้หญิง มีข้อพิส้่จน์ทัางเศึรษฐกิจส่ำาหรับัเร่�องนี�ชัีด้เจนว่า ในบัาง
ประเทัศึทีั�การศ่ึกษามุ่งเน้นไปทีั�เด็้กผู้้้ชีาย คุ่าโอกาส่ทัางเศึรษฐกิจทีั�
หายไปมีมากกว่า 1 พันล้านด้อลลาร์ต่ิอปี

 

 
 การส่่งเส่รมิให้ผู้้้คุนมีคุวามแข็งแกร่งโด้ยผู่้านการศึก่ษาเป็น
เป้าหมายหน่�งทีั�โด้ด้เด่้นทีั�สุ่ด้ทีั�เรามีในการเปน็โรแทัเรียน เราไม่จำาเปน็
ต้ิองออกไปส่ำารวจผู้้้คุนทีั�ชีีวิติถู้กจำากัด้เพียงเพราะมีปัญหาในการอ่าน 
และต้ิองพ่�งพาผู้้้อ่�นในการอ่านหนังส่่อ หร่อไม่ส่ามารถูเขียนอะไรได้้
มากไปกว่าช่ี�อของตินเอง

 โด้ยเริ�มต้ินในเด่้อนนี� ขอให้พิจารณาด้้ว่าส่โมส่รของท่ัาน   
จะส่ามารถูทัำาให้ โรตารีเปลีี่�ยนชีีวิิต ด้้วิยจิิตบริการ โด้ยผู่้านการ                                                                                      
เรียนร้้หนังส่่อได้้อย่างไร อาทิั การส่นับัส่นุนองค์ุกรท้ัองถิู�นทีั�มี
โปรแกรมฟรี ส่นับัส่นุนการร้้หนังส่่อของผู้้้ใหญ่ หร่อการเรียนร้้ภาษา
ท้ัองถิู�น หร่อพัฒนาวิชีาชีีพของคุร้โด้ยเน้นทีั�การอ่านและการเขียน 
หร่อเป็นทีั�ปร่กษาด้้านการเรียนร้้ หร่อทัำางานร่วมกับัองค์ุกรใด้องค์ุกร
หน่�ง อย่างองค์ุกรคุวามร่วมม่อระดั้บัโลกเพ่�อการศ่ึกษา (Global 
Partnership for Education) เพ่�อเพิ�มโอกาส่ในการเรียนร้้ส่ำาหรับั
เด็้กทัั�วโลก หาร่อกับัโรงเรียนและห้องส่มุด้ในท้ัองถิู�นด้้ว่าส่โมส่ร
ของท่ัานจะส่นับัส่นุนโปรแกรมทีั�มีอย้่แล้วดั้งกล่าวหร่อช่ีวยส่ร้าง                  
โปรแกรมใหม่ๆ ซ่ึ่�งเป็นทีั�ต้ิองการในชุีมชีนได้้อย่างไร

 ในอินเดี้ย โคุรงการ TEACH ซ่ึ่�งเป็นคุวามร่วมม่อทีั�ได้้รับั
คุวามส่ำาเร็จระหว่างส่โมส่รโรติารีในประเทัศึและรัฐบัาลได้้แส่ด้งให้
เห็นถู่งวิธีการเพิ�มคุวามพยายามอย่างมากในด้้านการเรียนร้้หนังส่่อ
เพ่�อเข้าถู่งเด็้กหลายล้านคุน และในชี่วงเวลาทีั�โรงเรียนทัั�วประเทัศึ
อินเดี้ยถู้กปิด้เน่�องจากการระบัาด้ของโคุวิด้-19 นั�น โปรแกรมเส่ริม
การเรียนแบับัอี-เลิร์นนิ�ง ส่ามารถูเข้าถู่งเด็้กมากกว่า 100 ล้านคุนโด้ย
ผู่้านทัางโทัรทััศึน์แห่งชีาติิ

 การร้้หนังส่่อเป็นก้าวแรกของการพ้นจากคุวามยากจน      
ดั้งทีั� มะลาละห ์ยซั้ึ่ฟไซึ่ เจ้าชีองรางวลัโนเบัล ได้้กลา่วว่า “เด็้กหน่�งคุน    
คุร้หน่�งคุน หนังส่่อหน่�งเล่ม และปากกาหน่�งด้้าม ส่ามารถูเปลี�ยนโลก
ได้้”

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชคกัาร์ เมห์์ตา กัันยายน ๒๕๖๔
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ส่วัส่ดี้ ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงทีั�รัก

 เราผู่้านมาแล้วหน่�งไติรมาส่ของปีโรติารี ผู้มแน่ใจว่าพวกท่ัานกำาลังช่ีวยโรติารี
ให้เติิบัโติใหญ่ข่�นและทัำาได้้มากข่�น และหวังว่าท่ัานก็ได้้ทัำาในส่่วนของท่ัานแล้วเกี�ยวกับั
โคุรงการหน่�งคุนนำามาหน่�งคุน โด้ยแนะนำาคุนหน่�งคุนให้ร้้จักกับัโรติารี
 ท่ัานเคุยน่กถู่งเม่�อคุรั�งท่ัานมาเป็นโรแทัเรียนในช่ีวงแรกๆ ได้้ไหม? ผู้มเองน่กถู่ง
อย้่บ่ัอยๆ — เพราะช่ีวงเวลานั�นเป็นเวลาทีั�ได้้คุ้นพบัพลังแห่งการบัริการทีั�หล่อหลอมเป็น
ตัิวผู้มในวันนี� เม่�อผู้มเข้ามาอย้ใ่นส่โมส่รโรติารี พวกเราได้้ทุ่ัมเทัอย่างหนักมุ่งไปทีั�ชุีมชีนใน
ชีนบัทัของอินเดี้ย ทีั�ซ่ึ่�งผู้้้คุนอาศัึยอย้่ไม่มีห้องสุ่ขา ใช้ีนำ�าด่้�มจากบ่ัอเดี้ยวกันกับัทีั�พวกเขา
อาบันำ�า และส่่งล้กๆ เรียนหนังส่่อกลางแจ้งใต้ิต้ินไม้ ผู้้้ให้บัริการด้้านสุ่ขภาพทีั�ใกล้ทีั�สุ่ด้อย้่
ห่างไกลหลายไมล์ ซ่ึ่�งการบัริการก็ไม่เพียงพอ แต่ิหลังจากทีั�ส่โมส่รโรติารีได้้ด้ำาเนินโคุรงการ
บัำาเพ็ญประโยชีน์บัางโคุรงการก็ทัำาให้หม่้บ้ัานมีห้องสุ่ขา มีนำ�าด่้�มส่ะอาด้ มีห้องเรียนส่ำาหรับั
เด็้ก และอย้ใ่กล้ศ้ึนย์สุ่ขภาพ

 โรติารีได้้จุด้ประกายไฟในตัิวผู้ม ทัำาให้ผู้มมองข้ามตัิวเองและรักเพ่�อนมนุษย์  
ทัำาให้การบัริการเป็นวิถีูชีีวิติและทัำาให้ผู้มมีหลักการนำาทัางซ่ึ่�งผู้มยังคุงย่ด้ถู่ออย้่ นั�นคุ่อ                     
การให้บัริการคุ่อคุ่าเช่ีาทีั�ผู้มจ่ายส่ำาหรับัพ่�นทีั�ทีั�ผู้มคุรอบัคุรองบันโลก
 หากท่ัานมีคุวามร้้ส่่กว่าต้ิองจุด้ประกายไฟแห่งการบัริการในตัิวท่ัานหร่อกับัส่โมส่ร
ของท่ัานใหม่อีกคุรั�ง เด่้อนตุิลาคุมซ่ึ่�งเป็นเด่้อนแห่งการพัฒนาเศึรษฐกิจชุีมชีนจะเป็นเวลาทีั�ดี้
ทีั�จะทัำา เม่�อเราทัำางานเพ่�อทีั�จะพัฒนาชีีวิติของผู้้้คุนในชุีมชีนทีั�ด้้อยโอกาส่ เช่ีนผู่้านโคุรงการ
ทีั�ให้การฝึึกอบัรมด้้านอาชีีพและการเข้าถู่งแหล่งทัางการเงิน เราจะช่ีวยส่ร้างและส่่งเส่ริม
คุวามเติิบัโติของเศึรษฐกิจในท้ัองถิู�นได้้อย่างยั�งย่น
 การต้ิองการคุวามช่ีวยเหล่อนั�นมีมาก ติามข้อม้ลขององค์ุการส่หประชีาชีาติิ             
ร้อยละ 9 ของประชีากรโลก นั�นคุ่อ 700 ล้านคุน ซ่ึ่�งส่่วนใหญ่อย้่ในประเทัศึทีั�ตัิ�งอย้่ทัาง     
ติอนใต้ิของทัะเลทัรายซึ่าฮารา ทัวีปอาฟริกา มีรายได้้น้อยกว่า 1.90 ด้อลลาร์ต่ิอวัน แต่ิด้้วย
การส่นับัส่นุนการพัฒนาชุีมชีนทีั�เข้มแข็งและรวมถู่งผู้้้ประกอบัการ เราส่ามารถูชี่วยพัฒนา
ส่ภาพคุวามเป็นอย้่ให้กับัผู้้้คุนในภ้มิภาคุนั�นและทีั�อ่�นๆ ได้้
 ส่โมส่รของท่ัานส่ามารถูส่่งเส่ริมการพัฒนาเศึรษฐกิจในชุีมชีนของท่ัานเองได้้ด้้วย
การเพิ�มโอกาส่การฝึึกอบัรมด้้านอาชีีพผู่้านโรงเรียนในท้ัองถิู�นและวิทัยาลัยในชุีมชีน โด้ย
ร่วมม่อกับัผู้้้ปล่อยเงินก้้ปรับัปรุงการเข้าถู่งบัริการทัางการเงิน หร่อทัำางานร่วมกับัองค์ุกร                
ไม่แส่วงหาผู้ลกำาไรทีั�จัด้หาทัรัพยากรให้กับัผู้้้ประกอบัการและเช่ี�อมโยงกับัธุรกิจชุีมชีน
 แน่นอนว่าการพัฒนาชุีมชีนให้เข้มแข็งนั�นเป็นไปไม่ได้้หากไม่มีส่าธารณสุ่ขทีั�ดี้            
ในวันทีั� 24 ตุิลาคุม วันโปลิโอโลก เราจะเฉลิมฉลองคุวามก้าวหน้าอันยิ�งใหญ่ของเราในการ
ด้ำาเนินการเพ่�อขจัด้โปลิโอให้หมด้ไป แต่ิเราก็ร้้ว่าการต่ิอส้่้นั�นยังไม่จบั เรายังต้ิองการคุวาม
ช่ีวยเหล่อจากท่ัานในการหาทุันและส่ร้างคุวามติระหนักเพ่�อให้แน่ใจว่าเด็้กทุักคุนได้้รับั
วัคุซีึ่นป้องกันโรคุโปลิโอ โปรด้อยา่ล่มกระตุ้ินส่โมส่รของท่ัานในวันส่ำาคัุญนั�นและส่นับัส่นุนให้                                                
พวกเขาบัริจาคุทีั�เว็บัไซึ่ต์ิ endpolio.org/world-polio-day
 การบัริการได้้ให้สิ่�งทีั�มีคุุณคุ่ากับัผู้มมาติลอด้ชีีวิติ ผู้มร้้ว่าพวกท่ัานหลายคุนก็เช่ีน
เดี้ยวกัน เข้าร่วมเด่้อนนี�กับัผู้มในการเป็นผู้้้เช่ีาทีั�ด้ีบันโลกของเราด้้วยการช่ีวยเหล่อผู้้้อ่�นให้
พวกเขาและชุีมชีนของพวกเขาดี้ข่�น มาร่วมกัน เปลีี่�ยนชีีวิิต ด้้วิยจิิตบริการ
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หากคุุณม่ีคุวามีฝััน คุุณก็สามีารถที่ำาได้้

 มะลาละห์ ยซั้ึ่ฟไซึ่ เป็นเด็้กส่าวนักเคุล่�อนไหวชีาวปากีส่ถูานทีั�ต่ิอส้้่เพ่�อการศ่ึกษาของ
เด็้กผู้้้หญิงและส่ติรี ติอนเป็นวัยรุ่น มะลาละห์ซ่ึ่�งโลกร้้จักเธอในช่ี�อจริง กล้าพ้ด้เรียกร้องสิ่ทัธิ
ของเด้็กผู้้้หญิงในการเรียน แต่ิกลุ่มหัวรุนแรงในประเทัศึไม่เห็นด้้วยกับัเธอ และเธอถู้กม่อปืน
ติาลีบัันยิงระหว่างทัางกลับับ้ัานจากโรงเรียน
 แต่ิการลอบัสั่งหารนั�นไม่ส่ามารถูหยุด้ยั�งเธอได้้ แต่ิกลับัยิ�งทัำาให้เธอมีคุวาม
มุ่งมั�นมากข่�น ทัันทีัทีั�เธอฟื�นตัิวจากการบัาด้เจ็บั เธอก็กลับัมาทัำาภารกิจเคุล่�อนไหวด้้าน                             
การศึ่กษาติ่อ ปัจจุบัันกองทัุนมะลาละห์ได้้ให้การส่นับัส่นุนการศึ่กษาผู่้านโคุรงการติ่างๆ         
ทัั�วโลก
 มะลาละห์ไม่เพียงเป็นแรงบัันด้าลใจของส่มาชิีกโรติารี แต่ิเรายังมีบัางสิ่�งบัางอย่างทีั�
เหม่อนกัน คุ่อ มีแรงผู้ลักดั้นทีั�ต้ิองการทัำาในสิ่�งทีั�ถู้กต้ิอง มีคุวามรักในการเรียนร้้หนังส่่อ และมี
พลังทีั�จะเปลี�ยนคุวามฝัึนให้กลายเป็นคุวามจริง
 คุติิประจำาใจอย่างหน่�งของผู้มคุ่อ หากคุุณมีคุวามฝัึน คุุณก็ส่ามารถูทัำาได้้ คุติินี�นำามา
ใช้ีได้้กับัทุักเร่�องทีั�โรแทัเรียนทัำา โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งกับัม้ลนิธิโรติารี เราจะทัำาคุวามฝึนัของเราให้
เป็นจริงจนได้้
 เหม่อนกับัมะลาละห์ เราร้้ว่าการร้้หนังส่่อส่ำาหรับัหลายๆ คุนแล้วมันเป็นก้าวแรกทีั�
ทัำาให้พ้นจากคุวามยากจน ในการทัำาคุวามคุิด้ของเราให้เป็นจริง ก่อนอ่�นเราติ้องเข้าใจชุีมชีน
และปัญหาเฉพาะของส่มาชีกิ จากนั�นจ่งส่ร้างคุวามร่วมม่อกับัพวกเขา แลว้ต่ิอไปก็รวมพลังกับั
คุนอ่�น — แลกเปลี�ยนคุวามคิุด้เห็นกับัส่โมส่รในภาคุอ่�นๆ และทัำางานกับัผู้้้คุนและองค์ุกรนอก
โรติารี
 หนทัางแกปั้ญหาของเราในร้ปของทันุส่นับัส่นนุระดั้บัภาคุหร่อระด้บััโลกจะมกีารปรบัั
ให้เหมาะส่มกับัชุีมชีนนั�นๆ และเม่�อมันเป็นทุันส่นับัส่นุนของโรติารีแล้ว คุุณเช่ี�อได้้เลยว่ามันจะ
ถู้กวางแผู้นอย่างดี้ มีกลยุทัธ์ในการทัำาและทีั�ส่ำาคัุญทีั�สุ่ด้คุ่อ มีคุวามยั�งย่น ทีั�เราต้ิองการมอบั                                                                                                           
การร้ห้นังส่่อนั�นไม่ใช่ีเป็นเพียงการบัรจิาคุหนังส่่อคุรั�งเดี้ยว แติเ่ป็นการวางแผู้นเพ่�อเปลี�ยนแปลง
ชุีมชีนเม่�อเวลาผู่้านไป 
 หลายปีทีั�ผู่้านมา ผู้มได้้เห็นคุวามพยายามในการทัำาเร่�องการเรียนร้้หนังส่่อนับัไม่ถู้วน
ในโรติารี นับัตัิ�งแต่ิโคุรงการวาระแห่งชีาติิลงไปถู่งโคุรงการในท้ัองถิู�น เม่�อเกิด้การระบัาด้ใหญ่
ของโรคุโคุวิด้-19 ทัั�วโลกในปีทีั�แล้ว หลายส่โมส่รได้้ด้ำาเนินการช่ีวยเหล่อชุีมชีนให้ปรับัเปลี�ยน
เป็นการเรียนหนังส่่อทัางออนไลน์ รวมถู่งการจัด้หาคุอมพิวเติอร์แล็ปท็ัอป การแก้ปัญหา
ของโรติารีนั�นไม่มีวันหมด้ พร้อมกับัอาส่าส่มัคุรของเราก็ไม่ร้้จักเหน็ด้เหน่�อย และถู้าร้้ว่าเป็น          
โรแทัเรียนแล้ว ผู้มร้้ว่าการส่ร้างแนวทัางแก้ไขกำาลังจะมีมากข่�นอีก แม้ในขณะทีั�ผู้มเขียนส่ารนี�
 คุวามกระต่ิอร่อร้นของโรติารีในการทัำาโคุรงการการร้้หนังส่่อและโคุรงการเกี�ยวกับั
การศ่ึกษานั�นเป็นทีั�ร้้กันดี้ เช่ีนเดี้ยวกับัคุวามมุ่งมั�นทีั�จะทัำาให้มันเป็นจริง และคุุณเป็นส่่วนส่ำาคัุญ
โด้ยผู่้านโรติารีในการช่ีวยเหล่อผู้้้คุนให้ก้าวออกจากการไม่ร้้หนังส่่อ พ้นจากคุวามยากจน และ
ไปส่้่สิ่�งทีั�ดี้กว่า จำาไว้ว่า ถู้าคุุณมีคุวามฝัึน คุุณก็ส่ามารถูทัำาได้้ เหม่อนกับัมะลาละห์เช่ีนกัน
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ลุุกข้้�นส้้กับคุวามีท้ี่าที่าย

 เม่�อโรติารีกล้าก้าวไล่ติามคุวามฝัึนของโลกทีั�ปราศึจากโรคุโปลิโอ เราทัราบัดี้ว่า         
คุวามฝึันของเรานั�นไม่ใช่ีเร่�องง่าย แต่ิตัิ�งแต่ิปี พ.ศึ.2531 (คุ.ศึ.1988) ในการทัำางานร่วมกับั
พันธมิติรของเรา เราได้้ทัำาให้จำานวนผู้้้ป่วยทัั�วโลกลด้ลงถู่งร้อยละ 99.9 
 อย่างไรก็ติาม มันยังไม่จบัจนกว่ามันจะหมด้ไป มันต้ิองมีกำาลังใจ เรายังต้ิองหา
เงินและต้ิองกด้ดั้นต่ิอไปจนกว่าการต่ิอส้้่คุรั�งนี�จะสิ่�นสุ่ด้ และไม่มีเด็้กคุนใด้ต้ิองประส่บักับั               
ผู้ลร้ายแรงของโรคุโปลิโออีกต่ิอไป
 เน่�องในโอกาส่วันโปลิโอโลก 24 ตุิลาคุม เรามีกำาลังใจทีั�จะด้ำาเนินการต่ิอ เราได้้ส่ร้าง
โอกาส่หน่�งเดี้ยวทีั�ส่ามารถูยับัยั�งการแพร่เช่ี�อโด้ยทัำาให้อัติราการแพร่ระบัาด้ของไวรัส่โปลิโอใน
อัฟกานสิ่ถูานและปากสี่ถูานลด้ติำ�าลงในปจัจุบััน นอกจากนี�เรายงัมีแผู้นยทุัธศึาส่ติรแ์ละวคัุซีึ่น
ตัิวใหม่ทีั�จะส่นับัส่นุนคุวามพยายามของเราในการกำาจัด้โรคุ
 เพ่�อกำาจัด้ไวรัส่โปลิโอส่ายพันธ์ุธรรมชีาติิ และ หยุด้การระบัาด้ของเช่ี�อไวรัส่
โปลิโอส่ายพันธ์ุวัคุซีึ่นทีั�กลายพันธ์ุถู่ายทัอด้หมุนเวียนอย้่ในกลุ่มประชีาชีนทีั�มีภ้มิคุุ้มกันติำ�า 
(cVDPV) แผู้นยทุัธศึาส่ติร์ใหม่ของโคุรงการกำาจัด้โปลิโอทัั�วโลกจ่งเน้นทีั�ประเด็้นส่ำาคัุญๆ ได้้แก่                                                                                                               
การส่นับัส่นุนด้้านการเม่อง เพ่�อส่ร้างคุวามเร่งด่้วนและคุวามส่ำาน่กในคุวามรับัผิู้ด้ชีอบั
ในประเทัศึทีั�มีการระบัาด้ของโรคุเฉพาะถิู�น การมีส่่วนร่วมทีั�ดี้กับัชุีมชีนทีั�มีคุวามเสี่�ยงส้่ง                        
การปรับัปรุงการด้ำาเนินงานและการเฝ้ึาระวังโรคุโปลิโอ และการผู้นวกการส่ร้างภ้มิคุุ้มกันโรคุ
โปลิโอในโปรแกรมด้้านสุ่ขภาพในวงกว้าง 
 ติามยุทัธศึาส่ติร์ใหม่ โรติารีและพันธมิติรจะใช้ีเคุร่�องม่อใหม่ทีั�เป็นวัคุซีึ่นป้องกัน
โรคุโปลิโอชีนิด้หยอด้ทัางปาก (nOPV2) เพ่�อรับัม่อกับัการระบัาด้ของไวรัส่โปลิโอส่ายพันธ์ุ 2 
(cVDPV) วัคุซีึ่นตัิวใหม่นี�ถู้กนำาไปใช้ีในประเทัศึต่ิางๆ ติามรายช่ี�อทีั�เพิ�มข่�น และเป็นการพัฒนา
ทีั�มีแนวโน้มดี้ในการคุ้นพบัวิธีการยุติิโรคุโปลิโอแบับัทีัเดี้ยวจบั
 อย่างไรก็ติาม ยังมีงานอีกมากทีั�ต้ิองทัำา โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง เราจำาเป็นต้ิองรักษา        
เป้าหมายอย่างแน่วแน่เม่�อเผู้ชิีญกับัเหตุิการณ์ทีั�เกิด้ข่�นใหม่ในอัฟกานิส่ถูาน ในฐานะองค์ุกร
ทีั�ไม่เกี�ยวข้องกับัการเม่อง โรติารีจะยังคุงทัำางานทีั�จำาเป็นเพ่�อปกป้องสุ่ขภาพของเด็้กในทุักทีั�
 แม้ว่าหลังจากทีั�เราได้้ทัำาคุวามกา้วหน้าทุักอย่าง ในการต่ิอส้้่ทีั�ยาวนานหลายทัศึวรรษ 
สิ่�งทีั�แย่ทีั�สุ่ด้ทีั�เราทัำาคุ่อเรากลับัชีะล่าใจ ดั้งนั�น ท่ัานถู่งได้้เข้ามาอย้่ทีั�นี�
  เรามาส่ร้างคุวามติระหนักร้้เกี�ยวกับับัทับัาทัของโรติารีในการขจัด้โปลิโอ และเพิ�ม
คุวามมุ่งมั�นของเราเป็นส่องเท่ัาและหาเงินเพิ�มอีก 50 ล้านด้อลลาร์ในแต่ิละปีส่ำาหรับัโรคุโปลิโอ 
โปรด้ระล่กว่า เน่�องจากม้ลนิธิบิัลและเมลินด้า เกทัส์่ ทัำาให้การบัริจาคุใด้ๆ ของท่ัานหร่อส่โมส่ร
โรติารีหร่อส่โมส่รโรทัาแรคุท์ัจะได้้รับัการส่มทับัเป็น 2 เท่ัา
 ในโรติารี เม่�อเรามีคุวามฝัึน เราเดิ้นติามหลังคุวามฝัึนทุักๆ เร่�องทีั�เราส่ามารถูมีได้้                                                                                                                      
เราได้้ต่ิอส้้่กับัคุวามท้ัาทัายมาติลอด้ และติอนนี�การลุกข่�นอีกคุรั�งด้้วยคุวามกล้าหาญเพ่�อ
เอาชีนะโรคุโปลิโอมีคุวามส่ำาคัุญยิ�งกว่าคุรั�งใด้ๆ

จอห์น เจิร์ม
ประธานกรรมการม้ลนิธิ

จอห์์น เจิร์ม ตุลาคม ๒๕๖๔

ผู้้�แปีล/เรียบเรียง อน.ศรีฟ้้า ศิริอุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีกัรุงเที่พรัชดาภิิเษกั



อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

บที่บรรณาธิกัาร

Disruptive หร่อ 
Disruption ? ทัมิฬนาฑู้

มวลมิติรโรแทัเรียนทัุกทั่านคุรับั
 
 ประภาคุารโด้มสี่แด้ง ตัิ� งติระหง่าน        
มองเห็นเด่้นเป็นส่ง่า อย้่ท่ัามกลางเม่องโบัราณ  
มรด้กโลก มหาปาลีบุัรัม ส่ถูานทีั�ตัิ�งบันโขด้หิน
ธรรมชีาติิ  เป็นชัียภ้มิทีั�เหมาะส่มส่ำาหรับัส่่งสั่ญญาณ
ไฟให้กับัการสั่ญจรทัางทัะเลโด้ยรอบับัริเวณนี�
 เชีนไนหร่อมัทัราส่เดิ้ม เป็นเม่องหลวง
ของแคุว้นทัมิฬนาฑู้ ประเทัศึอินเดี้ย จากทัำาเลทีั�ตัิ�ง
ทีั�อย้่ปลายคุาบัส่มุทัรเบังกอล ได้้ทัำาให้เม่องนี�เป็น
ศ้ึนย์กลางการติิด้ติ่อคุ้าขายแลกเปลี�ยนสิ่นคุ้ามาแต่ิ
โบัราณกาลนับัพันปี และในขณะเด้ยีวกันก็เป็นแหล่ง
ส่่งออกทีั�ส่ำาคัุญของอารยธรรม ศิึลปวัฒนธรรม ทีั�มี
ต้ินกำาเนดิ้จากชีมพ้ทัวปีได้้ขจรขจายไปทัั�วโด้ยเฉพาะ 
อุษาคุเนย์ของเรา
 ประภาคุารนี�  เพิ� ง ก่อส่ร้างข่�นในติ้น
ศึติวรรษทีั� 20 นี�เอง แต่ิโขด้หินทีั�ใกล้ๆ กัน มีเทัวาลัย
ทีั�เช่ี�อว่าใช้ีก่อกองไฟเพ่�อส่่งสั่ญญาณให้ชีาวประมง
หร่อนักเดิ้นเร่อให้ระมัด้ระวังกองหินโส่โคุรกมานับั
พันปี จ่งถู่อได้้ว่าเป็นประภาคุารทีั�เก่าแก่ทีั�สุ่ด้ในโลก 
 ปัจ จุ บัันประภาคุารใหม่พ ร้อมด้้วย
เทัคุโนโลยีถู้กส่ร้างข่�นทีั�หาด้มารีนา กลางเม่อง        
เชีนไน ส่่วนประภาคุารนี�ก็กลายเปน็แหลง่ท่ัองเทีั�ยว 
และส่ถูานทีั�ชีมทััศึนียภาพเม่องมรด้กโลกจากมุมส้่ง
 การเปลี�ยนแปลง ปรับัปรุง เพ่�อให้ได้้
ประโยชีน์ส่้งสุ่ด้ ด้ำาเนินมาทัุกยุคุทัุกส่มัย
 ในยุคุนี� ยุคุแห่งการ Disruption หร่อ ยุคุ
แห่งการร่�อทัำาลาย ซ่ึ่�งมีต้ินเหตุิจากเทัคุโนโลยี เป็น
จุด้ส่ำาคัุญ ยิ�งได้้ผู้นวกเข้ากับัโรคุระบัาด้โคุวิด้-19 มา
ซึ่ำ�าเติิม ยิ�งทัำาให้อัติราเร่งของการเปลี�ยนแปลงทัวีคุ้ณ
 การปรับัติัว ให้ส่อด้คุล้องกับัยุคุส่มัย และ
ทัันกับัเวลาจ่งเป็นส่ิ�งจำาเป็น
 “Fresh Way to connect” และ 
“Rotary response to the pandemic” เป็น
หัวข้อทีั�แส่ด้งให้เห็นถู่ง การส่นองติอบัขององคุ์กร 
กบััวกิฤติทิัี�เกิด้ข่�น และในขณะเด้ยีวกนักห็าแนวทัาง
ทัี�จะด้ำาเนินติ่อไปในวันข้างหน้า 
 เป็นก้าวส่ำาคุญัของพวกเราทักุคุน ทัี�จะร่วม
ฝึ่าฟันชี่วงเวลาทัี�วิกฤติินี�ไปด้้วยกัน
  

  ด้้วยไมติรีจิติแห่งโรติารี
  อน.วาณิชี โยธาวุธ

บัรรณาธิการบัริหาร
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สนเที่ศโรตารี
อน.ปีรีชา กัลิ�นแกั�ว สโมสรโรตารีพระนคร ภิาพลักัษณ์โรตารี

ประธานคณะกรรมการ
ภาพลัักษณ์แลัะการส่ื่�อสื่าร
สื่าธารณะ โรตารีภาค 3350 
ปี 2563-2566

