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ปีระมวลจรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยน
ในฐานะที่่�เป็็นโรแที่เร่ยน ข้้าพเจ้้าจ้ะ:

1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้อมด้้วยมาติรฐาน   
    จรรยาบัรรณในชีีวิติส่่วนติัวและวิชีาชีีพ
2) ปฏิิบััติิติ่อผู้้้อ่�นด้้วยคุวามยุติิธรรมและเคุารพใน
    วิชีาชีีพของแติ่ละบัุคุคุล
3) ใชีท้ักัษะทัางวิชีาชีพีของข้าพเจา้ผู้า่นกจิกรรมโรติารี     
     เพ่�อส่นบััส่นนุส่ง่เส่ริมเยาวชีน ชีว่ยเหลอ่ผู้้เ้ด้อ่ด้รอ้น
   ทัี�จำเป็นยิ�ง และปรับัปรุงคุุณภาพชีีวิติของผู้้้คุนใน
   ชีุมชีนของข้าพเจ้าและชีุมชีนโลก
4) หลีกเลี�ยงพฤติิกรรมทัี�เป็นปฏิิปักษ์ติ่อโรติารีหร่อ
    โรแทัเรียนอ่�นๆ
5) ชี่วยธำรงไว้ซึ่่�งส่ภาพแวด้ล้อม ทัี�ปลอด้จากการ             
    คุุกคุามใด้ๆ ในการประชีุมโรติารี การจัด้งานและ
    การทัำกิจกรรมติ่างๆ รายงานเหติุน่าส่งส่ัยใด้ๆ ใน                                                                        
    การคุุกคุาม และชี่วยทัำให้ผู้้้รายงานมั�นใจได้้ว่าจะ          
    ไม่ถู้กติอบัโติ้กลับั

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



บัที่บัรรณาธิิการ

สารประธานโรตารีสากล

ส่วัส่ด้ี ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงของโรติารีทัี�รัก

 จากการติอบัรับัทัี�ด้ีของทั่านติ่อโคุรงการ Each One,           
Bring One ผู้มด้ีใจมากทีั�เห็นแนวโน้มส่มาชิีกภาพในโรติารีกำลัง
พัฒนาข่�น อย่าปล่อยให้มันอ่อนแรงไป — ให้เชีิญส่มาชีิกใหม่เข้ามา
เร่�อยๆ และรักษาส่มาชิีกทุักคุนทัี�เราด้ง่เขา้มาอย่างเต็ิมกำลัง ผู้มหวังว่า
จะได้้พบัทั่านในเด้่อนหน้าทัี�ฮิิวส่ติันในงานประชีุมใหญ่โรติารีปี 2565 
ซึ่่�งผู้มรับัรองว่ามันจะเป็นงานทัี�ยิ�งใหญ่มาก
 นอกจากนี�ทัี�ฮิิวส่ติันในเด้่อนมิถูุนายนนี� เราจะเป็นเจ้าภาพ
จัด้การประชีุมของประธานโรติารี (Presidential Conference)        
คุรั�งสุ่ด้ทั้ายของผู้ม ปีนี� เราได้้ทุ่ัมเทัให้กับัการจัด้ประชีุมเพ่�อพัฒนา
คุวามคิุด้ในเร่�องทัี�โรติารีให้คุวามส่ำคัุญ ซ่ึ่�งได้้รับัคุวามส่ำเร็จอย่าง
มากมายทัั�งในแง่ของผู้้เ้ขา้รว่มประชุีมและคุวามคิุด้เห็นติา่งๆ ทัี�เกดิ้ข่�น
 ฤด้้ใบัไม้ร่วงทีั�แล้ว การประชีุมของเราในฟิิลิปปินส่์ซึ่่�ง             
มุ่งเน้นไปทีั�การพิทัักษ์สิ่�งแวด้ล้อมและการเติิบัโติของเศรษฐกิจใน         
ทั้องถูิ�น ด้่งด้้ด้ผู้้้คุนเข้าร่วมประชุีม 2,200 คุนผู้่านออนไลน์ ส่่วนทัี�
บัราซิึ่ลการประชีมุของเราเนน้เร่�องน�ำ ส่ขุาภบิัาล และส่ขุอนามยั และ
วิธีการทัี�มันจะเกี�ยวข้องกับัการป้องกันและรักษาโรคุได้้อย่างไร มี                                                                               
ผู้้้เข้าร่วมกว่า 600 คุน ติามมาด้้วยงานเกี�ยวกับัส่ิ�งแวด้ล้อม เศรษฐกิจ 
และส่ันติิภาพในเม่องมาป้โติ ประเทัศโมซึ่ัมบัิก ซึ่่�งด้่งด้้ด้ผู้้้เข้าร่วม
ประชีุมแบับัมาพบัปะด้้วยติัวเองราว 400 คุน และอีก 700 คุน
ทัางเส่ม่อนจริง การประชีุมของเราเกี�ยวกับัการรักษาเศรษฐกิจและ            
ส่ิ�งแวด้ล้อมให้ส่อด้คุล้องกันทีั�จัด้ข่�นทีั�เม่องเวนิส่ ประเทัศอิติาลี ก็มี 
ผู้้้เข้าร่วมมากกว่า 600 คุน
 ด้้วยวิธีผู้่านการประชีุมเหล่านี�และการเด้ินทัางรอบัโลก     
ของผู้ม ผู้้้นำหลายคุนได้้พบักับัผู้มและยินด้ีทัี�จะร่วมม่อกับัโรติารี 
ซึ่่�งรวมถู่งนายกรัฐมนติรีมอริเชีียส่ ประธานาธิบัด้ีเซึ่เชีลส่์ รองนายก
รัฐมนติรีบัาห์เรน และประธานาธิบัด้ีแห่งแอลเบัเนียและโคุโซึ่โว เห็น
ได้ช้ีดั้ว่าโรติารกีำลงัทัำใหเ้กดิ้การเปลี�ยนแปลง และโลกกอ็ยากได้ผู้้้น้ำ
อย่างเรา

 
 ทัี�เม่องฮิิวส่ตัิน การประชุีมประธานโรติารีคุรั�งสุ่ด้ท้ัาย ซึ่่�ง
เกี�ยวกับัการบัริการนำมาซ่ึ่�งส่ันติิสุ่ข จะเน้นด้้านทัี�โรติารีได้้เป็นผู้้้นำ
มาอย่างยาวนาน ทัุกส่ิ�งทัี�เราทัำในโรติารีล้วนชี่วยส่ร้างภาวะทัี�เอ่�อติ่อ
การส่ร้างส่ันติิสุ่ขในชีุมชีน ประเทัศชีาติิ และพวกเราเอง
 ในเด้่อนมีนาคุม ผู้มส่ามารถูเห็นได้้อย่างชีัด้เจนถู่งเร่�องทัี�
น่านับัถู่ออันยิ�งใหญ่ทัี�โรติารีทัำในย้เคุรนขณะทัี�ผู้้้ลี�ภัยหลั�งไหลเข้ามา
ในโปแลนด้์อย่างติ่อเน่�อง มีผู้้้บัริจาคุได้้บัริจาคุเงินหลายล้านด้อลลาร์
เพ่�อคุวามพยายามทัี�จะช่ีวยเร่�องนี� โคุรงการของเราก็ทัำให้เกิด้คุวาม
นบััถูอ่อยา่งมากมาย และมคีุวามร้ส่้่กซึ่าบัซึ่่�งใจในคุวามเอ่�ออาทัรและ
การส่นับัส่นุนอย่างติ่อเน่�องของทั่าน
 มันเป็นเร่�องน่าเศร้าทัี�เหน็ทักุชีวิีติถูก้ถูอนรากถูอนโคุน และ
ไม่ได้้เกิด้แก่ชีาวย้เคุรนชีาติิเด้ียว ส่งคุรามกลางเม่องทัี�ทัำลายล้างใน
เยเมนยงัคุงด้ำเนนิติอ่ไป วกิฤติด้า้นมนษุยธรรมในอฟัิกานสิ่ถูานกำลงั
ทัวีคุวามรุนแรงข่�น คุวามขัด้แย้งทัางอาวุธส่่งผู้ลกระทับัต่ิอประเทัศ
ติ่างๆ ทัั�วแอฟิริกา รวมถู่งลิเบัีย ซึ่้ด้านใต้ิ ส่าธารณรัฐอัฟิริกากลาง 
โมซึ่ัมบัิกติอนเหน่อ เอธิโอเปีย และคุาเมร้น และวิกฤติการณ์ผู้้้ลี�ภัย
คุรั�งใหญ่ยังเกิด้ข่�นติ่อเน่�องในซึ่ีเรียและเวเนซึุ่เอลา
 โรติารีจะอย้่เคุียงข้างการแก้ไขข้อขัด้แย้งอย่างส่ันติิเส่มอ 
และจะให้คุวามช่ีวยเหล่อและบัรรเทัาทัุกข์แก่ผู้้้เด้่อด้ร้อน โรติารีเคุย
ผู้่านมาแล้วเม่�อส่ิ�นสุ่ด้ส่งคุรามโลกคุรั�งทัี� 2 โด้ยส่นับัส่นุนการก่อติั�ง
ส่หประชีาชีาติแิละยน่หยดั้เพ่�อส่รา้งส่นัติภิาพใหเ้กดิ้ข่�นทัั�วโลก ถูง่เวลา
แลว้ทัี�จะติอ้งเริ�มทัำพนัธกิจของเราใหมอ่กีคุรั�งและทัำหนา้ทัี�ของเราใน
ฐานะหน่�งในผู้้้ส่่งเส่ริมส่ันติิภาพทัี�ยิ�งใหญ่ของโลก
 ไม่มีวิธีใด้ทัี�จะเปลี่่�ยนชี่วิิตด้้วิยจิิตบริิการิได้้ด้ีไปกว่าการใชี้
ส่ันติิวิธี

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชคการ์ เมห์์ตา พฤษภาคม ๒๕๖๕

คำบริริยาย
1. ประธานเชีคุการ์ เมห์ติา 
นั�งทัี�ส่ำนักงานของประธาน       
โรติารีส่ากลในเม่อง             
อีฟิเวนส่ติัน รัฐอิลลินอยส่์                             
ร้้ส่่กยินด้ีทัี�มีโอกาส่ในโริตาริ่
เปลี่่�ยนชี่วิิตด้้วิยจิิตบริิการิ
2. เชีคุการ์และราชีิ เมห์ติา      
ย่นติ่อหน้าร้ปปั�นพระคุริส่ติ์        
ผู้้้ไถู่ (Christ the Redeemer) 
ในเม่องริโอเด้อจาเนโร
3. เมห์ติากับัโคุรงการ 
“kicks out polio”         
(ขจัด้โปลิโอ) หน้า
ส่นามกีฬาเออร์บัาโน                                  
คุัลเด้รา ในเม่องซึ่านโติส่ 
ประเทัศบัราซึ่ิล ส่นามทัี�เปเล่ 
นักฟิุติบัอลอาชีีพในติำนาน
เคุยเล่น
4. เมห์ติากล่าวสุ่นทัรพจน์ใน
งานโรติารีเด้ย์ทัี�องคุ์กรย้นิเซึ่ฟิ 
ในนิวยอร์กซึ่ิติี�เด้่อนมีนาคุม
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สารประธานโรตารีสากล
เชคการ์ เมห์์ตา มิถุุนายน ๒๕๖๕

คำบริริยาย
5. เม่�ออย้่ในไนจีเรีย แติ่งกายแบับัชีาวไนจีเรีย
6. เมห์ติาเยี�ยมชีมโคุรงการส่่งเส่ริมพลังเยาวส่ติรี 
(Empowering Girls) ทัี�ไนจีเรีย
7. ในเกาหลี เมห์ติาถู่ายร้ปกับันักประด้าน�ำโรแทัเรียนทัี�ลาก
เศษซึ่ากขยะออกจากมหาส่มุทัร
8. ขณะไปเย่อนโปแลนด้์ เมห์ติาปลอบัโยนส่มาชีิกโรติารี
จากย้เคุรนขณะทัี�เธอเล่าเร่�องราวส่ภาพประเทัศทัี�หักพัง       
เส่ียหายจากส่งคุราม
9. เมห์ติาติอบัคุำถูามในงานแถูลงข่าวทัี�ไนจีเรีย
10. เมห์ติาพบักับัประธานาธิบัด้ีอ้ฮิ้ร้ เคุนยัติติาแห่งเคุนยา
เพ่�อหาร่อเกี�ยวกับัโคุรงการริเริ�มของโรติารี รวมถู่งโคุรงการ
ผู้่าติัด้หัวใจโด้ยไม่คุิด้คุ่าใชี้จ่าย
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ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงทัี�รักทัุกทั่าน

 หน่�งปทีัี�ผู่้านไปเปน็ปขีองโรติาร ีทัา่นรบััมอ่ได้ก้บััทักุคุวามทัา้ทัายอยา่งส่มศักด้ิ�ศรี 
รวมถูง่โคุรงการ “เตบิโตมากขึ้้�น ทำมากขึ้้�น” ปนีี�โรติารเีติบิัโติแบับัทัี�เราไมไ่ด้เ้หน็มาหลายปี
แล้ว เป็นปีทัี�ได้้เห็นโคุรงการใหม่ๆ  เกิด้ข่�นซึ่่�งเปลี�ยนแปลงชีีวิติผู้้้คุนในทัุกเร่�องทัี�เน้นคุวาม
ส่ำคุัญเม่�อเราได้้ทัำงานส่ำคุัญๆ ในระด้ับัส่้งสุ่ด้กับัย้นิเซึ่ฟิ เคุร่อจักรภพ และผู้้้นำระด้ับัโลก 
คุวามพยายาม เหล่านี�เปดิ้โอกาส่ใหม่ๆ  ในการส่ร้างพลังใหแ้กเ่ด้ก็ผู้้ห้ญงิ ปรับัปรงุส่ิ�งแวด้ลอ้ม 
และพัฒนาสุ่ขภาพและการร้้หนังส่่อ 
 ผู้มอยากขอบัคุณุแติล่ะทัา่นส่ำหรบััการบัรกิารเชีงิรกุของทัา่น และอยากขอบัคุณุ
เจ้าหน้าทัี�โรติารีทัี�ยอด้เยี�ยมทัี�ทัำให้เรามั�นใจว่าเราส่ามารถูทัำงานด้้แลเพ่�อนมนุษย์ของเรา
และด้้วยคุวามส่งบัสุ่ขในใจของเรา 
 โด้ยส่่วนติัวแล้ว ปีนี� เป็นปีแห่งคุวามรุ่งเร่องอย่างยิ�งส่ำหรับัราชีิและผู้ม                  
เราได้้พบัปะกับัโรแทัเรียนหลายพันคุน และได้้รับัแรงบัันด้าลใจจากงานทัี�เยี�ยมยอด้ของ               
พวกเขาทัั�วโลก เรายังได้้แส่ด้งผู้ลงานของโรติารีในระด้ับัส่้งสุ่ด้ระหว่างการประชีุมกับั
ประมขุแหง่รฐั ผู้้้นำ และขา้ราชีการ และเส่นอการทัำงานรว่มกบััพวกเขาเพ่�อแส่ด้งใหเ้หน็วา่                                                                                      
โรติารีมีคุวามห่วงใยและอยากนำส่ันติิภาพมาส่้่โลกใบันี� สุ่ด้ทั้ายนี�ก่อนจากลาของเรา ราชีิ
และผู้มปรารถูนาให้ทั่านได้้รับัส่ิ�งด้ีๆ ทัี�สุ่ด้เม่�อทั่านทัำใหโ้ริตาริ่เปลี่่�ยนชี่วิิตด้้วิยจิิตบริิการิ