 โรติารีคุ่ออะไร เหม่อนคุำาถูามง่ายๆ นี�จะมีหลากหลาย        
คุำาติอบั ทัั�งนี�ข่�นอย้่กับัคุนทีั�คุุณถูาม การรณรงค์ุส่่งเส่ริมภาพลักษณ์
โรติารีแนวใหม่นี�ก็เช่ีนเดี้ยวกัน มุ่งจะให้คุำาติอบัเรียบัง่าย ชัีด้เจน 
ส่มำ�าเส่มอ และรวมโรแทัเรียนให้อย้ใ่นแนวเดี้ยวกัน บัอกเล่าเร่�องราว 
- แส่ด้ง - ให้โลกเห็นว่าเราคุ่อ คุนทัำาจริง
 แม้ส่าธารณชีนจะร้้จักช่ี�อของเรา แต่ิจากการส่ำารวจบัอกเรา
ว่าเขาไม่ได้้เข้าใจโรติารีอย่างแท้ัจริง ไม่ร้้ว่าเราเป็นอย่างไร หร่อทัำาอะไร
ในชุีมชีนท้ัองถิู�นบ้ัาง และส่่วนใหญ่ของผู้้้ติอบัแบับัส่ำารวจบัอกว่า        
ไม่ร้้ว่ามีส่โมส่รโรติารีอย้ใ่นชุีมชีนของเขา
 จ่งข่�นอย้ก่บััพวกเรา ทีั�จะเลา่เร่�องราวโรติาร ีการรณรงคุภ์าพ
ลักษณ์คุนทัำาจริง (People of Action) มุ่งมั�นทีั�จะนำาโรติารใีห้ปรากฏิ
แก่ผู้้้คุนทีั�ไม่ร้้จักเรา ด้้วยการแส่ด้งว่า โรแทัเรียน คุนทัำาจริงนั�น คุ่อ
บัรรด้าผู้้้นำาทีั�มาร่วมกันทัำาสิ่�งทีั�ดี้ๆ ในชุีมชีน ร่วมส่ร้างแรงบัันด้าลใจ 
ปรับัปรุงพัฒนา เช่ี�อมโยงสิ่�งดี้ๆ ทีั�ทัำาให้เกิด้ข่�นได้้ การรณรงค์ุนี�จะ
ผู้้กมัด้และเป็นแรงบัันด้าลใจให้ส่มาชิีกปัจจุบัันและผู้้้มุ่งหวัง เฉกเช่ีน
เดี้ยวกันกับัผู้้้บัริจาคุ อาส่าส่มัคุรผู้้้มีส่่วนร่วม รวมทัั�งผู้้้ทีั�ให้การ
ส่นับัส่นุน
 เพ่�อให้การส่่งเส่ริมภาพลักษณ์โรติารีเกิด้ผู้ลกระทับัเชิีงบัวก
อย่างกว้างขวางในทัั�ง 4 ภาคุ (ภาคุ 3330, 3340, 3350 และ 3360) 
ให้ทุักชุีมชีนได้้ร้้จักโรติารีอย่างถู้กต้ิองติามคุวามเป็นจริงว่า โรติารี คุ่อ
คุนทัำาจริง หร่อ People of Action นั�นคุ่อใคุร ได้้ทัำาอะไรดี้ๆ ให้แก่
ชุีมชีนของเขา และได้้ช่ีวยเปลี�ยนชีีวิติคุนในชุีมชีนให้ดี้ข่�นอย่างไร
 จ่งขอเชิีญชีวนมวลมิติรโรแทัเรียนร่วมกันรณรงค์ุ ‘People 
of Action - คุนทัำาจริง’ Global Campaign ของโรติาร ีโด้ยให้ส่โมส่ร

จัด้กิจกรรมบัำาเพ็ญประโยชีน์พร้อมกันทัั�งประเทัศึ ในวันอาทิัติย์ทีั�        
12 ธันวาคุม 2021 (POA 12.12.21) และส่่งภาพโปส่เติอร์และคุลิป
วีดิ้โอชิีงรางวัลของ Region 12 โซึ่น 10B และ C โด้ยกำาหนด้ให้ส่่ง
ภาพโปส่เติอร์ภายในวันทีั� 31 ธันวาคุม 2021 และส่่งวิดี้โอภายใน          
วันทีั� 31 มกราคุม 2022 อีกทัั�งร่วมเป็นส่่วนหน่�งของภาพประวติัิศึาส่ติร์
เทัคุนิคุโมเส่คุ โด้ยส่่งภาพเซึ่ลฟี�ตินเองส่วมเส่่�อ POA ให้ทีัมงานในเวลา
ทีั�กำาหนด้
 งานรณรงค์ุส่่งเส่ริมภาพลักษณ์ People of Action ของ
เราทัั�ง 4 ภาคุคุรั�งนี� จะเพิ�มพ้นผู้ลกระทับั ขยายการเข้าถู่ง ส่่งเส่ริม
การมีส่่วนร่วม และช่ีวยเพิ�มขีด้คุวามส่ามารถูในการปรับัตัิวของพวก
เราโรติารีทัั�ง 4 ภาคุ ส่อด้คุล้องกับักลยุทัธ์ส่ำาคัุญ 4 ประการของ 
Rotary Action Plan
 ด้้วยภาพลักษณ์ทีั�ดี้ แบัรนด์้โรติารีทีั�แข็งแกร่ง จะช่ีวยให้มี
อาส่าส่มัคุรมาร่วมกิจกรรมกับัเรามากข่�น มีผู้้้ส่นใจบัริจาคุเงินร่วม     
ในโคุรงการของเราเพิ�มข่�น และจะด่้งด้้ด้ให้มีผู้้้ส่นใจอยากเข้ามาเป็น
ส่มาชิีกโรติารี
 พวกเราโรแทัเรียนทัั�ง 4 ภาคุ ใน 5 ประเทัศึ CLMVT กำาลัง
จะช่ีวยกันเขียนประวัติิศึาส่ติรแ์ห่งการร่วมม่อระหวา่งกันแบับัทีั�ไม่เคุย
มีมาก่อน ทีั�พวกเราจะพร้อมใจกันในวันอาทิัติย์ทีั� 12 ธันวาคุม ปีนี� 
ส่โมส่รโรติารีทุักส่โมส่รจะจัด้กิจกรรมโรติารีพร้อมๆ กันเพ่�อให้ชุีมชีน
ต่ิางๆ ในทัั�ง 4 ภาคุได้้รับัร้้ และติระหนักว่าโรติารีเรา คุ่อ People of 
Action หร่อ คุนทัำาจริง และโรแทัเรียนทุักคุนได้้ช่ีวยกันทัำาให้ปีนี�เป็น
ปีทีั� “โรตารีเปลีี่�ยนชีีวิิต ด้้วิยจิิตบริการ”



ในโลกัของกัารเปีลี�ยนแปีลง
 ในช่ีวงเวลาเก่อบัส่องปีทีั�ทุักคุนในโลกต่ิางอย้กั่บั COVID-19 
ด้้วยทััศึนคุติิทีั�แติกติา่งกัน มีหลายคุนทีั�ต้ิองจากไป ทิั�งบัทัเรียนมากมาย
ให้กับัคุนทีั�เหล่อ อีกหลายคุนยังดิ้�นรนต่ิอไป อีกทัั�งด้้วยวิธีการเดิ้ม       
และวิธีการใหม่ทีั�แต่ิละคุนจะคิุด้ข่�นได้้ว่าน่าจะเป็นหนทัางทีั�ดี้ทีั�สุ่ด้       
อีกหลายคุนพล่ามแล้วพล่ามอีก ด้้วยเร่�องทีั�ตินส่รรค์ุส่ร้างข่�นและเหมา
เอาว่าเป็นคุวามจริง กระหยิ�มยิ�มย่องว่าข่าวปลอมทีั�ตินเองส่ร้างข่�น 
และกระจายไปนั�นมีผู้ลด้ีเหล่อหลาย จนหลงไปว่าเป็นคุวามฉลาด้         
ลำ�าล่ก ในขณะทีั�บัางคุนนิ�งเงียบั คิุด้คุำาน่งหลายเร่�องในส่มอง 
 ในช่ีวงอย้บ้่ัาน มีเวลา คุงมีโรแทัเรียนหลายคุนทีั�เป็นนักอ่าน 
ดิ้ฉันอยากแนะนำาหนังส่่อเก่าแก่แต่ิใช้ีได้้ดี้ ในห้วงเวลาของการ
เปลี�ยนแปลง “ใคุรเอาเนยแข็้งข้องฉัันไป็” เขียนโด้ย คุุณหมอ               
ส่เปนเซึ่อร์ จอห์นสั่น แปลโด้ย ด้ร.ส่่บัศัึกดิ้� ศิึริจรรยา
 มีตัิวละคุร 4 ตัิว ส่องตัิวแรกเป็นหน้ช่ี�อ ส่นิฟกับัส่เคุอร์รี�       
อีก 2 ตัิวเป็นมนุษย์จิ�ว ช่ี�อ เฮ็มกับัฮอว์ ในทุักวันหน้และมนุษย์จิ�วต่ิาง
ใช้ีเวลาในเขาวงกติ มองหาเนยแข็งทีั�พวกเขาช่ี�นชีอบั หน้มีส่มอง
ธรรมด้าแบับัส่ตัิว์ทีั�ใช้ีฟันแทัะ แต่ิมีสั่ญชีาติญาณดี้ ไม่ได้้วิเคุราะห์อะไร
มากมายนัก ไม่ถู้กถู่วงด้้วยคุวามเช่ี�อทีั�ซัึ่บัซ้ึ่อน ทุักวันจะวิ�งไปใน         
เขาวงกติ ลองผิู้ด้ลองถู้ก วิ�งชีนกำาแพงก็หลายคุรั�ง เจอทัางตัินก็บั่อย 
เม่�อเจอเนยแข็งทีั�ส่ถูานี น ก็มีกินอย่างต่ิอเน่�อง เม่�อหมด้ไปก็วิ�งหา     
เนยแข็งก้อนใหม่
 ในขณะทีั�มนุษย์จิ�ว ใช้ีส่มองทีั� เ ต็ิมไปด้้วยคุวามเช่ี�อ            
หลากหลาย คุ้นพบัเนยแข็งในวันต่ิอมาทีั�ส่ถูานี น เช่ีนกัน  เขาถู่อว่า
เนยแข็งเป็นของเขาพาพวกเข้ามาอย่้ใกล้ๆ ส่ร้างชีีวิติทัางสั่งคุมโด้ยมี
เนยแข็งเป็นศ้ึนย์กลาง เนยแข็งของเฮ็มคุ่อการได้้เป็นผู้้้ยิ�งใหญ่ ส้่งส่่ง 
คุวบัคุุมผู้้้อ่�นได้้ เป็นเจ้าของคุฤหาส่น์โด้ด้เด่้น ส่่วนฮอว์ เนยแข็งคุ่อ
คุวามร้้ส่่กมั�นคุงปลอด้ภัย มีคุรอบัคุรวัน่ารักอย้ใ่นกระทัอ่มน้อย อบัอุ่น 
แส่นส่บัาย 
  วันหน่�งเนยแข็งของเขาหายไป เฮ็มติะโกนเสี่ยงดั้งว่า             
“ใคุรเอาเนยแข็งของฉันไป ไม่ยุติิธรรมเลย เรามีสิ่ทัธิ� เราต้ิองได้้รับั      
ผู้ลประโยชีน์ เราไม่ได้้เป็นผู้้้ก่อปัญหา คุนอ่�นต่ิางหาก” เขาเติม็ไปด้้วย
คุวามโกรธแคุ้นและเฝ้ึารอทีั�ส่ถูานี น ใคุรเอาไปต้ิองนำามาคุ่น ส่่วนฮอว์
ร้้ส่่กเศึร้าส่ลด้และวิติกว่าอะไรจะเกิด้ข่�นหากพรุ่งนี�ไม่มีเนยแข็ง ทัั�งคุ่้
กลับับ้ัานด้้วยคุวามหิวโหยและท้ัอแท้ั

 ฮอวเ์ขียนบันผู้นงัว่า “เนยแข็้งสำาคัุญมีากเพ่ยงใด้ ก็ยิ�งต้ิอง
ย้ด้เอาไว้” เขาหาวธีิการต่ิางๆ เพ่�อหาเนยแข็งก้อนใหม่ โต้ิแย้งกันไปมา 
รวบัรวมคุวามคิุด้ คุวามกล้า จะออกจากเขาวงกติก็เกรงกลัวอันติราย 
บัางวันก็คิุด้ได้้ว่าอะไรๆ ก็เปลี�ยนแปลง อะไรๆ ก็ไม่เหม่อนเดิ้มอีก แต่ิ
ชีีวิติต้ิองด้ำาเนินต่ิอไป
 ฮอว์ออกจากส่ถูานี น เพ่�อหาวิธีการใหม่ เขาเขียนบันผู้นัง
คุรั�งแล้วคุรั�งเล่าว่า “ถู้าคุุณไม่เปลี�ยนแปลง คุุณอาจส้่ญพันธ์ุ” “คุุณจะ
ทัำาอะไรถู้าคุุณไม่กลัว” “ด้มกลิ�นเนยแข็งบ่ัอยๆ นะ จะได้้ร้้ว่ามันเก่า
หร่อยัง” “การเปลี�ยนทิัศึทัางใหม่ช่ีวยให้คุุณได้้พบัเนยแข็งใหม่”            
“หายกลัวเม่�อใด้ก็เป็นอิส่ระเม่�อนั�น” “การจินตินาการว่าได้้เพลิด้เพลิน
กับัเนยแข็งใหม่ แม้จะยังหาไม่พบัแต่ิก็จะนำาฉันไปให้พบัได้้” “ทิั�ง      
เนยแข็งเก่าไปเร็วเท่ัาใด้ ก็จะได้้พบัเนยแข็งใหม่เร็วข่�นเท่ัานั�น”          
“การไปเส่าะหาในเขาวงกติ ยังปลอด้ภัยกว่าทันรออย้่โด้ยไม่มี              
เนยแข็ง”  “คุวามเช่ี�อเก่าจะไม่นำาไปพบัเนยแข็งชิี�นใหม่” “ถู้าสั่งเกติ
เห็นการเปลี�ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ แต่ิเนิ�นๆ จะช่ีวยให้คุุณปรับัตัิวรับั
การเปลี�ยนแปลงคุรั�งใหญ่ทีั�จะเกิด้ข่�น”
 บััด้นี� ฮอว์ปล่อยอดี้ติให้ผู่้านไปและกำาลังปรับัตัิวส่้่อนาคุติ 
เขาเดิ้นทัางต่ิอด้้วยคุวามเข้มแข็ง รวด้เร็วกว่าเดิ้ม เนยแข็งทีั�เขาพบัใน
ส่ถูานีใหม่ ช่ี�อ ม ทัำาให้เขาติกติะล่ง มันเป็นคุลังเนยแข็งทีั�ยิ�งใหญ่ทีั�สุ่ด้ 
บัางชีนิด้ไม่ร้้ว่าช่ี�ออะไรเพราะเขาไม่เคุยร้้จักมาก่อน เขามองไปรอบัๆ 
พบัว่าหน้ส่นิฟและส่เคุอร์รีต่ิางพุงป่อง เพราะคุงอย้ที่ั�นี�มานานพอคุวร 
เขานั�งลงหัวเราะเยาะคุวามโง่เง่าเต่ิาตุ่ินของตินเอง เพ่ยงแคุ่ป็ลุ่อยวาง
ได้้ก็จ้ะสามีารถไป็ต่ิอได้้อย่างรวด้เร็ว
 ฮอว์มาไกลมากแล้ว เขาติรวจติราคุวามเปลี�ยนแปลงทีั�        
เกิด้ข่�นส่มำ�าเส่มอ เพ่�อให้รับัร้้คุวามเป็นไปของสิ่�งทีั�เกิด้ข่�นโด้ยรอบั เขา
นั�งลง ได้้ยินเสี่ยงเคุล่�อนไหว ร้้ทัันทีัว่ามีคุนกำาลังมา “จะเป็นเฮ็มหร่อ
เปล่า?? กำาลังเลี�ยวติรงหัวมุมใช่ีไหม?? เขาส่วด้มนติ์อ้อนวอนและ         
หวังว่าเพ่�อนของเขาคุงจะ............
 เชิีญชีวนโรแทัเรียนให้อ่านต่ิอในหนังส่่อทีั�แนะนำาไว้นะคุะ 
เหมาะอยา่งยิ�งกับัส่ถูานการณปั์จจุบัันทีั�เรียกว่า การเปลี�ยนแปลงอยา่ง
รุนแรง (Disruption)

“ถ้้าสังเกตเห็็น กัารเปีลี�ยนแปีลง
เล็กๆ น้อยๆ แต่เน่�นๆ 

จะช่่วยให้็คุุณ ปรับตัว รับการเปลี�ยนแปลง
คุรั�งให็ญ่่ที�จะเก่ดข้ึ้�น”

Article : บที่ความ
อน.ดร.บุษบง จ�เริญดารารัศมี

สโมสรโรตารีพะเยา 



พร�อมรับ
ค�ที่�าที่าย

ในยามที�ว่กฤตร้ายแรง
คุรอบงาโลก 
สมาช่่กโรตารี 
ได้กระโดดเข้ึ้าไป
ลงมือทาจร่ง 
และเตรียมรับกับทุกส่�ง
ที�จะตามมา

10  กัันยายน-ตุุลาคม 2564





เมื�อส่บแปดเดือนที�ผ่่านมา ก่จกรรมทุกพืื้�นที�ในโลกห็ยุดช่ะงัก และในช่่วงเวลาสั�นๆ นั�น โรตารีก็
ห็ยุดปฏ่ิบัต่การพื้ร้อมกันไปด้วย ในเดือนมีนาคุม 2020 ส่วนน่ตยสารโรตารี ได้ห็ยุดรายงาน
ข่ึ้าวสารในฉบับเดือนพื้ฤษภาคุม เพืื้�อเตรียมรวบรวมข้ึ้อคุวามที�ต้องจัดเขีึ้ยนข้ึ้�นให็ม่ โดยประธาน
โรตารีสากล ปี 2019-20 มาร์คุ มาโลนีย์ตัิวอย่างแนะนำา

จากการกระตุ้ินให้กำาลังใจ
ของประธานโรติารีส่ากล

ส่ามท่ัานต่ิอเน่�องกัน 
-มาร์คุ มาโลนีย์, 

โฮลเกอร์ คุนัคุ
และ เชีคุการ์ เมห์ติา

รวมทัั�งได้้รับัคุวาม
ช่ีวยเหล่อจากกองทุัน
ม้ลนิธิโรติารี ประมาณ 

35 ล้านด้อลล่าร์ 
โรแทัเรียนและ             

โรทัาแรคุเทัอร์จากทัั�วโลก
ส่ามารถูก้าวไปข้างหน้า 
เพ่�อให้บัริการทีั�จำาเป็น
มากมาย ส่่งมอบัวัส่ดุ้
อุปกรณ์ให้ข้อม้ลเพ่�อ

การช่ีวยเหล่อ 
ให้คุำาแนะนำาและ

ปลอบัโยนผู้้้คุน 
ในช่ีวงการแพร่ระบัาด้ของ 

COVID-19 “ทุักๆ คุวาม
ท้ัาทัายทีั�ยิ�งใหญ่ คุ่อโอกาส่

ในการเปลี�ยนแปลงใหม่
และการเติิบัโติ” 

คุนัคุกล่าว – คุวามจริง
ของคุำาพ้ด้นี�ได้้แส่ด้งให้เห็น

ในภาพถู่ายในทีั�นี�และ
ในหน้าต่ิอไปนี�

ภาพทัี�แส่ด้งนับัจากซึ่้าย
ไปขวา จากบันลงล่าง:                          

เทัเรซึ่า เมนโด้ซึ่า ปัลมา; 
บัิล แกลเด้อร์; ซึ่าเวียร์ 
เฟอร์แรนด้์; เติเจชี เอ. 

เมธา; เทัเรซึ่า บัี. วัติส่ัน; 
เจ้าชีายโคุโติโกะ; เฟอร์นัน

โด้ เติเซึ่รา; บัี เอ็ม อิมรา
นุล อิส่ลาม อี เอ็ม ย้ และ

เอ็ม ไคุรุล อาลัม โรติารี
ภาคุ 3281; เทัเรซึ่า เมน

โด้ซึ่า ปัลมา; บัี เอ็ม อิ
มรานุล อิส่ลาม อี เอ็ม ย้;           

และเอ็ม ไคุรุล อาลัม          
โรติารีภาคุ 3281;                            

ไคุรุล อาลัม ภาคุ 3281

 “ระหว่างต้ินเด่้อนมีนาคุม 2020 ข่าวเกี�ยวกับั
การระบัาด้ของ COVID-19 เริ�มคุวามรุนแรงข่�นทัั�วโลก” 
ประธานโรติารีส่ากล มาร์คุ มาโลนีย์ กล่าวว่า “เราขอให้
โรติารีทุักๆ ภาคุ และส่โมส่รโรติารีระงับัการประชุีม       
แบับัพบักันตัิวต่ิอตัิว จนกว่าจะแจ้งให้ทัราบัอีกคุรั�ง และ
ให้จัด้การประชุีมแบับัเส่ม่อนจริงแทัน” หลังจากนั�น       
มาโลนีย์ก็เริ�มเดิ้นหน้านโยบัายต่ิางๆ เขากล่าวว่า “โลก
กำาลังเปลี�ยนแปลงอย่างรวด้เร็ว” “รวมทัั�งในโรติารี  
คุวามส่ามารถูในการปรับัตัิว และคุวามแข็งแกร่งของเรา
จะช่ีวยให้เราใช้ีประส่บัการณ์นี�นำาทัางไปข้างหน้าได้้”
 ชีาวโรแทัเรียนทุักๆ พ่�นทีั� ไ ด้้ติอบัส่นอง         
การเรียกร้องแนวทัางปฏิิบััติิของมาโลนีย์ ในบัางพ่�นทีั�       
พ ว ก เข า ไ ด้้ คุ า ด้ ก า ร ณ์ ล่ ว ง ห น้ า ไ ว้ แ ล้ ว  เ ม่� อ                                           
ถู่งเวลาทีั�นิติยส่ารโรติารีฉบัับัเด่้อนพฤษภาคุมจัด้ส่่งมาให้         
โรแทัเรียน หลายๆ ส่โมส่รได้้เปลี�ยนการประชีมุเป็นแบับั
เส่ม่อนจริงเรียบัร้อยแล้ว และส่มาชีิกทัั�วโลกได้้ให้การ
ส่นับัส่นุนช่ีวยเหล่อเร่�องการด้้แลสุ่ขภาพแก่ผู้้้ปฏิิบััติิงาน
ด้้านสุ่ขภาพทัางการแพทัย์ และชุีมชีนทีั� ต้ิองการ          
คุวามช่ีวยเหล่อ รวมทัั�งผู้้้คุนทีั�มีคุวามเสี่�ยงต่ิอการสั่มผัู้ส่
การแพร่ระบัาด้ของโรคุมากทีั�สุ่ด้ และไม่ส่ามารถูเข้าถู่ง
การบัริการ
 ในเด่้อนมิถุูนายน 2020 เราเริ�มเผู้ยแพร่
โคุรงการทีั�เกี�ยวข้องกับั COVID-19 ฉบัับัแรกของเรา และ
ในเด่้อนกรกฎาคุม 2020 ประธานโรติารีส่ากล โฮลเกอร์ 
คุนัคุ กล่าวในนิติยส่ารโรติารีฉบัับัแรกของเขาว่า “ทุักๆ 
คุวามท้ัาทัายทีั�ยิ�งใหญ่ คุ่อโอกาส่ในการเปลี�ยนแปลงใหม่
และการเติิบัโติ” ในนิติยส่ารฉบัับัเดี้ยวกัน เราได้้แส่ด้งให้
เห็นว่าโรติารแีละพันธมิติรในโคุรงการขจดั้โปลิโอให้หมด้
ไปจากโลก (Global Polio Eradication Initiative) ได้้
ปรับัใช้ีประส่บัการณ์ของพวกเขา ติอบัส่นองช่ีวยเหล่อ
เร่�องการระบัาด้ของโรคุโคุวดิ้-19 ด้้วย และในฉบัับัเด่้อน
สิ่งหาคุม เราบัอกเลา่เร่�องราวส่่วนติวัจากเจ้าหน้าทีั�ระดั้บั
แนวหน้า 10 คุนจากทัั�วโลก – ประกอบัด้้วยโรแทัเรียน
เก้าคุนและโรทัาแรคุเทัอร์หน่�งคุน แม้จะมีคุวามเสี่�ยง       
ร้ายแรงต่ิอสุ่ขภาพของติัวเอง เขาเหล่านั�นยังก้าวไป        
ข้างหน้าเพ่�อให้คุวามช่ีวยเหล่อ ให้คุวามส่ะด้วกส่บัาย
และช่ีวยส่ร้างแรงบัันด้าลใจ

  ตัิ�งแต่ินั�นเป็นต้ินมา เราด้ำาเนินการต่ิอเน่�อง
คุรอบัคุลุมด้้วยวิธีการทีั�ว่องไวและส่ร้างส่รรค์ุ ซ่ึ่�งส่โมส่ร
พบัว่าติอบัส่นองต่ิอการป้องกันการแพร่ระบัาด้ ผู้ลงาน
ส่่วนใหญ่ได้้รับัทุันจากโคุรงการของม้ลนิธิโรติารี เช่ีน            
ในเด่้อนมิถุูนายน ได้้รับัเงินทุันส่นับัส่นุนจากโคุรงการ
ระดั้บัโลกของม้ลนิธิโรติารีมากกว่า 27 ล้านด้อลลาร์                      
เป็นโคุรงการส่นองติอบั COVID-19 ของโรติารี            
โด้ยติรง นอกเหน่อจากเงินทุันติอบัส่นองภัยพิบััติิ          
อีกเก่อบั 8  ล้านด้อลล่าร์ 
  โรติารีมีการปรับัตัิวเช่ีนเดี้ยวกัน มาโลนีย์        
และคุนัคุ มั�นใจว่าเราทัำาได้้ แม้จะมีการแพร่ระบัาด้ของ
โรคุ แต่ิโรแทัเรียนและโรทัาแรคุเทัอร์ยังคุงทัำาให้เกิด้การ
พัฒนาข่�นได้้ ล่าสุ่ด้เราได้้เฉลิมฉลองการสิ่�นสุ่ด้ของโรคุ
โปลิโอในทัวปีอาฟริกา เราเพิ�มพ่�นทีั�ใหม่โคุรงการทีั�ม้ลนิธิ
โรติารีส่นับัส่นุนเป็นเร่�องสิ่�งแวด้ล้อม และเม่�อต้ินปี          
2021 นี� เราต้ิอนรับักลุ่มนักศ่ึกษาทุันสั่นติิภาพรุ่นเปิด้ตัิว
ศ้ึนย์สั่นติิภาพโรติารีแห่งแรกในแอฟริกา
  ในนิติยส่ารฉบัับันี� เราใช้ีเวลาในช่ีวง 18 เด่้อน
ทีั�ผู่้านมา เพ่�อมองไปข้างหน้า ว่าอะไรคุ่อสิ่�งต่ิอไปทีั�จะทัำา 
ท่ัานจะพบัตัิวอย่างของคุวามเฉลียวฉลาด้ มีคุวามคิุด้
ส่ร้างส่รรค์ุและมีคุวามย่ด้หยุ่น ทีั�ส่มาชิีกโรติารีได้้ปฏิิบััติิ
ตัิ�งแต่ิเริ�มต้ิน ท่ัานอาจจะได้้รับัฟังนักระบัาด้วิทัยา           
โรแทัเรียนและส่มาชิีกหน่วยเฉพาะกิจ COVID-19          
เกี�ยวกับับัทับัาทัของโรติารีในการส่นองติอบัการแพร่
ระบัาด้ ท่ัานอาจจะได้้อ่านพบัเกี�ยวกับัวิธีการทีั�ส่โมส่ร
ยอมรับัการเปลี�ยนแปลง และเรียนร้้ว่าการเช่ี�อมต่ิอกัน
และกันแบับัเส่ม่อนจริง ส่ามารถูเปิด้ประต้ิให้ผู้้้คุน         
จำานวนมากเข้ามามีส่่วนร่วมในพันธกิจของโรติารี
 ในปีทีั� ผู่้านมา เน่�องจากเราผู่้านทุักสิ่�งมา       
ด้้วยกัน แต่ิละคุนมีการเปลี�ยนแปลง ได้้รับัคุวามท้ัาทัาย
ใหม่ๆ และได้้เรียนร้้ทัักษะใหม่ๆ ในส่่วนของโรติารีมีการ
เปลี�ยนแปลงเช่ีนเดี้ยวกัน ยังมีการเปลี�ยนแปลงอีก       
มากมายกำาลังจะเกดิ้ข่�นอยา่งแนน่อน ติามทีั�ท่ัานประธาน
โรติารีส่ากล เชีคุการ์ เมห์ติา ได้้เต่ิอนพวกเราเม่�อ           
ส่องเด่้อนก่อน ในส่ารโรติารีฉบัับัแรกทีั�มีถู่งส่มาชิีกว่า 
“ไม่มีคุวามท้ัาทัายใด้ใหญ่เกินไปส่ำาหรับัชีาวโรแทัเรียน”
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โคุรงการป้องกันการระบัาด้ 
ส่มาชิีกของโรติารีทัำาหน้าทีั�

เป็นอาส่าส่มัคุรในฐานะ      
ผู้้้เชีี�ยวชีาญอาชีีพ              

ได้้เป็นแบับัอย่างในการ
ส่นับัส่นุนการฉีด้วัคุซีึ่น และ

ปฏิิบััติิตินเป็นตัิวอย่างให้ผู้้้อ่�น 
ส่โมส่รโรติารีจัด้หาหน้ากาก
อนามัยและชุีด้ป้องกันอ่�นๆ 

(ชุีด้ PPE) ชุีด้ทัด้ส่อบัโรคุ        
ส่่�อการศ่ึกษา อุปกรณ์ช่ีวย

การวินิจฉัยโรคุ ท่ัอช่ีวย          
การหายใจ เคุร่�องช่ีวยหายใจ 

เจลทัำาคุวามส่ะอาด้ม่อ 
รายการสุ่ขอนามัยส่่วนบุัคุคุล
ต่ิางๆ และสิ่�งจำาเป็นอ่�นๆ เช่ีน 

อาหารและนำา้ด่้�ม พวกเขา
อาส่าส่มัคุรเป็นผู้้้ให้คุวาม 

ช่ีวยเหล่อแก่ผู้้้ลี�ภัยและผู้้้ทีั�
ยากไร้ไม่มีทีั�อย้อ่าศัึย รวมถู่ง

ช่ีวยการฝึึกอบัรมวิชีาชีีพ  
เพ่�อช่ีวยเหล่อผู้้้ทีั�กำาลังมองหา
งานทัำา โด้ยอบัรมผู่้านระบับั

การสั่มมนาแบับัออนไลน์ 
(เส่ม่อนจริง) ช่ีวยกระจาย

ข่าวส่ารโด้ยใช้ีส่่�อทัางสั่งคุม 
และช่ีองทัางอ่�นๆ ส่โมส่ร      

ยงัทัำาหน้าทีั�เป็นแหล่งข้อม้ล 
ทีั�น่าเช่ี�อถู่อเกี�ยวกับัการขอรับั

วัคุซีึ่นและหัวข้อทีั�เกี�ยวข้อง 
กับัการระบัาด้อ่�นๆ

เครดิตภาพจากซ้ายไปขวา 
แลัะจากบนลังลั่าง:

บี เอ็ม อิมรานุลั อิสื่ลัาม อี 
เอ็ม ยุ; เอ็ม ไครุลั อาลััม 

ภาค 3281; เร็กซ์ วิลัลั์กัสื่; 
ราเกช กาจู; สื่ก็อตแฟ
รงคลัิน; บิลั แกลัเดอร์;               

นาตาสื่ซา วิทค์ซัค; เฟอร์
นันโด เตเซรา; เทเรซา เมน
โดซา ปัลัมา; เร็กซ์ วิลัลั์กัสื่; 
ฟลัาวิโอ บอมฟิม; ฟลัาวิโอ 
บอมฟิม; เตเจช เอ. เมธา;  
โอลัก้า กนิก; บี เอ็ม อิมรา
นุลั อิสื่ลัาม อี เอ็ม ยู; แลัะ

เอ็ม ไครุลั อาลััม ภาค 3281; 
ฟลัาวิโอ บอมฟิม; เทเรซ่า 

เมนโดซ่า ปัลัมา 
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โรแทัเรียน
โรทัาแรคุเทัอร์และ 

อินเทัอร์แรคุเทัอร์ ทัั�งหมด้
ได้้เร่งให้คุวามชี่วยเหล่อใน

ชี่วงของการแพร่ระบัาด้ 
ร้ปภาพเหล่านี�แส่ด้งให้เห็น

ผู้้้คุนทีั�พร้อมจะเป็นจิติอาส่า 
และโคุรงการชี่วยเหล่อ

ติ่างๆ มีรายละเอียด้ 
ส่มาชิีกของส่โมส่ร          

อินเทัอร์แรคุทั์ของ Sonrise 
Christian High ประเทัศึ 
กานา ส่โมส่รโรทัาแรคุทั ์
ของ Ho ประเทัศึกานา; 

มหาวิทัยาลัยสุ่ขภาพ         
และส่หเวชีศึาส่ติร์  

ประเทัศึกานา; Warszawa 
Frydryk Chopin         

ประเทัศึโปแลนด้์ และยังมี
ตัิวแทันของส่โมส่รโรติารี 
North Jefferson and 

Gardendale, Alabama; 
Boa Vista-Caçari, 

Teresina-Fátima และ 
Vargem Grande 

Paulista-Conecta 
บัราซิึ่ล; Guayaquil Norte 

และ Tsachila de Santo 
Domingo, เอกวาด้อร์; 

โมซึ่์, ฝึรั�งเศึส่; Evanston 
Lighthouse อิลลินอยส่์; 

Madras Next Gen, 
อินเดี้ย; เทัรนตัิน นอร์ทั
แคุโรไลนา; เมโทัรนากา, 

ฟิลิปปินส่์; สิ่งคุโปร์;         
เพลนวิว เท็ักซัึ่ส่; และ        

วาเลรา เวเนซุึ่เอลา; รวมทัั�ง
ส่มาชิีกของโรติารีในเขติ 

3040 (อินเดี้ย),          
3281 (บัังกลาเทัศึ)          

และ 9212 (เคุนยา)

เคุรด้ิติร้ปภาพ จากซึ่้ายไป
ขวา บันลงล่าง :  

Alessandra Silver; Xavier 
Ferrand; Judith Lopez; 

Flavio Bomfim; Bill 
Glader; Flavio Bomfim; 
Fernando Teixeira; Rex 
Villegas; Flavio Bomfim; 
Natasza Witczak; Flavio 
Bomfim;   B M Imranul 
Islam EMU & M Khairul 

Alam, District 3281;   
Dawn Rochelle; Angela 

Serrano Gregorio;  
Sanjiv Soni; Bill Glader.
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โดย Vanessa Glavinskas

ในเดือนเมษายน ห็นังสือพื้่มพื้์เดอะวอช่่งตันโพื้สต์ได้ตีพื้่มพื้์บทคุวามเรื�อง “ส่�งที�เราจะรักษาไว้” 
โดยนักเขีึ้ยน 11 คุน ได้แสดงขึ้้อคุ่ดเห็็นในแง่มุมต่างๆ ขึ้องชี่ว่ตในช่่วงขึ้องการเก่ดโรคุระบาด
ที�พื้วกเขึ้าอยากเห็็นให็้มีอย่่ต่อไป เช่่น การปรับตัวในระบบสื�อสารโทรคุมนาคุม คุวามช่ื�นช่มคุน
ที�เป็นแรงงานสาคัุญ่ และการใช่้ชี่ว่ตแบบธรรมช่าต่มากขึ้้�น

กัารปีระชุมสมัยให์ม่

 การอย้บ้่ัานเพ่�อชีะลอการแพรก่ระจายของโรคุโคุวดิ้-19 
ทัำาให้กิจวัติรประจำาวันของเราติ้องหยุด้ชีะงัก แติ่มันก็มีบัางสิ่�ง       
บัางอย่างเปลี�ยนไปในทัางทีั�ดี้ข่�น ถู่งเวลาทีั�เราติ้องคิุด้แล้วว่าเม่�อ
สั่งคุม กลับัมาใช้ีชีีวิติแบับัเดิ้มอีกคุรั�ง เราจะนำาสิ่�งทีั�เราได้้รับับัทัเรียน
นั�นมาทัำาใหชี้ีวิติของเราด้ข่ี�น และพฒันาสิ่�งทีั�เราเคุยยอมรบััว่า “เปน็
เร่�องธรรมด้า” ให้ดี้ข่�นได้้อย่างไร
 โรติารีได้้ส่ำารวจส่มาชิีกเม่�อปลายปี 2020 (พ.ศึ.2563) 
มีโรแทัเรียนร้อยละ 75 รายงานว่าส่โมส่รของพวกเขาส่่วนใหญ่      
มีการประชีุมทัางออนไลน์ในช่ีวงทีั�มีการระบัาด้ใหญ่ ขณะทีั�            
ร้อยละ 18 ประชุีมแบับัพบัปะเห็นหน้ากัน และมีส่โมส่รจำานวน      
เล็กน้อยทีั�หยุด้การประชุีมไป
 ถู่งแม้ว่าส่โมส่รส่่วนใหญ่จะประส่บัคุวามส่ำาเร็จในการ
ปรับัตัิวให้เข้ากับัการประชุีมแบับัเส่ม่อนจริง แต่ิการประชุีม        
แบับัซ้ึ่มก็ถู้กยกมาอ้างหลายคุรั�งว่าเป็นต้ินเหตุิของคุวามเหน่�อยล้า
และคุวามหงุด้หงิด้ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในกลุ่มส่มาชิีกทีั�เป็นส่มาชิีก
มาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ด้ปี แต่ิส่ำาหรับัส่มาชิีกใหม่บัางคุนกลับัไม่ได้้
ร้้ส่่กทุักข์ร้อนกับัการเปลี�ยนร้ปแบับัการประชีุม และคุนหน่�งทีั�
ยอมรับัมันคุ่อ เจนนี� ส่ก็อติซ์ึ่
 ส่ก็อติซ์ึ่ ได้้ช่ีวยก่อตัิ�งส่โมส่รโรติารีเอเธนส์่ ซัึ่นไรส์่ ใน
รัฐโอไฮโอในปี 2016 (พ.ศึ.2559) ซ่ึ่�งส่โมส่รประชุีมกันทีั�ร้านกาแฟ
จนกระทัั�งเกิด้การระบัาด้ใหญ่จ่งได้้ปิด้การประชุีมแบับัพบัปะกัน 
จากนั�นก็เปลี�ยนไปใช้ีซ้ึ่มซ่ึ่�งเป็นประโยชีน์กับัส่ก็อติซ์ึ่มากเพราะ     
การประชุีมของส่โมส่รในเวลา 7 โมงเช้ีาขัด้กับัติารางเวลาของล้กๆ 
เธอชีอบัทีั�จะได้้ทัำางานหลายอย่างพร้อมๆ กัน อย่างเช่ีนโทัรศัึพท์ั
เข้าร่วมประชีุมเส่ม่อนจริงขณะขับัรถูพาล้กๆ ไปโรงเรียน นั�นเป็น
คุวามย่ด้หยุ่นทีั�เธอหวังว่าส่โมส่รจะทัำาอย่างนี�ต่ิอไป
 “เม่�อฉันได้้ยินว่าเรากำาลังจะ ‘กลับัไปเป็นแบับัเดิ้ม’      
ฉันกล่าวเบัาๆ ว่า “ไม่ได้้นะ เราจะต้ิองทัำาอะไรทีั�ใหม่ๆ ” ส่ก็อติซ์ึ่
กล่าว   “ฉันร้้ว่าคุนกำาลังเหน่�อยกับัซ้ึ่มมากๆ แต่ิไม่ใช่ีว่าการประชุีม
ซ้ึ่มไม่ดี้ แต่ิมันอย้่ทีั�คุนใช้ีเวลาทัั�งหมด้ไปกับัซ้ึ่มจ่งทัำาให้คุุณร้้ส่่ก
เหน่�อย”
 เจเรมี� ไบัเลนสั่น ผู้้้อำานวยการห้องแล็ปด้้านปฏิิสั่มพันธ์
ของมนุษย์เส่ม่อนจริง (Virtual Human Interaction Lab) ของ          
มหาวิทัยาลัยส่แตินฟอร์ด้ คุาด้การณ์ว่า “การประชุีมทัางวิดี้โอจะ
คุงอย้่ต่ิอไป” ไม่ใช่ีส่ำาหรับัองค์ุกรอย่างโรติารีเท่ัานั�นแต่ิส่ำาหรับั 
ส่ถูานทีั�ทัำางานต่ิางๆ ด้้วยเช่ีนกัน “ซ้ึ่มส่ามารถูส่ร้างประสิ่ทัธิผู้ลและ
ช่ีวยลด้ภาวะการปล่อยก๊าซึ่คุาร์บัอน แทันการเดิ้นทัาง” เขาเขียน          
เร่�องนี�ในวารส่ารช่ี�อ เทัคุโนโลยี จิติใจ และพฤติิกรรม (Technology, 
Mind and Behavior) ฉบัับัเด่้อนกุมภาพันธ์
 นอกจากนี�ซ้ึ่มยังช่ีวยประหยัด้เงินซ่ึ่�งเป็นปัจจัยส่ำาคัุญ
ของโลกธุรกิจทีั�ใช้ีกัน ในปี 2020 (พ.ศึ.2563) มาร์คุ ซัึ่คุเคุอร์เบิัร์ก 
ได้้ทัำานายว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้า พนักงานคุร่�งหน่�งของเฟส่บุ๊ัคุ

อาจจะทัำางานทัางไกล ส่่วนก้เกิลเส่นอร้ปแบับัการทัำางานแบับัผู้ส่ม
โด้ยใหพ้นักงานมาทัำางานรว่มกันทีั�ส่ำานักงานส่ามวนัต่ิอสั่ปด้าห ์และ
ให้พนักงานส่่วนใหญ่ทัำางานจากบ้ัานอย่างอิส่ระอีกส่องวัน
 ส่ก็อติซ์ึ่ ซ่ึ่�งทัำาหน้าทีั�เป็นประธานส่มาชีิกภาพของ     
ภาคุ 6690 หวังว่าส่โมส่รโรติารีจะยังใช้ีประโยชีน์จากการประชุีม
ทัางวิดี้โอต่ิอไป ไม่ใช่ีแคุ่เพ่�อให้เกิด้คุวามยด่้หยุน่แก่ส่มาชิีกปัจจุบััน
เท่ัานั�น แต่ิยังทัำาให้ส่มาชิีกใหม่ๆ ได้้เข้ามามีส่่วนร่วมด้้วย               
“มันเป็นการส่่งข่าวส่ารได้้อย่างคุรอบัคุลุม” เธอกล่าว “เป็นโอกาส่
ทีั�จะได้้ถูามว่า ใคุรหายหน้าไปจากส่โมส่รและทัำาไม? บัางทีัการ
ประชุีมเส่ม่อนจริงอาจจะเหมาะส่ำาหรับัพวกเขาก็ได้้ นี�เป็นช่ีวงเวลา
ทีั�เหมาะทีั�คุวรจะเนน้ให้ผู้้้คุนมีช่ีองทัางในการเข้ามาร่วมมากยิ�งข่�น”

วิกฤติสร้างโอกาส
 เม่�อเด่้อนกันยายนทีั�ผู่้านมา นายแอนโธนี เฟาซีึ่               
ผู้้้อำานวยการส่ถูาบัันโรคุภ้มิแพ้และโรคุติิด้เช่ี�อแห่งชีาติิ ได้้ปลีกตัิว
จากงานทีั�ปร่กษาของรัฐบัาลส่หรัฐอเมริกาเกี�ยวกับัการรับัม่อการ
ระบัาด้ใหญ่ เพ่�อมาพ้ด้ในทีั�ประชุีมส่โมส่รโรติารีซ่ึ่�งจัด้ข่�นในโรงรถู 
(ใช่ีคุรับั เป็นโรงรถูคุรับั)
 การประชุีมจัด้ข่�นทีั�บั้านของ จิม มาร์กกราฟ ซ่ึ่�งเป็น
ส่มาชิีกของส่โมส่รโรติารีลาโมรินด้า ซัึ่นไรส์่ รัฐแคุลิฟอร์เนีย และ
แม้ว่าการประชุีด้จะจัด้แบับัเรียบัง่าย แต่ิก็มีการระบัายอากาศึดี้ 
ทัำาให้ผู้้้ทีั�เข้ามาร่วมประชุีมแบับัพบัปะกันมีพ่�นทีั�เพียงพอส่ำาหรับั
การเว้นระยะห่าง มาร์กกราฟกล่าวว่า “การประชุีมซ้ึ่มเปิด้โอกาส่
ให้ส่โมส่รทีั�มีคุวามคุิด้ดี้ๆ ร้้จักหาวิทัยากรทีั�มีช่ี�อเสี่ยงระด้ับัโลก      
มาบัรรยาย  เน่�องจากนายเฟาซีึ่ส่ามารถูนำาเส่นอการบัรรยายผู่้าน
วิดี้โอ ดั้งนั�นส่ถูานทีั�ของส่โมส่รจ่งไม่เป็นอุปส่รรคุ ผู้้บ้ัรรยายคุนอ่�นๆ 
มีทัั�งประธานโรติารีส่ากล โฮลเกอร์ คุนัคุ ในขณะนั�น ติลอด้จนผู้้้นำา
จากม้ลนิธิบิัลและเมลินด้า เกทัส์่ และองค์ุการอนามัยโลก
 มาร์กกราฟได้้บัันท่ักเทัปการประชุีมซ่ึ่�งรวมถู่งมุมมอง
ส่่วนตัิว เพ่�อทีั�จะได้้แบ่ังปันแนวคิุด้นั�นว่าทัำางานอย่างไร และยังได้้
รวบัรวมคุำาแนะนำาการใช้ีงานเพ่�อช่ีวยให้ส่โมส่รต่ิางๆ ส่ามารถู
จัด้การประชุีมแบับัล้กผู้ส่มของตินเอง “แผู้นการคุ่อการผู้ลิติวิดี้โอ
เพ่�อช่ีวยให้ส่โมส่รเห็นว่าการเป็นเจ้าภาพจัด้การประชุีมแบับัล้กผู้ส่ม
หร่อแบับัเส่ม่อนจริงหร่อแบับัพบัปะกันนั�นง่ายเพียงใด้ การประชีมุ
แบับัทีั�มีผู้้้คุนมาอย้ร่วมกันในขณะทีั�ให้ส่มาชิีกทัางไกลเข้ามาประชุีม
ด้้วย” มาร์กกราฟกล่าว (ด้้การประชุีมในโรงรถูและคุำาแนะนำา     
การใช้ีงานทีั�เว็ปไซึ่ต์ิ tgig.org)
 มาร์กกราฟ เป็นนักประดิ้ษฐ์และผู้้้ประกอบัธุรกิจ เป็น
ทีั�ร้้จักกันเป็นอย่างดี้ในเร่�องการผู้ลิติเคุร่�องแทัปเล็ติจอ 5 นิ�ว         
ยอด้นิยม (LeapPad) ของบัริษัทั LeapFrog ซ่ึ่�งเป็นระบับัช่ีวยให้
เด็้กๆ ส่ามารถูพัฒนาทัักษะการอ่านและการคุำานวณ  ปัจจุบัันเขา
เน้นทีั�จะช่ีวยเหล่อส่โมส่รโรติารีโด้ยผู่้านองค์ุกรไม่แส่วงหาผู้ลกำาไร
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วิธีจัดกัารปีระชุมเสมือนจริง 
และแบบพบปีะกััน 
ทีี่�ปีระสบความส�เร็จ

เคุล็ดลับห็กประการจากองค์ุกร TGIG 
ซ้ึ่�งเป็นองค์ุกรไม่แสวงผ่ลกาไร
ที�ดาเน่นก่จการโดยโรแทเรียน 
ซ้ึ่�งช่่วยให้็สโมสรนาเทคุโนโลยีให็ม่ๆ มาใช้่

5. ถ่้ายทอดสด
การวางแล็ปท็อปไว้ที�
แท่นด้านห็น้าห้็อง    
ช่่วยคุุณสามารถ้ใช้่
กล้องและไมโคุรโฟน 
ขึ้องเคุรื�อง เพืื้�อให้็
ว่ทยากรสื�อสารกับ       
ผ้่่ช่มทางออนไลน์       
และผ้่่ช่มที�พื้บปะกันได้
พื้ร้อมกัน

5

3. ใช้่ส่�งที�คุุณมี
ห็ลายสโมสรใช้่         

โปรเจ็กเตอร์           
และจอขึ้นาดให็ญ่่ 

สาห็รับการประชุ่มแบบ
พื้บปะกันอย่่แล้ว          

ให้็ใช้่มันฉายภาพื้ผ้่่ช่ม
ออนไลน์ ห็รือว่ทยากร
จากทางไกล ให้็กับกลุ่ม

ที�เข้ึ้ามารวมกัน

3

2 ใส่ใจกับระบบเสียง
ผ้่่ร่วมประชุ่มออนไลน์
ขึ้องคุุณต้องสามารถ้
ได้ย่นคุุณ ดาวน์โห็ลด
บทแนะนาทีละขัึ้�นตอน
เกี�ยวกับว่ธีตั�งคุ่า 
สภาพื้แวดล้อมขึ้อง
เสียงให้็เห็มาะสมที�
เว็บไซึ่ต์ tgig.org
 

2

4. พื้าช่มห้็องใช้่         
เว็บแคุมห็รือ           
สมาร์ทโฟน เป็นกล้อง
แยกต่างห็ากเพืื้�อให้็      
ผ้่่ช่มออนไลน์ได้เห็็น
คุนในห้็อง

4

1. ตั�งทีมเทคุโนโลยี
ขึ้อให้็สมาช่่ก         

อาสาสมัคุร จัดตั�งทีม
เพืื้�อจัดการด้านเทคุน่คุ 

ขึ้องการประชุ่ม            
ในแต่ละสัปดาห์็

1

6. อย่ากลัวที�จะ         
ถ้ามคุาถ้าม

ห็ากต้องการ        
คุวามช่่วยเห็ลือ        

ส่งอีเมลไปที� 
team@tgig.org
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ทีั�เขาก่อตัิ�งข่�นคุ่อ องค์ุกร The Global Impact Group (TGIG)  ซ่ึ่�ง
ด้ำาเนินการโด้ยส่มาชิีกโรติารีและมีเป้าหมายเพ่�อช่ีวยให้องค์ุกรไม่
แส่วงหาผู้ลกำาไรส่ามารถูใช้ีเทัคุโนโลยีได้้ดี้ยิ�งข่�น
 การประชุีมแบับัเส่ม่อนจริงทัำาให้ส่มาชิีกเข้าถู่งการประชุีม
ได้้มากข่�น ซ่ึ่�งเป็นประโยชีน์กับัส่มาชีิกทีั�ต้ิองการเข้าประชุีมทัด้แทัน
ขณะอย้่ไกลบ้ัาน ส่ามารถูเข้าเยี�ยมส่โมส่รต่ิางๆ ได้้ง่าย เช่ีนเดี้ยวกับั
ส่มาชิีกทีั�ไม่ส่ามารถูเข้าร่วมประชุีมแบับัพบัปะด้้วยตินเองเน่�องจาก
ปัญหาสุ่ขภาพหร่อปัญหาเร่�องเวลา จิม ซิึ่มเมอร์มอนเป็นโรแทัเรียน
คุนหน่�งทีั�ได้้รับัประโยชีน์อย่างเต็ิมทีั�จากทัางเล่อกทีั�เปิด้ข่�นโด้ยการ
ประชุีมแบับัเส่ม่อนจริง
 ซิึ่มเมอร์มอน อายุ 95 ปี อาศัึยอย้่ในบ้ัานพักคุนชีราใน                   
เพนซิึ่ลเวเนีย เข้าร่วมการประชุีมทุักวันอังคุารกับัส่โมส่รโรติารี                     
โอ๊คุมอนต์ิ เวโรนา รัฐเพนซิึ่ลเวเนีย ผู่้านทัางซ้ึ่ม จากนั�นในวันพุธ      
เขาก็เข้าร่วมประชุีมออนไลน์ของอีกส่โมส่รหน่�งทีั�เขาเคุยเป็นส่มาชิีก 
และทักุวันพฤหัส่บัดี้เขาจะเข้าร่วมการประชีมุออนไลน์อีกคุรั�ง   คุราว
นี�กับัส่โมส่รโรติารีไฮแลนด์้ส่แรนช์ี (ลิติเติิลตัิน) โคุโลราโด้ของล้กชีาย 
“ผู้มชีอบัเข้าประชุีมโรติารี มันทัำาให้ผู้มยกระดั้บัตัิวเอง” ซิึ่มเมอร์มอน
กล่าว “มันไม่ส่ำาคัุญว่าคุุณอายุเท่ัาไหร่ ใคุรๆ ก็ทัำาซ้ึ่มได้้”
 ส่ก็อติต์ิ ด้อลล์ ซ่ึ่�งด้ำารงติำาแหน่งซีึ่อีโอขององค์ุกร TGIG          
คุาด้การณ์ว่าในยุคุทีั�เกิด้ “การบ้ัมของซ้ึ่ม” เทัคุโนโลยีใหม่ๆ จะช่ีวย
เส่ริมส่่วนประกอบัเส่ม่อนจริงเพิ�มเติิมให้กับัการประชุีมต่ิางๆ ได้้ง่าย
ยิ�งข่�น “เป็นการดี้ทีั�จะได้้ติิด้ต่ิอแบับัเห็นหน้ากัน” ด้อลล์ซ่ึ่�งเป็นส่มาชิีก
คุนหน่�งของส่โมส่รโรติารีอัลฟาเรติติา รัฐจอร์เจีย กล่าว “แต่ิผู้มยัง       
คิุด้ว่าเราจะได้้เหน็การประชีมุเส่ม่อนจรงิและเทัคุโนโลยแีบับัล้กผู้ส่ม
ทีั�มีคุวามลำ�ายุคุและทัำาให้คุนใช้ีงานง่ายข่�นอีก และยอมรับัว่ามันเป็น
วิธีหน่�งทีั�ส่ำาคัุญทีั�เราจะได้้พบักัน” เพ่�อทัำาธุรกิจ เพ่�อคุวามสุ่ข หร่อเพ่�อ
สั่งคุมทีั�ดี้

รับมืีอกับคุวามีท้ี่าที่าย
 “เราต้ิองใช้ีอินเทัอร์เน็ติเช่ี�อมต่ิอส่ามถู่งสี่�ตัิวเพ่�อจัด้การ
ประชุีมส่โมส่รแบับัล้กผู้ส่ม เผู่้�อกรณีมีระบับัหน่�งระบับัใด้ขัด้ข้อง” 
ได้ห์ด้รา พอติเติอร์ ส่มาชิีกโรติารีโร้ด้ทัาวน์ หม่้เกาะบัริติิชีเวอร์จิน ซ่ึ่�ง
เริ�มจัด้การประชุีมเส่ม่อนจริงผู้ส่มกับัแบับัพบัปะกันในฤด้้ร้อนปี 2020 
(พ.ศึ.2563) กล่าว “เรามีส่มาชิีกทีั�ต้ิองการพบัปะกันแบับัเดิ้มกับั
เพ่�อนๆ โรแทัเรียน แต่ิก็มีส่มาชิีกกลุ่มเสี่�ยงทีั�ไม่ส่ะด้วกทีั�จะมาด้้วย
ตินเอง”
 พอติเติอร์ ประธานบัริหารส่โมส่รประจำาปี 2020-21 
(พ.ศึ.2563-64) กล่าวว่าแม้เธอไม่ได้้มีคุวามเชีี�ยวชีาญด้้านเทัคุโนโลยี 
แต่ิเธอก็ตัิ�งใจแน่วแน่ทีั�จะหาวิธีทัำาให้การประชุีมได้้ผู้ลส่ำาหรับัทุักคุน 
แต่ิด้้วยการเช่ี�อมต่ิออินเทัอร์เน็ติในพ่�นทีั�จัด้ประชุีมกลางแจ้งอย่างลาน
ร้านอาหารไม่เส่ถีูยร ดั้งนั�นระบับัใหม่จ่งต้ิองใช้ีเวลาสั่กพักกว่ามันจะ
ส่มบ้ัรณ์
 “ในการประชุีมคุรั�งหน่�งของเรา ผู้้้ว่าการภาคุพ้ด้ได้้เพียง
ส่ามคุำาก่อนทีั�อินเทัอร์เน็ติจะล่มแล้วท่ัานก็หยุด้นิ�งไป” พอติเติอร์เล่า 
“เราต้ิองรอส่องส่ามนาทีัแล้วรีเซ็ึ่ติใหม่ แต่ิกว่าจะร้้ เสี่ยงท่ัานก็ออก
มาติลกและพ้ด้ต่ิอ” ตัิ�งแต่ินั�นมา พ็อติเติอร์จ่งเรียนร้้การใช้ีเคุร่อข่าย
ไวไฟส่องเคุร่อข่ายในส่ถูานทีั�จัด้งานรวมทัั�งการใช้ีตัิวเช่ี�อมต่ิออ่�นๆ ด้้วย 
เช่ีน ฮอติส่ปอติม่อถู่อเพ่�อรองรับักับัเคุร่�องแล็ปท็ัอปและโทัรศึัพท์ั
หลายเคุร่�องทีั�จำาเป็นในการถู่ายภาพผู้้้เข้าร่วมประชุีมทีั�มาพบัปะกัน
และยิงภาพผู้้้เข้าร่วมประชุีมทัางซ้ึ่ม ส่่วนเคุร่�องเช่ี�อมต่ิออินเทัอร์เน็ติ
อ่�นๆ ใช้ีเป็นเคุร่�องส่ำารอง

 คุวามเพียรพยายามของพ็อติเติอร์ได้้ผู้ลด้ี การเข้าร่วม
ประชีุมของส่โมส่รโด้ยรวมเพิ�มข่�นร้อยละ 35 “เรามีส่มาชิีกเพิ�มข่�น
จากผู้้้ทีั�อย้่บ้ัานล็อกอินเข้ามา” เธอกล่าว “บัางคุรั�งเรามีส่มาชีิก             
40 คุนจากส่โมส่รของเราเองและอีก 20 คุนจากส่โมส่รอ่�น ซ่ึ่�งรวมถู่ง
โรทัาแรคุท์ัและอินเทัอร์แรคุท์ัด้้วย” หลายคุนทีั�เข้าร่วมประชุีมแบับั
เส่ม่อนจริงมาจากเกาะอ่�นๆ ในแคุริบัเบีัยน
 “เม่�อชีายแด้นของเราปิด้ให้บัริการนักท่ัองเทีั�ยว ส่มาชีิก
จำานวนมากประส่บัคุวามส้่ญเส่ียในธุรกิจ” พอติเติอร์กล่าว                
“พวกเขาต้ิองปิด้ตัิวลงหร่อเลิกจ้างพนักงาน เม่�อไม่มีรายได้้ หลายคุน
ก็เป็นทุักข์” นั�นเป็นเหตุิผู้ลหน่�งทีั�พอติเติอร์ร้้ส่่กว่าจำาเป็นต้ิองทัำาให้
ส่โมส่รอย้่ต่ิอไป “เราจำาเป็นต้ิองมีการประชุีมต่ิางๆ มาด้้แลพวกเรา
กันเอง” เธอกล่าว เอลวิส่ แฮร์ริแกน ส่มาชิีกโรด้ทัาวน์เล่าส่ะท้ัอน
คุวามร้้ส่่กนั�น “ตัิ�งแต่ิปี 2017 (พ.ศึ.2560) เราเจอพายุเฮอริเคุน             
หลายล้ก แล้วก็มาโคุวดิ้-19 และติอนนี�มีภ้เขาไฟระเบัดิ้ทีั�เซึ่นติวิ์นเซึ่นติ์
อีก” แฮร์ริแกนกล่าว “ติลอด้เหตุิการณ์ทัั�งหมด้นี�  โรติารีเป็นแหล่ง
ช่ีวยลด้คุวามเคุรียด้”
 “การประชุีมแบับัล้กผู้ส่มอาจต้ิองมีการวางแผู้นมาก แต่ิ
ก็คุุ้มคุ่า เพราะคุุณส่ามารถูเข้าถู่งผู้้้คุนในทีั�ทีั�พวกเขาอย้่” พอติเติอร์
เส่ริม “ในช่ีวงเวลาทีั�ยากลำาบัากนี� เรากลับัส่ามารถูพบัคุวามสุ่ขในสิ่�ง
ทีั�เรารัก นั�นคุ่อโรติารี”