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล
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เราสามารถสร้างอนาคตที่่�ดี่กว่่าไดี้

 ในฐานะที่่�เป็็นว่ิศว่กร ผู้มทัำงานมาทัั�งชีีวิติเพ่�อคุวามส่ำเร็จทัี�วัด้ผู้ลได้้ เชี่�อใน        
คุวามส่ำเร็จแบับัทัี�ทั่านเอ่�อมถู่งและส่ัมผู้ัส่ได้้ และผู้มก็ร้้ว่ามันไม่ได้้เกิด้ข่�นในเวลาชัี�วข้ามคุ่น 
แติ่เกิด้ข่�นทัีละก้าว
 ในม้ลนิธิโรติารี เราไม่รับัคุวามคิุด้ทีั�คุลุมเคุร่อเกี�ยวกับัการทัำคุวามดี้ เราใชี้ขั�นติอน
ทัี�วัด้ผู้ลได้้ ซึ่่�งเป็นร้ปธรรมและเป็นจริงเพ่�อไปส่้่เป้าหมายทัี�กำหนด้ เป็นคุวามคุ่บัหน้าทีั�ท่ัาน
ส่ามารถูมองเห็นและบัอกแก่คุรอบัคุรัวและเพ่�อนๆ ของทั่านได้้ในทัุกย่างก้าว
 คุวามส่ำเร็จทัี�วัด้ผู้ลได้้เป็นสิ่�งทัี�ทัุนแบับัใหม่ Programs of Scale ของเราย่ด้มั�น 
โคุรงการแรกทัี�นำโด้ยส่มาชีิกทัี�ได้้รับัเงินชี่วยเหล่อ 2 ล้านเหรียญติ่อปี ซึ่่�งกลุ่มพันธมิติรเพ่�อ
แซึ่มเบัียปลอด้โรคุมาลาเรีย (Partners for Malaria-Free Zambia หร่อ PMFZ) พยายามลด้
โรคุมาลาเรียลง 90 เปอร์เซึ่็นติ์ใน 10 เขติทัี�ได้้รับัผู้ลกระทับัส่้งภายในส่องจังหวัด้ของแซึ่มเบัีย 
มันเป็นเป้าหมายทัี�ส่้งมากแต่ิส่ามารถูบัรรลุผู้ลได้้ โด้ยอิงจากแบับัจำลองการทัำงานของเจ้า
หน้าทัี�ส่าธารณสุ่ขชุีมชีนทัี�ประส่บัคุวามส่ำเร็จในการลด้โรคุมาลาเรียในพ่�นทัี�ส่่วนอ่�นๆ ของ
แซึ่มเบัีย และส่มาชีิกโรติารีและพันธมิติรของเราได้้นำมาใชี้ในพ่�นทัี�จริง
 เพ่�อชีว่ยยตุิโิรคุมาลาเรยีในแซึ่มเบัยี มล้นธิโิรติาร ีมล้นธิศิภุนมิติิส่หรฐั และมล้นธิบิัลิ
และเมลินด้า เกติส่์ ติ่างบัริจาคุเงินองคุ์กรละ 2 ล้านเหรียญให้แก่กลุ่ม PMFZ โด้ยโคุรงการ
ทีั�นำโด้ยโรติารีนี�ได้้มีการเริ�มขยายการติรวจวินิจฉััยช่ีวยชีีวิติและการรักษาโรคุมาลาเรียให้แก่
ชีมุชีนในชีนบัทัหลายร้อยแหง่แลว้ จนถูง่ปีโรติารีนี�กลุ่ม PMFZ ได้ฝ้ึกึอบัรม ติดิ้ติั�งอปุกรณ ์และ
กระจายเจ้าหน้าทัี�ส่าธารณสุ่ขชีุมชีนคุนใหม่ๆ กว่า 1,300 คุนจาก 2,500 ซึ่่�งจะชี่วยให้ศ้นย์
สุ่ขภาพในทั้องถูิ�นส่ามารถูเข้าถู่งผู้้้คุนทัี�เส่ี�ยงติ่อโรคุมาลาเรียได้้มากข่�น เชี่น แม่และเด้็ก กลุ่ม 
PMFZ ยงัรวบัรวมและวิเคุราะห์ขอ้มล้เพ่�อให้มั�นใจว่าเวชีภัณฑ์จ์ะส่ง่ไปถูง่ทัี�ทัี�ติอ้งการมากทัี�ส่ดุ้ 
งานนี� คุวบัคุ่้กับัคุวามร่วมม่ออย่างใกล้ชีิด้ระหว่างพันธมิติรทัี�ด้ำเนินการกับัส่โมส่รโรติารีและ                                                                                     
โรทัาแรคุทั์ทัั�วแซึ่มเบัีย ประกอบัข่�นเป็นก้าวย่างทัี�กล้าหาญเพ่�อมุ่งส่้่เป้าหมายของเรา
 โปลิโอพลัส่เป็นอีกติัวอย่างหน่�งของโคุรงการระด้ับัโลกทัี�ออกแบับัมาเพ่�อส่ร้าง           
ผู้ลกระทับั คุวามจริงทัี�เราส่ามารถูลด้จำนวนผู้้้ป่วยโปลิโอทัั�วโลกได้้ถู่ง 99.9 เปอร์เซึ่็นติ์นั�น 
เป็นข้อพิส่้จน์ถู่งการบัริจาคุด้้วยใจเอ่�อเฟิ้�อของทั่าน การมีส่่วนร่วมทัี�เข้มแข็งของเราโด้ยผู้่าน
โคุรงการขจัด้โรคุโปลิโอทัั�วโลก (Global Polio Eradication Initiative) และระบับัเคุร่อข่าย
อาส่าส่มัคุรจำนวนมากทัี�ด้้แลการหยอด้วัคุซึ่ีนให้แก่เด้็กทัั�วโลก
 และติอนนี�เราก็ยังไม่หยุด้ทัำ โรติารีเป็นหัวหอกในการขับัเคุล่�อนเพ่�อยุติิโรคุโปลิโอ 
และจะทัำใหส้่ำเรจ็ใหไ้ด้ ้จงส่นบััส่นนุผู้้น้ำภาคุของทัา่นเพ่�อใชีเ้งนิทันุจดั้ส่รรของภาคุ (District 
Designated Funds หรอ่ DDF) ทัี�เหลอ่อย้ส่่ำหรบััการขจดั้โปลโิอ เพ่�อทัี�เราจะส่ามารถูจัด้การ
งานนี�ให้จบัเส่ียทัี
 ในฐานะทัี�เป็นวิศวกร ผู้มภ้มิใจทัี�ได้้เห็นแบับัพิมพ์เขียวของผู้มกลายส่ภาพเป็น
โคุรงส่ร้างอาคุารและส่ิ�งอำนวยคุวามส่ะด้วกติ่างๆ ทัี�ยอด้เยี�ยม แติ่ผู้มจะร้้ส่่กภาคุภ้มิใจยิ�งกว่า
นี�เม่�อโรติารีร่วมกันส่ร้างโลกทัี�ด้ีกว่า – อย่างทัี�วัด้ผู้ลได้้ ก้าวไปทัีละก้าว โคุรงการติ่อโคุรงการ 
ในโรติารีเราทุักคุนส่ามารถูเป็นวิศวกรแห่งคุวามหวังได้้ โด้ยส่ร้างอนาคุติทัี�ด้ีกว่าให้กับัคุน               
รุ่นติ่อไป

จอห์น เจิร์ม
ประธานกรรมการม้ลนิธิ

จอห์์น เจิร์ม พฤษภาคม ๒๕๖๕
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ที่ำป็ัจ้จุ้บัันให้้ดี่ที่่�สุดี

 “เว่ลาอาจ้เป็็นไดี้ที่ั�งมิตรห้รือศัตรู” นักเขียน ซึ่ิก ซึ่ิกลาร์ (Zig Ziglar) เคุยเขียนไว้ 
“มันจะเป็นอย่างไรนั�นข่�นอย้่กับัติัวทั่าน เป้าหมายของทั่าน และคุวามมุ่งมั�นของทั่านทัี�ใชี้ทัุก
เวลานาทีัทีั�มีอย่้ทัั�งส่ิ�น” ทัุกเด้่อนมิถูุนายน เม่�อเราส่ิ�นสุ่ด้ปีในโรติารีอีกปีหน่�ง ผู้มถูามตัิวเอง
ว่าพวกเราได้้ใชี้เวลา 365 วันทัี�ผู้่านมาอย่างด้ีหร่อไม่ มาด้้ว่าเราได้้ทัำอะไรส่ำเร็จบั้าง
 ผู้้้ป่วยในประเทัศทัี�มีโรคุโปลิโอหลงเหล่ออย้่ ได้้แก่ อัฟิกานิส่ถูานและปากีส่ถูาน       
มีอย้่ในระด้ับัติ�ำทัี�สุ่ด้ในประวัติิศาส่ติร์ แน่นอนทัี�ปัญหาในการขจัด้โปลิโอทัั�วโลกแม้ยังคุงมีอย้่
และงานของเราก็ยงัไมเ่ส่รจ็ แติเ่ราจะทัำให้รดุ้หนา้ยิ�งข่�นไปอีก ซึ่่�งมันจะเป็นไปไม่ได้เ้ลยหากไม่
ได้้รับัการส่นับัส่นุนจากทั่าน
 โรติารีติ้องระด้มทัุน 50 ล้านด้อลลาร์ในแติ่ละปีเพ่�อขจัด้โรคุโปลิโอ และการทัำเชี่น
นี�ในชี่วงทีั�เกิด้การระบัาด้ใหญ่ก็ไม่ใชี่เร่�องง่าย แติ่ส่โมส่รโรติารีเก่งและปรับัเปลี�ยนได้้รวด้เร็ว 
เม่�อไม่ส่ามารถูจัด้งานแบับัพบัปะกันได้้ หลายส่โมส่รก็ประส่บัคุวามส่ำเร็จในการเปลี�ยนการ
หาทัุนมาเป็นผู้่านระบับัออนไลน์
 เราบัรรลุเป้าหมายทัี�น่าจด้จำได้้อีกคุรั�งในการรณรงคุ์บัริจาคุออนไลน์ (Giving 
Tuesday) ในเด้อ่นพฤศจกิายน ซึ่่�งมล้นธิโิรติารไีด้ร้บััเงนิบัรจิาคุเพิ�มข่�นอยา่งมากโด้ยระด้มทันุ
ได้ถู้ง่ 1.2 ลา้นด้อลลาร ์เราเขา้ถูง่ผู้้บ้ัรจิาคุจากส่มาชิีกปจัจบุันัและส่มาชิีกมุง่หวงัได้ม้ากข่�นกวา่
แติ่ก่อน — ส่มาชีิกเก่อบั 500,000 คุนใน 40 ประเทัศ บัางส่โมส่รทัี�มีส่่วนร่วมมากทัี�สุ่ด้ติั�งอย้่
ในบัาฮิามาส่ อินเด้ีย ส่ิงคุโปร์ ไติ้หวัน และส่หรัฐอเมริกา
 พวกเราขอขอบัคุณุทัา่นเหลา่นั�นทักุทัา่นทัี�ทัำใหก้ารรณรงคุบ์ัรจิาคุออนไลนป์ระส่บั
คุวามส่ำเร็จ
 เน่�องจากมีข้อจำกัด้ด้้านการเด้ินทัางในปีนี� ผู้้้แทันโรติารีจ่งไม่ส่ามารถูไปเยี�ยมเยียน
มหาวทิัยาลยัเจา้ภาพซึ่่�งเปน็ส่ว่นหน่�งของคุวามพยายามอยา่งติอ่เน่�องของเราในการจดั้ติั�งศน้ย์
ส่ันติิภาพโรติารีแห่งถูัด้ไปในติะวันออกกลางหร่อแอฟิริกาเหน่อ อย่างไรก็ติามไม่มีอะไรทัี�จะ
ขัด้ขวางเราในการแส่วงหาส่ันติิภาพได้้ เรายังคุงมีแผู้นส่ำหรับัการประชีุมของประธานโรติารี
ทัี�เม่องฮิิวส่์ติัน ระหว่างวันทัี� 3-4 มิถูุนายน ซึ่่�งจะเน้นเร่�องส่ันติิภาพ และผู้มก็ติั�งติารอคุอยทัี�
จะได้้ไปอย้่ทัี�นั�น
 ในปนีี� โรติารยีงัได้ม้ส่ี่วนส่นบััส่นุนภารกิจของเราเพ่�อส่รา้งสั่นติภิาพอีก ในรป้แบับัของ
ทันุส่นบััส่นนุระด้บััโลก ระด้บััภาคุ และทันุภยัพบิัตัิมิากกวา่ 1,000 ทันุซึ่่�งได้ร้บััอนมุตัิเิพ่�อติอบั
ส่นองคุวามติ้องการของคุนหลายพันคุนทัั�วโลก เพราะจนกว่าคุนทัี�หิวโหยจะได้้รับัอาหาร ทัุก
คุรอบัคุรัวส่ามารถูเข้าถู่งน�ำส่ะอาด้ และเด้็กๆ ทัุกแห่งหนได้้รับัการศ่กษา เราจ่งจะมีส่ันติิภาพ
ในโลกได้้อย่างแทั้จริง
 เราได้้ใชี้เวลาของเราอย่างดี้แล้วในปีนี� แต่ิงานของเรายังไม่เส่ร็จส่มบั้รณ์ เรายัง
ติ้องการและยินด้ีติ้อนรับัส่มาชีิกโรติารีและโรทัาแรคุทั์มากข่�นเส่มอ ผู้้้ทัี�จะย่�นม่อ นำคุวามคุิด้ 
และพรส่วรรค์ุของเขา มาช่ีวยเหล่อเพ่�อว่าโคุรงการของม้ลนิธิทัี�โรติารีเป็นผู้้้นำจะส่ร้างคุวาม
เปลี�ยนแปลงทัี�ยั�งย่นให้กับัผู้้้ทัี�ติ้องการมากทัี�สุ่ด้
 เม่�อเราเข้าใกล้วันทัี� 1 กรกฎาคุม ให้เราฟิังคุำพ้ด้ของซิึ่กลาร์ โด้ยจำไว้ว่าเราจะใชี้
เวลา 365 วันข้างหน้านั�นอย่างไรข่�นอย้่กับัเราและคุวามมุ่งมั�นของเราในการบัรรลุเป้าหมาย
เป็นส่ำคุัญ ด้ังนั�นขอให้เราทัำให้ด้ีทัี�สุ่ด้กับัเวลาทัี�เรามีในวันนี� และให้เราเริ�มติ้นใหม่ทัุกๆ วัน