สิ�งท่ี่�จ้ะเกิด้ต่ิอไป็
 “ผู้้้คุนกำาลังเปลี�ยนไป และลำาดั้บัคุวามส่ำาคัุญของเร่�อง
ต่ิางๆ ก็กำาลังถู้กสั่บัเปลี�ยน” ทัอม ธอร์ฟินสั่น ซ่ึ่�งเป็นส่มาชิีกส่โมส่ร       
โรติารีอีเด้น แพรรี น้น รัฐมินนิโซึ่ติา และเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าทีั�
ยทุัธศึาส่ติร์ของโรติารีส่ากลกล่าว เม่�อผู้้้คุนเริ�มออกจากการกักตัิวหลัง
จากหน่�งปีหร่อมากกว่าหน่�งปี โด้ยหวังทีั�จะได้้้เวลาของพวกเขาอย่าง
ทีั�ตัิ�งใจ ธอร์ฟินสั่นเช่ี�อว่า ส่โมส่รจะมโีอกาส่ได้้บ้ัำาเพ็ญประโยชีน์อยา่ง
มีคุวามหมายและส่ร้างคุวามสั่มพันธ์ต่ิางๆ โด้ยอาศัึยคุุณคุ่าหลักของ
โรติารี
 ในขณะทีั�โรแทัเรียนส่่วนใหญ่รายงานว่าการระบัาด้ของ           
โคุวิด้-19 ไม่ได้้ส่่งผู้ลกระทับัต่ิอคุวามเป็นไปได้้ทีั�จะยังเป็นส่มาชิีกใน
ปีหน้า  แต่ิประมาณ 9 เปอร์เซ็ึ่นต์ิของผู้้้ติอบัแบับัส่ำารวจ กล่าวว่า         
มีโอกาส่น้อยหร่อน้อยมากทีั�พวกเขาจะยังคุงเป็นส่มาชิีกต่ิอไป แม้ว่า
คุวามเหน่�อยล้าจากการประชุีมออนไลน์มีผู้ลกระทับัต่ิอคุนบัางคุน 
และการเป็นส่มาชิีกก็ต้ิองมีคุ่าใช้ีจ่ายและต้ิองมีเวลา แต่ิการใช้ีทัาง
เล่อกแบับัเส่ม่อนจริงนี�ก็ส่ามารถูช่ีวยให้ส่โมส่รรักษาส่มาชิีกภาพไว้ได้้
          เจฟฟรี คุาโด้เร็ทั อดี้ติกรรมการบัริหารโรติารีส่ากล และ
ประธานคุณะทัำางานเฉพาะกิจเกี�ยวกับัการประเมินส่โมส่ร และ         
ภาคุทีั�อาจจะได้้รับัประโชีนย์์ทีั�สุ่ด้จากระบับัเช่ี�อมต่ิอเส่ม่อนจริงใน
อนาคุติกล่าวว่า “มันช่ีวยลด้คุ่าใช้ีจ่ายให้แก่ส่มาชิีกถู้าคุุณประชุีม
เส่ม่อนจริงเด่้อนละส่องคุรั�ง” เขาตัิ�งข้อสั่งเกติว่าส่โมส่รล้กผู้ส่มทีั�เล่อก
ใช้ีระบับัเส่ม่อนจริงไม่จำาเป็นต้ิองมีเทัคุโนโลยีทีั�ซัึ่บัซ้ึ่อน และมัน
ส่ามารถูเป็นทัางเล่อกทีั�ย่ด้หยุ่นส่ำาหรับัส่มาชิีกทีั�กังวลเร่�องคุ่าใช้ีจ่าย
และเวลาทีั�ต้ิองให้กับัโรติารี
      “ร้ปแบับัดั้�งเดิ้มของส่โมส่รอย้่กับัเรามาแล้ว 115 ปี”                     
คุาโด้เร็ทักล่าว “หากเราจะไปทีั�ส่โมส่รเพียงแคุ่อาหารเช้ีา                   
อาหารกลางวัน และ อาหารคุำ�าเท่ัานั�น เราก็ไม่ต้ิองส่นใจกับัเวลาอีก 
10 ปีข้างหน้า เราจำาต้ิองให้เกียรติิกับัอด้ีติของเราอย้่ แต่ิเราจะ       
ปรับัแต่ิงใหม่เพ่�ออนาคุติ”

กัารปีระชุมสมัยให์ม่

ผู้้�แปีล/เรียบเรียง อน.ศรีฟ้้า ศิริอุดมเศรษฐ สโมสรโรตารีกัรุงเที่พรัชดาภิิเษกั20  กัันยายน-ตุุลาคม 2564
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อน. จันที่นี เทีี่ยนวิจิตร 
สโมสรโรตารีล�านนา

22  กัันยายน-ตุุลาคม 2564

  เม่�อเราเปิด้ Facebook เพจ Rotary News Thailand ก็จะได้้ยินเสี่ยงเพลง
ประจำารายการคุุ้ยข่าว.ชีาวโรติารีก่อนเริ�มรายการต่ิางๆ ซ่ึ่�งมีการออกอากาศึทัุกวัน เป็น
รายการทีั�มีผู้้้ติิด้ติามและรับัชีมมากทีั�สุ่ด้อีกช่ีองทัางหน่�ง มีผู้้้ชีมทีั�เป็นทัั�งโรแทัเรียนและ
ประชีาชีนทัั�วไปได้้รับัชีมเร่�องราวดี้ๆ ทีั�โรติารีทัำาเป็นการประชีาส่ัมพันธ์เผู้ยแพร่กิจกรรม
ของส่โมส่รโรติารต่ีิางๆ ทัั�วทุักภาคุในประเทัศึไทัย เส่รมิด้้วยการให้คุวามร้ ้และคุวามบัันเทังิ
คุวบัคุ่้กันไป 
  ผู้้้เขียนเองก็เป็นหน่�งในทีัมงานของรายการคุุ้ยข่าว.ชีาวโรติารี โด้ยใน                  
ด้้านโคุรงส่ร้างการบัริหารงานของทีัมงานได้้รับัผิู้ด้ชีอบัด้้านงานบุัคุลากรของทีัมงานติาม
ส่ายงานวิชีาชีีพของตินเอง ส่่วนในด้้านการผู้ลิติรายการได้้รับัผิู้ด้ชีอบัเป็นหัวหน้าทีัม
งานของรายการส่่องกิจกรรม ซ่ึ่�งเป็นรายการทีั�เผู้ยแพร่กิจกรรมของส่โมส่รโรติารีต่ิางๆ                 
ทัั�งการประชีาสั่มพันธ์กิจกรรมทีั�กำาลังจะเกิด้ข่�นเพ่�อเชิีญชีวนให้มวลมิติรโรแทัเรียนมา
ร่วมกิจกรรมและนำาเส่นอกิจกรรมทีั�ผู่้านไปแล้ว เพ่�อร่วมกันแส่ด้งคุวามยินดี้และเผู้ยแพร่
กิจกรรมให้ส่าธารณชีนได้้รับัทัราบั โด้ยเชิีญทีัมงานจากทุักภาคุมาร่วมกันผู้ลิติรายการ
เพ่�อให้การนำาเส่นอกิจกรรมเป็นไปอย่างทัั�วถู่ง ซ่ึ่�งแขกรับัเชิีญแต่ิละคุรั�งทีั�มาออกรายการ
คุ่อ โรแทัเรียนทีั�เป็นตัิวแทันจากส่โมส่รโรติารีทีั�มาเผู้ยแพร่กิจกรรม  การออกอากาศึใน             
ร้ปแบับัใหม่นี�เริ�มเม่�อวันทีั� 6 กันยายน 2564 ทีัมงานได้้นำาเส่นอรายการมาแล้ว 4 คุรั�งได้้รับั
คุวามส่นใจจากมิติรโรแทัเรียนทีั�มารับัชีมรายการพร้อมทัั�งแส่ด้งคุวามคิุด้เห็น และร่วมติอบั
คุำาถูามจากแขกรับัเชิีญทีั�มาร่วมรายการกันอย่างคุ่กคัุก โด้ยบัางคุรั�งแขกรับัเชิีญจากส่โมส่ร
โรติารีทีั�มาออกรายการได้้มอบัของขวญัให้กับัผู้้้ชีมทีั�มีส่่วนร่วมในการแส่ด้งคุวามเหน็หร่อ
ติอบัคุำาถูาม ทัำาให้การเช่ี�อมต่ิอของโรแทัเรียนเป็นไปด้้วยดี้ในยุคุวิถีูใหม่หร่อ new normal 
เป็นการปรับัตัิวให้เข้ากับัส่ถูานการณ์ได้้อย่างเหมาะส่ม เพราะเป็นช่ีวงทีั�ส่ถูานการณ์โรคุ
ระบัาด้โคุวิด้-19 ในประเทัศึไทัยคุ่อนข้างรุนแรงและทุักคุนต้ิองอย้่กับับ้ัาน การเช่ี�อมต่ิอ
ทัางส่่�อสั่งคุมออนไลน์เป็นช่ีองทัางทีั�เหมาะส่มทีั�สุ่ด้ในช่ีวงนี� ซ่ึ่�งบุัคุคุลทีั�ริเริ�มผู้ลิติรายการ
คุุ้ยข่าว.ชีาวโรติารีทีั�ทัำาให้มีช่ีอง Rotary News Thailand คุ่อ อน. สุ่ขกิจ ทัวีวิเส่ส่านนท์ั 
เราไปพบักับัเขากันเลยคุ่ะ

อน. สุข้กิจ้ ที่ว่วิเสสานนท์ี่ 
สโมีสรโรติาร่กรุงเที่พติะวันออก ภาคุ 3350
      อน. สุ่ขกิจ กล่าวว่า ได้้เริ�มผู้ลิติรายการคุุ้ยข่าว.ชีาว            
โรติารี เม่�อวันทีั� 4 กันยายน 2560 นับัถู่งวันนี�คุรบั 4 ปีเต็ิม 
และปัจจุบัันได้้ย่างเข้าส่้่ปีทีั� 5 แล้ว แรกเริ�มได้้ลงม่อทัำาเพียง
คุนเดี้ยวมีอุปกรณ์คุ่อนข้างจำากัด้ ต่ิอมาได้้ขยับัขยายทัั�งทีัมงาน
และเคุร่�องม่อต่ิางๆ ทีั�ใช้ี ทัำาให้ปัจจุบัันมีทีัมทัำางานทีั�เข้าร่วม
จัด้รายการคุุ้ยข่าว.ชีาวโรติารีจำานวนกว่า 30 คุน จากส่โมส่ร          

โรติารีต่ิางๆ ทัั�ง 4 ภาคุในประเทัศึไทัยซ่ึ่�งทักุคุนมาทัำางานกันด้้วยจิติอาส่า ไม่มีคุ่าติอบัแทัน
ทีั�เป็นเงินหร่อสิ่�งของใด้ๆ สิ่�งทีั�ได้้คุ่อมิติรภาพทีั�ดี้ระหว่างเพ่�อนร่วมงานพร้อมกับัคุวามร้้ส่่ก
ภาคุภ้มิใจทีั�ได้้ร่วมกันแบ่ังปันสิ่�งดี้ๆ โด้ยการเช่ี�อมต่ิอระหว่างโรติารแีละส่าธารณชีน รวมถู่ง
ระหว่างโรแทัเรียนด้้วยกันอีกด้้วย
         ปัจจุบััน Facebook เพจ Rotary News Thailand มีผู้้้ติิด้ติามมากกว่า 3,000 
คุนและเพิ�มมากข่�นอย่างรวด้เร็ว ด้้วยร้ปแบับัการนำาเส่นอทีั�ปรับัปรุงให้เหมาะส่มกับั
ส่ถูานการณ์และคุวามส่นใจของผู้้้ชีม ซ่ึ่�งการนำาเส่นอของทัางทีัมงานจะนำาเส่นอในช่ีวงเย็น
ประมาณ 19.00 น. เป็นต้ินไปโด้ยมีผัู้งรายการดั้งนี�คุ่อ
 วันจั้นที่ร์: รายการคุุ้ยข่าว.ชีาวโรติารี 3 ส่ไติล์ นำาเส่นอ  3 ช่ีวงรายการคุ่อ

Interview

Rotary News Thailand 
Channel

“มวลม่ตรโรตารี มีงานทากันทุกวัน 
ม่ตรภาพื้บันดาลใจ บาเพ็ื้ญ่ประโยช่น์
ด้วยกัน ผ่องเราอาสา รายงานข่ึ้าว

ให้็ร้่กัน คุุ้ยข่ึ้าวทุกเรื�องราว          
มาช่่วยนาเสนอ จะตามไปด่ตามไปฟัง 

จะเช่่ญ่ช่วนร่วมรายการ 
มาพ่ื้ดคุุยอย่างสร้างสรรค์ุ 

ชุ่มช่นช่าวโรตารี...คุุ้ยข่ึ้าว ช่าวโรตารี 
ร้อยล้านว่วโรตารีน่วส์ ไทยแลนด์”

กัารเชื�อมต่อของชาวโรตารีวิถีีให์ม่Rotary News Thailand



     • ช่ีวงทีั� 1 ช่ีวงส่่องกิจกรรม เป็นการนำาเส่นอกิจกรรมดี้ๆ 
ทีั�โรติารีทัำาส่้่ส่าธารณชีน โด้ย อน. จันทันี เทีัยนวิจิติร และทีัมงาน
     • ช่ีวงทีั� 2 ช่ีวงเส่ริมคุวามร้้ เพ่�อให้คุวามร้้ทีั�เป็นประโยชีน์
ต่ิอผู้้้ชีม โด้ย อน. เหม่อนฝัึน บัำารุงติน และทีัมงาน
     • ช่ีวงทีั� 3 ช่ีวงส่ารพันบัันเทิัง เป็นช่ีวงทีั�ผู่้อนคุลายก่อนส่่ง
ท่ัานผู้้้ชีมเข้านอน โด้ย อน. พงษ์พัฒน์ สั่ติยวินิจ และทีัมงาน
 วันอังคุาร: English news channel โด้ย นย.ด้ร.ภญ.          
เมธ์วดี้ เรียววิไลสุ่ข และทีัมงาน
               • รายการข้อคิุด้ดี้ๆ ทีั�โรติารีมีให้ 
                 โด้ย อน. ณัฐธีร์ อังค์ุสุ่วรรณเมธ
 วันพุธิ: รายการเยาวชีนคุนเกง่ โด้ย อน.ด้ร. พรชียั ส่าเม่อง 
และทีัมงาน
               • รายการข้อคิุด้ดี้ๆ ทีั�โรติารีมีให้ 
      โด้ย อน. ณัฐธีร์ อังค์ุสุ่วรรณเมธ
  วันพฤหัสบด่้: รายการข้อคิุด้ดี้ๆ ทีั�โรติารีมีให้ 
                              โด้ย อน. ณัฐธีร์ อังค์ุสุ่วรรณเมธ
 วันศุุกร์: รายการคุุยข่าวข้น 3330 โด้ย อน. นิติยา           
จันทัร์อินทัร์ และทีัมงาน
 วันเสาร์: รายการคุลังเวลาโรติารี 
                       โด้ย อน. ธนัญญ์ธัชี อิทัธิวัฒนวาณิชี (mimi-นิรมิติ)
  วันอาทิี่ติย์: รายการเทัท้ัายคุรัว ซ่ึ่�งเป็นรายการอาหารเพ่�อ
สุ่ขภาพและส่่งเส่ริมอาชีีพด้้านอาหารของโรแทัเรียน 
         โด้ย อน. พงษ์พัฒน์ สั่ติยวินิจ และทีัมงาน
  ฝ่ึายเทัคุนิคุการออกอากาศึ: อน. สุ่กิจ ทัวีวิเส่ส่านนทั์,             
อน. ปรียทััศึน์ ศึรายุทัธ และทีัมงาน
 ผัู้งรายการต่ิางๆ เหล่านี�บัางรายการได้้นำาเส่นอมาแล้ว
ระยะหน่�ง บัางรายการเพิ�งเริ�มต้ิน และบัางรายการกำาลังจะเริ�ม เช่ีน 
English news channel ซ่ึ่�งติ้องการเช่ี�อมต่ิอกับัโรแทัเรียนชีาว                  
ต่ิางชีาติิทีั�อย้ใ่นประเทัศึไทัยและโรแทัเรียนต่ิางประเทัศึ เป็นการขยาย
กลุ่มผู้้้ชีมให้มากข่�น รายการทีั�นำาเส่นอไปอาจปรับัเปลี�ยนหร่อปรับัปรุง

ร้ปแบับัวิธีการนำาเส่นอให้เหมาะส่มกับัส่ถูานการณ์หร่อการติอบักลับั 
(feedback) จากผู้้้ร่วมรายการ เป็นการเช่ี�อมต่ิอและนำาเส่นอแบับัมี
ส่่วนร่วมของผู้้้จัด้รายการและท่ัานผู้้้ชีม จะทัำาให้การส่่�อส่ารเป็นไป
อย่างมีประสิ่ทัธิภาพ น่าส่นใจ และได้้ประโยชีน์ร่วมกัน
  ทีัมงานมีเพลงประจำารายการคุุ้ยขา่ว.ชีาวโรติารีเพ่�อนำาเส่นอ
เป็นไติเติิ�ลติอนเริ�มรายการ ซ่ึ่�งได้้รับัคุวามอนุเคุราะห์การแต่ิงเน่�อเพลง
และจัด้ทัำาโด้ย อน. ทันงศัึกดิ้� วิบ้ัลย์มา ส่โมส่รโรติารีส่าทัร ประธาน
คุณะกรรมการเพลง ภาคุ 3350 โด้ยทีัมงานคุุ้ยข่าว.ชีาวโรติารีเป็น     
ผู้้้ร่วมร้องเพลงบัันท่ักเสี่ยง เป็นเพลงทีั�ส่ร้างคุวามส่นุกส่นานให้กับั
การเริ�มรายการ
 ทีัมงานคุุ้ยข่าว.ชีาวโรติารีได้้จัด้ประกวด้ร้องเพลงมวลมิติร    
4 ภาคุเม่�อเด่้อนกรกฎาคุม-สิ่งหาคุมทีั�ผู่้านมา โด้ยรอบัแรกจัด้ประกวด้
ร้องเพลงแต่ิละภาคุ เพ่�อคัุด้เล่อกผู้้้ชีนะเลิศึและรองชีนะเลิศึภาคุละ  
5 คุน หลังจากนั�นเป็นรอบัรวม 4 ภาคุ ร้ปแบับัของการประกวด้           
ร้องเพลงคุ่อให้ผู้้้ส่มัคุรแต่ิละคุนอัด้เสี่ยงหร่อวีดี้โอแล้วส่่งเข้ามายัง
รายการ เพ่�อนำาเส่นอทัาง Facebook live โด้ยทีัมงานได้้เชิีญกรรมการ        
ผู้้้ทัรงคุุณวฒิุจากทัั�ง 4 ภาคุมาเปน็ผู้้้ตัิด้สิ่น พรอ้มทัั�งให้ผู้้้ชีมมีส่่วนร่วม
ด้้วยการโหวติให้กับัผู้้้เข้าประกวด้เพ่�อรับัรางวัล Popular Vote ซ่ึ่�ง                                                                                
นักร้องแติ่ละคุนมีกองเชีียร์เข้ามารับัชีมกันอย่างคัุบัคัุ�ง เราได้้จัด้
ประกวด้รอบัคุัด้เล่อกแติ่ละภาคุจำานวน 4 คุรั�ง และรอบัสุ่ด้ท้ัาย                
รวมภาคุเพ่�อคัุด้เล่อกผู้้้ชีนะเลิศึและรองชีนะเลิศึ ซ่ึ่�งมีดั้งนี�
 ชีนะเลิี่ศ คุ่อ รทัร. ปุณยนุชี พรส่กุลไพศึาล ส่โมส่รโรติารี
พระปกเกล้าธนบุัรี กรุงเทัพฯ
 รองชีนะเลิี่ศอันดั้บ 1 คุะแนนเท่ัากันส่องคุน คุ่อ
     • นย. บัำารุง สุ่ขแก้ว ส่โมส่รโรติารีบัางบ่ัอ จ. ส่มุทัรปราการ
    • รทัร. ชีาณัฐมตีิ พัฒนาพงษ์ส่กุล ส่โมส่รโรติารีพระนคุร 
กรุงเทัพฯ
 รองชีนะเ ลิี่ศ อัน ดั้บ  2  คุ่อ  อน .นพ .  ณัฎฐธ นิน                                
เศึรษฐวนิชีย์ ส่โมส่รโรติารีแพร่ จ. แพร่ โด้ย อน.นพ. ณัฎฐธนินได้้
รับัรางวัล Popular Vote ในคุรั�งนี�ด้้วย
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 คุณะกรรมการติัด้สิ่นได้้รับัเกียรติิจาก อผู้ภ. ส่มภพ ธีระส่านต์ิ ภาคุ 3330,         
อผู้ภ. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชียศิึริ ภาคุ 3340, อผู้ภ. ยงวุฒิ จงกิติติิพงศ์ึ และ อน. ทันงศัึกดิ้� 
วิบ้ัลย์มา ภาคุ 3350 และ อผู้ภ. อนุรักษ์ นภาวรรณ ภาคุ 3360 
 การจัด้ประกวด้ร้องเพลงโรติารี 4 ภาคุคุรั�งนี�ได้้รับัเสี่ยงติอบัรับัทีั�ดี้มากจากมิติร   
โรแทัเรียนว่า เป็นการเช่ี�อมต่ิอกับัโรติารีในช่ีวงทีั�มีการล็อคุด้าวน์จากส่ถูานการณ์โรคุระบัาด้
โคุวิด้-19 ทีั�ประชีาชีนเดิ้นทัางไปต่ิางพ่�นทีั�ไม่ส่ะด้วกและมีการจำากัด้เวลาออกนอกบ้ัานหร่อ
เคุอร์ฟิวในหลายๆ จังหวัด้ ทัำาให้การจัด้กิจกรรมคุรั�งนี�เป็นกิจกรรมทีั�ส่่งเส่ริมมิติรภาพและ
ผู่้อนคุลายในภาวะเช่ีนนี� 
 อน. สุ่ขกิจ กล่าวเพิ�มเติิมว่า ขอขอบัคุุณทุักท่ัานทีั�ส่นับัส่นุนรายการมา               
โด้ยติลอด้ ทัั�งผู้้้ใหญ่ทีั�ให้คุำาแนะนำา ทีัมงานทีั�เป็นจิติอาส่ามาทัำางานร่วมกัน แขกรับัเชิีญ 
และส่ปอนเซึ่อร์ทีั�ส่นับัส่นุนรายการ ส่นับัส่นุนของขวัญของรางวัลต่ิางๆ ทีัมงานพร้อมทีั�
จะพัฒนารายการให้ดี้ยิ�งๆ ข่�นไป

โคุวิด้ให้อะไรกับเรา
 การเช่ี�อมต่ิอวิถีูใหม่ในร้ปแบับัติ่างๆ ทีั�โรแทัเรียนเราได้้สั่มผัู้ส่มีหลายร้ปแบับั               
ผู้้้เขียนได้้มีโอกาส่เข้าร่วมประชุีมประจำาสั่ปด้าห์กับัส่โมส่รโรติารีนคุรหาด้ใหญ่ ผู่้าน
โปรแกรมซ้ึ่มออนไลน์  ซ่ึ่�งมีการบัรรยายพิเศึษเร่�อง “โคุวิด้ให้อะไรกับัเรา” โด้ย อผู้ภ. 
ส่มภพ ธีระส่านต์ิ จ่งได้้นำาเน่�อหาทีั�วิทัยากรบัรรยายมานำาเส่นอดั้งนี�

อผู้ภ. สมีภพ ธ่ิระสานต์ิ 
สโมีสรโรติาร่กาญจ้นบุร่ ภาคุ 3330
        อผู้ภ. ส่มภพ กล่าวว่า ทุักวันนี�หลายท่ัานอาจจะมีอาการ
เคุรียด้เพราะฟังข่าวเร่�องของโรคุระบัาด้โคุวิด้-19 ทีั�มีจำานวน    
ผู้้้ป่วยและเสี่ยชีีวิติเป็นจำานวนมาก หลายธุรกิจและหลายๆ คุน
ได้้รับัผู้ลกระทับัจากการเกิด้โรคุระบัาด้คุรั�งนี� แม้กระทัั�งหลาย
คุนทีั�แม้ไม่ได้้รับัผู้ลกระทับัโด้ยติรงแต่ิก็ถู้กจำากัด้ในการเดิ้นทัาง
หร่อกิจกรรมต่ิางๆ ทีั�เคุยทัำา ทัำาให้เราต้ิองปรับัตัิวเพ่�อให้อย้่ได้้

ในชีีวิติวิถู่ใหม่ ซ่ึ่�งเม่�อมองข้อดี้ของส่ถูานการณ์ทีั�ทัำาให้เราต้ิองอย้่กับับ้ัานทัำาให้เกิด้คุวาม                                                                                      
ใกล้ชิีด้ระหว่างคุนในคุรอบัคุรัว พ่อแม่ล้กได้้อย้่ร่วมกัน รับัประทัานอาหารร่วมกัน แม้ว่า
ล้กไม่ได้้ไปโรงเรียนแต่ิก็ได้้เรียนหนังส่่อกับัพ่อแม่ พ่อแม่ช่ีวยล้กเรียนออนไลน์และส่อน
ล้กทัำาการบ้ัาน ทัำาให้เกิด้คุวามใกล้ชิีด้ระหว่างพ่อแม่ล้ก พร้อมกันนี�พ่อแม่ได้้มีโอกาส่
ศ่ึกษาพฤติิกรรมของล้กได้้ทัำาคุวามเข้าใจคุวามร้้ส่่กน่กคิุด้ของล้ก ซ่ึ่�งเม่�อก่อนอาจจะไม่มี
โอกาส่จ่งทัำาให้เกิด้ปัญหาคุรอบัคุรัว แน่นอนทีั�สุ่ด้โคุวิด้เกิด้ข่�นทัำาให้รายได้้ของทุักคุนลด้ลง            
แต่ิมันก็ส่อนให้เราต้ิองร้้จักประหยดั้ ร้้จักคุุณคุ่าของเงิน จะใช้ีเงินในแต่ิละคุรั�งต้ิองคิุด้แล้ว
คิุด้อีกนับัเป็นเร่�องทีั�ดี้ 
   ทัุกวันนี�เราติ้องใส่่หน้ากากเข้าหากัน ซึ่่�งการใส่่หน้ากากเข้าหากันนั�นเป็นการ
ป้องกันการติิด้เช่ี�อ จากข้อม้ลทัางการแพทัย์พบัว่าตัิ�งแต่ิเกิด้โคุวิด้มาจำานวนผู้้้ป่วยทีั�เป็น
ไข้หวัด้ลด้น้อยลงอย่างมาก สิ่�งนี�ส่อนให้เราร้้ว่าถู้าเราร้้จักด้้แลสุ่ขภาพร้้จักด้้แลตัิวเองเรา
ก็จะไม่ป่วยไม่ไข้ ทัำาให้เรามองเห็นในสิ่�งซ่ึ่�งเม่�อก่อนเราไม่เคุยคิุด้ว่าเราจะต้ิองให้คุวาม



ส่นใจ เช่ีน การลา้งม่อ การเว้นระยะหา่ง การรบััประทัานอาหารทีั�เป็น
ประโยชีน์ การใช้ีช้ีอนกลางของตินเอง เปน็ต้ิน ทุักวันนี�หลายคุนเกง่ใน
เร่�องของเทัคุโนโลยี การส่่�อส่ารโด้ยไม่ร้้ตัิว เพราะเม่�อก่อนมีการเส่นอ
ให้จัด้ประชุีมส่โมส่รโรติารีแบับัออนไลน์บ้ัาง หร่อเส่นอให้มีการก่อตัิ�ง                            
ส่โมส่รอีเล็กทัรอนิคุ (E-club) โรแทัเรียนเราอาจจะบั่นกันว่ามันเป็น       
เร่�องยากทีั�จะใช้ีวิธีการติิด้ต่ิอส่่�อส่ารหร่อพ้ด้คุุยกันทัางออนไลน์ผู่้าน
ส่่�อโซึ่เชีียลต่ิางๆ แติ่ทุักวันนี�เราใช้ีส่่�อต่ิางๆ เป็นเร่�องธรรมด้า เป็น
เร่�องปกติิทีั�ส่โมส่รโรติารีเก่อบัทัั�งหมด้มีการประชุีมผู่้านระบับั zoom, 
line meeting , google meet เป็นต้ิน เราได้้ลงม่อปฏิิบััติิจนกระทัั�ง
กลายเป็นเร่�องธรรมด้า การปรับัร้ปแบับัการประชีุมของส่โมส่ร                 
โรติารีในยุคุโรคุระบัาด้โคุวิด้ก่อให้เกิด้ประโยชีน์หลายประการ เช่ีน 
ลด้เวลาและระยะทัางในการเด้ินทัางไปประชีุม ลด้คุ่าใช้ีจ่ายไม่ว่าจะ
เป็นเร่�องของคุ่าห้องประชุีม คุ่าอาหาร หร่อแม้กระทัั�งคุ่าแต่ิงหน้า                                                                                          
แต่ิงตัิว เพราะวันนี�เวลาเราเข้าประชุีมออนไลน์ท่ัอนบันอาจแต่ิงส่วย
แต่ิงหล่อ แต่ิท่ัอนล่างใส่่ชุีด้ส่บัายๆ อย้่กับับ้ัาน หร่อแม้กระทัั�งการจะ
เชิีญผู้้้บัรรยายพิเศึษทีั�มาจากทีั�ไกลๆ ซ่ึ่�งเม่�อก่อนโอกาส่ทีั�เราจะเชิีญ
มาเป็นไปได้้ยากในภาวะปกติิ ปัจจุบัันเราทัำาได้้ง่ายมาก แม้กระทัั�ง  
ผู้้้บัรรยายทีั�อย้่ต่ิางประเทัศึก็ส่ามารถูเชิีญมาบัรรยายพิเศึษในส่โมส่ร
ได้้เป็นเร่�องปกติิ ทัำาให้โลกแคุบัลง การทีั�เราเคุยพ้ด้ถู่งเร่�องการใช้ี
ทัรัพยากรอย่างประหยัด้ paperless เม่�อก่อนก็ด้้ว่าจะเป็นไปได้้
อย่างไร ปัจจุบัันนี�อาจจะมองเห็นแล้วว่ามันเข้ามาในชีีวิติประจำาวัน
โด้ยทีั�เราไม่ร้้ส่่กตัิว 
 การทัำากิจกรรมของส่โมส่รโรติารีต่ิางๆ ในภาวะปัจจุบัันทัำาได้้
ยาก เพราะว่าต่ิางคุนต่ิางกลัวการออกไปสั่มผัู้ส่กับัคุนอ่�นๆ คุนทีั�รับั
ก็กลัวคุนทีั�ให้ก็กลัว แต่ิการทัำากิจกรรมของส่โมส่รโรติารียังส่ามารถู
ด้ำาเนินการได้้โด้ยหลายส่โมส่รมีการทัำากิจกรรมต่ิางๆ อย้่มากมาย 
เพราะแติ่ละส่โมส่รใช้ีการระด้มส่มอง ใช้ีระบับัไอทีั ใช้ีการประส่าน
งานทีั�ด้ี แล้วงานต่ิางๆ เหล่านั�นก็ประส่บัคุวามส่ำาเร็จได้้ด้้วยด้ี สิ่�งนี�
ส่อนให้เราร้้ว่าการทัำากิจกรรมใด้ๆ จะส่ำาเร็จได้้นั�นต้ิองร้้จักการวางแผู้น 
การประส่านงานหมายรวมถู่งการส่่�อส่ารทีั�ดี้ด้้วย นั�นคุ่อการวางระบับั       
ทีั�ดี้ เราพ้ด้เราจัด้อบัรมผู้้้นำาและส่มาชีิกใหม่ของส่โมส่รโรติารีทุักปี       
เน้นยำ�าเร่�องการวางแผู้นการทัำากิจกรรมโคุรงการต่ิางๆ แต่ิทุักวันนี�ไม่
ต้ิองพ้ด้กันมากเพราะเราเรียนร้้จากการปฏิิบััติิไปโด้ยปรยิาย เน่�องจาก
จะทัำาแบับัเดิ้มๆ ไม่ได้้ โคุวิด้-19 ส่อนให้เราร้้จักคุวามเอ่�ออาทัรคุวาม
เห็นอกเห็นใจ ทีั�เราคุวรใส่่ใจเหน่อตินเอง นั�นคุ่อสิ่�งทีั�ส่มาชิีกส่โมส่ร
โรติารีหร่อโรแทัเรียนทุักคุนย่ด้มั�น
 อผู้ภ. ส่มภพ กล่าวเพิ�มเติิมว่า กิจกรรมทีั�ส่โมส่รโรติารี
ส่ามารถูทัำาได้้ในช่ีวงโคุวิด้มี 3 กิจกรรม คุ่อ

 1. การป้องกัน ส่ามารถูทัำาได้้โด้ยส่มาชิีกทุักคุนจะต้ิองเรียน
ร้้ทัำาคุวามเข้าใจในเร่�องทีั�ถู้กต้ิองเกี�ยวกับัโรคุโคุวิด้-19 เร่�องวัคุซีึ่น           
การด้้แลปอ้งกันตินเอง การส่รา้งภ้มคุ้ิุมกันหม่้ เรากส็่ามารถูชีว่ยอธบิัาย
ให้กับัคุนอ่�นได้้มีคุวามร้้มีคุวามเข้าใจในเร่�องต่ิางๆ มากข่�น ไม่เคุรียด้
หร่อสั่บัส่นกับัข่าวล่อข่าวหลอกช่ีวยให้เกิด้คุวามปลอด้ภัยทัั�งตัิวเราเอง
และผู้้้อ่�น แนะนำาวิธีด้้แลตัิวเอง การใส่่หน้ากากทีั�ถู้กต้ิอง นั�นคุ่อการให้
คุวามร้้ทีั�เหมาะกับัคุนทัั�วไปในชุีมชีน 
 2. การรกัษา เม่�อมีผู้้้ป่วยเกิด้ข่�นเราไมไ่ด้้เป็นแพทัยที์ั�จะช่ีวย
รักษาแต่ิเราส่ามารถูช่ีวยผู้้้ทีั�เป็นแพทัย์หร่อบุัคุลากรทัางการแพทัย์ได้้
หลายประการ เช่ีน การมอบัอปุกรณ์การแพทัย ์เวชีภัณฑ์ู หร่อยาต่ิางๆ 
ทีั�ส่ามารถูให้ได้้ ซ่ึ่�งหลายส่โมส่รก็ด้ำาเนินการกันไปแล้ว เช่ีน มอบัเคุร่�อง
ช่ีวยหายใจ มอบัชุีด้ติรวจให้หน้ากากอนามัย เจลล้างม่อ หร่อเม่�อเร็วๆ 
นี�ผู้้้ว่าการภาคุ 3330 ได้้ส่่งส่มนุไพรฟา้ทัะลายโจรใหกั้บัทุักส่โมส่รเพ่�อ
จะนำาไปมอบัให้กับัผู้้้ทีั�ต้ิองการในชุีมชีน เป็นต้ิน 
 3. การเยยีวยา คุ่อการชีว่ยเหล่อผู้้้ทีั�ได้้รับัคุวามเด่้อด้รอ้นจาก
ภาวะของ โคุวิด้-19 ทีั�เกิด้ข่�น เราทัำากันมาแล้วได้้แก่ ต้้ิปันสุ่ข ถุูงยงัชีีพ 
แน่นอนทีั�ส่ดุ้สิ่�งทีั�ส่ำาคัุญก็คุ่อว่าเม่�อโคุวิด้จางไป เราจะต้ิองมีการฝึึกส่อน
อาชีีพให้กับัคุนในชุีมชีนเพ่�อจะได้้มีรายได้้ทีั�ยั�งย่นและเป็นรายได้้ทีั�มี
คุวามมั�นคุงมากยิ�งข่�น เราจะไปฝึึกส่อนอาชีีพแบับัเก่าทัำานำ�าเต้ิาห้้คุง
ไม่พอแล้ว อาจจะต้ิองมีการคิุด้ในเร่�องของการทัำาอาชีีพทีั�ใช้ีเทัคุโนโลยี
ต่ิางๆ เข้ามาช่ีวยเพ่�อให้เกิด้คุวามทัันส่มัยมากยิ�งข่�น ทีั�ง่ายๆ และคุวร
ด้ำาเนินการคุ่อเราต้ิองช่ีวยกันเอง เราส่ามารถูช่ีวยกันเองในฐานะผู้้้ทีั�
เป็นส่มาชิีกของส่โมส่รโรติารีต่ิางๆ มีอาชีีพทีั�แติกต่ิางกันหลากหลาย 
เราส่ามารถูทีั�จะซ่ึ่�อผู้ลิติภัณฑ์ูหร่อใช้ีบัริการจากเพ่�อนของเราได้้ ส่มกบัั
คุำากล่าวทีั�ว่า “คุนทัั�วไปมองเห็นแต่ิปัญหา แต่ิโรติารีมองหาทัางออก” 
อผู้ภ. ส่มภพ กล่าวส่รุปว่า นำ�าด่้�ม นำ�าส่ะอาด้เป็นสิ่�งทีั�ทุักคุนต้ิองการ 
แต่ิถู่งแม้จะเป็นนำ�าทีั�ส่ะอาด้หากเก็บัไว้ในแก้วหร่อเก็บัไว้ในตุ่ิมเป็นนำ�า
นิ�งอย้่นานๆ ไม่เคุล่�อนไหว ในทีั�สุ่ด้นำ�าส่ะอาด้หร่อนำ�าดี้นั�นก็จะกลาย
เป็นนำ�าเน่านำ�าเสี่ยไปได้้ เช่ีนเดี้ยวกันโรแทัเรียนทีั�ต้ิองพัฒนาตินเองอย่าง
ต่ิอเน่�อง ในการหาแนวทัางการเช่ี�อมโยง การพัฒนาชุีมชีนของเราได้้
ทุักส่ถูานการณ ์จ่งจะส่มกบััคุำาว่า “โรตารีเปลีี่�ยนชีีวิิต ด้้วิยจิิตบริการ”
 บัทัส่่งท้ัาย จากส่ถูานการณ์โรคุระบัาด้โคุวิด้-19 ทีั�เกิด้ข่�น
ทัั�วโลกในชี่วงเก่อบัส่องปีทีั�ผู่้านมา แม้จะมีผู้ลกระทับัติ่อการด้ำาเนิน
ชีีวิติประจำาวันของทุักๆ คุน แต่ิเราก็ส่ามารถูปรับัตัิวและร่วมกันต่ิอส้้่
ฟันฝ่ึาอุปส่รรคุต่ิางๆ มาได้้ และเราก็จะผู่้านเหตุิการณ์นี�ไปด้้วยกัน ซ่ึ่�ง
ห้วงเวลานี� ทุักคุนต้ิองให้คุวามร่วมม่อในการป้องกันโรคุระบัาด้นี�กับั
ตินเองและคุนใกล้ชิีด้ พร้อมทัั�งปรับัตัิวในการด้ำาเนินชีีวิติและกิจกรรม
ของโรติารีเราดั้งตัิวอย่างทีั�เรานำามาเส่นอข้างต้ิน
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อผู้ภิ.จุฑาทิี่พย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปีฐมเจดีย์

สื่วัสื่ดีมวลัมิตรโรแทเรียนแลัะผูู้้อ่านนิตยสื่ารทุกท่าน

 ดิฉัันมีความรู้สึื่กว่า สื่ถานการณ์ต่างๆ จากโควิด-19 
แลัะเศรษฐกิจเริ�มคลีั�คลัายผู่้อนลังบ้างแลั้ว  ตลัอดเวลัาที�   
ผู่้านมาจากปี 2019 ถึงตอนนี� ช่างเป็นช่วงแห่่งความปั�นป่วน 
ทั�งจิตใจ ร่างกาย ส่ื่งผู้ลักระทบต่อชาวโรตารีแลัะบุคคลัทั�วไป
อยา่งให่ญ่่ห่ลัวง  ดิฉัันได้ยนิเร่�องที�สื่ะเท่อนความรู้สึื่กมาก เช่น 
ทราบว่าโรแทเรียนได้ลัาออกจากความเป็นสื่มาชิกของสื่โมสื่ร
บางสื่โมสื่รแล้ัวนั�น ทำาให้่คิดแลัะคิดว่าสิื่�งต่างๆ ที�ผู่้านมานั�น
เราจะได้สัื่มผัู้สื่กับเสื่น่ห์่ของโรตารีเป็นอยา่งไร แล้ัวในอนาคต
เสื่น่ห์่ของโรตารีจะเป็นอย่างไร ฝากห่ลัายๆ ท่านที�ได้อ่าน
นิตยสื่ารฉับับนี� ลัองไตร่ตรองก่อนที�จะตัดสิื่นใจวางม่อจาก
องค์กรบำาเพ็ญ่ประโยชน์ที�ดีองค์กรห่นึ�ง เพ่�อนๆ ชาวชุมชน
ใกล้ัๆ เรายังคงรอคอยความช่วยเห่ล่ัอจากพวกเรา 
 เม่�อไรที� โรแทเรียนรวมตัวกันช่วยกันคิด ช่วยกัน 
ลังม่อทำา ยอ่มเกิดสิื่�งมหั่ศจรรย์ที�สื่ามารถเปลีั�ยนแปลังโลักได้
เสื่มอค่ะ 

สโมีสรโรติาร่ศุร่ติาปี็ 
จัด้ทัำาโคุรงการ “SAVE HERO Project” ส่่งมอบัชุีด้ PPE 578 ชุีด้ ให้กับั
โรงพยาบัาลส่่งเส่ริมสุ่ขภาพติำาบัลบัางกุ้งและโรงพยาบัาลพุนพิน 
จ.สุ่ราษฎร์ธานี เม่�อวันทีั� 9 กันยายน 2564 

สโมีสรโรติาร่บางเลุน 
จัด้ทัำาโคุรงการ District Grant มอบัเคุร่�องม่อแพทัย์ เคุร่�องผู้ลิติออกซิึ่เจน 
3 เคุร่�อง ชุีด้ PPE 100 ชุีด้ แมส่ 2,000 ชิี�น อาหาร 120 กล่อง 
นำ�าด่้�ม 600 ขวด้ ทีั� โรงพยาบัาลบัางเลน อ.บัางเลน จ.นคุรปฐม 
เม่�อวันทีั� 8 กันยายน 2564

สโมีสรโรติาร่ป้็�เจ้้าสมิีงพราย 
จัด้ทัำาโคุรงการ District Grant มอบัอุปกรณ์ทัางการแพทัย์ มอบัเตีิยงผู้้้ป่วย
ระบับั 2 ไก 5 เตีิยง ม้ลคุ่า 223,750 บัาทั ณ ส่ถูาบัันราชีประชีาส่มาสั่ย
เม่�อวันทีั� 6 กันยายน 2564

D.3330
บรรณาธิกัาร ภิาค 3330 โรตารีสากัล



สโมีสรโรติาร่ราช่บุร่ 
จัด้ทัำาโคุรงการมอบัเคุร่�องฟอกอากาศึให้กับัศ้ึนย์สุ่ขภาพชุีมชีน
ประชีานุเคุราะห์ 6 เคุร่�อง ม้ลคุ่า 120,000 บัาทั เม่�อวันทีั�          
10 กันยายน 2564

สโมีสรโรติาร่ที่วารวด่้ 
จัด้ทัำาโคุรงการมอบันำ�าด่้�ม 3,600 ขวด้ ให้กับัศ้ึนย์พักคุอย 
Community Isolation ติ.ห้วยขวาง อ.กำาแพงแส่น จ.นคุรปฐม  
เม่�อวันทีั� 18 สิ่งหาคุม 2564

สโมีสรโรติาร่นคุรป็ฐมี 
จัด้มอบัส่มุนไพรฟ้าทัะลายโจร แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย
ให้กับัเร่อนจำากลางจังหวัด้นคุรปฐม เม่�อวันทีั� 27 สิ่งหาคุม 2564

สโมีสรโรติาร่พระป็ฐมีเจ้ด่้ย์ 
จัด้ทัำาโคุรงการมอบักล่องช่ีวยชีีวิติผู้้้ป่วยโคุวิด้-19 กลุ่ม Home 
Community Isolation ณ โรงพยาบัาลห้วยพล้ โรงพยาบัาลส่นาม
แห่งทีั� 4 และ อบัติ. เม่�อวันทีั� 18 สิ่งหาคุม 2564
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บทสััมภาษณ์์ 
 ในโอกาสื่นี� เป็นช่วงที�ทางจังห่วัดนครปฐมแลัะอีกห่ลัายจังห่วัดได้รับวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 เป็นเข็มที� 2 แลัะ 3 กันแล้ัว อย่างไรก็ดี ผู้ลักระทบต่อตัวบุคคลั ธุรกิจ 
ครอบครวัรวมถึงเด็กนักเรียน ยงัเป็นปัญ่ห่าที�ต้องจัดให้่เข้าที�เข้าทางต่อไป ดิฉัันมีโอกาสื่ได้
พูดคุยทางโทรศัพท์แลัะขอความอนุเคราะห์่จากคุณห่มอ นายแพทย์ ปวิทย์ ยวงเงิน ซึ�ง
ท่านเป็นแพทย์อยู่กับสื่ถานการณ์ทั�งที�โรงพยาบาลัแลัะโรงพยาบาลัสื่นาม ตลัอดจนไปถึง
ชุมชนตามบ้านเร่อน เรียกว่าทุกอย่างที�จะต่อสู้ื่กับโรคร้ายให้่ทุเลัาลังให้่ได้ แลัะที�สื่ำาคัญ่
ท่านก็ได้รับเล่ัอกจากทางสื่โมสื่รโรตารีทวารวดี ให้่ดำารงตำาแห่น่งนายกสื่โมสื่รโรตารี         
ทวารวดอีีกด้วย การคิด การตดัสิื่นใจ การกระทำา ต่างก็อยูใ่นระดับที�ดูเห่ม่อนเวลัาจะสื่ลัับ
ซับซ้อน แต่ด้วยความเป็นสื่โมสื่รของชนรุ่นให่ม่ จึงสื่ามารถบริห่ารจัดการสื่โมสื่รให้่มี
โครงการแลัะกิจกรรมให้่สื่อดคล้ัองกับเห่ตุการณ์ได้ดี ลัองมาฟังความคิดเห็่นของท่านนายก 
นายแพทย์ปวิทย์กันเลัยค่ะ

ในบทบาทท่�ท่านนายกสโมสรเป็็นแพทย์ของโรงพยาบาลท่�ม่กล่่มติิดเช้ื้�อโควิิด-19 ถ้ือว่ิา 
อย่่ในพ้�นท่�ท่�ม่ควิามเส่�ยงส่งช่ื้วิงไหนท่�ป็ระชื้าชื้นต้ิ�นติกใจและติิดเช้ื้�อส่งส่ดในพ้�นท่�แล้วิ ใช้ื้
วิิธ่ีใดส้�อสารกับช่ื้มชื้นจึงได้รับควิามร่วิมม้อจากช่ื้มชื้นทั�งหน่วิยงานต่ิางๆ ท่�ให้ควิามร่วิมม้อ
กับแพทย์/พยาบาล ของโรงพยาบาลกำาแพงแสน
 โรคโควิด-19 เป็นโรคที�มีการติดต่อได้ง่าย ทำาให่้ผูู้้ติดเช่�อสื่ามารถแพร่กระจาย
เช่�อให้่กับบุคคลัในครอบครัวแลัะสัื่งคมรอบข้าง ส่ื่วนให่ญ่่มักมีอาการไม่รุนแรง ยกเว้น       
ผูู้้ป่วยที�มีอายุมาก มีโรคประจำาตัว ตั�งครรภ์ห่ร่อมีภาวะโรคอ้วน ซึ�งอาจมีอาการรุนแรงได้ 
นอกจากนี�ผูู้้ติดเช่�อเม่�อเข้าสู่ื่ระบบการรักษา ต้องใช้เวลัาในสื่ถานพยาบาลัที�รัฐจัดให้่เป็น
เวลัา 14 วัน แลัะเม่�อออกจากโรงพยาบาลัแล้ัวต้องกักตัวที�บ้านอีก 7 วัน รวมแล้ัวทั�งสิื่�น 
21 วัน ซึ�งถ่อว่าเป็นเวลัาค่อนข้างนาน ห่ากผูู้้ป่วยเป็นเสื่าห่ลัักของครอบครัวก็จะทำาให่้
บุคคลัอ่�นในครอบครัวได้รับผู้ลักระทบจากการที�ผูู้้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาไปด้วย  
 นอกจากนี� บุคคลัรอบข้างยังกังวลัต่อผูู้้ป่วยแลัะญ่าติ ที�อาจจะนำาเช่�อมาติดได้ 
ทำาให่้การใช้ชีวิตของผูู้้ป่วยแลัะครอบครัวเต็มไปด้วยความยากลัำาบาก ทั�งนี�ที�กล่ัาวมา
ทั�งห่มดจะทำาให้่ทุกท่านทราบได้ว่า โควิด-19 นอกจากทำาให้่เราเจ็บป่วยทางกายแลั้ว           
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ แลัะสัื่งคม ก็ได้รับผู้ลักระทบอย่างห่ลีักเลีั�ยงไม่ได้ จึงเป็นที�มาที�
ทำาให่ผู้้มในฐานะแพทยที์�ให้่บริการตรวจ รักษา ค้นห่าเชิงรุก ผูู้้ป่วยโควดิ-19 มาโดยตลัอด 
ได้รับรู้ถึงอุปสื่รรคแลัะปัญ่ห่าต่างๆ ในการดำาเนินงาน ในแง่ของความขาดแคลันทั�งอุปกรณ์
การแพทย์แลัะบุคลัากรทางด้านสื่าธารณสุื่ขร่วมกับตำาแห่น่งรองผูู้้อำานวยการโรงพยาบาลั
กำาแพงแสื่นที�รับผิู้ดชอบ ทำาให้่ต้องติดต่อกับห่น่วยงานราชการทุกภาคส่ื่วนเพ่�อบูรณาการ
ดูแลัผูู้้ป่วยโควิด-19 ทั�งระบบ แต่ด้วยศักยภาพของภาครัฐเองไม่สื่ามารถบริห่ารจัดการ
สื่ถานการณ์ฉุักเฉิันที�แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นที�มาที�ผู้มต้องขอ
ความร่วมม่อจากองค์กร มูลันิธ ิแลัะภาคเอกชน ช่วยสื่นับสื่นุนทุกๆ ด้านในการดำาเนินงาน 
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที�ได้รับการบริจาคสื่นับสื่นุน มาอย่างดีมาโดยตลัอด 
ยกตัวอย่างเช่น แมสื่ก์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่ื่วนบุคคลั เฟสื่ชิลัด์ เคร่�องผู้ลิัตออกซิเจน            
เคร่�องช่วยห่ายใจ ตู้ตรวจสื่วอป แม้แต่หิ่นทรายที�ใช้ทำาลัานจอดรถ รถที�มาปรับสื่ภาพ      
รถขนหิ่นทรายต่างๆ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี� แม้แต่อาห่าร ขนม ของว่าง ที�ส่ื่งมาให้่บุคลัากร
ทางการแพทย์แทบจะทุกวันในทุกจุดที�ให้่บริการ ผู้มไม่แปลักใจเลัยว่าสัื่งคมไทยยังคง
เอกลัักษณข์องความเปน็ไทย เม่�อไห่ร่ก็ตามที�เกิดวิกฤติขึ�นในประเทศ เรามกัจะไดเ้ห็่นภาพ
ของการร่วมแรงร่วมใจกันในการฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ให้่ผู่้านไปได้ในที�สุื่ด 
 นอกจากนี� บทบาทของนายกสื่โมสื่รโรตารีทวารวดี ภาค 3330 ที�ผู้มภูมิใจมาก
ที�ได้รับเกียรติจากสื่มาชิกทุกท่าน ไว้วางใจให้่ดำารงตำาแห่น่งในช่วงสื่ถานการณ์ฉุักเฉิันจาก

นย.นายแพที่ย์ ปีวิที่ย์ ยวงเงิน
สโมสรโรตารีที่วารวดี

ประวััติิการศึึกษาอบรม (โดยสัื่งเขป)
      • ปริญ่ญ่าแพทยศาสื่ตรบัณฑิิต 2549 
มห่าวิทยาลััยขอนแก่น
      • วุฒิิบัตรแสื่ดงความรู้ความชำานาญ่             
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สื่าขา           
ออร์โธปิดิกส์ื่ 2556 โรงพยาบาลัราชวิถี  
กรมการแพทย์ กระทรวงสื่าธารณสุื่ข
       • อนุบัตรแสื่ดงความรู้ความชำานาญ่       
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สื่าขา
เวชศาสื่ตร์ป้องกัน แขนงสื่าธารณสุื่ขศาสื่ตร์ 
2564 สื่มาคมเวชศาสื่ตร์ป้องกัน             
แห่่งประเทศไทย 

ประวััติิการทำางาน (โดยสัื่งเขป)
พ.ศุ.2551 – 2552 
       • ประธานองค์กรแพทย์ประจำา                          
โรงพยาบาลัชุมชนกำาแพงแสื่น จ.นครปฐม 
      • ประธานทีมนำาคุณภาพทางคลิันิก 
(Patient Care Team) โรงพยาบาลัชุมชน
กำาแพงแสื่น จังห่วัดนครปฐม 
พ.ศึ.2558 – ปัจจุบัน
      • ประธานทีมนำาคุณภาพทางคลิันิก
แผู้นกศัลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ื่ โรงพยาบาลั
ชุมชนกำาแพงแสื่น จ.นครปฐม 
     • คณะกรรมการ Service Plan 
ศัลัยกรรม ออร์โธปิดิกส์ื่ จังห่วัดนครปฐม 

ติำาแหน่งปัจจุบัน: 
      • นายแพทย์ระดับชำานาญ่การพิเศษ 
รักษาการหั่วห่น้ากลุ่ัมงานบริห่ารทั�วไป
      • รองผูู้้อำานวยการฝ่ายบริห่ารทั�วไป 
โรงพยาบาลักำาแพงแสื่น

D.3330
Club’s President



โรคโควิด-19 ผู้มดีใจมากที�ได้มีการทำาโครงการต่างๆ กับเพ่�อนๆ 
สื่มาชิกเพ่�อประชาชนที�ได้รับผู้ลักระทบจากโรคโควิด-19 โดยความ
ร่วมม่อกันอยา่งจริงจัง ไมว่่าจะเปน็การระดมความชว่ยเห่ล่ัอทั�งสิื่�งของ
อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การแพทย์ ที�บริจาคกันห่ลัายครั�ง ซึ�งทุกครั�งที�
ได้มาทำาโครงการ ตัวผู้มเองก็จะพาลังพ่�นที�จริง  ทำาให้่ทราบถึงความ
ไม่พร้อมห่ร่อความขาดแคลันด้านต่างๆ ในการให่้บริการแก่ผูู้้ป่วย 
ทำาให้่โครงการต่างๆ ที�เกิดขึ�นตรงกับความต้องการที�ใช้ในการดูแลั        
ผูู้้ป่วยจริงๆ

จากการท่�ท่านนายกรับอาสาเข้าทำาหน้าท่�นายกสโมสรโรติาร่ ท่าน     
ป็รับตัิวิอย่างไรและร้่สึกว่ิาม่บทบาทท่�เพิ�มขึ�นร้่สึกหนักใจอย่างไรบ้าง
 สิื่�งเดียวที�ผู้มห่นักใจ ค่อเร่�องของเวลัาที�จะมีให้่กับเพ่�อน
สื่มาชิกแลัะสื่โมสื่ร เน่�องจากภารกิจมากมายที�ต้องให้่เวลัากับผูู้้ป่วย    
โควิด-19 แลัะผูู้้ป่วยโรคอ่�นๆ จนผู้มคิดว่าเวลัาที�ผู้มให้่อาจจะน้อยไป 
แต่ผู้มมั�นใจว่า สื่มาชิกรับรู้แลัะเข้าใจว่าผู้มกำาลัังทำาอะไร แลัะทุกท่าน
ให้่โอกาสื่ผู้มเสื่มอ รวมทั�งร่วมม่อกับผู้มเป็นอย่างดีในการประชุม แลัะ
ทำาโครงการต่างๆ จนสื่ำาเร็จลุัล่ัวงไปด้วยดี โดยเฉัพาะท่านนายกก่อตั�ง
เบญ่จวรรณ ธรรมศิริพงษ์ ที�คอยช่วยทำางานให้่ผู้มอยา่งสื่มำ�าเสื่มอ ต้อง
ขอขอบคุณจากใจจริงๆ ครับผู้ม 

ท่านนายกสโมสรม่ควิามคาดหวัิงอยากเห็นองค์กรโรติาร่หร้อสโมสร
โรติาร่กับช่ื้มชื้นจะอย่่ร่วิมกันแบบใดได้บ้าง
 สื่โมสื่รโรตารีกับชุมชนเรานั�น มีส่ื่วนอย่างมากในการทำาให้่
ชุมชนของเรามีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น ดังที�เห็่นได้จากโครงการต่างๆ        
รวมทั�งกิจกรรมบำาเพ็ญ่ประโยชน์ที�ทางสื่โมสื่รได้จัดทำาขึ�น ส่ื่งตรงถึง
คนในชมุชนจริงๆ ผู้มขออนญุ่าตยกตัวอยา่งเพียงบางสื่ว่นที�ทางสื่โมสื่ร
โรตารีทวารวดีที�ร่วมม่อกับสื่โมสื่รอ่�นๆ ในพ่�นที� จัดทำาโครงการมอบ
แว่นสื่ายตา เคร่�องวัดความดันลูักตา โครงการปรับปรุงห้่องผู่้าตัด      
โรงพยาบาลักำาแพงแสื่น ซึ�งมีคนในชุมชนได้รบัประโยชน์อยา่งมากมาย 
ทำาให้่ตรงตามวัตถุประสื่งค์ของสื่โมสื่รแลัะมูลันิธิโรตารี

ทราบว่ิาค่ณหมอเป็็นผู้่้ท่�เข้าเย่�ยมชื้าวิบ้านใกล้ชิื้ดกับช่ื้มชื้นในท้องถิื�น 
ขอให้ช่ื้วิยเล่าป็ระสบการณ์และช่ื้วิยแนะแนวิทางถึืงอนาคติระหว่ิาง
ชื้าวิโรติาร่ (โรแทเร่ยน) กับช่ื้มชื้น รวิมถึืงควิามคาดหวัิงท่�อยากให้
ค่ณภาพช่ื้วิิติและเศรษฐกิจของช่ื้มชื้นด่ขึ�นอย่างไรบ้าง
 จากสื่ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ื่ง             
ผู้ลักระทบตอ่ประชาชนทกุคนในทกุมิติ ไม่ว่าจะเปน็ ร่างกาย อารมณ์ 
สัื่งคม เศรษฐกจิ รวมถงึคุณภาพในการใช้แลัะดำาเนนิชีวิตเปลีั�ยนแปลัง
ไป ยากที�จะกลัับไปเห่ม่อนเดิมดังที�เคยเป็นอีกแล้ัว บางครอบครัว         
สูื่ญ่เสีื่ยเสื่าห่ลัักห่ร่อบุคคลัอันเป็นที�รัก ทำาให้่การดำาเนินชีวิตของคนที�
ยังอยู่ต้องประสื่บกับปัญ่ห่าในการดำาเนินชีวิตอย่างมาก ทางผู้มแลัะ
สื่โมสื่รจะถ่อเอาวิกฤตินี�มาคิดโครงการที�จะทำาให้่ผูู้้ได้รับผู้ลักระทบให้่
กลัับมาดำาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การดำาเนินชีวิตตามแนว
วิถีให่ม่ โดยสื่ร้างเสื่ริมปรับห่าวิถีการดำารงชีวิตแบบให่ม่ เพ่�อให้่
ปลัอดภัยจากการติดเช่�อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาแลัะฟ้�นฟู
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ แลัะธุรกิจ นำาไปสู่ื่การสื่รรค์สื่ร้างสิื่�งประดิษฐ์
ให่ม่ๆ เทคโนโลัยีให่ม่ๆ มีการปรับแนวคิดวิสัื่ยทัศน์ วิธีการจัดการ 
ตลัอดจนพฤติกรรมที�เคยทำามาเป็นกิจวัตร เกิดการเบี�ยงเบนออกจาก
ความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในห่ลัายมิติ ทั�งในด้านอาห่าร          
การแต่งกาย การรักษาสุื่ขอนามัย การศึกษาเล่ัาเรียน การส่ื่�อสื่าร        
การทำาธุรกิจ ฯลัฯ ซึ�งสิื่�งให่ม่เห่ล่ัานี�ได้กลัายเป็นความปกติให่ม่ๆ จน
ในที�สุื่ด เม่�อเวลัาผู้่านไปจนทำาให่้เกิดความคุ้นชินก็จะกลัายเป็น            
ส่ื่วนห่นึ�งของวิถีชีวิตปกติของผูู้้คนในสัื่งคม

 ท้ายน่� ิขอขอบพระค่ณท่านนายก นายแพทย์ป็วิิทย์ ยวิงเงิน 
เป็็นอย่างส่ง ท่�ช่ื้วิยทำาให้บทควิามน่�สมบ่รณ์ และเป็็นกำาลังใจให้กับ      
ผู้่้อ่านได้เป็็นอย่างด่ด้วิยค่ะ - อผู้ภ.จ่ฑาทิพย์ ธีรรมศิริพงษ์
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รที่ร.เดียร์ราห์์ พิบ้ลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีห์มากัแข�ง