จอห์น เจิร์ม
ประธานกรรมการม้ลนิธิ

จอห์์น เจิร์ม มิถุุนายน ๒๕๖๕



อน.วาณิช โยธิาวุธิ สโมสรโรตาร่แม่สาย

บัที่บัรรณาธิิการ

	 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ
 
	 Rotate	หมุนเวียน	สัับเปลี�ยน
	 เป็นรากศััพท์ของคำว่า	Rotary	หรือโรตารีของเรา	
	 แสัดงให้เห็นถึึงการสัับเปลี�ยน	 หมุนเวียน	 ตำแหน่งและ
หน้าที�ต่างๆ	 ในองค์กร	 ตั�งแต่รากหญ้้า	 คือโรแทเรียนทั�งหลาย	 ไป
จนถึึงตำแหน่งสัูงสัุดขององค์กร	คือประธานโรตารีสัากล

	 3	 เทอม	 6	 ปี	 36	 เล่ม	 คือจำนวนของนิตยสัารที�ต้อง																	
รับผิิดชอบ	และฉบับที�	36	นี�	ก็จะเป็นฉบับทิ�งท้าย	ก่อนที�	บก.	จะ									
สัับเปลี�ยน	 หมุนเวียน	 ไปรับผิิดชอบในตำแหน่งหน้าที�อื�นๆ	 ที�จะได้
รับมอบหมาย

	 สัิ�งที�ได้รับก็คือโอกาสัในการสัร้างสัรรค์ผิลงาน
	 ประสับการณ์แ์ละกัลยาณ์มติรที�มารว่มงาน	โดยหลายทา่น
ไมไ่ด้รูจั้กกันมาก่อน	แตค่วามเป็นโรแทเรียนได้ทำให้ตลอดระยะเวลา
ที�รับตำแหน่ง	บก.	สัามารถึทำงานได้อย่างราบรื�น	

	 มีความภาคภูมิใจในหลายเรื�องที�อยากจะบอกกล่าว
	 หัวหนังสัือของนิตยสัารโรตารีประเทศัไทย	ได้ถึูกกำหนด
ให้เป็นต้นแบบของเครือข่ายนิตยสัารโรตารีทั�วโลก	
	 นโยบายเหล่านี�	ได้รับการนำเสันอในการประชุมที�	กทม.	
	 “ทุกเรื�องไมเ่หมาะกับทกุที�	-	One	size	doesn’t	fit	All”
	 “บทความโดยโรแทเรียนในพื�นที�	-	For	local	By	local”
	 “เปิดโอกาสัให้บทความของคนในพื�นที�โกอินเตอร์	 -	 By	
local	to	Global	”
	 จากการผิลักดันอย่างต่อเนื�องในการประชุมสััมมนา										
ทุกระดับของนิตยสัารฯ	ได้รับการขานรับเป็นอย่างดี	และได้นำไปสัู่
การลงมือปฏิิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

	 มีการให้ความสัำคัญ้กับข้อกำหนดที�สัมาชิกในองค์กร
ต้องรับสัื�ออย่างน้อยหนึ�งฉบับ	 ให้เป็นไปตามนั�น	 และมีแนวทางที�												
“จะลงมือทำ”	ให้เป็นจริง

	 ขอขอบคุณ์โอกาสัที�ได้รับจากโรตารี	 ที�รับฟัังข้อคิดเห็น									
ข้อเสันอแนะ	จนสัามารถึนำไป	“ลงมือทำจริง”	ให้เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาต่อสั่วนรวมได้

	 	 	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณ์ิช	โยธาวุธ

บรรณ์าธิการบริหาร

ประกวดภาพถ่่าย ปี 2565
ดอกแมกโนเลียบานที�สัุสัานหลวง	แทรึงวอน	
(Daereungwon	royal	tombs)	
ในเมืองคยองจู	(Gyeongju)	ประเทศัเกาหลี

โดย อิินฮยอิก ซง (INHYUK SONG)
สโมสรโรตารีแดกูู-ดงชิิน เกูาหลีี
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 การถูา่ยภาพแบับั People of Action ถูอ่เป็นเร่�องคุ่อนขา้ง
ใหม่ ทัี�คุณะกรรมการภาพลักษณ์และการส่่�อส่ารส่าธารณะของภาคุ 
3350 เริ�มรณรงคุ์กันเป็นอย่างมากติั�งแติ่ปีทีั�แล้วและในปีนี� โด้ยมี
แนวทัางวา่ติอ้งเปน็ภาพการลงมอ่ทัำจรงิ (Hands on) คุนในภาพติอ้ง
ไมม่องกลอ้ง มจีำนวนคุนไม่คุวรมากกว่า 5 คุน เป็นภาพใกลท้ัี�มคีุวาม
ชีดั้เจน ยิ�งหากมตีิราส่ญัลกัษณโ์รติารดี้ว้ยแลว้ กจ็ะติรงกบััวัติถูปุระส่งค์ุ
ทัี�เราติ้องการส่่�อส่ารให้บัุคุคุลภายนอกได้้รับัร้้ว่า โรติารีคุ่อใคุร ทัำ
ประโยชีน์อะไรให้กับัชีุมชีนบั้าง เป็นติ้น
 ด้ังนั�น เม่�อประธานภาพลักษณ์ฯ คุ่อ อน.ปรีชีา กลิ�นแก้ว 
เริ�มประชีาส่มัพนัธใ์หท้ักุส่โมส่รในภาคุ นำส่ง่ผู้ลงานเขา้ประกวด้ เพ่�อ
คุดั้เลอ่ก 3 อนัด้บััแรกส่ง่ไปประกวด้ติอ่ในระด้บัั Zone 10B และ 10C 
ทัางส่โมส่รโรติารีบัางรักจ่งติั�งคุณะกรรมการเฉัพาะกิจข่�นมา 7 คุน 
เพ่�อทัำงานเร่�องนี�โด้ยเฉัพาะ และเน่�องจากดิ้ฉัันเองเป็นหน่�งในคุณะ
กรรมการภาพลักษณฯ์ ป ี2563-65 จง่พอจะมีคุวามร้้และแนวทัางใน
การคุัด้ภาพโปส่เติอร์ทัี�จะนำส่่งเข้าประกวด้อย้่บั้าง
 ทัางทัมีงานชีว่ยกนัคุดั้เลอ่กภาพในแนว People of Action 
พรอ้มเขยีนข้อคุวามบัรรยายจาก Template ทัี�ให้ไวใ้น Rotary Brand 
Center ซึ่่�งเป็นภาพจรงิทัี�นายกส่โมส่ร และ ส่มาชิีกส่โมส่รบัางรกักวา่ 
20 คุนของเราได้้ลงพ่�นทีั�ชีุมชีนใน จ.พระนคุรศรีอยุธยา เพ่�อมอบั  
กล่องยา, อุปกรณ์ทัางการแพทัย์ และถูุงยังชีีพ ให้กับัผู้้้ป่วยติิด้เติียงทัี�
ไม่ส่ามารถูเคุล่�อนไหวได้้ และขณะนั�นคุนในชีุมชีนยังประส่บักับั
อุทักภัยอย่างหนักอีกด้้วย
 ส่่วนการประกวด้วิด้ีโอคุลิปนั�น ติอนแรกทัางส่โมส่รฯ ได้้
ถูอด้ใจไปแล้วว่าจะไม่ส่ง่เขา้ประกวด้ เพราะว่าเราไม่มคีุวามพร้อมเลย 
เราไม่เคุยถู่ายภาพวิด้ีโอเก็บัไว้ ไม่มีวัติถูุด้ิบัทัี�จะมาติัด้ติ่อ กิจกรรมทัี�
ทัำไปแลว้เกบ็ัแติเ่พียงภาพถูา่ย และระยะเวลาการจดั้ทัำวดิ้โีอนั�นนอ้ย
มาก มีเวลาเพียงแคุ่ 3 ส่ัปด้าห์เทั่านั�น แติ่ในทัี�สุ่ด้คุณะกรรมการฯ ก็
ติัด้ส่ินใจทัำ เราจ่งเริ�มวางแผู้น จินตินาการจากติัวอย่าง VDO Clip 
ของโรติารีส่ากลทัี�ได้้รับัมา ด้้แล้วด้้อีกเก่อบั 10 รอบั เพ่�อให้ส่ามารถู
จนิตินาการออกให้ได้ว่้า จะวางโคุรงส่ร้าง VDO อย่างไรภายใน 1 นาทีั 
ให้คุนภายนอกด้้คุลิปแล้วเกิด้ศรัทัธาในโรติารี ด้ิฉัันเริ�มทัำการเขียน
ส่คุริปติ์ภาษาไทัย ซึ่่�งบัอกเลยว่ายากมากๆ ไม่ร้้ว่าจะเริ�มต้ินด้้วย
ประโยคุอะไรด้ี และจบัด้้วยประโยคุอะไรทีั�จะทัำให้ประทัับัใจ ติ้อง
ลองพ้ด้อัด้เส่ียงติัวเองฟิังด้้คุรั�งแล้วคุรั�งเล่า เพ่�อไม่ให้คุวามยาวคุลิป
เกิน 1 นาทัี คุิด้ทัำออกมาเป็นวลี เพ่�อให้มีจังหวะในการนำเส่นอภาพ

ได้้อย่างส่อด้คุล้อง หลังจากนั�น ก็เริ�มเขียนส่คุริปติ์ภาษาอังกฤษ ใน
ขณะเด้ียวกันทัางส่โมส่รก็ติ้องนำทัีมส่มาชีิก 6-7 คุน ไปลงพ่�นทีั�ทีั�
อยธุยาอกีคุรั�งเพ่�อถูา่ยซ่ึ่อม VDO เก็บัภาพจากกิจกรรมจรงิของส่โมส่ร
ทัี�เพิ�งเกิด้ข่�น รวมทัั�งติามขออนุญาติบัุคุคุลในภาพทัี�เราได้้มา เราใชี้ 
ภาพนิ�งประมาณ 25% และ VDO 75% ติ้องเล่อกร้ปภาพให้เข้ากับั
เน่�อหาในส่คุริปติ์ ภาพไม่มากหร่อน้อยเกินไป ส่ิ�งทัี�ยากยิ�งกว่าคุ่อจะ
ใชี้ร้ปอะไรเริ�มติ้นด้ีเพ่�อจุด้ประกาย และจบัด้้วยภาพอะไรทีั�ส่ร้าง 
Impact และแรงบัันด้าลใจหลังจากการชีมคุลิปนี� 
 ทัั�งหมด้คุ่อรายละเอียด้ทัี�เราร่วมกันทัำงานกันติลอด้ 3 
ส่ปัด้าห์เติม็ ประชุีมกนัไม่ติ�ำกว่า 120 ชีม. ทักุคุนเหน็ด้เหน่�อยกันมาก 
แติ่เป็นประส่บัการณ์ทัี�มีคุุณคุ่ายิ�ง ส่ิ�งทัี�ได้้รับัคุ่อคุวามภาคุภ้มิใจและ
หัวใจพองโติ ส่ิ�งทัี�เราได้้เรียนร้้จากกิจกรรมในคุรั�งนี� คุ่อเราได้้เห็น
คุุณคุ่าของคุวามหลากหลาย คุวามเทั่าเทัียม และการเคุารพในคุวาม
คุดิ้เหน็ซึ่่�งกนัและกนั นบััเปน็ประส่บัการณท์ัี�ยอด้เยี�ยมทัี�สุ่ด้ติั�งแต่ิเปน็
โรแทัเรียนมา 
 ส่ิ�งสุ่ด้ทั้าย...ทัี�ไม่ส่ามารถูประเมินคุ่าได้้คุ่อ มิติรภาพ             
คุวามรัก และคุวามร่วมม่อของทัีมเฉัพาะกิจในคุรั�งนี� ได้้ส่ร้างมิติิใหม่
แห่งการเปลี�ยนแปลงให้กับัส่โมส่รในการส่ร้างภาพลักษณ์ส่าธารณะ
โรติารี ได้้ส่ร้างชี่�อเส่ียงทัี�เป็น Hall of Fame ในการกวาด้รางวัลชีนะ
เลิศ ทัั�งการประกวด้ภาพโปส่เติอร์และวิด้โีอ ระดั้บัโซึ่น 10B และ 10C 
ได้้ส่ร้างช่ี�อเสี่ยงให้ภาคุ 3350 ของเรา และประเทัศของเรา                 
ขอขอบัพระคุุณจากใจของดิ้ฉััน เป็นคุวามสุ่ขใจทัี�มิส่ามารถูประเมิน
คุ่าได้้จริงๆ  ในทัุกคุรั�งทัี�น่กถู่ง.....ร้้ส่่กปลาบัปล่�มและอิ�มเอมใจเป็น
ทัี�สุ่ด้

 ด้ิฉัันขึ้อให้้กำลัี่งใจิกับทุกสโมสริในภาค 3350 ท่�ได้้เริิ�มต้น 
แลี่ะได้้นำส่งผลี่งานเขึ้้าปริะกวิด้แล้ี่วิ แลี่ะเชี่�อมั�นวิ่า ปีห้น้าท่านจิะ
สามาริถทำได้้ด้่กวิ่าเด้ิมอย่างแน่นอน 
 ขึ้อเชีิญชีวินสโมสริท่�ยังไม่เคยส่งผลี่งานเขึ้้าปริะกวิด้นำ        
ผลี่งานท่�เปน็กจิิกริริมขึ้องสโมสริสง่เขึ้า้ปริะกวิด้ ทั�งภาพโปสเตอริแ์ลี่ะ
วิิด้่โอในปีห้น้า เริาม่เวิลี่าเตริ่ยมตัวินานพอสมควิริ แลี่ะกิจิกริริมน่�         
ไม่ยากอย่างท่�คิด้ ขึ้อให้้ได้้เริิ�มต้น ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ปริับกันไป                  
ทางคณะกริริมการิภาพลี่ักษณ์สาธาริณะโริตาริ่ ภาค 3350 คอยให้้
ควิามสนับสนุนแลี่ะชี่วิยเห้ลี่่อทุกสโมสริอย่่เสมอค่ะ