สื่วัสื่ดีค่ะ มวลัมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 การระบาดของไวรัสื่ COVID-19 ในเวลัานี� เป็นช่วง
ที�สื่ร้างความวิตกกังวลัไม่น้อยสื่ำาห่รับเราทุกคน เราไม่สื่ามารถ
สื่บายใจได้เลัยเม่�อเราต้องไปในที�ต่างๆ ห่ร่อพบปะผูู้้คน แม้ว่า
เราจะมั�นใจคนคนนั�นเพียงไร 
 ในภาค 3340 เวลัานี� ห่ลัายๆ สื่โมสื่รมุ่งมั�นในการ
ทำาโครงการจัดซ่�อเคร่�องม่อแพทยเ์พ่�อมอบให้่กบัโรงพยาบาลั
ที�ขาดแคลัน แต่มีความเสีื่�ยงสูื่ง ไปพร้อมกับการมอบอาห่าร
แลัะเคร่�องด่�มเพ่�อบริการทีมงานด่านห่น้า ให้่มีแรงที�จะต่อสู้ื่
เพ่�อช่วยเห่ล่ัอชีวิตมนุษย์ แลัะห่ลัายสื่โมสื่รก็ยังคงช่วยเห่ล่ัอ 
มอบสิื่�งบรรเทาทุกข์ให้่กับประชาชนผูู้้เด่อดร้อนที�ได้รับ          
ผู้ลักระทบอีกมากมาย
 ในปนีี� น่าจะเปน็อีกปีที�เราอาจจะไมไ่ด้เห็่นกิจกรรม
ให่ญ่่ที�สื่โมสื่รโรตารีห่ลัายสื่โมสื่รตั�งใจอยากจะจัดขึ�น การ
ประชุมห่ร่อพบปะบน online จะยังคงมีบทบาทสื่ำาคัญ่ต่อ
ทุกสื่โมสื่รต่อไปที�ยงัคงต้องห่าวิธีดำาเนินกิจกรรมเพ่�อสัื่งคมให้่
สื่ามารถดำาเนินการสู่ื่เป้าห่มายที�ได้ตั�งไว้ให้่ได้
 วันนี� การใช้ชีวิตประจำาวันเราทุกคนต้องเปลีั�ยนไป
สู่ื่ความปกติให่ม่ ที� ต้องมีการระวังป้องกันเช่�อโรคอยู่         
ตลัอดเวลัาแม้ในบ้านของเราเอง บางบ้าน ทุกคนกลัายเป็น
คนแปลักห่น้าในบ้านเดียวกันเพราะต้องสื่วมห่น้ากาก ห่ร่อ
อยู่คนลัะมุมในบ้าน ตามคำาแนะนำาของ สื่บค.เพ่�อรักษาชีวิต
ไว้เพราะเราคงกลััวความตายอย่างโดดเดี�ยว แต่เราคงล่ัม           
ไปนิดว่าตอนนี�เราก็อาจจะอยู่อย่างโดดเดี�ยว แค่ยังไม่ตาย 
ไม่รู้อะไรจะน่ากลััวกว่ากัน

บรรณาธิกัาร ภิาค 3340 โรตารีสากัล

D.3340

   การระบาดของเช่�อไวรัสื่โคโรนา 2019 ห่ร่อ โควิด-19 
(COVID-19) เริ�มต้นเม่�อปลัายปี พ.ศ.2562 แลัะได้ลุักลัามแพร่ระบาด         
ไปทั�วโลัก ปี พ.ศ.2563 มีการระบาดให่ญ่่ตามประกาศขององค์การอนามัย
โลัก เม่�อวันที� 11 มีนาคม พ.ศ.2563 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสื่าธารณสุื่ข, 
2563) เป็นการติดเช่�อทั�วโลักอย่างรวดเร็ว ส่ื่งผู้ลักระทบต่อสุื่ขภาพ 
เศรษฐกิจแลัะสัื่งคมของประชากร จากสื่ถิติเม่�อวันที� 15 เมษายน พ.ศ.2563 
ประชาชนทั�วโลักมีผูู้้ติดเช่�อ 1,982,939 คน โดย 5 อันดับแรกของประเทศ
ที�มีการติดเช่�อสูื่งสุื่ด ค่อ สื่ห่รัฐอเมริกา อิตาลีั สื่เปน ฝรั�งเศสื่ แลัะสื่ห่ราช
อาณาจักร ตามลัำาดับ 
 สื่ำาห่รับการระบาดของเช่�อไวรัสื่โควิด-19 ในประเทศไทย เริ�มต้น
ที�พบผูู้้ป่วยต้องสื่งสัื่ยเป็นนักท่องเที�ยวชาวจีน เดินทางมาถึงกรุงเทพมห่านคร
โดยเที�ยวบินจากนครอู่ฮัั่�น เม่องห่ลัวง ของมณฑิลัหู่เป่ย สื่าธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่�อวันที� 21 มกราคม พ.ศ.2563 ต่อจากนั�นพบว่า มีการ          
ติดเช่�อในประเทศไทย จำานวน 2,369 คน เม่�อวันที� 8 เมษายน พ.ศ.2563        
ต่อจากนั�นได้กระจายไปห่ลัายจังห่วัด ความรุนแรงเพิ�มขึ�นเป็นระลัอกตาม
คลััสื่เตอร์ทั�วทุกภาคของประเทศไทย แลัะดำาเนินไปอย่างต่อเน่�อง                           
ส่ื่งผู้ลักระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน จากการเปลีั�ยนแปลังทางสัื่งคม 
เศรษฐกิจแลัะการใช้เทคโนโลัยี เห่ล่ัานี�ล้ัวนส่ื่งผู้ลักระทบต่อตัวบุคคลัทั�งสิื่�น 
รวมถึงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจำาวันเปลีั�ยนไปจากเดิม ประชาชนอยู่บ้าน  
มากขึ�น (Stay at Home) ปฏิิบัติงานที�บ้าน (Work from Home) มีการ
รักษาระยะห่่างทางสื่งัคม (Social Distancing) สื่วมห่น้ากากอนามัย ทำาให้่
ห่ลัายองค์กรต้องมีการปรับตัวให้่เข้ากับวิถีชีวิตให่ม่ ( New Normal) 
   สื่โมสื่รโรตารีเป็นห่นึ�งในอีกห่ลัายองค์กรที�ต้องมีการปรับตัวใน
การทำางาน เพ่�อให้่เข้ากับสื่ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัื่โควคิ-19 จาก
วิถีชีวิตของประชาชนที�เปลีั�ยนแปลังไป ในอดีตที�ผู่้านมา การทำางานของ
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สื่โมสื่รโรตารีที�เป็นองค์กรบำาเพ็ญ่ประโยชน์ มีแนวทางการทำางานเพ่�อ
บริการชุมชนแลัะสื่ร้างมิตรภาพที�ดีระห่ว่างมวลัสื่มาชิก มีการประชุม
ประจำาสัื่ปดาห์่ของสื่โมสื่รโรตารีทุกสื่โมสื่รในโลัก ซึ�งกลัายเป็นเสื่น่ห์่
ของโรตารีที�เสื่ริมสื่ร้างมิตรภาพอันดีระห่ว่างสื่มาชิก ห่ลัังจากที�มีการ
แพร่ระบาดของไวรสัื่โควิด-19 การทำางานของสื่โมสื่รตา่งๆ ที�เคยปฏิิบัติ 
ต้องเปลีั�ยนแปลังไป รวมถึงสื่โมสื่รโรตารีเกาะช้างก็อยูใ่นสื่ถานการณ์
ของการปรับเปลีั�ยนเช่นเดียวกัน 
 สื่โมสื่รโรตารีเกาะช้างได้รับผู้ลักระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสื่โควิด-19 ที�ส่ื่งผู้ลัโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน 
เน่�องจากเปน็เม่องทอ่งเที�ยว ทำาให่ก้ารดำาเนนิกิจกรรมการบำาเพญ็่เพ่�อ
ชุมชนต้องถูกปรับเปลีั�ยนไปจากเดิม เพ่�อให้่สื่อดคล้ัองกับวิถีชีวิตให่ม่ 
(New Normal) ของสื่มาชิกแลัะคนในชุมชน เน่�องจากสื่โมสื่รโรตารี
เกาะช้างเป็นสื่โมสื่รที�ต่�นตัวอยู่เสื่มอ การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่�อ
คนในชุมชนยังต้องดำาเนินต่อไป แม้จะต้องเผู้ชิญ่กับการแพร่ระบาด
ของโรค ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสื่โมสื่ร การพบปะสัื่งสื่รรค์ของสื่มาชิก 
แลัะการทำากิจกรรมบำาเพ็ญ่ประโยชน์ เป็นต้น สื่โมสื่รโรตารีเกาะช้าง
ได้คิดค้นนวัตกรรม ที�เรียกว่า DELMS (เดลั-เอ็ม-เอสื่) มาเป็น              
เคร่�องม่อในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสื่โมสื่ร เพ่�อต่อสู้ื่กับ
สื่ถานการณ์โควิด-19 ดังต่อไปนี� 
 DE = Decrease ห่มายถึง การลัด 
 โดยการลัดจำานวนวันประชุมจาก 4 ครั�ง/เด่อน ลัดเห่ล่ัอ        
2 ครั�ง/เด่อน ลัดการประชุมแบบพบปะกันตามปกติ เป็นการนำา
เทคโนโลัยีมาใช้ในการประชุมมากขึ�น เช่น Zoom, Line โดยเฉัพาะ
ในระยะฉุักเ ฉิันที� มีการระบาดของไว รัสื่โค วิด-19 รุนแรง                                 
การ Decrease เป็นเร่�องที�จำาเป็นสื่ำาห่รับสื่โมสื่รโรตารีเกาะช้างแลัะ
สื่โมสื่รอ่�นๆ

  L = Limit ห่มายถึง การจำากัดจำานวนผูู้้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ในการทำากิจกรรมของสื่โมสื่รโรตารีเกาะช้าง ไม่ว่าจะเป็น
เร่�องการสื่รา้งงานสื่รา้งอาชพีให้่กับคนในชมุชน แลัะการฝกึอบรมตา่งๆ 
จะแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่ัมย่อยๆ ไม่จัดรวมกันเป็นกลุ่ัมให่ญ่่ที�
มีผูู้้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก ซึ�งเสีื่�ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
เช่น จัดกิจกรรมสื่อนว่ายนำ�าให้่กับเด็กแลัะเยาวชน จำานวน 3 รุ่น         
รุ่นลัะ 10 คน การอบรมการทำาอาห่ารเยอรมันให้่กับสื่มาชิก จำานวน 
3 รุ่น รุ่นลัะ 8 คน การอบรมเชิงฝึกปฏิิบัติการการติดตั�งโซล่ัาเซลัล์ั 
จำานวน 2 รุ่น รุ่นลัะ 20 คน เป็นต้น ซึ�งการ Limit จำานวนผูู้้เข้าร่วม
กิจกรรมสื่ามารถปรับใช้ได้ ในทั�งในระยะกลัางแลัะระยะยาวของการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 
 M = Mask ห่มายถึง การสื่วมห่น้ากากอนามัย
 ในการทำากิจกรรมต่างๆ ของสื่โมสื่ร ผูู้้เข้าร่วมกิจกรรม          
ต้องใส่ื่ Mask ทุกครั�งที�เข้าร่วมกิจกรรม ไม่อนุญ่าตให้่ผูู้้ที�ไม่ใช้ Mask 
เข้าร่วมกิจกรรมของสื่โมสื่ร ซึ�งสื่ามารถใช้ Mask ได้ในทุกระยะของ
การแพร่ระบาดของโรค
  S = Social Distancing ห่มายถึง การรักษาระยะห่่างทาง
สัื่งคม
 สื่โมสื่รโรตารีเกาะช้าง ยังคงยึดถ่อการเว้นระยะห่่าง              
ทางสัื่งคม เช่น การประชุมประจำาสัื่ปดาห์่ ที�เป็นการประชุมแบบปกติ 
ค่อเจอห่น้ากัน ให้่จัดสื่ถานที�ประชุมแบบรักษาระยะห่่าง การสัื่งสื่รรค์
วันครอบครัวโรตารีจัดแบบรักษาระยะห่่าง การปรับระยะของ Social 
Distancing สื่ามารถปรับใช้ได้ทุกระยะของการระบาด เช่น ในระยะ
ฉุักเฉิันจะเว้นระยะห่่าง 2 เมตร ระยะกลัางเว้นระยะห่่าง 1 เมตร ห่ร่อ
ระยะยาวอาจ เว้นระยะห่่าง 0.5 เมตร เป็นต้น จากการนำาเคร่�องม่อ 
DELMS มาใช้ ทำาให้่สื่โมสื่รโรตารีเกาะช้างสื่ามารถดำาเนินกิจกรรม
บำาเพ็ญ่ประโยชน์ได้ต่อเน่�อง โดยเฉัพาะกิจกรรมที�เป็นการสื่ร้างงาน
สื่ร้างอาชีพให้่กับคนในชมุชน ที�กำาลัังประสื่บกบัปัญ่ห่าการขาดรายได้ 
จากการที�ไม่สื่ามารถเปิดเกาะช้าง ให้่เป็นแห่ล่ังท่องเที�ยวได้ตามปกติ 
ได้มีทางเล่ัอกในการประกอบอาชีพเพิ�มเติม มีรายได้เพิ�มขึ�น             
นอกจากนี� เคร่�องม่อ DELMS ยังสื่ามารถเป็นแบบอย่างให้่กับสื่โมสื่ร
อ่�นๆ สื่ามารถนำาไปปรับใช้ให้่เห่มาะสื่มกับแต่ลัะสื่โมสื่รได้
 มาตรการสื่นับสื่นุนเพิ�มเติม เพ่�อให้่การดำาเนินงานของสื่โมสื่ร
โรตารีเกาะช้างดำาเนินไปได้อย่างต่อเน่�อง จึงร่วมม่อกับสื่มาคมธุรกิจ
ท่องเที�ยวจังห่วัดตราด รณรงค์ให้่สื่มาชิกแลัะคนในชุมชนได้ฉีัดวัคซีน
ให้่ครอบคลุัม 70% ของประชากร โดยจัดห่าวัคซีนทางเล่ัอกมาบริการ
ให้่กับประชาชนเพิ�มเติมจากวัคซีนที�ทางภาครัฐจัดห่าให้่ เพ่�อให้่               
เกาะช้างสื่ามารถเปิดเป็นเม่องท่องเที�ยวได้ แลัะเอ่�อให้่สื่โมสื่รโรตารี
เกาะช้างทำากิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามคติพจน์โรตารีสื่ากลั 
ปี 2564-2565 ที�ว่า “โรติาร่เป็ล่�ยนช่ื้วิิติ ด้วิยจิติบริการ” ได้ต่อไป

Fresh Way To Connect และ กัารต่อส้�กัับโควิด-19 โดย นย.มิเชล เวัเบอร์ และ อผช.ดร.ปาณิ์ติา ปรีชาวังษ์ 
สัโมสัรโรติารีเกาะช้าง ภาค 3340



ชุ่ด้ PAPR ในภาวะสถานการณ์โคุวิด้จ้ำาเป็็นแคุ่ไหน
นย.ส่มพงษ์ จันทัรมณี

ส่โมส่รโรติารีโคุราชี
 
จากคุำาบัอกเล่าของทีัมแพทัย์ ผู้้้ป่วยแต่ิละราย โด้ยเฉพาะรายทีั�ต้ิองใส่่ท่ัอช่ีวยหายใจ 
แพทัยต้์ิองให้ผู้้้ป่วย นอนคุวำ�า หร่อบัางทัต้ีิองทัำาหัติถูการ ซ่ึ่�งการด้้แลผู้้้ป่วยเราติอ้งใช้ีเวลา
นานมาก เช่ีน ผู้้้ป่วยบัางท่ัานถู้าใส่่ท่ัอช่ีวยหายใจเส่ร็จ แทังเส้่นให้นำ�าเกล่อ ตัิ�งเคุร่�อง         
อ๊อกซิึ่เจนฯ แล้วปรับัท่ัาให้นอนคุวำ�าใช้ีเวลาไม่ติำ�ากว่า 2-3 ชัี�วโมง
 แผู้นกวิกฤติเสี่ยส่ละมาก เพราะต้ิองคุอยด้้แลคุนไข้นานมาก และต้ิองคุอย          
ช่ีวยเหล่อผู้้้ป่วยในทุักๆ เร่�อง เช่ีน คุนไข้กินไม่ได้้ อาเจียน ถู่ายไม่ได้้ เป็นภาระหนักมากๆ 
ของทีัมพยาบัาลทีั�จะต้ิองเข้าไปช่ีวยด้้แลคุนไข้โด้ยติรง
 ดั้งนั�น นายกส่โมส่รโรติารีโคุราชีพร้อมคุณะจ่งได้้จัด้หาและมอบัชุีด้ปกป้อง         
ทัางเดิ้นหายใจแบับัจ่ายอากาศึบัริสุ่ทัธิ� (ชุีด้ PAPR) จำานวน 4 ชุีด้ให้โรงพยาบัาลมหาราชี 
นคุรราชีสี่มา เพ่�อส่นับัส่นุนการด้้แลรักษาผู้้้ป่วยโคุวิด้-19 ในภาวะวิกฤติ 
 อุปกรณ์ปกป้องทัางเดิ้นหายใจจ่ายอากาศึบัริสุ่ทัธิ� เป็นชุีด้ทีั�จ่ายอากาศึทีั�ผู่้าน
การกรองมลพิษ/เช่ี�อโรคุ ส่่งไปทัางท่ัอจ่ายอากาศึ เข้าไปทีั�ใบัหน้า/จม้กของผู้้้ส่วมใส่่ 
Hood (ชุีด้คุลุมศีึรษะ) เพ่�อให้ผู้้้ส่วมใส่่ได้้รับัอากาศึบัริสุ่ทัธิ� ภายใน Hood หร่อหน้ากาก
จะมีแรงดั้นบัวกติลอด้เวลา ทัำาให้อากาศึหร่อมลพิษ สิ่�งปนเปื�อนไม่ส่ามารถูเข้ามาปนกับั
อากาศึทีั�ใช้ีหายใจได้้ ชุีด้คุลุมศีึรษะเป็นถุูงคุลุมตัิ�งแต่ิศีึรษะจนถู่งไหล่ (Hood) มียางย่ด้
บัริเวณใต้ิคุางและกรอบัใบัหน้าทัำาจากวัส่ดุ้ผู้้าคุอมโพสิ่ติ อ่อนนุ่ม ทันทัาน นำ�าหนักเบัา 
ทัำาคุวามส่ะอาด้ได้้ง่าย ภายในมีแถูบัพลาส่ติิกส่ำาหรับัยด่้ศีึรษะ ช่ีองพลาส่ติิกใส่ขนาด้ใหญ่ 
กันการกระเด็้นของของเหลว มองภาพได้้มุมกว้าง ไม่เกิด้ฝ้ึา ชุีด้พัด้ลมจ่ายแรงดั้นลมให้
กับัหน้ากากป้องกันเช่ี�อโรคุคุวามดั้นบัวก ส่ำาหรับับุัคุลากรทัางการแพทัย์ทีั�ต้ิองสั่มผัู้ส่           
ใกล้ชิีด้กับัผู้้้ป่วยโรคุติิด้เช่ี�อโคุวิด้-19
 ในการด้ำาเนินการจัด้หา ได้้รับัการส่นับัส่นุนจากภาคุ 3340 โรติารีส่ากล โด้ย
ท่ัานผู้้้ว่าการภาคุ ผู้ศึ.ด้ร.จารีศึรี กุลศิึริปัญโญ ทัางส่โมส่รโรติารีโคุราชีขอขอบัคุุณทุักท่ัาน
ทีั�มีส่่วนร่วมกิจกรรมในคุรั�งนี�
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สโมีสรโรติาร่อุบลุ ภาคุ 3340 ร่วมีกับสโมีสรโรติาร่ลุุมีพิน่ ภาคุ 3350 

มอบัชุีด้ PPE ให้กับับุัคุลากรทัางการแพทัย์ ทัั�งหมด้จำานวน 60 ชุีด้              

พร้อมด้้วยนำ�าด่้�มจากร้านเพชีรเส่รีให้กับัโรงพยาบัาลม่วงส่ามสิ่บั และ                    

โรงพยาบัาลด้อนมด้แด้ง จ.อุบัลราชีธานี

สโมีสรโรติาร่ศิุลุป็าคุมีร่วมีกับ 3 สโมีสรในจั้งหวัด้อุด้รธิาน่ ได้้แก่ 

สโมีสรโรติาร่อุด้รธิาน่ สโมีสรโรติาร่บ้านเช่่ยง แลุะสโมีสรโรติาร่          

หมีากแข้้ง 

เดิ้นทัางไปมอบัเคุร่�อง PAPR ให้แก่โรงพยาบัาลหนองหาน จำานวน            

4 เคุร่�อง ในนามของคุรอบัคุรัวโรติารี  โด้ยมี นายธงภักดิ้� มีเพียร             

ผู้้้อำานวยการโรงพยาบัาลหนองหานมารับัมอบั ในคุรั�งนี� ส่โมส่รโรติารี

ศิึลปาคุมได้้บัริจาคุชุีด้ PPE จำานวน 30 ชุีด้แก่โรงพยาบัาล

สโมีสรโรติาร่ศุร่ราช่าร่วมีกับสโมีสรโรติาร่แหลุมีฉับัง 

ร่วมแรงร่วมใจมอบัอาหาร 300 ชุีด้ และเคุร่�อง PAPR จำานวน 14 ชุีด้ 

ให้แก่โรงพยาบัาลแหลมฉบัังและโรงพยาบัาลส่มเด็้จพระบัรมราชีเทัวี 

“Together We Save Lives” สโมีสรโรติาร่เกาะช้่าง ภาคุ 3340 

ร่วมีกับ สโมีสรโรติาร่เก่ยวโติ นอร์ธิอ่ส ภาคุ 2650 ป็ระเที่ศุญ่�ปุ็�น 

มอบัเคุร่�องช่ีวยหายใจ High Flow Nasal Cannular รุ่น S-AIRVO 2 

ม้ลคุ่า 200,000 บัาทั เคุร่�องทีั� 1 แก่โรงพยาบัาลเกาะช้ีาง จ.ติราด้

สโมีสรโรติาร่ท่ี่าเรือติราด้ 

นำาโด้ย นายก ลาวัลย์ เร่องประดิ้ษฐ์ ผู้ชีภ.จำาปา พวงบุัญช้ี พร้อมด้้วย

ส่มาชีกิมอบัชุีด้ PAPR แกคุ่ลีนิคุสุ่ขภาพชุีมชีนวัด้ไผู่้ล้อม จ.ติราด้ จำานวน 

1 ชุีด้

สโมีสรโรติาร่ภาคุ 3340 

จั้ด้โคุรงการ ”ติิด้อาวุธิฮ่ีโร่ชุ่ด้ข้าว ผู่้าวิกฤติ โคุวิด้-19” 

โด้ยผู้้้ว่าการภาคุ ผู้ศึ.ด้ร.จารีศึรี กุลศิึริปัญโญ ส่มาชีิกส่โมส่รโรติารี            

พล้ติาหลวง ส่โมส่รโรติารีสั่ติหีบั ส่โมส่รโรติารีมิติรภาพ นายอำาเภอสั่ติหีบั 

และนายกเทัศึมนติรีเทัศึบัาลบัางเส่ร่ ร่วมมอบัชุีด้ PAPR (เคุร่�องจ่าย

อากาศึบัริสุ่ทัธิ�) ให้โรงพยาบัาลในพ่�นทีั�สั่ติหีบั ดั้งนี�   โรงพยาบัาลส่มเด็้จ

พระนางเจ้าสิ่ริกิติิ� กรมแพทัย์ทัหารเร่อ จำานวน 7 เคุร่�อง โรงพยาบัาล

สั่ติหีบั กม.10 จำานวน 4 เคุร่�อง และโรงพยาบัาลวัด้ญาณสั่งวราราม 

จำานวน 4 เคุร่�อง
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บรรณาธิกัาร ภิาค 3350 โรตารีสากัล

D.3350

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกัรุงเที่พสุวรรณภ้ิมิ

สื่วัสื่ดีค่ะทุกท่าน
           พบกันอีกครั�งในสื่ถานการณ์ที�โควิดยังอยู่กับ         
พวกเราเห่ม่อนเช่นเคย เพียงแต่เราเริ�มปรับตัวได้มากขึ�น         
หั่นมาใช้ชีวิตเก่อบปรกติด้วยความระมัดระวัง สื่วมห่น้ากาก
อนามัยทุกครั�งเม่�อออกจากบ้าน แลัะล้ัางม่อบ่อยจนกลัาย
เป็นเร่�องปรกติไปเสีื่ยแล้ัว
 ห่ลัายสื่โมสื่รหั่นมาใช้ Zoom ในการประชุมแทน
การพบปะกันตามปรกติ แม้ระยะนี�จะผู่้อนคลัายโดยพบกัน
ได้กลุ่ัมให่ญ่่มากขึ�น แลัะร้านอาห่ารเริ�มเปิดให้่บริการ เป็น 
Fresh Way to Connect สื่ำาห่รับโรแทเรียนเราใน
สื่ถานการณ์ COVID – 19 แต่เร่�องที�ขอนำาเสื่นอในฉับับนี� 
เป็นการ Connect ในระดับภาค ค่องานการประชุมให่ญ่่ภาค 
DC 2021 ที�เล่ั�อนแล้ัวเล่ั�อนอีก จนมาสื่รุปการจัดด้วยวิธี 
Virtual Meeting แลัะมีผูู้้เข้าร่วมประชุมถึง 600 กว่าท่าน 
ส่ื่วนอีกงานห่นึ�งค่อ การจัด Charity Concert โดยวิธี Virtual 
เช่นกัน ซึ�งได้รับความร่วมม่อจากศิลัปินชั�นนำาของไทย 
สิื่งคโปร์ แลัะญี่�ปุ่น มาช่วยกันระดมเงินบริจาคเข้ากองทุน 
สื่ายธารนำ�าใจโรตารี โดยไม่หั่กค่าใช้จ่ายใดๆ
 สื่ำาห่รับบทสัื่มภาษณ์แลัะภาพกิจกรรม เป็นเร่�อง
เกี�ยวกับโครงการโรตารีรวมใจสู้ื่ภัยโควิด  ซึ�งภาค 3350 เรา
จัดทำาห่ลัากห่ลัายรูปแบบ นอกเห่น่อไปจากที�นำาเสื่นอใน 
ฉับับนี� เช่น บริจาคเคร่�องช่วยห่ายใจให่้โรงพยาบาลัของรัฐ 
จัดตั�งศูนยป์ระสื่านงานฯ เพ่�อความช่วยเห่ล่ัอด้านสื่าธารณสุื่ข
ที�จำาเป็นแก่โรแทเรียนแลัะครอบครัว สื่นับสื่นุนโรงพยาบาลั
สื่นามแลัะศูนย์พักคอย แลัะแจกจ่ายกลั่อง Health Box 
เป็นต้น
 พบกันให่ม่ฉับับห่น้า Stay Safe ทุกท่านค่ะ

อน.ติรอง แสังสัว่ัางวััฒนะ
สัโมสัรโรติารีกรุงเทพสุัวัรรณ์ภูมิ
Tel. / Line ID : 0816122340

email : trongs3350@gmail.com

อน.ศึ.ดร.อรุณ์ บ่างติระกูลนนท์
สัโมสัรโรติารีลาดพร้าวั

 การระบาดของโควิด-19 ในช่วงเด่อนพฤษภาคม 2564 มีผูู้้ป่วย        
ติดเช่�อเพิ�มขึ�นเป็นจำานวนมาก การล็ัอคดาวน์สื่ถานที�ประกอบธุรกิจต่างๆ 
ทำาให้่ประชาชนขาดรายได้จำานวนมาก โดยเฉัพาะผูู้้คนในชุมชนแออัด มีความ
เสีื่�ยงในการติดเช่�อเพิ�มขึ�นแลัะไม่สื่ามารถประกอบอาชีพได้ 
 โครงการกองทุนสื่ายธารนำ�าใจโรตารีภาค 3350 โดย อผู้ภ.วุฒิิชัย 
ห่วั�งห่ลีั แลัะประธานคณะกรรมการโครงการบริการ อผู้ภ.ทนงศักดิ� พงษ์ศรี 
จึงได้ตั�งศูนยป์ระสื่านงาน “โรตารีรวมใจสู้ื่ภัยโควิด” เพ่�อช่วยเห่ล่ัอประชาชน
ในชุมชน โดยมอบห่มายให้่ดิฉัันแลัะทีมงาน จัดถุงยังชีพให้่ทางสื่โมสื่รโรตารี
ภาค 3350 นำาไปบริจาคให้่ประชาชนในชุมชนที�รับผิู้ดชอบจำานวน 1,000 ถุง 
ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท 
 ได้มีการขอรับการสื่นับสื่นุนมาจาก 31 สื่โมสื่ร เป็นจำานวน 1,830 
ถุง ทำาให้่ถุงยังชีพไม่พอกับความต้องการ เพราะแต่ลัะสื่โมสื่รจะได้รับเพียง 
55% เท่านั�น ดิฉัันแลัะทีมงานจึงได้ขอรับการสื่นับสื่นุนจากอดีตนายกรุ่น 115 
แลัะบุคคลัภายนอก ได้รับการสื่นับสื่นุนจาก ผู้วภ.นพ.วิรุณ บุญ่นุช 20,000 
บาท, อผู้ภ.วุฒิิชัย ห่วั�งห่ลีั มอบข้าวสื่าร 1,500 ถุง, นยก.ดร.บูรณศิลัป์              
โทบุดดี มอบนำ�าด่�ม 1,200 ขวด, นยก.สุื่วรรณา วงศ์สุื่รไกร มอบเส้ื่นห่มี�ขาว
อบแห้่ง 1,000 ถุง แลัะยังมีผูู้้ร่วมสื่มทบเคร่�องอุปโภคที�จำาเป็นสื่ำาห่รับการ
ดำารงชีวิตบรรจุลังในถุงยังชีพอีก ทำาให้่แต่ลัะถุงมีมูลัค่าไม่ตำ�ากว่า 500 - 550 
บาท แลัะทั�ง 31 สื่โมสื่รนั�นจะได้รับจำานวนถุงยังชีพเพิ�มขึ�นเป็น 82% สื่รุป 
งบประมาณการจัดถุงยังชีพในครั�งนี�รวม 470,000 บาท
 ขอขอบคณุทีมงานอดตีนายกรุ่น 115, 116, 117 ที�ร่วมกันวางแผู้น
จัดเคร่�องอุปโภคบริโภคพร้อมห่าทุนเพ่�อนำาไปส่ื่งมอบให้่กับประชาชนที�ได้รับ
ผู้ลักระทบจากโควิด-19 ครั�งนี�
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Fresh Way to Connect