เบัื�องห์ลังความสำเร็จ
ในการปีระกวดภาพโปีสเตอร์และวิด่โอ 
People of Action ระดับั Zone

สนเที่ศโรตาร่
อน.ยุวด่ ปีิตวิวัฒนานนที่์

สโมสรโรตาร่บัางรัก ภาค 3350



Article : บัที่ความ
อน.ดร.บัุษบัง จ�าเริญดารารัศม่

สโมสรโรตาร่พะเยา ภาค 3360 

ช่วงที่�ายของปีี
 ช่ีวงท้ัายของปีด้้เหงา ประหน่�งว่าจะจบัเส่ียแล้ว แต่ิหากคุิด้ย้อนหลังว่าปีทัี�กำลังจะผู้่านไปได้้ทัำอะไรไว้
บัา้ง ด้ก้งัวลวา่ส่ิ�งทัี�ทัำไปแลว้จะเขา้ทัา่หรอ่ไม ่หากมองไปขา้งหนา้ เริ�มมคีุวามหวงัวา่จะได้เ้หน็ส่ิ�งใหม ่จะได้ท้ัำหลาย
อย่างให้ด้ีข่�น โลกคุงเปลี�ยนแปลงไป ด้้ทั่าว่าจะเปลี�ยนอย่างแรงและเร็ว คุงติ้องปรับัติัวกันพัลวัน

 ปลายปีโรติารีติ่างไปจากปลายปีส่ากลซึ่่�งหลายคุนคุอย count down ติอนเทัี�ยงคุ่น จุด้พลุเติ็มทั้องฟิ้า 
ผู้้้คุนไม่หลับัไม่นอน แม้บัรรยากาศนี�จะถู้กโรคุโคุวิด้-19 พรากไปเส่ียส่องปี แติ่ผู้้้คุนก็ยังคุงคุอยในปีติ่อไป แติ่การ
เปลี�ยนผู้า่นในโรติารดี้จ้ะถูอ้ยทัถีูอ้ยอาศยักวา่ ติามประส่าโรติารทีัี�มสี่มาชีกิกว่า 1,200,000 คุน รวมกนัอย้ใ่นส่โมส่ร
กว่า 37,000 ส่โมส่ร ใน 221 ประเทัศ การจะแจ้งการเปลี�ยนแปลงให้เข้าใจโด้ยทัั�วถู่ง จะติ้องเกริ�นกันมาก่อนเพ่�อ
เปลี�ยนในส่ามปีข้างหน้าในการประชีุมส่ภานิติิบััญญัติิซึ่่�งจัด้ทัุกส่ามปี ซึ่่�งไม่นับัว่าง่าย

 บัรรยากาศในภาคุติ่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคุ 3330, 3340, 3350 และ 3360 มีคุวามเหม่อนและคุวามติ่าง 
ยังไม่มีการพบัปะอย่างจริงจัง และเติ็มร้ปแบับัเหม่อนทัี�ผู้่านมา ยังเกรงกลัวโคุวิด้กันอย้่ การประชีุมใหญ่ทัั�ง PETS, 
Multidistrict-PETS, DC ก็ยังเป็นแบับั on site, on line มีการใชี้ส่่�อทัี�หลากหลาย ส่โมส่รมีการประชีุมแบับัติ่างๆ 
เชี่น zoom, group line และแบับัอ่�นๆ สุ่ด้แติ่ส่มาชีิกจะส่รรหามาด้ำเนินการกัน ส่ิ�งติ่างๆ เหล่านี�ชี่วยส่ร้าง
บัรรยากาศทัี�แปลกไปจากเด้ิมมากทัีเด้ียว และส่โมส่รก็ได้้เรียนร้้การปรับัติัวเพ่�อให้ส่อด้คุล้องกับัส่ถูานการณ์ด้้วย

 ปลายปจีะมีการประชีมุใหญป่ระจำปเีพ่�อเลา่ส่้ก่นัฟิงั วา่ในปทีัี�ผู้า่นมาภาคุได้ท้ัำอะไรกันไปบัา้ง จะส่ำเรจ็
ไมส่่ำเรจ็ไม่วา่กัน ทักุคุนต่ิางทัำดี้ทัี�ส่ดุ้แล้ว แม้จะต้ิองบัอกเล่าว่าภาคุได้ต้ิั�งเป้าการบัริจาคุไว ้250,000 US$ แต่ิทัำได้้
เพียง 60% ก็ไม่ว่ากัน ปีทัี�ผู้่านมาเจอติัวกันน้อย ส่มาชีิกเพิ�มข่�นมากหร่อน้อย เร่�องจำนวนส่มาชีิกและจำนวนเงิน
บัริจาคุด้้เป็นเร่�องหลัก แติ่ก็ยังมีเร่�องอ่�นๆ อาจส่นุกส่นาน เฮิฮิา มีชีีวิติชีีวา มีมิติรภาพ เป็นติ้น 

 การประชีุม DTA เป็นการนำเส่นอว่าผู้้้ว่าคุนหน้าจะมาทั่าไหน? ทัีมงานจะเอายังไง แม้ ATK มีบัทับัาทั
ในการประชีุมแติ่ละคุรั�งไม่น้อย ทัำให้บัรรยากาศออกไปทัางผู้ส่มผู้ส่าน บัางคุนก็ส่นุกไปกลัวไป บัางคุนก็ออกจะ
เกรงๆ ไม่น้อย แต่ิคุวามทีั�ไม่เจอกันแบับั “อั�นมานาน” ทัำให้โรแทัเรียนมาเข้าประชีุมได้้ไม่น้อยเพ่�อ “เจอกัน        
ส่มอยาก” อย่างไรก็ติาม ปี each one bring one จะผู้่านไป เคุล่�อนไปส่้่ Diversity, Equity, Inclusion (DEI) 
ของปี Imagine Rotary กิจกรรมปีหน้าจะเป็นอย่างไรก็ข่�นกับัโรแทัเรียนทัุกคุนว่าจะทัำคุวามเข้าใจอย่างแทั้จริง
กับั DEI ได้้หร่อไม่ เป็นเร่�องทัี�ติ้องคุอย 

 ต้ิองช่ี�นชีมผู้้้ว่าการภาคุของปี 2021-22 เป็นอย่างยิ�ง ทัุกทั่านต้ิองตัิด้สิ่นใจภายใต้ิคุวามไม่แน่นอน มี         
การเยี�ยมทัาง ZOOM บั้าง ไปเยี�ยมด้้วยตินเองบั้าง การจัด้งานก็อาจติ้องเล่�อนออกเล่�อนเข้าติามส่ถูานการณ์ แติ่
ทักุทัา่นคุงภม้ใิจวา่ ในทัา้ยทัี�ส่ดุ้ทัา่นกน็ำพาพวกเรากา้วผู้า่นส่ถูานการณเ์หลา่นั�นมาด้ว้ยด้ ีงานเด้นิหนา้ได้ ้มติิรภาพ
ยังคุงอย้่ ก็ถู่อว่าประส่บัคุวามส่ำเร็จ ได้้เรียนร้้มากมายและได้้รับัคุวามขอบัคุุณและคุวามปรารถูนาด้ีจากมวลมิติร
โรแทัเรียนอย่างเปี�ยมล้น

ปี each one bring one 
จะผ่่านไป เคล่�อนไปส่่ 

Diversity, Equity, Inclusion (DEI) 
ของป ีImagine Rotary
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President-elect Jennifer Jones



รางวัลภาพถ่่าย ปี 2565

ภาพถุ่าย
คือภาษาสากล
รางวัลภาพถึ่ายประจำปีของนิตยสัารโรตารี
เป็นการยกย่องและการเฉลิมฉลองภาพถึ่าย		
ที�ดีที�สัุด	ซึ่ึ�งเป็นผิลงานและจากการมีสั่วนร่วม
ของสัมาชิกโรตารีทั�วโลก

โดย เหวิินฮวิง

ภาพชนะเลิิศ
พระอาทิตย์ตกดินในกรุง
มะนิลา	ประเทศัฟัิลิปปินสั์

โดย ไฮนซ์-เกิร์์ด เดร์เฮเซน
(HEINZ-GERD DREEHSEN)
สโมสรโรตารีโอเบอร์เฮาเซิิน 
ประเทศเยอรมนี

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า: 
เป็นภาพที�แสัดงถึึงความ
สันุกสันานและสัรีระตาม
ธรรมชาติของเด็กๆ	ตัดกับ
ลายเสั้นทึบของเสัาไฟัฟั้า
และสัายไฟัอย่างเด่นชัด	
แม้จะมีไม่กี�สัีของภาพถึ่าย	
แต่ก็ให้ความรู้สัึกเหมือน
พลังปะทุของสัี
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	 ถึา้การบริการเหนือตน	(Service	Above	Self)	คือ
วิสััยทัศัน์ที�รวมใจสัมาชิกของโรตารี	1.4	ล้านคนทั�วโลก	การ
ถึ่ายภาพก็คือภาษาที�สัื�อถึึงวิสััยทัศัน์นั�นโดยไม่ต้องแปลหรือ
ตคีวามแต่อย่างใด	รูปถ่ึายที�ยอดเยี�ยม	อยา่งเช่น	รูปที�จบัภาพ
โรทาแรคเทอร์์กำลังปลูกต้นไม้ในยูกันดา	หรือภาพที�หยุดได้
ทันเวลาขณ์ะที�ชายคนหนึ�งกำลังปั�นจักรยานฝ่่าน�ำฝ่นใกล้
แลนด์มาร์คของไต้หวัน	 แสัดงถึึงการอยู่เหนืออุปสัรรคทาง
ภูมิศัาสัตร์และวัฒนธรรม	 มันเป็นการเล่าเรื�องและบรรยาย
เกี�ยวกับวิถึีชีวิตสั่วนหนึ�งของโลกโรตารีที�กว้างใหญ้่ไพศัาล	
การถึ่ายภาพสัามารถึสัร้างความบันเทิง	ให้ความรู้	และสัร้าง
แรงบันดาลใจได้ในเวลาเดียวกันเพราะเป็นภาษาที�เข้าใจกัน
ในระดับสัากล
	 ด้วยเหตุผิลนี�เองที�นิตยสัารโรตารีจึงยกฉบับนี���ให้
เปน็เรื�องการแสัดงผิลงานของสัมาชกิโรตารทีี�มคีวามโดดเดน่
ในการถึา่ยภาพที�ไดส้ัง่เขา้มาเพื�อรบัรางวลัภาพถึา่ยประจำปี
ของเรา
	 นิตยสัารได้รับผิลงานมากกว่า	 600	 ภาพจาก
ครอบครัวโรตารี	 เบคาห์์	 ราลี	 (Bekah	 Raleigh)	 ซึ่ึ�งเป็น
หวัหนา้ทมีสัื�อโสัตทศััน	์(Visual	Media)	ที�โรตารสีัากลไดเ้ริ�ม
งานโดยดูภาพต่างๆ	 และหารือกับช่างภาพของโรตารีสัากล										
คนอื�นๆ	ยิ�งกว่านั�นได้ตรวจสัอบแต่ละภาพตามข้อกำหนดทาง
เทคนคิของภาพถึา่ย	–	เพื�อใหแ้นใ่จวา่รปูภาพนั�นจะสัามารถึ
พมิพส์ัำเนาออกมาได	้–	และพจิารณ์าดว้ยความใสัใ่จเนน้หนกั
ในเรื�องสัำคัญ้ที�ขาดไม่ได้	นั�นคือ	ความยินยอม
	 “ภาพถึ่ายที�ว่างดงามต้องได้รับความยินยอมจาก	
ผิู้ที�ถึูกถึ่าย”	ราลีกล่าว	“ที�โรตารี	 เราดูแลเรื�องนี�เป็นไปตาม
ขั�นตอนของการเผิยแพร่	 ฉันรู้ว่าไม่ใช่ช่างภาพมือสัมัครเล่น
ทุกคนที�เดินไปมาพร้อมที�จะเผิยแพร่ภาพที�เก็บอยู่ในกล่อง
สัำรอง	แตเ่มื�อถึา่ยภาพคนที�คณุ์ไม่รูจ้กั	สัิ�งสัำคญั้คอืตอ้งแนใ่จ
ว่าคนที�ถึูกถึ่ายมีความรู้สัึกสับายใจกับภาพนั�นด้วย”

	 ในที�สุัด	 ราลีและทีมงานของเธอได้คัดประเมิน			
ความสัุนทรียภาพของภาพถึ่ายและสั่วนอื�นๆ	 เช่น	 สัี	 องค์
ประกอบ	และตวัแบบในภาพเปน็สัำคญั้	ซึ่ึ�งทำใหภ้าพมคีวาม
สัวยงามได้อย่างแยบยล	 จากนั�นทีมงานจึงสั่งภาพซึึ่�งมี
ประมาณ์	 10	 เปอร์เซึ่็นต์ของภาพที�ส่ังมาทั�งหมดกว่า	 600	
ภาพ	สั่งต่อไปให้กับคณ์ะกรรมการคัดเลือก	ซึ่ึ�งประกอบด้วย
เจา้หนา้ที�ของนิตยสัารและสัมาชิกคนอื�นๆ	ในทีมสัื�อสัารของ
โรตารี	

คณ์ะกรรมการได้พิจารณ์าไตร่ตรองเป็นเวลาหลายชั�วโมง
ก่อนที�จะทำการเลือกขั�นสัุดท้าย
	 ผิลงานที�ชนะในปีนี�เป็นภาพแสัดงถึึงความหลาก
หลายของตวัแบบและสัถึานที�	เชน่	ภาพเงาของเด็กๆ	ที�กำลงั
เล่นกันในอำเภอทอนโด	ซึ่ึ�งเป็นอำเภอที�ยากจนมากของกรุง
มะนลิา	ประเทศัฟิัลปิปนิสั,์	ภาพชา่งฝ่มีอืชาวเวยีดนามที�กำลงั
อบธูปหอมสัีม่วงแดงใกล้เมืองเว้ซึ่ึ�งเป็นเมืองหลวงศัูนย์รวม
จิตใจของประเทศั	 ภาพชาวประมงกำลังเหวี�ยงอวนลงใน
แม่น�ำในเมืองเบนิน	 และภาพเต็นท์หลากสีัเรืองรองของ													
แคมป์นักปีนเขา	 บนยอดเขาที�ปกคลุมไปด้วยหิมะของ
ประเทศัเนปาล	บรรดาภาพเหลา่นี�ลว้นทำใหเ้รามองเหน็ภาพ
กว้างแตกต่างกันและความรู้สัึกอ่อนโยนที�มีต่อโลกและผิู้คน
ในโลกของเรา
	 แต่ละภาพ	 ยังมีคำบรรยายภาพที�ทรงพลังซึึ่�ง								
จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของเรา	 ในบางภาพ	 เรา
อดประหลาดใจไม่ได้กับความสัามารถึของช่างภาพที�ค้นพบ
ความวิจิตรสัวยงามในชีวิตประจำวันของเรา	และจับภาพสัิ�ง
ที�เราอาจ	มองขา้มโดยผิา่นเลนสัก์ลอ้งของเขา	สัว่นดา้นอื�นๆ	
เมื�อสัีและองค์ประกอบทำให้เรามีอารมณ์์	 ทิวทัศัน์ที�												
แปลกใหมก่ป็ลกุจติวญิ้ญ้าณ์ของความอยากผิจญ้ภยัและการ
สัำรวจ	