 “อะไรก็เกิดขึ�นได้” เป็นวลีัที�เราต่างรู้สึื่กได้อย่างชัดเจนตอนโควิด-19 เริ�ม แลัะชัดเจน
ทั�งนโยบาย ระบบ รูปแบบ ที�ต้องเปลีั�ยนแปลัง ปรับแต่งจนเป็นรูปแบบให่ม่ที�ไม่เคยทำามาก่อน 
งานประชุมให่ญ่่ District Conference เป็นชิ�นงานที�เห็่นเด่นชัดกับคำาว่า “New Normal” 
  เริ�มจาก..ได้คัดสื่รรคณะกรรมการที�เชี�ยวชาญ่สื่ำาห่รับทุกแผู้นก แล้ัวก็เริ�มประชุมสื่รรห่า
สื่ถานที�จัดประชุม กำาห่นดเป้าห่มายจำานวนคนที�เข้าประชุม กำาห่นดราคาค่าลังทะเบียน ค่าที�พัก 
กำาห่นดวันเวลัา กำาห่นด Theme แลัะขั�นตอนของงาน กำาห่นดพ่�นที�ออกบูธ แลัะพ่�นที� Coffee 
Break แล้ัวก็พากันไป Survey สื่ถานที�จัดงาน ชิมอาห่ารที�จะใช้เป็นม่�อกลัางวันแลัะม่�อกลัางค่น 
ต่อรองราคากับทางโรงแรมพร้อมกับวางมัดจำา ทั�งต้องประสื่านงานกับโรงพยาบาลัที�พัทยา เพ่�อ 
ขอให้่มีรถพยาบาลัมาจอด Stand by ไว้ เผู่้�อมีสื่มาชิกเกิดป่วยฉุักเฉิันกระทันหั่น จะได้รีบนำาส่ื่ง
โรงพยาบาลัได้ทันท่วงที เราเตรียมงานเยอะมาก ประชุมแล้ัวประชุมเล่ัา รวมทั�งสิื่�น 13 ครั�ง            
สิื่�นเปล่ัองทั�งเวลัา ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ฯลัฯ
  ในที�สุื่ด ด้วยสื่ถานการณ์โรคโควิดระบาดที�รุนแรงขึ�น จากผูู้้ติดเช่�อห่ลัักร้อย เป็น                
ห่ลัักพัน เข้าสู่ื่ห่ลัักห่ม่�นต่อวัน ศบค. จึงมีประกาศให้่งดชุมนุมกันเกินจำานวน 5 คนต่อกิจกรรม !! 
ซึ�งคณะกรรมการต้องตัดสิื่นใจเปลีั�ยนรูปแบบประชุมเป็นระบบ Virtual Meeting ประชุม          
เสื่ม่อนจริง !!!
  ***สิื่�งที�เราเตรียมการทั�งห่มดเป็นอันยกเลิัก !!! ไม่ต้องเดินทาง ไม่มีค่าลังทะเบียน ไม่
ต้องเจอห่น้ากัน ไม่ต้องแต่งตัวสื่วยแต่งตัวห่ล่ัอ ไม่ต้องพักโรงแรม ทุกคนประห่ยัดค่าใช้จ่าย 
 “Fresh way to connect” เริ�มขึ�น โดยเริ�มประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ online 
by zoom เสื่นอความคิดเห็่นแลัะลังมติ สื่รรห่าห้่อง Studio เพ่�ออัดเป็น VDO แลัะวันออกอากาศ
ต้องมีห้่องถ่ายทอดกิจกรรมทั�งห่มด โชคดีมีผูู้้เสื่นอ Studio 83 ของ รทร.บรรเจิด จากสื่โมสื่ร            
โรตารีราชเทวี แลัะแล้ัวทุกคนก็ได้รับมอบห่มายเร่�องซักซ้อมตามบทบาทที�ได้รับ เตรียมขั�นตอน
งานต่างๆ โดยทยอยกันไปอัด Clip ภาพ เสื่ร็จแล้ัวฝ่ายตัดต่อจึงนำามาร้อยเรียงตามวาระการประชุม
ที�ได้กำาห่นดไว้  
 วันงานจริง ทุกอย่างเป็นไปตามแผู้นที�เตรียมการไว้ มีข้อขลุักขลัักเร่�อง Wi-Fi บ้าง เสีื่ยง
ค่อยไป เงียบไป แต่แก้ไขได้ในบัดดลั แลัะแล้ัวงานก็จบลังอย่างน่าภูมิใจ ในผู้ลังานระบบ New 
Normal ที�พวกเรา “ไม่เคย” ซึ�งตอนนี� “เคยแล้ัว” อีกห่น่อยทุกชีวิตในโลักก็จะเป็นความ                 
“คุ้นชิน” กับ ระบบ online activity สู่ื่ “Fresh Way to Connect”
   คณะกรรมการแลัะผูู้้ว่าการภาคเพิ�งผู่้านพ้น สื่มศรี เมฆธน ได้รับคำาช่�นชมจากผูู้้ชมทุก
ภาคส่ื่วนว่า ทำาได้ยอดเยี�ยมมากเกินคาด ดูเพลิัน ได้ความรู้ ความบันเทิง แลัะความภูมิใจในกิจกรรม
ของโรตารี ภาค 3350 ที�มีต่อสัื่งคม ด้วยจิตบริการ ผู้สื่านไมตรี ดีทุกฝ่าย

โดย อน.อรัญญา ทวีัลาภาภรณ์์
สัโมสัรโรติารีสีัลม



โดย อน.สุัพรรณ์ วิับูลย์มา 
สัโมสัรโรติารีพระนคร

 อัลัเบิร์ต ไอน์สื่ไตน์ (Albert Einstein) 
กล่ัาวไว้ว่า “In the middle of every 
difficulty lies opportunity” ห่ร่อ “ใน
ใจกลัางของอุปสื่รรคนั�นมักมีโอกาสื่ซ่อนอยู”่ 
 ปฏิิเสื่ธไม่ได้เลัยว่าวิกฤตโควิด-19 ได้สื่ร้าง
ความทุกข์ยากแสื่นสื่าห่ัสื่ แก่ประชาชนทุก      

ห่มู่เห่ล่ัา แลัะส่ื่งผู้ลักระทบรุนแรงกับระบบสื่าธารณสุื่ข เศรษฐกิจ สัื่งคม 
แรงงาน ฯลัฯ ห่ลัายครอบครัวต้องสูื่ญ่เสีื่ยบุคคลัที�เป็นที�รักยิ�ง แม้ทุกวันนี�
เราก็ยังเผู้ชิญ่กับวิกฤตขั�นรุนแรงนี�อยู่
 ตลัอดระยะเวลัาร่วม 2 ปีที�ผู่้านมา สื่มาชิกทุกสื่โมสื่รโรตารีใน
ประเทศไทย ล้ัวนทุ่มเททำางานห่นักเพ่�อช่วยเห่ล่ัอชุมชนแลัะบุคลัากร
สื่าธารณสุื่ขที�ประสื่บความขาดแคลันจากการระบาดของเช่�อโควิด-19 ที�
กระจายไปทั�วแลัะติดต่ออยา่งรวดเร็ว โดยมอบความช่วยเห่ล่ัอห่ลัากห่ลัาย
รูปแบบที�สื่อดคล้ัองกับความต้องการของแต่ลัะพ่�นที� - สื่ำาห่รับภาค 3350 
ได้จัดตั�งโครงการเร่งด่วน โรตารีรวมใจสู้ื่ภัยโควิด ที�มี อผู้ภ.ทนงศักดิ�              
พงษ์ศรี เป็นประธานฯ เพ่�อบูรณาการการทำางานร่วมกันของสื่โมสื่รโรตารี
ในพ่�นที�ต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยได้รับเงินสื่นับสื่นุนส่ื่วนห่นึ�งจากกองทุน
สื่ายธารนำ�าใจโรตารี แลัะ/ห่ร่อเงินบริจาคของสื่มาชกิ แลัะ/ห่ร่อเงินเก็บของ
สื่โมสื่ร ฯลัฯ 
 จึงเป็นที�มาของแรงบันดาลัใจ ที� ศ.คลิันิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ 
บุญ่นุช ผูู้้ว่าการภาค 3350 ทุ่มสุื่ดตัว สื่นับสื่นุน อผู้ภ.เจสัื่น ลิัม ประธาน
คณะกรรมการบริการระห่ว่างประเทศภาค 3350 แลัะ อน.ทนงศักดิ�           
วิบูลัยม์า ประธานคณะกรรมการเพลังโรตารีภาค จับม่อกันเป็นประธานจัด
คอนเสิื่ร์ตการกุศลั Covid-19 Relief Virtual Charity Concert  โดยมี
ผูู้้นำาโรตารีที�ร่วมผู้ลัักดันห่ลััก ได้แก่ อผู้ภ.วุฒิิชัย ห่วั�งห่ลีั อผู้ภ.สืุ่ชาดา                   
อิทธิจารุกุลั อผู้ภ.สื่มศรี เมฆธน ผู้วลั.มิตซูทากะ อิดะ นยก.ดร.เจ จอง 
อน.สืุ่พรรณ วิบูลัย์มา อน.ยุพดี คีรี อน.อรัญ่ ศรีสื่ลัวย แลัะ อน.สืุ่ขกิจ              
ทวีวิเสื่สื่านนท์ 
       นอกจากวัตถุประสื่งค์ในการเชิญ่ผูู้้มีจิตศรัทธาแลัะสื่มาชิกโรตารี       
ทั�วโลักมาร่วมกันบริจาคเงิน โดยนำารายได้ไม่หั่กค่าใช้จ่ายมามอบให้่กับ 
กองทุนสื่ายธารนำ�าใจโรตารี เพ่�อให้่ความช่วยเห่ล่ัอแก่ผูู้้ประสื่บภัยโควิด-19 
มีความต่อเน่�องแล้ัว ยังเป็นโอกาสื่ที�ดีในการตอกยำ�าถึงพันธกิจ ความมุ่งมั�น 
แลัะการเป็น People of Action ของเรา ในการเป็นส่ื่วนห่นึ�งของสัื่งคม
แลัะชุมชนในทุกวิกฤตการณ์ ด้วยการห่ยิบย่�นความช่วยเห่ล่ัอด้าน
มนุษยธรรม ส่ื่งเสื่ริมมิตรภาพ แลัะสัื่นติภาพ ให้่เป็นที�ประจักษ์ต่อ
สื่าธารณชน กับพันธมิตรให่ม่ๆ ในโครงการนี� อาทิ 17 ศิลัปินนักร้อง/        
นักดนตรีชาวไทย สิื่งค์โปร์ แลัะญี่�ปุ่น ม่ออาชีพ แลัะสื่มัครเล่ันระดับม่อ
อาชีพ ที�ส่ื่วนให่ญ่่แม้จะมิใช่สื่มาชิกโรตารี แต่ก็รู้จักโรตารี กับอีก 4 ค่ายเพลัง
ยกัษ์ให่ญ่่ Tero Entertainment, Sony Music, Universal Music, Warner 
Music แลัะองค์กรนักแต่งเพลังแห่่งเดียวในไทย Music Copyright 
(Thailand) Ltd. ห่ร่อ MCT ที�ต่างช่วยเห่ล่ัอ/ประสื่านงาน/อนุญ่าตให้่นำา
เพลังที�มีลิัขสิื่ทธิ�ไปออกอากาศสื่ดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ส่ื่�อมวลัชน
กระแสื่ห่ลัักที�ลังข่าวให้่เรา กับส่ื่�อสื่มัครเล่ันที�ไม่ใช่โรแทเรียน ต่างช่วยแชร์
ข่าวของโรตารี ไปยงัช่องทางตามเคร่อข่ายของเขา ฯลัฯ ไปจนถงึครอบครัว
โรตารีที�ช่วยเห่ล่ัอประสื่านงานห่ร่อร่วมขับร้องเพลัง แลัะกำาลัังสื่ำาคัญ่ที�สุื่ด
ของเราค่อ มวลัมิตรโรแทเรียน ทั�งในภาค 3350 แลัะต่างภาค ไปจนถึง            
มิตรต่างประเทศ เช่น สิื่งคโปร์ จีน ญี่�ปุ่น ฯลัฯ ส่ื่งผู้ลัให้่ยอดเงินบริจาคที�ได้
รับสูื่งถึง 1,204,824.18 บาท (ณ เช้าวันที� 26 ก.ย.64) อันเป็นที�น่ายินดี
มากๆ 

 งานคอนเสิื่ร์ตการกุศลั วันที� 25 กันยายน 2564 ที�ออกอากาศ
ทาง Zoom แลัะช่องทางยูทูป กับ เฟซบุ๊ก Rotary News Thailand เวลัา 
18.00-20.00 น. ที�สิื่�นสุื่ดไปแล้ัวนั�น นอกจากจะสื่ามารถเชิญ่ชวนผูู้้บริจาค
ได้เกินเป้าห่มายห่นึ�งล้ัานบาทแลัว้ ยงัเป็นโอกาสื่อนัดีที�เช่�อเชิญ่สื่าธารณชน
ห่ลัากห่ลัายสื่าขาอาชีพ มาพบกับผูู้้นำาแลัะสื่มาชิกโรตารีทั�งในประเทศไทย 
จีน สิื่งคโปร์ ญี่�ปุ่น ฯลัฯ โดยมีเสีื่ยงเพลังอันไพเราะแลัะเจตนารมณ์ที�ดีของ
โรตารีเป็นส่ื่�อกลัาง
  ปัจจัยที�เป็นตัวขับเคล่ั�อนให้่ภารกิจสื่ำาเร็จที�ได้ประสื่บจากการ
ทำางานแลัะการประชุมทาง Zoom รวม 7 ครั�งของ “ปฏิิบัติการ 42 วัน” 
ของการจัดคอนเสิื่ร์ตการกุศลั Covid-19 Relief Virtual Charity Concert 
(เริ�ม 14 สื่.ค.64 สิื่�นสุื่ด 25 ก.ย.64) ได้แก่ โครงสื่ร้างทีมงานที�บางแลัะแบน 
แต่มุ่งมั�นแลัะเอาจริงเอาจัง ภาวะผูู้้นำาแบบโรตารีของทุกท่าน สื่ำานึกของ
ความเป็นเจ้าของกับความเร่งด่วน ความเป็นผูู้้ให้่โดยไม่ห่วังผู้ลัตอบแทน 
การเคารพในความแตกต่าง แลัะยึดมั�นในความถูกต้อง/จรรยาบรรณไม่
ลัะเมิดสิื่ทธิ�ของใคร กับหั่วใจสื่ำาคัญ่มิตรภาพโรตารี ฯลัฯ
 ขอบคุณสื่ถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที�เปิดแนวทางสื่ร้างโอกาสื่
ให้่เราได้เปลีั�ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ โดยคิดให่ม่ ทำาให่ม่ แลัะกล้ัาทำาในสิื่�งที�
ไม่เคยทำามาก่อน ด้วยทรัพยากรที�จำากัดแต่เปี�ยมไปด้วยคุณค่าแลัะทรงพลััง 
ที�สื่ำาคัญ่ค่อ ไมตรีจิตแลัะมิตรภาพไร้พรมแดนของโรตารี...สื่มดังคำากลั่าว     
ที�ว่า “ในใจกลัางของอุปสื่รรคนั�นมักมีโอกาสื่ซ่อนอยู”่

จากัโครงกัาร 
โรตารีรวมใจส้�ภัิยโควิด
ส่้ ปีรากัฎกัารณ์...คอนเสิร์ตกัารกุัศล
Covid-19 Relief Virtual Charity Concert



สโมีสรโรติาร่พุที่ธิชิ่นราช่ 
มอบัชุีด้ PPE จำานวน 40 ชุีด้จากโคุรงการ District Grant ภาคุ 3360 โรติารีส่ากล           
และหน้ากากผู้้าโรติารี จำานวน 300 ชิี�น ให้กับัโรงพยาบัาลบัางระกำา โด้ยมี นาย ภ้วด้ล 
พลพวก ผู้้้อำานวยการโรงพยาบัาลบัางระกำา เป็นผู้้้รับัมอบั เพ่�อนำาไปใช้ีประโยชีน์ให้กับั
แพทัย์ พยาบัาล และผู้้้ทีั�เกี�ยวข้องกับัโคุวิด้-19 และร่วมบัริจาคุชุีด้ PPE ให้กับัส่โมส่ร
โรติารีลุ่มนำ�าเข็ก โด้ย มี อน.วุฒิชัีย หองส่ำ�า เป็นผู้้้รับัมอบั เพ่�อไปมอบัให้กับัโรงพยาบัาล
กองบิัน 46 จ.พิษณุโลก

สโมีสรโรติาร่ช้่างเผืู้อกเช่่ยงใหม่ี
มอบันมผู้งส่ำาหรับัเด็้กอ่อน 3 ลังใหญ่ให้แก่ม้ลนิธิเด็้กกำาพร้าบ้ัานกิ�งแก้ว ถูนนวัวลาย 
จ.เชีียงใหม่ โด้ยประธานม้ลนิธิบ้ัานกิ�งแก้วพร้อมคุณะกรรมการเป็นผู้้้รับัมอบั

สโมีสรโรติาร่ลุานกระบือ
นำาโด้ย นย.มานิติย ์อย้คุ่รอบั ร่วมกับัองค์ุการบัริหารส่่วนติำาบัลบ่ังทัับัแรติ อ.ลานกระบ่ัอ 
จ.กำาแพงเพชีร มอบัถุูงยงัชีีพและเงินช่ีวยเหล่อผู้้้ด้้อยโอกาส่ ในเขติติำาบัลบ่ังทัับัแรติพร้อม
ทัั�งมอบัเกียรติิบััติรบุัคุคุลผู้้้ส่ร้างคุุณประโยชีน์แก่สั่งคุม ณ ห้องประชุีม อบัติ.บ่ังทัับัแรติ 
อ.ลานกระบ่ัอ จ.กำาแพงเพชีร โด้ยเป็นไปติามมาติรการโคุวิด้-19 อย่างเคุร่งคุรัด้ ...        
รทัร.ชีลอ วัติติเส่รี รายงาน
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บรรณาธิกัาร ภิาค 3360 โรตารีสากัล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

สื่วัสื่ดีมิตรโรแทเรียนแลัะผูู้้อ่านทุกท่านครับ 

 นิตยสื่ารฉับับเด่อนกันยายน-ตุลัาคม  สื่ำาห่รับ          
ภาค 3360 ของเรา มีความพิเศษตรงที�สื่กู๊ปพิเศษจาก 
อน.ปรียทัศน์ ศรายุทธ สื่โมสื่รโรตารีศิลัาอาสื่น์ ผูู้้ซึ�งจัดสื่รร
เวลัาส่ื่วนตัวได้ดีมากๆ ครับ 
 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญ่ประโยชน์ต่างๆ 
มากมาย แลัะทำาควบคู่ไปสื่องสื่โมสื่รนั�นก็ค่อ สื่โมสื่รโรตารี
ศิลัาอาสื่น์แลัะสื่โมสื่รโรตารีไชยปราการ 
 ในสื่ถานการณ์โควิดเช่นนี� ผู้มจึงขออนุญ่าตท่านทำา
สื่กู๊ปนี�ขึ�นมาเพ่�อเป็นประโยชน์ให้่กับมิตรโรแทเรียนทุกๆ ท่าน 
เพ่�อสื่ร้างแรงบันดาลัใจในสื่ถานการณ์โควิดเช่นนี�ครับ 
 แลัะปิดท้ายด้วยภาพกิจกรรมจากสื่โมสื่รต่างๆ ใน
ภาค 3360 ที�ยังคงขับเคล่ั�อนต่อไปไม่มีห่ยุด แลัะขอเป็น              
กำาลัังใจให้่ทุกๆ สื่โมสื่ร ฝ่าฟันทุกปัญ่ห่าแลัะสื่รรค์สื่ร้าง
กิจกรรมดีๆ ตลัอดปีโรตารี 2021-22 นะครับ

Activities กิัจกัรรม



สโมีสรโรติาร่เช่่ยงใหม่ีเหนือ 
โด้ยคุวามร่วมม่อกับักองส่วัส่ดิ้การสั่งคุม เทัศึบัาลนคุรเชีียงใหม่ โด้ยมี                    
นางวรพรรณ สุ่วรรณธนาทิัพย ์ทีั�ปร่กษานายกเทัศึมนติรีนคุรเชีียงใหม่ เป็นตัิวแทัน
ร่วมกันนำาข้าวส่ารจำานวน 200 ถุูง รวมนำ�าหนัก 600 กิโลกรัม  พร้อมไข่ไก่อีก
จำานวนหน่�ง มอบัให้แก่ประชีาชีนชุีมชีนชัียมงคุลบ้ัานเม็ง แขวงเม็งราย เทัศึบัาล
นคุรเชีียงใหม่ ให้แก่ผู้้้ทีั�ได้้รับัคุวามเด่้อด้ร้อนจากการแพร่ระบัาด้ของโรคุโคุวิด้-19 
จำานวนรวม 50 หลังคุาเร่อน พร้อมทัั�งได้้มอบัข้าวส่ารแก่ชุีมชีนแม่ขิง ชุีมชีน         
ศึรีปิงเม่อง และชุีมชีนทิัพยเนติร แขวงเม็งราย อีกชุีมชีนละ 50 หลังคุาเร่อน         
ในโอกาส่เดี้ยวกันนี�ด้้วย

สโมีสรโรติาร่นคุรพิงค์ุ 
ได้้จัด้อบัรมการซ่ึ่อมเคุร่�องชีงกาแฟเบ่ั�องต้ิน ให้แก่ผู้้้ประกอบัการร้านกาแฟใน
จังหวัด้เชีียงใหม่และจังหวัด้ใกล้เคีุยง จำานวน 20 คุน ทีั�โรงแรมเชีียงใหม่ริเวอร์ไซึ่ด์้ 
ป่าแด้ด้ จ.เชีียงใหม่

สโมีสรโรติาร่พะเยา
มอบัอุปกรณ์ทัางการแพทัย์ ได้้แก่ เคุร่�อง Concentrator เทัอร์โมมิเติอร์แบับัปืน 
เทัอร์โมมิเติอร์แบับัขาตัิ�ง เคุร่�องพ่นแอลกอฮอล์ Mask ผู้้าจำานวน 1,000 ชิี�น และ
นำ�าด่้�ม ให้แก่โรงพยาบัาลพะเยา เพ่�อใช้ีช่ีวยเหล่อผู้้้ป่วยโคุวิด้ 

สโมีสรโรติาร่เว่ยงโกศัุย 
นำาโด้ย นย.นนท์ั สั่จจะนรพันธ์ และ อน.นันทัา เศึรษฐวนิชีย์ ประธานโคุรงการ
พร้อมด้้วยส่มาชิีกส่โมส่ร ได้้มอบัชีุด้ PPE ให้แก่ส่มาคุมอาส่าส่มัคุรก้้ภัยจังหวัด้
แพร่ พร้อมกันนี�ได้้มอบัมุ้งนาโนให้กับัท่ัานอุไรวรรณ โส่ภารัติน์ นายกองค์ุการ
บัริหารส่่วนติำาบัลแม่ยางฮ่อ เพ่�อใช้ีประโยชีน์ในศ้ึนย์พักคุอยแม่ยางฮ่อและ         
ชีาวบ้ัานทีั�ขาด้แคุลนในพ่�นทีั�ด้้วย

สโมีสรโรติาร่แพร่ 
นำาโด้ย นย.ส่หภพ จักษุพันธ์ นำาส่มาชีิกร่วมส่่งมอบัข้าวกลางวันแก่เจ้าหน้าทีั�         
โรงพยาบัาลส่นาม จังหวัด้แพร่ จำานวน 100 กล่อง พร้อมทัั�งหน้ากาก N95 และ
หน้ากากอนามัย เพ่�อให้บุัคุลากรทัางการแพทัย์ได้้ใช้ีในการทัำางานต่ิอไป