  ทุุกคนเปุ็นช่างภาพ
 ต้องขอบคุณ์สัมาร์ทโฟันที�ทำให้การถึ่ายภาพ

ทุกวันนี�แพร่หลาย	เราสัามารถึเก็บภาพถึ่ายหลายร้อยภาพ	หรือไม่ก็เป็นพันๆ	ใน
กล่องเก็บภาพของเรา	และใช้มันสั่งภาพไปบนแพลตฟัอร์มสัื�อสัังคมออนไลน์	แต่
สัมาร์ทโฟันสัามารถึถึ่ายภาพได้ดีหรือไม่?
	 โมนิกา	 โลซิึ่นสักา	 (Monika	 Lozinska)	 ช่างภาพของโรตารีสัากล			
กล่าวว่าสัมาชิกโรตารีมักถึามเธอว่าควรใช้อุปกรณ์์กล้องหรือเลนสั์ประเภทใด	
“หลายคนคดิวา่นั�นคอืสัิ�งที�จะชว่ยใหพ้วกเขาถึา่ยภาพไดด้ขีึ�น”	เธอกลา่ว	“มนัชว่ย
ได้ในทางเทคนิค	 แต่คุณ์ก็สัามารถึถึ่ายภาพที�เหลือเชื�อได้ด้วยโทรศััพท์มือถึือของ
คุณ์เอง”
	 เบคาห์	ราลี	ผิู้จัดการทีมโสัตทัศัน์ของโรตารีสัากลเห็นด้วยว่า	“สัิ�งที�มี
คุณ์ค่ามากของโทรศััพท์คือการที�ผิู้คนมีโทรศััพท์อยู่ในมือตลอดเวลา”							

เธอกลา่ว	“เคยมอุีปสัรรคมากมายจริงๆ	ในการที�จะจับภาพชว่งเวลาเลก็ๆ	สัักชว่ง
หนึ�งเพราะว่ากล้องถ่ึายรูปมขีนาดใหญ่้และหนัก	พอมสีัิ�งที�นา่สันใจเกิดขึ�น	เราต้อง
เอื�อมมือเข้าไปในถึุงและเตรียมกล้องให้พร้อม	ดังนั�น	ทำให้ไม่สัามารถึเก็บภาพใน
ช่วงเวลาเล็กๆ	เหล่านั�นได้”
	 โลซึ่ินสักากล่าวว่าหากคุณ์ไม่ใช่ช่างภาพวิจิตรศัิลป์และไม่คิดจะนำ
ภาพถึา่ยของคณุ์ไปพมิพข์ยายเปน็ภาพใหญ้แ่ลว้	สัมารท์โฟันกเ็พยีงพอแลว้	“อะไร
ที�คุณ์เลือกที�จะถ่ึาย	 ทั�งหมดอยู่ในจินตนาการของคุณ์”	 เธอแนะนำว่า	 “ความ
มหัศัจรรย์อยู่ที�ช่วงเวลาที�เป็นจริง	 ซึ่ึ�งจับได้ถึึงอารมณ์์ที�แท้จริงของผิู้ถึูกถึ่ายกับ
บรรยากาศัที�น่าอภิรมย์”



ภาพชนะเลิิศ: คนทุำจร์ิง
สัมาชิกของสัโมสัรโรทาแรคท์
แห่งกัมปาลาใต้	ประเทศั
ยูกันดา	ปลูกต้นไม้ใน
ญ้ากิจัมบา

โดย เดอิร์์ร์ิค คาบููเย 
(DERRICK KABUYE)
สโมสรโรทาแรคท์กูัมปาลีาใต� 
แลีะสโมสรโรตารีชิิคาโกูซิิตี�ไวีด์
เซิอร์วีิส

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า: 
ภาพนี�ทั�งหมดเกี�ยวกับ	
การจับภาพช่วงเวลาสัำคัญ้	
ซึ่ึ�งช่างภาพจับช่วงเวลาได้
ดีมากในการจัดวาง					
กรอบภาพต้นอ่อนกลาง
อากาศัระหว่างมือทั�งสัอง
ข้างได้อย่างสัมบูรณ์์
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ช่างทำเครื�องหอมสัาธิตทำ					
ธูปหอมใกล้เมืองเว้								
ประเทศัเวียดนาม

โดย ฮานสร์ูดี ฟร์ุติเกอิร์์ 
(HANSRUEDI FRUTIGER)
สโมสรโรตารีกูอมบักู 
กูัวีลีาลีัมเปอร์, มาเลีเซิีย

ผูู้�ตัดสินกูลี่าวีวี่า: 
สัิ�งที�ดึงดูดสัายตาของเรา	ใน
ภาพนี�คือมุมองศัา	วิธีการถึ่าย
ภาพออกจะแปลกแหวกแนว
เล็กน้อย	แต่มันได้ผิลจริงๆ	
การตัดกันระหว่างสัีแดงสัดกับ
สัีแทนที�เป็นกลางทำให้ได้ภาพ
ที�สัวยงามมาก	



	 โมนิก้า	 โลซึ่ินสักา	 เติบโตขึ�นมาใน
เมืองสัคาวิน่า	 (Skawina)	 ทางตอนใต้ของ
โปแลนด์	ที�ซึ่ึ�งพ่อแม่ของเธอทำงานให้กับบริษัท
พลังงานในท้องถึิ�นมาเป็นเวลา	43	ปี	แต่ในช่วง
วันเวลาแห่งความท้อแท้ใจ	 ภายใต้การปกครอง
ของคอมมิวนิสัต์นั�น	 ความทรงจำดีๆ	 ในวัยเด็ก
อย่างหนึ�งก็ผิุดขึ�นมา
	 “พ่อของฉันจะทำห้องน�ำเล็กๆ	ของ
เราเป็นห้องมืดเดือนละสัองครั�ง”	 โลซึ่ินสักาเล่า	
“ท่านจะติดตั�งหลอดไฟัสีัแดง	 และติดตั�งเครื�อง
อดัขยายภาพ	ที�ฉายแสังผิา่นฟัล์ิมเนกาทฟีัไปบน
แผ่ินกระดาษภาพถ่ึาย	 จะมีถึาดใส่ัน�ำยาสัร้าง
ภาพ	 น�ำยาล้าง	 และน�ำยาคงสัภาพ	 เมื�อพ่อจุ่ม
กระดาษภาพที�เปิดรับแสัง	ลงในถึาดน�ำยาสัร้าง
ภาพแล้วดึงออกมาล้างในถึาดพักน�ำ	ท่านมักจะ
พดูเสัมอวา่:	‘คอยดใูหด้นีะ	ลกูกำลังจะไดเ้หน็สัิ�ง
มหัศัจรรย์’”
	 หลงัจากรอไม่กี�วินาที	หนนูอ้ยโมนิก้า
ก็เห็นภาพเริ�มปรากฏิขึ�นบนกระดาษ	 “ฉันมัก									
ตื�นเต้นเสัมอ”
	 พ่อของโลซึ่ินสักาใช้กล้องถึ่ายรูป						
มือสัองที�ใช้เลนซึ่์พลาสัติกสัองตัว	 ถ่ึายภาพ
ครอบครัวและเพื�อนฝู่งและเหตุการณ์์ต่างๆ	 ที�

เกดิขึ�นรอบตวัเขา	“เหมอืนถึา่ยภาพรายงานขา่ว
มากกว่า”	โลซึ่ินสักากล่าว	“ฉันชอบดูท่านตอน
ถึ่ายภาพผิู้คน	หลายภาพแม้ว่าจะไม่สัมบูรณ์์นัก	
แต่สัำหรับฉันแล้วมันสัมบูรณ์์ค่ะ”
	 เมื�อเธออายุ	14	ปี	พอ่ของเธอได้มอบ
กล้อง	Smena	ซึ่ึ�งเป็นกล้องฟัิล์ม	35	มม.	ราคา
ประหยัดที�ผิลิตในรัสัเซึ่ียให้กับเธอ	ซึ่ึ�งเธอยังเก็บ
รักษาไว้เป็นสัมบัติมีค่า	“ฉันสัืบทอดมรดกความ
รักในการถึ่ายภาพจากพ่อ	ฉันต้องการสัร้างงาน
วิจิตรศัิลป์เพราะฉันรักความมหัศัจรรย์”
	 โลซึ่ินสักา	 เป็นสัมาชิกคนแรก									
ของครอบครัวที� เข้าเรียนในวิทยาลัย	 โดย											
ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเศัรษฐศัาตร์											
คราคูฟั	(Kraków	University	of	Economics)	
แทนที�จะเรียนเอกการถ่ึายภาพ	 เธอกลับเรียน
วิศัวกรรมศัาสัตร์	 “พ่อเป็นคนเลือกให้	 เพราะ
ท่านอยากให้ฉันเชี�ยวชาญ้	 ในสัิ�งที�สัามารถึหา
เลี�ยงชีพได้”	 แม้ว่าเธอจะไม่มีเวลาให้กับการ								
ถึา่ยภาพ	แตโ่ลซึ่นิสักาสัาบานวา่จะไมม่วีนัลมืมนั
	 โอกาสัที�จะทำตามคำมั�นสััญ้ญ้านั�น
เกิดขึ�นในช่วงต้นพุทธทศัวรรษ	 2533	 เมื�อเธอ
อพยพไปยังสัหรฐัอเมริกา	และ	ลงทะเบยีนเรียน
ที�มหาวิทยาลัยเพนน์สัเตท	 (Penn	 State	

University)	 ซึ่ึ�งเธอเป็นศัิษย์ของ	 เคน	 เกรฟัสั์	
(Ken	 Graves)	 ช่างภาพสัารคดีที�มีชื�อเสัียง										
ผิู้ล่วงลับ
	 โลซึ่ินสักาเป็นช่างภาพให้กับโรตารี
สัากลในปี	 พ.ศั.	 2548	 “ฉันชอบถึ่ายภาพ														
โรแทเรียนและจับเรื�องราวของพวกเขา”	 เธอ
กล่าว	 “ฉันพบแรงบันดาลใจในทุกเรื�องเล็กๆ	
น้อยๆ	ที�ฉันทำ”	 “เรื�องเล็กๆ	น้อยๆ”	นั�นก็คือ
การถึ่ายภาพโครงการการศัึกษาในกัวเตมาลา	ที�
ซึ่ึ�งเด็กผิู้หญ้ิงต้องเดินป่าหลายสัิบไมล์ทุกวันเพื�อ
ไปโรงเรียน	 และโครงการอนุรักษ์ในทะเลทราย
โกบีที�บริหารโดยโรแทเรียนชาวเกาหลีและ
มองโกเลีย
		 โลซึ่ินสักาไปเยี�ยมพ่อวัย	 86	 ปีของ
เธอที�สักาวินาปีละสัองครั�ง	“ท่านจะดีใจทุกครั�ง
ที�เห็นผิลงานใหม่ๆ	 ของฉัน”	 เธอกล่าว	 “การ								
ถึ่ายภาพเป็นสัิ�งที�ท่านอยากทำให้ได้อย่างมือ
อาชีพเสัมอมา	 แต่ท่านก็ไม่มีทางที�จะทำได้ตาม
ความปรารถึนานั�น	ปัจจุบันนอกจากรูปถึ่ายของ
ทา่นแล้วทา่นมีทรัพยส์ันิไม่มาก	แตฉ่นัคิดวา่ทา่น	
เป็นคนที�โชคดีที�สัุดเท่าที�ฉันเคยรู้จัก”

ส่องผ่่�ตัดสินภาพ
โมนิก�า โลซิินสกา
ช่่างภาพสต๊าฟ

   เด็กูผูู้�หญิิงยืนข้�างแม่ข้ณะเรียนทำสบู่ที�โรงเรียนเอลีตูนิโนในกูัวีเตมาลีา โลีซิินสกูาจูับภาพชิ่วีงเวีลีานี�ข้ณะทำงานที�ได�รับมอบหมายให�โรตารีใน
ปี พ.ศ. 2556
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โรงแรมสักายไลท์ในมิลาน

โดย ลิุค สแตนโก 
(LUKE STANGO)
สโมสรโรตารีแจู็กูสัน 
รัฐนิวีเจูอร์ซิีย์

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า:
ช่างภาพเลือกจัดวาง					
รูปถึ่ายเป็นภาพขาวดำได้ดี	
ซึ่ึ�งทำให้ผิู้ชมสัามารถึโฟักัสั
ไปที�รูปทรงและรูปแบบ
ต่างๆ	ได้ดีกว่าใช้สัีดึง		
ความสันใจ



ส่องผ่่�ตัดสินภาพ
เบัคาห์์ ราล่
ผ่่�จัดการโสตทัศน์
	 เบคาห์	 ราลี	 กล่าวว่าเธอเข้าไปพัวพันกับ
การถึ่ายภาพโดยบังเอิญ้	 ในช่วงฤดูร้อนหลังจบการ
ศัึกษาจากวิทยาลัย	 เธอเพิ�งสัำเร็จการศึักษาระดับ
ปรญิ้ญ้าตรีด้านประวัติศัาสัตร์ศัลิปะ	จากมหาวิทยาลัย
เวสัลียันในคอนเนตทิคัต	 เมื�อเธอมีอาการป่วยที�ทำให้
รา่งกายทรดุโทรมมาก	แพทยข์องเธอสัั�งใหน้อนพกัผิอ่น
ให้เพียงพอ
	 ขณ์ะพักฟ้ั�นที�บ้านในอีฟัเวนสัตัน	 รัฐ
อิลลินอยส์ั	 ราลีได้ยืมกล้องถึ่ายรูปจากเพื�อนคนหนึ�ง
และสัมัครเรียนการถ่ึายภาพ	 เธอคิดว่าการเบี�ยงเบน
ความสันใจไปดา้นอื�น	อาจจะเปน็การดสีัำหรบัเธอกไ็ด้	
“ครูของฉันเหน็ผิลงานของฉนัและพดูวา่	‘สัำหรับคนที�
ไม่เคยถึ่ายรูปมาก่อน	 ถึือว่าคุณ์ทำได้ดีทีเดียว’”	 ราลี
เล่า
	 หลังจากนั�น	ราลีก็ยิ�งตื�นตัวกว่าที�เคย	เพื�อ
ทำให้ภาพถ่ึายดีขึ�น	โดยจับภาพช่วงเวลามหัศัจรรย์ของ
ชวีติ	“ฉนัตกหลมุรกักบัการสัรา้งสัรรคบ์างสัิ�งบางอยา่ง
ด้วยกล้องถ่ึายรูป”	 เธอกล่าว	 กล้องนิคอน	 เอฟั	 65	
(Nikon	F65)	ได้กลายเป็นเพื�อนคู่ใจของเธอเรื�อยมา
	 ในไม่ช้า	 ภาพถ่ึายของเธอได้รับเลือกให้
แสัดงในร้านบูติกทั�วชิคาโก	 ราลีถึ่ายทุกอย่างบนแผิ่น
ฟัิล์มและล้างฟัิล์มในห้องมืดชั�วคราว	 เพื�อทำภาพ
เซึ่ลลลูอยดข์องเธอใหม้ชีวีติ	ความหลงใหลในเรื�องใหม่
ของเธอ	 กระตุ้นให้เธออยากไปศัึกษาต่อระดับบัณ์ฑิิต
ศัึกษา	 ที�โรงเรียนวารสัารศัาสัตร์	 มิสัซึู่รี	 (Missouri	
School	 of	 Journalism)	 อันทรงเกียรติ	 ในปี																	
พ.ศั.	2549	ราลีได้ทำงานเป็นช่างภาพให้กบัหนังสืัอพิมพ์	
Northwest	Herald	ในเมืองคริสัตัลเลค	รัฐอิลลินอยสั์	
เธอถึา่ยภาพครอบคลมุไปถึึงกฬีาในโรงเรียนมธัยม	และ
ลีกการแข่งขันบาสัเก็ตบอล	NBA	และ	NFL	หลายครั�ง	
“ด้วยพื�นที�จำกัดในสันามบาสัเก็ตบอล	 ฉันต้องก้มโค้ง
ตัวเป็นเวลาหลายชั�วโมงอยู่ในกล่องด้านหลังกระดาน
ดำ	 และในระหว่างการแข่ง	 NFL	 ที�สันามฟัุตบอล									
โซึ่ลเจอร์ฟัีลด์	(Soldier	Field)	เราต้องหนาวสัั�นอยู่ใน
สัภาพอากาศัที�ลบศัูนย์องศัา	 โดยพยายามจับเลนสั์ที�
เย็นเฉียบไว้ตลอดเวลา	ดูทางทีวีสันุกกว่านะ”
	 เมื�อพูดถึึงการจับภาพช่วงเวลา	 ของการ
เคลื�อนไหวในกีฬา	ราลีกล่าวว่า	“มนัเป็นเรื�องของเสัี�ยว
วินาที”
	 งานอื�นๆ	 ที�ได้รับมอบหมายในเมืองเล็กๆ	
และในชมุชนฟัารม์นอกเมอืงชคิาโกทำใหป้ระสับการณ์์
ของเธอเพิ�มมากขึ�น	-	“มันเป็นโลกที�แตกต่างจากที�ฉัน
โตมาอย่างสัิ�นเชิง”	 และทำให้ความรู้ความเข้าใจของ
เธอดีขึ�น	 เธอสัำรวจพบวิธีการถ่ึายภาพคนที�ไม่รู้จักแต่
ธรรมดาๆ	 นั�นให้สัามารถึกระตุ้นอารมณ์์	 และ																						
จดุประกายใหเ้กดิความเขา้ใจไดอ้ยา่งลกึซึ่ึ�ง	ผิลงานภาพ
ดังกล่าวทำให้เธอได้รับรางวัลจากสัมาคมบรรณ์าธิการ
ข่าว	 (Associated	 Press	 Editor’s	 Association),	
สัมาคมสืั�อมวลชนในประเทศั	 ( Inland	 Press	
Association)	 และสัมาคมช่างภาพข่าวรัฐอิลลินอยส์ั	
(Illinois	Press	Photographer)	

 

	 ในปี	พ.ศั.	2551	ราลีเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที�
การตลาดของบริษัทท่องเที�ยวที�มีความมั�นคงแห่งหนึ�ง	
และใช้เวลาสัองปีต่อมาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ถึ่ายภาพเพื�อทำแคตตาล็อกและเว็บไซึ่ต์ของบริษัท	
“การซึึ่มซึ่ับความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 และการ
พยายามพบปะผิู้คนในที�ที�พวกเขาอยู่นั�นมีขั�นตอนที�
แตกต่างกันมาก	—	หรืออย่างน้อยก็สัำหรับฉัน”	 เธอ
ยอมรับ
	 วิชาความรู้ทั�งหมดที�ได้เรียนรู้มา	 ได้นำมา
ใช้ในโรตารี	 ที�ราลีและทีมงานของเธอทำร่วมกับ												
ช่างภาพและผิู้ผิลิตวิดีโอในประเทศัอื�นๆ	 ทั�วโลก	 เพื�อ
บอกเลา่เรื�องราวที�แทจ้ริง	ปราศัจากอคติทางวฒันธรรม
หรือการเมือง
	 ในยามว่าง	 ราลีจะถึ่ายรูปเพื�อนๆ	 และ
ครอบครัวของเธอ	“ฉนัไม่เห็นด้วยกับความคิดที�วา่ชีวิต
สั่วนตัวของคุณ์นา่จะเปน็ที�สันใจของทุกคน”	เธอกล่าว	
“การถึ่ายภาพสัร้างภาพได้อย่างมีประสัิทธิภาพและ
ขาดความถูึกต้องมาก	 อย่างน้อยก็มีการผิ่านตัวกรอง
หลายตัว	 เราต้องหาวิธีจับภาพความรู้สัึกของคนผิู้นั�น
ที�แทจ้รงิ	แมว้า่จะเปน็เพยีงชั�วอดึใจก็ตาม	นั�นแหละคือ
ความมหัศัจรรย์”

 กูารถ่่ายภาพที�ยอดเยี�ยม ไม่จูำเป็นต�องวีางแผู้น 
— จูับภาพในชิ่วีงเวีลีาอันรวีดเร็วีนั�นสามารถ่ให�             
ผู้ลีดีกูวี่า  ครอบครัวีข้องราลีีทำหน�าที�เป็นแบบให�เธอ
ในทุกูวีันนี�
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Ayodeji	Ezekiel	Sobowale	
ผิู้แทนโรทาแรคท์ภาค	9110	
ปี	2564-65	ออกปราศัรัยใน
งานพิธีเปลี�ยนตำแหน่ง	ที�เมือง
ลากอสั	ประเทศัไนจีเรีย

โดย เอิ็ดเวิิร์์ด อิูฮาลิลิา 
(EDWARD UHALLA)
สโมสรโรทาแรคท์ Ikate 
ประเทศไนจูีเรีย

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า: 
การเลือกภาพขาวดำทำให้
สัายตาของคุณ์จ้องตรงไป
ที�ผิู้คนเน้นที�อารมณ์์จริงๆ	
มันเป็นช่วงเวลาที�ดีมาก



	 ความสันใจในการถึ่ายภาพของลีนน์	
อาเธอร์	เริ�มมมีาตั�งแต่สัมยัมัธยม	“วันหนึ�งที�บา้น
หลังจากเรียนบัลเล่ต์	 ฉันถึ่ายรูปเท้าของฉันที�
กำลังใสั่รองเท้าบัลเลต์	 (pointe	 shoes)”	 เธอ
เล่า	“มันก็เหมือนกับถึ่ายรูปตัวเอง	เว้นแต่ว่ามัน
ไม่มีอะไรที�เกี�ยวกับใบหน้าเลย”
	 ภาพถึ่ายตอนเด็กของเธอ	 ชนะการ
ประกวดภาพของหนังสัือพิมพ์รายวันที�บ้านเกิด	
คือ	ชาร์ลสัตัน	เวสัต์เวอร์จิเนีย	และได้รับรางวัล
เงินสัดด้วย	“ฉันซึ่ื�อกล้องดิจิตอลยี�ห้อ	Fuji	และ
เริ�มถึ่ายภาพคนและทิวทัศัน์ที�ฉันสันใจ”
	 ในปี	2549	อาเธอร์ลงทะเบียนเรียน
ที�มหาวิทยาลัยเวสัต์เวอร์จิเนีย	 ซึ่ึ�งเธอตั�งใจจะ
เรียนเอกจิตวิทยา	 แต่หลังจากเรียนวิชา
วารสัารศัาสัตร์ในภาคเรียนแรก	และไดพ้บปะกับ
นักเรียนคนอื�นๆ	 ที�มี ใจรักในการถ่ึายภาพ									
เหมือนกัน	 อาร์เธอร์	 ก็เปลี�ยนวิชาเอกเป็น	
วารสัารศัาสัตรส์ัื�อดว้ยภาพ	(Visual	Journalism)	
เธอทำงานเป็นช่างภาพให้กับสัำนักงานข่าวของ
มหาวิทยาลัย	 และเป็นผิู้กำกับศัิลป์ให้กับ	
หนังสัือพิมพ์ของนักเรียน	หลังจากจบการศัึกษา	
อาเธอร์ได้งานเป็นช่างภาพให้กับหนังสัือพิมพ์	

Register-Herald	ในเมืองเบกลีย	์เวสัต์เวอร์จเินยี	
ซึ่ึ�งเธอได้ถึา่ยภาพช่วงเวลาที�นา่สันใจของชีวติใน
เมืองเล็กๆ	ด้วยกล้องของเธอ
										งานที�ได้รับมอบหมายที�จำได้งานหนึ�ง	
คือ	ซึ่านต้าในห้างสัรรพสัินค้า	“ฉันได้ถึ่ายรูปเขา
ในช่วงพักเบรก	 โดยที�เขาถึอดชุดของเขาออก”	
อารเ์ธอร์กล่าว	“มนัเปน็ชว่งเวลาของมนุษยท์ี�เขา
เปน็	ระหวา่งการทำงานและไมไ่ดท้ำงาน	ฉนัเกดิ
รูสึ้ักสัมัผิสััได”้	แตห่นังสัอืพมิพ์กไ็มเ่คยให้ลงภาพ
นั�น	 เพราะบรรณ์าธิการไม่ต้องการที�จะทำให้
เดก็ๆ	ผิดิหวงักบัภาพที�จะบอกวา่ซึ่านตา้ไมม่จีรงิ	
“ฉันเสีัยใจนิดหน่อย”	เธอจำได้	“สัำหรับฉนัแล้ว	
ซึ่านต้าในภาพจินตนาการของฉันเป็นของจริง	
ช่วงเวลานั�นแสัดงให้เห็นด้านมนุษย์ที�แท้จริง							
ของเขา”
	 ภาพครั�งนั�น	ทำให้เธอมีแนวคิดที�จะ
ถึา่ยภาพในเชิงข่าว	หรอืแอบถึา่ยดเูป็นธรรมชาติ	
ซึ่ึ�งตอ้งคน้หาตวัอยา่งที�มคีวามเปน็ธรรมชาต	ิเกดิ
ขึ�นในช่วงเวลาสัั�นๆ	ที�บอกเล่าเรื�องราวที�แท้จริง
ของชีวิตของคน
	 ในปี	พ.ศั.	2554	อาเธอร์ย้ายไปอยู่ที�
รฐัวอชิงตนั	ซึ่ึ�งเป็นครั�งแรกที�เธอทำงานเป็นผิูช้ว่ย

ใหก้บัชา่งภาพหลายคนและถึา่ยภาพเชงิพาณ์ชิย์
	 เธอมีความเชี�ยวชาญ้	 และทักษะใน
ด้านการผิลิต	 เช่น	 การจัดหน้า	 การปรับแต่งสัีี	
และการเรียบเรียง
	 อารเ์ธอรรู้์จกัโรตารตีั�งแตท่ำงานเปน็
ชา่งภาพขา่ว	และเธอกไ็ดร้บัโอกาสัในการทำงาน
เป็นผิู้กำกับศัิลป์ในฝ่่ายสัื�อทัศัน์	ที�นั�นเธอทำงาน
ร่วมกับช่างภาพจากทั�วโลก	 โดยมองหาภาพที�มี
สัาระสัำคัญ้ที�บอกเล่าเรื�องราว	สัร้างแรงบันดาล
ใจได้ดีที�สัุดซึ่ึ�งเป็นจุดเด่นของโรตารี
	 “ภาพถึ่ายที�ดี	 ที�จับภาพช่วงเวลา
ระหว่างผิู้คน	 มักบอกถึึงอารมณ์์ได้มากกว่าสัิ�ง							
อื�นใด”	เธอกล่าว



ส่องผ่่�ตัดสินภาพ
ล่นน์ อาเธิอร์ (Leann Arthur)
ผ่่�กำกับศิลป์

     ผูู้�มาร่วีมงานนั�งกูระเชิ�าลีอยฟ้้าที�งาน         
West Virginia State Fair อาร์เธอร์         
ถ่่ายภาพนี�ข้ณะที�ทำงานให�กูับหนังสือพิมพ์ 
The Register-Herald ในปี 2554
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ดอกแมกโนเลียบานที�
สัุสัานหลวง	แทรึงวอน	
(Daereungwon	royal	
tombs)	ในเมืองคยองจู	
(Gyeongju)	ประเทศัเกาหลี

โดย อิินฮยอิก ซง (INHYUK 
SONG)
สโมสรโรตารีแดกูู-ดงชิิน 

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า: 
กลุ่มสัีเย็นและสัีอบอุ่น
ทำให้เกิดการผิสัมผิสัาน
ของสัีที�ทำให้เจริญ้ตา
เจริญ้ใจ	แสังสัว่างสัร้าง
ความลึกและแยกสััดสั่วน
ได้อย่างสัมมาตรสัวยงาม

เด็กอยู่บ้านในป่าฝ่นอเมซึ่อน
ในชนบท	รัฐอามาปา	
ประเทศับราซึ่ิล

โดย BRI ERGER
สโมสรโรตารีเดนเวีอร์ โลีโด

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า:
เป็นภาพเกี�ยวกับแสัง
ทั�งหมด	วิธีที�แสังสั่อง					
ไปที�เด็ก	ลอดผิ่านแผิ่น
กระดานไปบนพื�น										
ให้ความรู้สัึกที�สังบสัุข