Activities กิัจกัรรม



โด้ย อน.ป็ร่ยทัี่ศุน์ ศุรายุที่ธิ 
สโมีสรโรติาร่ศิุลุาอาสน์

 
 “ถู้าหากพวกเราชีาวโรติารีไม่ทัำา แล้วใคุรจะทัำา” นี�เป็นคุำาพ้ด้ปลุกใจและปลุกจิติส่ำาน่กในการ
ร่วมกันบัำาเพ็ญประโยชีนข์องพวกเราชีาวโรติารีให้เกิด้กิจกรรมดี้ๆ ระหว่างส่โมส่ร ผู้มเช่ี�อว่าโรแทัเรียนทุักๆ 
ท่ัานและทุักส่โมส่ร ต่ิางมีคุวามต้ิองการทีั�จะบัำาเพ็ญประโยชีน์กันอย้่แล้ว เพียงแคุ่มีส่ถูานการณ์ในช่ีวง        
โคุวิด้-19 เข้ามา จ่งทัำาให้ส่โมส่รต่ิางๆ ใส่่เกียร์ว่างในการทัำากิจกรรม ถู่งแม้จะมีทัั�งคุวามพร้อมทัางด้้าน
ปัจจัยและทุันทัรัพย์ก็ติาม ในคุวามส่ำาเร็จทีั�จะเกิด้ข่�นทุักสิ่�งต้ิองเริ�มจากตัิวเราก่อน ตัิวผู้มเองเป็นส่มาชิีก
ในส่โมส่รโรติารีศิึลาอาส่น์ จังหวัด้อุติรดิ้ติถ์ู ต้ิองเดิ้นทัางไป-มาระหว่างจังหวัด้อุติรดิ้ติถ์ูและจังหวัด้เชีียงใหม่ 
เพราะเป็นเขยไชียปราการและแอนน์ก็เป็นส่มาชิีกของส่โมส่รโรติารีไชียปราการ จังหวัด้เชีียงใหม่              
การเริ�มจากตัิวเองนั�นผู้มจ่งเปรียบัเส่มอฟันเฟือง และเป็นตัิวแปรส่ำาคัุญทีั�ช่ีวยรณรงค์ุส่่งเส่ริมให้ส่โมส่ร            
โรติารีไชียปราการและส่โมส่รโรติารีศิึลาอาส่น์ได้้จัด้กิจกรรมบัำาเพ็ญประโยชีน์ในช่ีวงส่ถูานการณ์ของโรคุ
โคุวิด้-19 ระบัาด้หนัก 
   Fresh way to connect กลยุทัธ์และวิธีในการเช่ี�อมต่ิอระหว่างส่โมส่รหลายๆ ส่โมส่รให้เห็น
คุวามส่ำาคัุญในการจัด้กิจกรรม ถู่งแม้คุวามรุนแรงเกี�ยวกับัส่ถูานการณ์โคุวิด้ในทุักพ่�นทีั�ของประเทัศึจะทัวี
คุวามรุนแรงมากข่�น จนไม่ส่ามารถูร้้ได้้เลยว่าส่ถูานการณ์จะยุติิลงเม่�อใด้ ในการทีั�จะให้ส่โมส่รหันมาจัด้
กิจกรรมในช่ีวงส่ถูานการณ์โคุวิด้-19 แบับัไม่ต้ิองกลัวโคุวิด้ไม่ใช่ีเร่�องง่าย และก็ไม่ใช่ีเร่�องยากเกินไป เพียง
แคุ่ต้ิองปรับัทััศึนคุติิของส่มาชิีกในส่โมส่ร ให้หันมาเข้าใจร่วมกันปรับัตัิวและใช้ีชีีวิติประจำาวันแบับั New 
Normal ให้อย้่กับัโรคุนี�ไปให้ได้้ เพราะส่ถูานการณ์โคุวิด้-19 จะอย้่กับัเราอีกนานแคุ่ไหนไม่มีใคุรติอบัได้้ 
คุวามส่ำาเร็จทีั�จะให้ส่มาชิีกได้้ร่วมกิจกรรมทัั�งๆ ทีั�มีคุวามกังวลใจในโคุวิด้-19 เราต้ิองใช้ีกลยุทัธ์ส่ร้างคุวาม
เช่ี�อมั�นและต้ิองใช้ีการประส่าน 10 ทิัศึ ผู้้กมิติรทุักฝ่ึาย รวมถู่งต้ิองร้้ส่ถูานการณ์และประส่านเซีึ่ยน ประส่าน
เซีึ่ยนในทีั�นี�คุ่อ เราต้ิองร้้ว่าจะส่่�อส่ารกับัใคุร และคุนๆ นั�นส่ามารถูทีั�จะโน้มน้าวให้ส่มาชิีกในส่โมส่รมีจุด้ 
มุ่งหมายไปในทิัศึทัางเดี้ยวกันและร่วมกันทัำากิจกรรมได้้อยา่งไร ทัักษะทีั�ส่ำาคัุญอยา่งมากในการเช่ี�อมคุวาม
สั่มพันธ์และประส่านใจระหว่างส่มาชิีกในส่โมส่รและต่ิางส่โมส่รทีั�เหินห่างร้างจากการทัำากิจกรรมมานาน 
ต้ิองใช้ีทัักษะของคุวามเป็นผู้้้นำาและต้ิองเป็นผู้้้ฟังทีั�ดี้คุวบัคุ่้กันไปด้้วย สิ่�งเหล่านี�ส่ำาคัุญมาก เพราะการฟัง
ให้มากกว่าการพ้ด้ก็เปรียบัเหม่อนเป็นการยอมรับัคุวามคิุด้เห็น เม่�อเรายอมรับัทุักคุวามคิุด้เห็นของส่มาชิีก
ทุักท่ัานแล้ว ส่มาชิีกก็จะยอมรับัในคุวามคิุด้เห็นและข้อเส่นอแนะของเรา อีกประการคุ่อต้ิองให้เกียรติิทุัก
คุนและเราก็จะเป็นทีั�รักของส่มาชิีกในทุักส่โมส่ร 
   โด้ยส่่วนตัิวเป็นผู้มเป็นคุนทีั�ชีอบัทัำากิจกรรมอย้แ่ล้วตัิ�งแต่ิส่มัยเป็นโรแทัเรียน และในส่มัยทีั�ได้้
ด้ำารงติำาแหน่งนายกส่โมส่รโรติารีศิึลาอาส่น์ เป็นนายกรุ่น 115 ก็ได้้มีโอกาส่จัด้กิจกรรมบัำาเพ็ญประโยชีน์
ให้กับัส่โมส่รถู่ง 27 กิจกรรม ซ่ึ่�งต้ิองยอมรับัว่าเป็นนายกในรุ่นทีั�มีผู้ลกระทับัของโคุวิด้-19 ในการปฏิิบััติิ
หน้าทีั�เป็นอย่างมาก เพราะเป็นนายกในช่ีวงเกิด้โรคุโคุวิด้ระลอกแรกพอดี้ กิจกรรมต่ิางๆ ของทุักส่โมส่ร
ในประเทัศึไทัยรวมไปถู่งส่โมส่รโรติารีทัั�วโลกต้ิองหยุด้การจัด้กิจกรรมไปอย่างไม่มีกำาหนด้ เพราะ               
คุวามรุนแรงของโคุวิด้-19 นั�นเป็นเร่�องใหม่ และยังหามาติรการป้องกันและตัิ�งรับักันไม่ทััน หากไม่มี        
ข้อจำากัด้ของโคุวิด้-19 ในระลอกทีั�หน่�งแล้วเช่ี�อว่าส่โมส่รก็คุงจะได้้จัด้กิจกรรมดี้ๆ ไปติลอด้ และใน
ส่ถูานการณ์โคุวิด้-19 ระลอกปัจจุบัันนี�เองก็เป็นเคุร่�องพิส้่จน์ให้เห็นถู่งเล่อด้แห่งโรติารีในตัิวผู้ม ทีั�รัก         
ในการจัด้กิจกรรม ในคุรั�งนี�ได้้พลิกวิกฤติิให้เป็นโอกาส่และเป็นกำาลังส่ำาคัุญให้ส่โมส่รโรติารีศิึลาอาส่น์และ
ส่โมส่รโรติารีไชียปราการ ได้้ลุกฮ่อข่�นมาจัด้กิจกรรมทัำาคุวามดี้ส่วนกระแส่โลกอย่างไม่แคุร์โคุวิด้-19 และ
ทุักกิจกรรมทีั�จัด้ข่�นก็ได้้รับัเสี่ยงติอบัรับัจากมวลมิติรโรแทัเรียนทัั�งในส่โมส่รและต่ิางส่โมส่ร คุนในชุีมชีน
รวมถู่งส่่�อโซึ่เชีียลก็ให้การยอมรับัเป็นอย่างดี้ กิจกรรมบัำาเพ็ญประโยชีน์ทีั�ทัั�ง 2 ส่โมส่รได้้จัด้ข่�นใน          
ส่ถูานการณ์โคุวิด้-19 ทีั�ส่มาชิีกต้ิองเดิ้นทัางไปร่วมกิจกรรมด้้วยตินเอง อาทิัเช่ีน กิจกรรมมอบัเคุร่�องม่อ
และอุปกรณ์การแพทัย์ กิจกรรม “การคุัด้เเยกขยะก่อนทิั�งลงถัูง” จะมีการจัด้อบัรมให้คุวามร้้ในการ          
คัุด้เเยกขยะใหกั้บัส่มาชิีกส่โมส่รเเละคุนในชีมุชีนโด้ยเชิีญชีวนใหส้่มาชิีกในส่โมส่รคุดั้เเยกขยะกอ่นนำาขยะ
ทีั�คัุด้แยกมาบัริจาคุให้กับัชุีมชีน เพ่�อเป็นการส่ร้างรายได้้จากการขายขยะให้กับัชุีมชีน โด้ยจะจัด้กิจกรรม
คัุด้เเยกขยะนี�ให้เป็นกิจกรรมติ่อเน่�องของส่โมส่ร และอีกหน่�งกิจกรรมทีั�พลิกมิติิการปล้กป่าแบับัเด้ิมมา
เป็นกิจกรรม ”ปล้กป่าแบับัไม่ต้ิองปล้ก” กิจกรรมนี�จะเป็นกิจกรรมการยิงหนังส่ติิ�กปล้กป่า โด้ยจะใช้ีล้ก
กระสุ่นดิ้นชีนิด้พิเศึษภายในบัรรจเุมล็ด้พันธ์ุไม้ป่าทีั�ข่�นง่าย เเข็งแรงเเละโติเร็ว เช่ีน เมลด็้พันธ์ุของต้ินพะยง้ 40  กัันยายน-ตุุลาคม 2564
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ประด่้้ป่า ไม้แด้ง บัรรจุปั�นเป็นล้กกระสุ่นดิ้น อัติราการงอกของเมล็ด้พันธ์ุจะมี     
ส้่งถู่ง 80 เปอร์เซึ่นต์ิ กิจกรรม “ยิงหนังส่ติิ�กปล้กป่าแบับัไม่ต้ิองปล้ก” นี�เป็นการ
ช่ีวยพลิกฟื�นคุ่นผู่้นป่าเเละช่ีวยส่ร้างเเหล่งต้ินนำ�า ให้ส่อด้รับักับันโยบัาย                 
สิ่�งเเวด้ล้อมของโรติารีส่ากล 7th Areas of Focus เเละเป็นการส่นองพระราชีด้ำาริ
การส่ร้างผู่้นป่าชุีมชีน ให้มีคุวามมั�นคุง มั�งคัุ�งเเละยั�งย่น ซ่ึ่�งกิจกรรมยิงหนังส่ติิ�ก
ปล้กป่าในคุรั�งนี�เป็นทีั�ช่ี�นชีอบัของส่มาชิีกในส่โมส่รและส่มาชิีกต่ิางส่โมส่รเป็นอย่าง
มาก ทัั�งยงัเป็นการช่ีวยส่่งเส่ริมรายได้้ให้กับัเยาวชีนในจังหวัด้ลำาพ้นอีกด้้วยเพราะ
เราได้้สั่�งซ่ึ่�อล้กกระสุ่นดิ้นบัรรจุเมล็ด้พันธ์ุ เป็นฝีึม่อการปั�นจากนักเรียนแกนนำา
เคุร่อข่ายกสิ่กรรมธรรมชีาติิในโคุรงการโคุกหนองนาโมเด้ลส่้่ส่ถูานศ่ึกษาจังหวัด้
ลำาพ้น ซ่ึ่�งเชีี�ยวชีาญในการปั�นล้กกระสุ่นดิ้นบัรรจุเมล็ด้พันธ์ุชีนิด้พิเศึษเป็นอย่างดี้ 
จะเห็นว่า Fresh Way to Connect  ทีั�นี�ยังส่ร้างคุวามเช่ี�อมั�นและแรงกระตุ้ินให้
ส่โมส่รในภาคุและส่โมส่รติ่างภาคุ เช่ีนส่โมส่รโรติารีไม้เรียง ส่โมส่รโรติารีชีะอำา 
ส่โมส่รโรติารีไชียปราการ ส่โมส่รโรติารีศิึลาอาส่น์ ส่โมส่รโรติารีอุติรดิ้ติถ์ูและส่โมส่ร
โรติารีพิชัีย ได้้มีคุวามส่นใจทีั�จะจัด้กิจกรรมยิงหนังส่ติิ�กปล้กป่าเป็นการส่วนกระแส่
โคุวิด้-19 
   ในการต่ิอส้้่กับัโรคุโคุวิด้-19 ซ่ึ่�งเราทัำาติามมาติรการป้องกันการแพร่
กระจายเช่ี�อโคุวิด้-19 เราต้ิองส่ร้างคุวามเช่ี�อมั�นให้กับัส่มาชิีกทีั�มาร่วมกิจกรรมว่า
จะไม่ได้้รับัเช่ี�อในระหว่างร่วมทัำากิจกรรม 100 เปอร์เซึ่นต์ิ เราจะใช้ีมาติรการ      
D-M-H-T-T ได้้แก่ D: Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมติร เลี�ยงการอย้่
ในทีั�แออัด้ M: Mask Wearing ส่วมหน้ากากผู้้าหร่อหน้ากากอนามัยติลอด้เวลา 
H:Hand Washing ล้างม่อบ่ัอยๆ ด้้วยนำ�าและส่บ่้ัหร่อเจลแอลกอฮอล์ T: Testing 
การติรวจวัด้อุณหภ้มิและติรวจหาเช่ี�อโคุวิด้-19 (เฉพาะกรณี) T: Thai Cha Na 
ส่แกนไทัยชีนะก่อนเข้า-ออกส่ถูานทีั�ส่าธารณะทุักคุรั�ง เพ่�อให้มีข้อม้ลในการ
ประส่านงานได้้ง่ายข่�น ส่มาชิีกทีั�มาร่วมกิจกรรม จะรับัร้้ได้้ถู่งคุวามร้้ส่่กปลอด้ภัย 
ยิ�งการรณรงค์ุให้ส่มาชิีกล้างม่อบ่ัอยๆ ด้้วยแอลกอฮอล์จะมีคุวามร้้ส่่กดี้ต่ิอใจของ
ส่มาชิีกมาก บัางคุรั�งก็ส่อด้แทัรกคุำาพ้ด้คุลายเคุรียด้เช่ีนส่มาชิีกล้างม่อด้้วย
แอลกอฮอลซ์ึ่ะจนม่อเปื�อยลายนิ�วม่อหายแบับันี�โคุวิด้-19 จะไมม่ากลำ�ากลายส่โมส่ร
เราได้้ ก็จะมีเสี่ยงหัวเราะได้้ผู่้อนคุลายเม่�อยามทัำากิจกรรม  ผู้มเช่ี�อว่าคุำาพ้ด้      
หยอกล้อนี�คุงเกิด้กับัทุักส่โมส่รทีั�ได้้จัด้กิจกรรมในช่ีวงโคุวิด้-19 เช่ีนกัน                                          

ใน กิจกรรมแรกๆ ก็จะจัด้เพ่�อปรับัจ้นคุวามกลา้ทีั�จะออกมาทัำากิจกรรมของส่มาชีกิ 
เริ�มจากกิจกรรมมอบัหน้ากากอนามัยและชุีด้ PPE ให้กับัโรงพยาบัาลหร่อ
ส่าธารณสุ่ขจังหวัด้ก่อน เพ่�อจะได้้ชีี�ให้ส่มาชิีกเห็นว่าหมอและพยาบัาล                   
ซ่ึ่�ง เปรียบัเส่ม่อนนักรบัชุีด้ขาวซ่ึ่�งเป็นด่้านหน้าทีั�มีคุวามเสี่�ยงต่ิอการได้้รับัเช่ี�อโรคุ      
โคุวิด้-19 ส้่ง หมอและพยาบัาลเองก็จะมีวิธีป้องกันคุวามเสี่�ยง อันเกิด้จากโรคุ          
โคุวิด้-19 นี�ได้้ดี้ กิจกรรมของส่โมส่รทีั�จัด้ข่�นทีั�โรงพยาบัาลก็เปรียบัเส่ม่อน
กุศึโลบัายส่ร้างคุวามมั�นใจให้ส่มาชิีกทีั�จะลุกข่�นมาร่วมกันจัด้กิจกรรมบัำาเพ็ญ
ประโยชีน์ในทุักๆ กิจกรรมทีั�เราจัด้ข่�นโด้ยใช้ีมาติรการหลัก D-M-H-T-T เพ่�อ          
ส่ร้างคุวามมั�นใจให้กบััส่มาชิีกและคุรอบัคุรัวของส่มาชิีกในการมาร่วมกิจกรรมของ
ส่โมส่รทุักคุรั�ง  และเรายังมีการเช็ีคุส่อบัถูามทัางไลน์หร่อโทัรส่อบัถูามส่มาชิีก         
เม่�อส่มาชิีกกลับัถู่งบ้ัานแล้วต้ิองทัำาคุวามส่ะอาด้ร่างกายทัันทีั เพ่�อลด้โอกาส่การนำา
เช่ี�อเข้ามาติิด้ต่ิอส่้่คุนในคุรอบัคุรัว โด้ยเฉพาะผู้้้อย้่ร่วมบ้ัานกับัผู้้้ส้่งอายุและผู้้้ทีั�มี
โรคุประจำาตัิว เพราะถู้ากลุ่มดั้งกล่าวได้้รับัเช่ี�อจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอ่�น เพราะ
ส่มาชิีกทุักท่ัานติอนแรกๆ จะไม่กล้ามาร่วมทัำากิจกรรมเลย กลัวโคุวิคุ-19 จนเกิด้
อาการวิติกจริติ พอเราส่ร้างคุวามเช่ี�อมั�นให้กับัส่มาชิีกด้้วยมาติรการ D-M-H-T-T 
ส่มาชิีกก็เริ�มส่นใจและหันกลับัมาร่วมทัำากิจกรรมกับัส่โมส่รอย่างต่ิอเน่�อง เพราะ
เราต้ิองเปลี�ยนวิถีูชีีวิติ New Normal ให้อย้่ร่วมส่ถูานการณ์โคุวิด้-19 นี�ไปให้ได้้ 
และอยากให้ทุักส่โมส่รในประเทัศึไทัย ลุกข่�นมาช่ีวยกันจัด้กิจกรรมบัำาเพ็ญ
ประโยชีน์และปรับัมิติิใหม่ให้ส่โมส่รของท่ัานในส่ไติล์ New Normal ให้เกิด้           
คุวามสุ่ขมากทีั�สุ่ด้
   ท้ัายนี� ผู้มมีคุวามเช่ี�อมั�นว่าในส่ภาวการณ์อันน่าวิติกเกี�ยวกับัโรคุ          
โคุวิด้-19 นี�หากพวกเราชีาวโรติารีถู่อประโยชีน์ของเพ่�อนมนุษย์เป็นกิจทีั�หน่�ง 
ประโยชีน์ส่่วนตินเป็นกิจทีั�ส่อง และร่วมแรงร่วมใจกันเป็นนำ�าหน่�งใจเดี้ยวกัน ให้
เกิด้คุวามรักและส่ามัคุคีุในหม่้คุณะของพวกเราชีาวโรติารี ก็จะส่ามารถูมีแรงกาย
แรงใจ ในการบัำาเพ็ญประโยชีน์เหน่อตินเอง ให้กับัผู้้้ทีั�ได้้รับัคุวามเด่้อด้ร้อน                  
“หากพวกเราชีาวโรติารีไม่ทัำา แล้วใคุรจะทัำา” เรามาช่ีวยกันจัด้กิจกรรมส่ร้างคุวาม
ดี้เพ่�อเป็นการส่่งมอบัคุวามสุ่ขให้กับัมวลมนุษย์และโลกใบันี� Serve to Change 
Lives โรตารีเปลีี่�ยนชีีวิิต ด้้วิยจิิตบริการ



42  กัันยายน-ตุุลาคม 2564

ในแวด้วงโรติารี เราเข้าใจดี้ว่าการปล้กฝัึงวัฒนธรรมแก่ส่มาชิีกด้้าน คุวามหลากหลาย คุวามเส่มอภาคุ และ
การอย้่ร่วมกัน เป็นเร่�องส่ำาคัุญทีั�จำาเป็น เพ่�อติระหนักถู่งวิสั่ยทััศึน์ของเรา เกี�ยวกับัการทีั�ทุักๆ คุนในโลก         
อย้่รวมตัิวกัน และด้ำาเนินการเพ่�อส่ร้างการเปลี�ยนแปลงทีั�ยั�งย่น

เราให้คุุณคุ่าของคุำาว่า คุวามหลากหลาย และเฉลิมฉลองการมีส่่วนร่วมของผู้้้คุนทุักคุน แม้มีภ้มิหลัง           
ทีั�แติกต่ิางกัน ไม่ว่าด้้านอายุ ลักษณะเช่ี�อชีาติิ เผู่้าพันธ์ุ ผิู้วสี่ คุวามพิการ ร้ปแบับัการเรียนร้้ ศึาส่นา         
คุวามเช่ี�อ ส่ถูานะทัางเศึรษฐกิจและสั่งคุม วัฒนธรรม ส่ถูานภาพการส่มรส่ ภาษาทีั�พ้ด้ เพศึ การแส่ด้ง
ส่ถูานะทัางเพศึ และอัติลักษณ์ทัางเพศึ รวมทัั�งคุวามแติกต่ิางในการน่กคิุด้ คุวามคิุด้ คุ่านิยม และคุวามเช่ี�อ

เราติระหนักดี้ว่า ในอดี้ติมีบุัคุคุลบัางกลุ่ม เป็นอุปส่รรคุในการเป็นส่มาชิีก การมีส่่วนร่วม และคุวามเป็นผู้้้นำา 
เราจ่งมุ่งมั�นทีั�จะพัฒนาคุวามเส่มอภาคุในทุักๆ ด้้านของโรติารี รวมถู่งคุวามร่วมม่อจากชุีมชีนของเรา เพ่�อให้
แต่ิละคุนส่ามารถูเข้าถู่งทัรัพยากร มีโอกาส่ในเคุร่อข่าย และให้การส่นับัส่นุนทีั�จำาเป็นเพ่�อการเติิบัโติ

เราเช่ี�อว่าคุนทุักคุน มีคุุณส่มบััติิบัางส่่วนทีั�ส่ามารถูมองเห็นได้้และบัางส่่วนไม่ส่ามารถูมองเห็น ซ่ึ่�งเป็นเร่�อง
ปกติิทีั�ทัำาให้พวกเขามีคุุณส่มบััติิเฉพาะตัิวไม่เหม่อนคุนอ่�นๆ และเรามุ่งมั�นทีั�จะส่ร้างวัฒนธรรมทีั�คุรอบัคุลุม
การอย้่ร่วมกัน ซ่ึ่�งแต่ิละคุนจะร้้ว่าใคุรบ้ัางทีั�มีคุุณส่มบััติิส่่วนตัิวบัางอย่างทีั�มีคุุณคุ่า เรามุ่งมั�นทีั�จะย่ด้ถู่อหลัก
คุุณธรรม คุวามซ่ึ่�อสั่ติย์และโปร่งใส่ เพ่�อด้ำาเนินการด้้านโคุรงส่ร้างติามแนวทัาง DEI ของเราในฐานะองค์ุกร 
และเรียนร้้การปฏิิบััติิให้ดี้ข่�นอย่างต่ิอเน่�อง

ท่ัานส่ามารถูด้าวน์โหลด้ 
ส่ำาเนาคุวามมุ่งมั�นของ
โรติารี เร่�อง DEI ทีั� www.
rotary.org/dei

ความมุ่งมั�นของเรา 
ต่อความห์มายของความห์ลากัห์ลาย 
ความเสมอภิาค 
และกัารอย่้ร่วมกััน



เรียน ส่มาชิีกโรติารี 

ในโรติารี เราใคุร่คุรวญเร่�องคุวามหลากหลาย คุวามเส่มอภาคุ และการอย้่ร่วมกัน จ่งไม่ใช่ีเร่�องส่ำาคัุญว่า            
คุุณเป็นใคุร คุุณรักใคุร คุุณบ้ัชีาสั่กการะอย่างไร ไม่ว่าคุุณจะมีคุวามพิการหร่อวัฒนธรรมอะไร คุุณ (หร่อ
คุรอบัคุรัวของคุุณ) มาจากประเทัศึอะไร สิ่�งทีั�ส่ำาคัุญคุ่อคุุณต้ิองมีการปฏิิบััติิจริง เพ่�อส่ร้างการเปลี�ยนแปลง      
ทีั�ยั�งย่น

โรติารีกำาลังทัำางานเพ่�อให้ทุักคุนแน่ใจเห็นว่า เราเป็นองค์ุกรทีั�เป็นมิติรและยินดี้ต้ิอนรับัทุักคุน คุวามหลากหลาย
ของส่มาชิีกเป็นหน่�งในคุ่านิยมหลักของเรามายาวนาน และเราภาคุภ้มิใจในองค์ุกรทีั�เราส่ร้างข่�น แต่ิยังมีอีกมาก
ทีั�เราส่ามารถูทัำาได้้ เพ่�อเป็นแบับัอย่างของคุวามหลากหลาย คุวามเส่มอภาคุ และการอย้่ร่วมกัน (DEI); เรามา
ช่ีวยกันขยายคุวามส่ามารถูของเรา เพ่�อส่ะท้ัอนให้ชุีมชีนเห็นสิ่�งทีั�เราให้บัริการ และติอบัส่นองต่ิอคุวามต้ิองการ
ของชุีมชีนของเรา

ข้อม้ลจากหน่วยเฉพาะกิจ DEI ของเรา คุณะกรรมการบัริหารของโรติารีส่ากลมีแถูลงการณ์เร่�อง DEI ทีั�เราจะนำา
มาใช้ีในปี 2019 ผู้ลทีั�ได้้รับัคุ่อคุวามมุ่งมั�นทีั�เพิ�มข่�นต่ิอคุวามหลากหลาย คุวามเส่มอภาคุ และการอย้่ร่วมกัน 
เป็นการมุ่งเน้นการเฉลิมฉลองการมีส่่วนร่วมของทุักคุน คุวามเส่มอภาคุทีั�ก้าวหน้าและส่ร้างวัฒนธรรมทีั�
คุรอบัคุลุมการทัำางานร่วมกัน ซ่ึ่�งแต่ิละคุนร้้ว่าพวกเขามีคุุณคุ่า

คุวามหลากหลาย คุวามเส่มอภาคุ และการอย้่ร่วมกัน ไม่ใช่ีประเด็้นทัางการเม่อง เราแต่ิละคุนมีสิ่ทัธิ�ทีั�จะได้้รับั
การปฏิิบััติิอย่างมีศัึกดิ้�ศึรีและด้้วยคุวามเคุารพ การทีั�ได้้ยินเร่�องราวของเราและส่ามารถูเข้าถู่งในโอกาส่เดี้ยวกัน 
ช่ีวยทัำาให้ประส่บัคุวามส่ำาเร็จและนำาไปส่้่โรติารี ส่มาชิีกของเราบัอกเราอย่างต่ิอเน่�องว่า การทีั�เราเป็นองค์ุกรทีั�
จำาเป็นส่ำาหรับัชีีวิติ มีคุวามส่ำาคัุญต่ิออนาคุติของเรา และด้้วยคุวามหลากหลายและการทัำางานร่วมกัน คุ่อวิธีทีั�
เราจะยังคุงเป็นส่่วนส่ำาคัุญส่ำาหรับัผู้้้คุนทีั�ต้ิองปฏิิบััติิจริง เพ่�อเช่ี�อมต่ิอซ่ึ่�งกันและกันและส่ร้างคุวามแติกต่ิาง

เราคุาด้หวังว่าจะได้้รับัการส่นับัส่นุนอย่างต่ิอเน่�องจากทุักท่ัาน ในขณะทีั�เราทัำาให้โรติารีมีคุวามหลากหลาย 
คุวามเส่มอภาคุ และการอย้่ร่วมกันมากข่�น เพ่�อให้แน่ใจว่าทุักๆ คุนทีั�มีส่่วนร่วมกับัโรติารีร้้ว่า พวกเขามีคุุณคุ่า 
ในตัิวของเขาเอง

ช่ีวยแบ่ังปันคุำาแถูลงการณ์ฉบัับัปรับัปรุงเกี�ยวกับัคุวามมุ่งมั�นของโรติารีต่ิอเร่�อง DEI กับัส่มาชิีกโรแทัเรียน 
ทัางอีเมลหร่อในทีั�ประชุีมของส่โมส่ร

ส่่งต่ิอเน่�อหาข้อคุวามฉบัับัปรับัปรุงไปยังเว็บัไซึ่ต์ิส่โมส่รโรติารี และบััญชีีในส่่�อสั่งคุมของส่โมส่ร รวมทัั�ง         
ช่ีวยส่ร้างการเช่ี�อมโยงข้อคุวามนั�นๆ ในอีเมลของส่มาชิีกส่โมส่รด้้วย

นำาคุำาแถูลงการณ์ดั้งกล่าวหาร่อกับัส่มาชิีกในส่โมส่ร ว่าส่โมส่รส่ามารถูมีคุวามหลากหลายเท่ัาเทีัยมกัน        
มีคุวามเส่มอภาคุ และส่ามารถูอย้่ร่วมกัน ให้มากข่�นส่ำาหรับัส่มาชิีกปัจจุบัันและส่มาชิีกในอนาคุติ 

กระตุ้ินให้เพ่�อนส่มาชิีกในส่โมส่รเคุารพซ่ึ่�งกันและกัน และไม่พ้ด้หร่อแส่ด้งคุวามเห็นทีั�ส่ร้างคุวามขัด้แย้ง           
เม่�อพบัการกระทัำาของส่มาชิีกบัางท่ัาน ไม่ส่ะท้ัอนถู่งอุด้มการณ์และคุุณคุ่าของโรติารีในภาพรวม 

เพิ�มเติิมคุวามร้้คุวามเข้าใจ ด้้วยการศ่ึกษาหลักส้่ติรเร่�อง DEI ทีั�ศ้ึนย์การเรียนร้้ ในเว็ปไซึ่ต์ิของโรติารี

5 แนวที่าง ทีี่�สโมสรสามารถีให์�กัารสนับสนุนด�านความห์ลากัห์ลาย            
ความเสมอภิาคและกัารอย้่ร่วมกััน :

ค�นห์าแห์ล่งข�อม้ลเพิ�มเติมได�ทีี่� https://www.rotary.org/en/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion

เชีคุการ์ เมห์ติา                                     
ประธานโรติารีส่ากล ปี 2021-22

เจนนิเฟอร์ โจนส์่                                                                                          
ประธานโรติารีส่ากล ปี 2022-23
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สารประธานศู่นย์โรตารีในประเทศูไทย

อผู้ภิ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา

 ภาคุ 3330 3340 3350 3360 รวม

ตัวเลขโรตารี ข้ึ้อม่ล www.rotary.org ณ วันที� 1 ตุลาคุม 2564 (ในวงเล็บข้ึ้อม่ล ณ วันที� 1 กรกฎาคุม 2564)

 ภาคุ 3330 3340 3350 3360 รวม
  Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract Rotary Rotaract
 สมาชิกั 2,329 441 1,386 55 3,148 241 1,474 389 8,337 1,126
  (2,348) (572) (1,352) (48) (3,041) (183) (1,422) (377) (8,163) (1,187)
 สโมสร 101 28 63 5 119 27 71 13 354 73
  (101) (32) (63) (5) (119) (27) (70) (13) (353) (77)

 ภิาค 3330 3340 3350 3360 รวม

 สื่วัสื่ดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 นี�เป็นสื่ารอีกฉับับห่นึ�งของผู้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริห่ารศูนย์โรตารี
ในประเทศไทย ที�ต้องขึ�นต้นด้วยเร่�องที�ว่า เรายังคงอยู่ในสื่ถานการณ์การระบาดของโรค          
โควิค-19 นับเป็นสื่ถานการณ์แห่่งความยากลัำาบากที�ยาวนาน แลัะส่ื่งผู้ลักระทบในวงกว้าง
อย่างแท้จริง ถึงแม้วันนี�สื่ถานการณ์เริ�มมีสัื่ญ่ญ่าณที�ดีขึ�นเป็นลัำาดับ แต่ก็ขอให้่โรแทเรียน          
ทุกท่านอย่าได้ประมาท ขอให้่ทุกท่านรักษาสุื่ขภาพให้่ดี เพราะพวกเราจะต้องทำาห่น้าที�ใน
การบำาเพ็ญ่ประโยชน์ โดยเฉัพาะเกี�ยวกับการช่วยเห่ล่ัอแลัะเยียวยาผูู้้ที�ตกทุกข์ได้ยากจาก
สื่ถานการณ์นี�ยิ�งกว่าพวกเราอีกมากมาย
 มิตรโรแทเรียนที�รักทุกท่าน ในท่ามกลัางเร่�องร้ายก็ยงัมีเร่�องที�น่ายนิดี เกี�ยวกับความ
ก้าวห่น้าในการทำางานต่างๆ ของคณะอนุกรรมการของศูนย์โรตารีในประเทศไทยห่ลัายชุด 
ซึ�งได้มารายงานในการประชุมคณะกรรมการบริห่ารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ประชุม
ออนไลัน์ผู่้าน ZOOM เม่�อวันที� 28 กันยายน 2564 ได้แก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัื่มพันธ์ 
โดย อผู้ภ.ทนงศักดิ� พงษ์ศรี ได้รายงานว่าการประชาสื่ัมพันธ์ทุกช่องทางในส่ื่�อสื่มัยให่ม่       
ของศูนย์โรตารีฯ มีจำานวนผูู้้ติดตามเพิ�มมากขึ�นเป็นลัำาดับ คณะกรรมการคำาศัพท์โรตารี  โดย 
อผู้ภ.นครินทร์ รัตนกิจสุื่นทร ได้รายงานว่าได้มีการปรับปรุงคำาศัพท์เดิมให้่ทันสื่มัยรวมทั�ง
แปลัคำาศัพท์ให่ม่ๆ เพิ�มเติม ขณะนี�ได้ดำาเนินการเสื่ร็จสิื่�นแล้ัว  โดยจะมีการเรียบเรียงแลัะนำา
เผู้ยแพร่ให้่โรแทเรียนในประเทศไทยต่อไป คณะอนุกรรมการนิตยสื่ารโรตารีประเทศไทย 
ฉับับออนไลัน์ โดย อน.อภิศักดิ� จอมพงษ์ ได้รายงานว่า การพัฒินานิตยสื่ารโรตารีประเทศไทย
ฉับับออนไลัน์ในรูปแบบแอพพลิัเคชั�นได้ดำาเนินการเสื่ร็จสื่มบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ัว ขณะนี�
กำาลัังอยู่ในระห่ว่างบันทึกข้อมูลัแลัะทดสื่อบระบบ แลัะเตรียมเผู้ยแพร่ให้่โรแทเรียนใน
ประเทศไทยได้ใช้งานในเร็วๆ นี�  ผู้มขอขอบคุณในความทุ่มเทในการทำางานของ                                
คณะอนุกรรมการทุกชุดมา ณ โอกาสื่นี�

     
               ด้วยไมตรีจิตแห่่งโรตารี

                                                     (วิวัฒิน์ ศิริจางคพัฒินา)
                                      ผูู้้ว่าการภาค 3360 โรตารีสื่ากลั ปี 2546-2547
                              ประธานคณะกรรมการบริห่ารศูนย์โรตารีฯ ปี 2563-2565



มาร่่วมมือกััน

Fight Disease
สโมสรโรตารีที่วารวดี ภิาค 3330 

นย.นพื้.ปว่ทย์ ยวงเง่น ปฏ่ิบัต่ห็น้าที�ฉีดวัคุซีึ่นให้็กับประช่าช่น ในโคุรงการ 1 อาเภอ 1 รพื้.สต. 
ตามนโยบายท่านผ้่่ว่าราช่การจังห็วัดนคุรปฐม ณ ศู่นย์ฉีดวัดประช่าราษฎร์บารุง (วัดรางห็มัน)  

เมื�อวันที� 26 ส่งห็าคุม 2564



ความห์ลากัห์ลาย
ที่�ให์�สโมสรของเรา
เข�มแข็ง

สมาช่่กให็ม่ๆ ที�ห็ลากห็ลาย จากชุ่มช่น 
ก่อให้็เก่ดแนวคุ่ดให็ม่ๆ และมุมมองที�แตกต่าง 
เป็นการขึ้ยายโอกาสขึ้องโรตารี
เช่่ญ่สมาช่่กเป้าห็มายจากภ่ม่ห็ลังและพืื้�นเพื้ที�แตกต่าง 
มาร่วมสัมผั่สกับโรตารี