ชายจับปลาที�แม่น�ำโอเอเมะ	
(Ouémé)	ในประเทศัเบนิน

โดย ลิุค วิอิร์์เร์น (LUC 
WARREYN)
สโมสรโรตารี Nieuwpoort-
Westhoek ประเทศเบลีเยียม

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า:
ภาพนี�แสัดงการเคลื�อนไหว
ที�ยอดเยี�ยมมาก	รูปทรงที�
ตาข่ายกำลังเหวี�ยงไป									
ดึงสัายตาของคุณ์ไปยัง
สั่วนอื�นๆ	ของภาพ

เต็นท์สัีเรืองรองที�แคมป์เชิงเขา
เมาท์เอเวอเรสัต์	ในประเทศั
เนปาล

โดย จอิช เกตส์ 
(JOSH GATES)
สโมสรโรตารีแจูสเปอร์ 
อาลีะบามา

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า: 
ภาพนี�ให้ความรู้สัึกที�					
สังบและอบอุ่นถึึงแม้จะ
เป็นภาพทิวทัศัน์ที�สัวย
เรียบๆ	ไม่มีอะไรก็ตาม	
แสังสัีเหลืองอบอุ่นสับาย
ตาพาคุณ์เข้าไปอยู่ใน
บรรยากาศัตรงนั�น
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นักปั�นจักรยานในจตุรัสั
ลิเบอร์ตี�ในไทเป	ไต้หวัน

โดย หวิังเจียนเต๋อิ 
(WANG CHIENDE-TE)
คู่สมรสข้อง ซิูเชิน หลีิน สโมสร
โรตารีอีคลีับนิวีไทเปอินเตอร์
อินดัสตรี (Rotary E-Club of 
New Taipei Inter-Industry)

ผูู้�ตัดสินภาพกูลี่าวีวี่า: 
ภาพนี�โดดเด่นเพราะเป็น
ภาพเงาสัะท้อนน�ำ	รูปทรง
สัีแดงทั�งสัองสัามารถึดึง
สัายตาของคุณ์ให้กลับไปที�
เสั้นขอบฟั้า



Our DistrictOur District
DC ศร่นครพิงค์ 2022
District Conference 
D3360 RI

กองบริริณาธิการิ นิตยสาริโริตาริ่ปริะเทศไทย
วิาริะปี 2559-2561, 2561-2563, 2563-2565 จากซ้้ายไปีขวัา : 

อผภ.อนุริักษ์ นภาวิริริณ (ท่�ปริ้กษา), แอนน์อัมพริ นภาวิริริณ, 
จิิตริาพริ สันติธริริมเจิริิญ (เจิ้าห้น้าท่�ศ่นย์โริตาริ่ฯ), 

นยก.เบญจิวิริริณ ธริริมศิริิพงษ์ , 
อผภ.จิุฑาทิพย์ ธริริมศิริิพงษ์ (บริริณาธิการิภาค 3330), 

อผภ.นพ.วิ่ริะชีัย จิำเริิญด้าริาริัศม่ (ท่มแปลี่), 
อน.ด้ริ.บุษบง จิำเริิญด้าริาริัศม่ (คอลี่ัมนิสต์),

แอนน์สุจิินต์ ศิริิจิางคพัฒนา,  

อน.วิาณิชี โยธาวิุธ (บริริณาธิการิบริิห้าริ) 
อผภ.วิิวิัฒน์ ศิริิจิางคพัฒนา (ปริะธานศ่นย์โริตาริ่ฯ), 
อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศริษฐวินิชีย์ (บริริณาธิการิภาค 3360), 
อน.จิันทน่ เท่ยนวิิจิิตริ (ผ่้ชี่วิยบริริณาธิการิบริิห้าริ), 
อน.ศริ่ฟ้้า ศิริิอุด้มเศริษฐ (ท่มแปลี่), 
อน.ตริอง แสงสวิ่างวิัฒนะ (บริริณาธิการิภาค 3350), 
แอนน์มาลี่่ยา แลี่ะ ผวินด้.อภิศักด้ิ� จิอมพงษ์ 
(บริริณาธิการิภาคอังกฤษ)
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จากใจ กองบัรรณาธิิการ
นิตยสารโรตาร่ปีระเที่ศไที่ย

จากใจทัีมงานกองบัรรณาธิการนิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย
วาระปี 2559-2561, 2561-2563, 2563-2565
 
 นิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัยฉับัับันี� เป็นฉับัับั
ส่ดุ้ทัา้ยของปโีรติาร ี2564-2565 พรอ้มกบััการทัำงานคุรบัวาระ
ของกองบัรรณาธิการนำทัีมโด้ย  บัก. วาณิชี โยธาวุธ ทัี�ได้้ฝึาก
ผู้ลงานการผู้ลิตินิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย นำเส่นอติ่อมิติร                                                                                  
โรแทัเรียนตัิ�งแติ่ปี พ.ศ. 2559 ด้้วยผู้ลงานเป็นทัี�ประจักษ์จ่ง
ได้้รับัการขยายระยะเวลาทัำงานต่ิออีก 2 วาระๆ ละ 2 ปี 
รวมทัั�งหมด้ 3 วาระเป็นเวลา 6 ปี เราจะพาทั่านไปพบักับั
กองบัรรณาธิการทัี�ประกอบัไปด้้วยคุอลัมนิส่ติ์ บัรรณาธิการ
ภาคุ ผู้้้แปล ผู้้้ช่ีวยบัรรณาธิการ และบัรรณาธิการบัริหาร ว่า
เขาร้้ส่่กอย่างไรในการทัี�ได้้มาร่วมทัำงาน ผู้ลิตินิติยส่ารโรติารี
ประเทัศไทัย ในติลอด้ระยะเวลาทัี�ผู้่านมา

อน.ดีร. บัุษบัง จ้�าเริญดีารารัศม่ 
คอลัมนิสต์
      ร้้ส่่กยินด้ีทัี�ได้้มาทัำหน้าทัี�                                                    
คุอลัมนิส่ต์ิรว่มกับักองบัรรณาธิการ
นิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย 
เขียนเร่�องราวติ่างๆ ทัี�เกี�ยวกับั             
โร ติ า รี  จ ากบัทับัาทั ในภาคุ 
3360 รับัผู้ิด้ชีอบังานด้้านม้ลนิธิ                                              
โรติารีและการบัำเพ็ญประโยชีน์

มาหลายปี เม่�อมีโอกาส่ได้้มาเป็นคุอลัมนิส่ติ์ก็ได้้เขียนเร่�อง
ราวทัี�หลากหลายมากข่�น ได้้ศ่กษาคุ้นคุว้าเร่�องใหม่ๆ เพิ�มเติิม 
ทัำให้ตินเองได้้เพิ�มพ้นประส่บัการณ์และได้้รับัคุวามร้้และ               
สิ่�งใหม่ๆ จากการเปลี�ยนแปลงของส่ถูานการณ์ในโลกปัจจุบััน 
ขณะเด้ียวกันการนำเส่นอบัทัคุวามก็เป็นการเขียนเล่าทัี�ให้อ่าน
ส่บัายๆ เขา้ใจงา่ย ไมใ่ชีก่ารเรยีนการส่อนในแนววชิีาการ ทัำให้
ร้้ส่่กชีอบัทัี�ได้้มาร่วมงานกับัทัีมงานชีุด้นี�เป็นอย่างมาก

อผู้ภ. จุ้ฑาที่ิพย์ ธิรรมศิริพงษ์ 
บัรรณาธิิการภาค 3330
      อผู้ภ. จุฑ์าทัิพย์กล่าวว่า                                                            
ส่ว่นทัี�ส่ำคุญัทัี�ส่ดุ้ทัี�ทัำใหช้ีวีติิการ
เป็นโรแทัเรียนของตินเองด้ีมาก                                                        
คุ่อการได้้มีส่่วนร่วมทัำ
นิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย 
ได้้อ่านแทับัทัุกบัทัคุวามได้้รับั                         
คุวามร้้ ได้้โอกาส่ในการร่วมงาน

กับับัรรณาธิการหลายท่ัาน เริ�มจาก บัก. ทั่านแรกคุ่อ อผู้ภ. 
มานติิ วงษส์่รุรีตัิน ์จากส่โมส่รโรติารตีิรงั ติอ่มาคุอ่ อผู้ภ. ส่มบัร้ณ์ 
กาญจโนฬาร ส่โมส่รโรติารีส่มุทัรส่งคุราม ชี่วงนั�นมีผู้้้ชี่วยบัก. 
ทัี�ทัุ่มเทัให้กับังานเป็นอย่างมากคุ่อ อน. พิเชีษฐ์ รุจิรัติน์ จาก
ส่โมส่รโรติารีราชีบัุรี ซึ่่�งมาทัำงานทัี�ออฟิฟิิศของโรงพิมพ์ของ 
อผู้ภ.จฑุ์าทัพิย ์โด้ยตินเองได้ม้สี่ว่นชีว่ยติรวจปร้�ฟิ จดั้พมิพ ์จดั้ส่ง่                                                                                            
นิติยส่ารฯ จนกระทัั�งทัางศ้นย์โรติารีฯ ได้้มีทัีมงานจัด้ทัำ
กราฟิฟิิกเอง แต่ิก็ได้้ส่่งภาพกิจกรรมให้กับัศ้นย์โรติารีฯ            
ติลอด้มา โด้ยส่่วนติัวได้้ทัำหน้าทัี�เป็นบัรรณาธิการส่ารผู้้้ว่าการ
ภาคุหลายส่มัย จนล่าสุ่ด้นี�ได้้รับัมอบัหมายให้ทัำหน้าทีั�เป็น
บัรรณาธิการภาคุ 3330 ของกองบัรรณาธิการนิติยส่ารโรติา
รีประเทัศไทัย นำทัีมโด้ย บัก. วาณิชี โยธาวุธ และทัีมงานอีก                                                                                           
3 ภาคุ  ติลอด้จนเจ้าหน้าทัี�จากศ้นย์โรติารีฯ คุุณเล็ก-จิติราพร                                  
ส่นัติธิรรมเจริญ คุวามผู้ก้พัน การประส่านงานติลอด้มายาวนาน
ติั�งแติแ่รกเริ�มจนถูง่ปจัจบุันั 15 ป ีนบััเปน็คุวามผู้ก้พนัทัี�ด้ตีิอ่กนั
เป็นอย่างมาก 
     “ติลอด้การทัำหน้าทัี�บัรรณาธิการภาคุ 3330 ร่วมกับัทัีม
งานในอดี้ติจนปัจจุบัันนี�ถู่อว่า 15 ปี ผู้่านไปรวด้เร็ว ทัำงาน
แบับัเติ็มทัี� เม่�อได้้มาทัำงานร่วม บัก.วาณิชี และทัีมงาน รวม

ถู่งเจ้าหน้าทัี�ศ้นย์โรติารีฯ ด้ิฉัันมีคุวามสุ่ข ส่บัายใจมาก ทัี�ได้้
รับัเกียรติิ ได้้รับัคุวามไว้ใจ ได้้รับัการประส่านงานทัี�ด้ีมาก ได้้
รับัคุำปร่กษา และช่ีวยหาแนวทัางของการหาข้อม้ลให้เป็น
ทัีมเด้ียวกันกับัอีก 3 ภาคุ โด้ยทัาง บัก.วาณิชีเป็นศ้นย์กลาง
และเจ้าหน้าทัี�ศ้นย์โรติารีเป็นส่่วนกลางประส่านทุักๆ ฉับัับั 
ติลอด้ 6 ปีนี� ด้ิฉัันขอขอบัคุุณทั่านบัรรณาธิการนิติยส่าร                                                        
โรติารีประเทัศไทัย ทัั�งในอดี้ติและปัจจุบัันนี� ติลอด้จนผู้้้ร่วม 
ทัมีงานทักุทัา่น ประส่บัการณ์และคุวามร้น้ั�นไมส่่ามารถูบัรรยาย
ได้้จริงๆ นอกจากตัิวเราคุงต้ิองปรับัตัิวให้เป็นติามยุคุและส่มัย
ในอนาคุติ ขออวยพรให้นิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย ยังคุง
ประโยชีน์ติอ่ชีาวโรแทัเรยีนติลอด้ไป ไม่วา่จะมกีารเปลี�ยนแปลง
อย่างไรก็ติาม” อผู้ภ. จุฑ์าทัิพย์กล่าวในติอนทั้าย

รที่ร. เดี่ยร์ราห้์ พิบัูลย์ว่ัฒนว่งษ์ 
บัรรณาธิิการภาค 3340
      รทัร. เด้ียร์ราห์กล่าวว่า
ตินเองเคุยทั�างานด้้านนี�มาก่อน 
ย้อนกลบััไปส่มยัทัี�ยงัเป็นนักเรยีน
ชีั�นมัธยมได้้เรียนส่ายภาษา                                           
ต่ิอมาเม่�อเรยีนจบัทั�างานทั�าธรุกจิ
ของตินเองได้้รับัมอบัหมายจาก                                                  
โรแทัเรียนอาวุโส่ทั่านหน่�งให้
ชี่วยทั�าหนังส่่อส่ถูาปนาคุณะ

กรรมการบัริหารส่โมส่รโรติารี หลังจากนั�นก็ได้้รับัมอบัหมาย
ให้ชี่วยทั�าหนังส่่อส่ถูาปนาฯ หลายปี ได้้สั่มผัู้ส่และซึ่่มซัึ่บักับั
ข้อม้ลของหลายๆ ส่โมส่ร จนภายหลังจากส่ิบักว่าปีจ่งติัด้ส่ินใจ                                                                            
เข้ามาเป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารีหมากแข้ง และยังได้้รับัมอบั
หมายให้ทั�าหนังส่่อส่ถูาปนาฯ และส่ารผู้้้ว่าการภาคุเร่�อยมา 
เม่�อได้้รับัการติิด้ติ่อให้มาร่วมงานกับักองบัรรณาธิการนิติยส่าร          
โรติารีประเทัศไทัย ติอนแรกก็ร้้ส่่กว่าไม่มีอะไรมาก ปกติิเราก็
ทั�างานแบับันี�อย้แ่ล้ว แต่ิพอทั�าไปส่กัพกัหน่�งกเ็ริ�มร้ส้่ก่ว่ามคีุวาม
ยากติรงทัี�จะต้ิองประส่านกบััหลายส่่วนของภาคุเพ่�อให้ได้้ข้อมล้
ติามทีั�โจทัย์ก�าหนด้ บัางคุรั�งข้อม้ลทัี�ได้้มาก็คุนละเร่�องกันกับั
ทัี�ติ้องการ แติ่ก็ใชี้คุวามพยายามหาข้อม้ลให้ได้้ติรงกับัทัี�ได้้รับั                                                                                 
มอบัหมายมา ภ้มิใจมากทีั�ได้้ทั�างานให้โรติารีทัั�งในระดั้บั
ส่โมส่ร ระด้ับัภาคุ และระด้ับัประเทัศในนามนิติยส่ารโรติารี
ประเทัศไทัย 
      ส่ิ�งทัี�ได้้เรียนร้้ คุ่อการทั�างานทัี�ติ้องประส่านงานคุ้นข้อม้ล
หรอ่ขอข้อมล้ทัี�บัางคุรั�งอาจจะเข้าไม่ถู่ง หรอ่ไม่มีโอกาส่ได้้พด้้คุยุ
กับัผู้้้ใหญ่หลายทั่านในเวลาปกติิ แติ่การทั�าหน้าทัี�บัรรณาธิการ         
ซึ่่�งติ้องได้้มาทัั�งร้ปและข้อม้ล ทั�าให้เราได้้มีโอกาส่เข้าถู่งแติ่ละ
ทั่านได้้อย่างส่ะด้วก และทีั�ส่�าคัุญคุ่อการได้้ร้้จักและทั�างาน
ร่วมกับัโรแทัเรียนติ่างภาคุ เป็นประส่บัการณ์ใหม่ทัี�ได้้เรียนร้้
และพัฒนาตินเองด้้วย

อน. ตรอง แสงสว่่างวั่ฒนะ 
บัรรณาธิิการภาค 3350
     อน. ติรองกล่าวว่าชี่วงแรก
ทัี�มารับัหน้าทัี�บัรรณาธิการภาคุ
ของนิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย 
ตินเองคุ่อนข้างกังวลเพราะ
เหม่อนเป็นติัวแทันของภาคุ   
เกรงว่าอาจจะนำเส่นอออกมา
ได้้ไม่ด้ี ยังมองภาพไม่คุ่อยออก 

แติ่เม่�อ บัก. วาณิชี ได้้นัด้พบัทีัมงานคุรั�งแรก ทัำให้ร้้ส่่กอุ่นใจ
ข่�น ได้้พบัทีัมงานจากภาคุอ่�นๆ และได้้รับัทัราบัแนวทัางว่า
แติ่ละฉับัับัจะมีขอบัเขติอย่างไร ก็เบัาใจข่�น และพร้อมเด้ิน
หน้าทัี�จะทัำหน้าทัี�ใหม่นี�
     ตินเองเคุยมีประส่บัการณ์เป็นบัรรณาธิการส่ารผู้้้ว่าการ
ภาคุของภาคุ 3350 มาแล้ว 4 ปี และทัำหนังส่่อต่ิางๆ ของ

ภาคุ เชี่น Proceedings ส่รุปการประชีุมใหญ่ภาคุมานาน                                                                                       
หลายปี ติ้องประส่านกับับัุคุคุลหลากหลายเพ่�อขอเร่�องมาลง
หนังส่่อ จ่งเหม่อนกับัได้้เรียนร้้มาบั้างแล้ว แติ่ประส่บัการณ์

ทัี�เพิ�มข่�นคุ่อการคุัด้เฉัพาะเร่�องและร้ปทัี�เด้่นจริงๆ เทั่านั�นมา
นำเส่นอเพราะจำนวนหน้าทัี�จำกัด้เพียง 4 หน้า ไม่ใชี่ 24 หน้า 
หร่อมากกว่าแบับัทัี�เคุยทัำมา ซึ่่�งจะเรียกว่าง่าย-ก็ง่าย เรียกว่า         
ยาก-ก็ยาก อีกเร่�องหน่�งคุ่อ ด้้วยคุวามทัี�ตินเองมักจะเห็น                                                                                 
คุำส่ะกด้ผิู้ด้ของคุนนั�นคุนนี�โด้ยไม่ได้ต้ิั�งใจ และเวลาทัี�ติวัเองเคุย
ทัำหนงัส่อ่มานั�นจะพยายามใหม้คีุวามผู้ดิ้พลาด้นอ้ยทัี�ส่ดุ้ จง่แจง้
ไปทัี�คุณุเล็ก-จติิราพรเจา้หนา้ทัี�ศน้ยโ์รติารฯี ผู้้ร้บััผิู้ด้ชีอบัการทัำ
นติิยส่ารฯ ใหช้ีว่ยแกไ้ขอย้บ่ัอ่ยคุรั�ง จนติอนหลงัมาคุณุเลก็จะขอ
ให้ชี่วยติรวจปร้�ฟิทัุกเล่ม ซึ่่�งถู่อเป็นข้อด้ีทัี�ทัำให้ได้้อ่านนิติยส่าร 
ทัั�งเล่ม ติ้องขอบัคุุณคุุณเล็กทัี�มอบัหมายงานนี�มาให้
     เร่�องการบัริหารเวลานั�น เม่�อได้้รับัโจทัย์มาซึ่่�งจะมีเวลา         
คุ่อนข้างจำกัด้คุ่อประมาณ 2-3 ส่ัปด้าห์ จ่งติ้องวางแผู้นงาน
ติามหัวข้อนั�นๆ รีบัติิด้ต่ิอกับัคุนทัี�จะสั่มภาษณ์โด้ยให้รีบัส่่ง                   
คุำติอบัราว 4-5 วันก่อนถู่งเวลาทัี�ตินเองถู้กกำหนด้ เพราะจะ
ติอ้งมาเรยีบัเรยีง ขอข้อมล้หรอ่รป้ภาพเพิ�มเติิม ปรกติจิะทัำงาน
คุนเด้ียว ไม่มีทัีมงาน ติ้องขอบัคุุณแหล่งข่าวทุักทั่านทัี�พอขอ
ข้อม้ลไป ส่่วนใหญ่มักให้คุวามร่วมม่อเป็นอย่างด้ี การทัำงาน
ในชี่วงหลังจะส่่�อส่ารทัางไลน์ อีเมล หร่อโทัรศัพทั์เป็นหลัก 

อน.นพ. ณัฎฐธินิน เศรษฐว่นิช่ย์ 
บัรรณาธิิการภาค 3360
     อน.นพ. ณัฎฐธนินหร่อคุุณ
หมอแอมป์กล่าวว่าตินเองมารับั
หน้าทัี�บัรรณาธิการภาคุ 3360 
ในทัีมงานนิติยส่ารฯ ได้้ประมาณ        
5  ปี  ซึ่่� ง เ ป็ น ชี่ ว ง ทัี� ติ น เ อ ง                                                   
รับัผู้ิด้ชีอบัเป็นประธานคุณะ
กรรมการภาพลักษณ์โรติารีของ

ภาคุ 3360 คุวามท้ัาทัายของการทัำงานนิติยส่ารคุ่อเร่�องของ
กำหนด้เวลาทัี�ติ้องส่่งต้ินฉับัับั เน่�องจากตินเองมีอาชีีพเป็น
แพทัย์และชี่วงส่องส่ามปีทัี�ผู้่านมาเกิด้โรคุระบัาด้โคุวิด้จ่งทัำให้
มีภารกิจทัางด้้านการแพทัย์ทัี�เพิ�มข่�น แติ่ก็ได้้จัด้ส่รรเวลามาทัำ
นิติยส่ารซึ่่�งเป็นอีกหน่�งในการส่่�อส่ารทัี�ตินเองชีอบั ขอขอบัคุุณ
ทัีมงานทัี�อด้ทันกับัตินเองทัี�หลายๆ คุรั�งจะส่่งงานเป็นคุนทั้ายๆ
       ส่ำหรับัการหาข้อม้ลข่าวส่ารของภาคุ 3360 นั�น ตินเอง
จะเปน็คุนประส่านงานกบัันายกร่วมรุน่ ประธานคุณะกรรมการ
ภาพลกัษณข์องส่โมส่ร ในไลน์กลุม่ หรอ่ Facebook ของส่โมส่ร
และภาคุ การมาทัำนิติยส่ารฯ ได้้ร้้จักนายกส่โมส่รโรติารีใหม่ๆ 
ในแติ่ละปีเพิ�มข่�น และเป็นการเส่ริมงานภาพลักษณ์โรติารีของ
ภาคุเพราะนิติยส่ารก็เป็นหน่�งในภาพลักษณท์ัี�เผู้ยแพรก่จิกรรม
ของส่โมส่รโรติาร ีและกระตุ้ินการทัำกจิกรรมของโรแทัเรยีนด้ว้ย 

อผู้ภ.นพ. ว่่ระช่ัย จ้�าเริญดีารารัศม่ 
ผูู้้แป็ลจ้ากภาษาอังกฤษเป็็น
ภาษาไที่ย
     คุุณหมอวีระชีัยกล่าวว่าตินเอง
ไมใ่ชีน่กัแปลมอ่อาชีพี การทัี�มาทัำ
หน้าทัี�นี� เป็นงานทัี�ทั้าทัาย เป็น
เร่�องของการเป็นคุนกลางในการ
ส่่�อส่ารระหว่างส่องภาษาเพ่�อให้
เกิด้คุวามเข้าใจติรงกัน โด้ยตินเอง

จะอ่านเน่�อหาภาษาอังกฤษเพ่�อทัำคุวามเข้าใจก่อนว่าผู้้้เขียน
ติ้องการจะส่่�อส่ารอะไรกับัผู้้้อ่าน และผู้้้อ่านต้ิองการจะทัราบั
อะไรจากเร่�องนั�นๆ จากนั�นก็จะลงม่อแปลโด้ยใชี้หลักของ
การส่่�อส่ารให้เกิด้คุวามเข้าใจ ไม่ได้้แปลติัวหนังส่่ออย่างเดี้ยว            
บัางคุรั�งติ้องคุ้นคุว้าในรายละเอียด้ของเร่�องนั�นๆ เพิ�มเติิมจาก
ทัี�อ่�นเพ่�อให้เข้าใจล่กซึ่่�งถู่งเร่�องทัี�ผู้้้เขียนติ้นฉับัับัภาษาอังกฤษ
เขียนออกมา และเพ่�อคุวามถู้กติ้องคุรบัถู้วนด้้วย เพราะ                                          
บัางคุรั�งเคุยพบัว่าในเร่�องทัี�เกี�ยวกับัการแพทัย์ ผู้้้เขียนได้้เขียน
ไม่ติรงประเด้็นทัางด้้านการแพทัย์ ด้ังนั�นตินเองก็จะเน้นคุวาม
ถู้กต้ิองและคุวามเข้าใจเป็นหลัก ถู้าเป็นเร่�องทัี�เกี�ยวกับัอาชีีพ
แพทัย์ของตินเองก็จะแปลง่าย
      ส่ำหรับัเวลาในการแปลทัี�บัางคุรั�งมีจำนวนมากและกรอบั

Interview
กองบัรรณาธิิการฯ



เวลาทัี�จำกัด้ คุุณหมอวีระชัียกล่าวว่าถู้าทัำไปแล้วเห็นว่ามี
จำนวนมากทัำทัีเด้ียวไม่เส่ร็จก็จะพัก ส่ลับักับัการทัำงานใน
วิชีาชีีพแพทัย์ ติรวจคุนไข้ แล้วกลับัมาทัำใหม่ ทัำให้ได้้พัฒนา
ตินเองในด้้านภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี�ก็ร้้ส่่กยินด้ีทัี�ได้้ทัำงาน
ร่วมกับัทัีมงานชีุด้นี�

อน. ศร่ฟ้า ศิริอุดีมเศรษฐ 
ผูู้้แป็ลจ้ากภาษาอังกฤษเป็็น
ภาษาไที่ย และจ้ากภาษาไที่ย
เป็็นภาษาอังกฤษ
     อน. ศรีฟิ้ากล่าวว่าได้้แปล
บัทัคุวามให้กับันิติยส่ารโรติารี
ประเทัศไทัย มาติั�งแติ่เม่�อเก่อบั
ส่ิบัปีทัี�แล้ว และก็รับัทัำหน้าทัี�
นี�เร่�อยมา การทัี�ได้้มาทัำหน้าทัี�

นี�ร้้ส่่กยินดี้ เพราะตินเองมีคุวามชีอบัในการแปลเป็นพ่�นฐาน 
ก่อนหน้าทัี�จะมาเป็นผู้้้แปลเคุยคุิด้ว่าการแปลจะเคุรียด้ แติ่เม่�อ
ได้้มาทัำก็คุุ้นเคุย มีคุวามส่นุกและชีอบั ทัำให้เราได้้ศ่กษาเพิ�ม
เติิมเพราะการแปลติ้องไปคุ้นข้อม้ล ด้้วิวัฒนาการหร่อทัี�มาของ
เร่�องนั�นๆ ทัำให้เราได้้อ่าน มีคุวามร้้กว้างข่�น ถู้ายังมีผู้้้ทัี�ส่นใจ
อ่านบัทัคุวามทัี�ตินเองแปลและบัรรณาธิการมอบัหมายมา                                   
ก็จะยังทัำหน้าทัี�แปลให้กับันิติยส่ารฯ แม้จะเปลี�ยนทัีมงานกอง
บัรรณาธิการแล้วก็ติาม
      อน. ศรีฟิ้าเรียนจบัปริญญาติรีด้้านอักษรศาส่ติร์ เรียนด้้าน
ภาษาแต่ิไม่ได้้เรยีนด้้านการแปลโด้ยติรง แต่ิได้้ศ่กษาและพฒันา
จากการทั�างานและด้จ้ากของจรงิ ทักุวนันี�บัางคุรั�งกค็ุดิ้ว่าตินเอง
แปลได้้ไม่ด้ีเพราะยังเข้าไม่ถู่งอารมณ์และคุวามร้้ส่่กของผู้้้เขียน 
แติ่ก็จะเขียนกลางๆ ไว้ก่อนโด้ยอ่านประวัติิของเขาด้้วย การทัี�
ได้้มาอ่านและแปลเป็นการฝึึกใชี้ส่มอง ได้้บัริหารส่มองทัุกวัน
โด้ยเฉัพาะในวัยนี� 

อน.ดีร. ศรัณย์ จ้ันที่ร์ที่ะเล 
ผูู้้แป็ลจ้ากภาษาไที่ยเป็็นภาษา
อังกฤษ
     อน.ด้ร. ศรัณย์กล่าวว่าตินเอง
ได้้ร่วมเป็นทัีมแปลนิติยส่ารฯ มา
ติั�งแติ่ติ้น ร้้ส่่กด้ีใจทัี�ได้้มีส่่วนร่วม
ในการแปลบัทัคุวามจากภาษา
ไทัยเป็นภาษาอังกฤษ รวมถู่ง
กิจกรรมติ่างๆ ทัี�เกิด้ข่�นในแติ่ละ

ภาคุทัี�ได้้ถู่ายทัอด้ให้เป็นทัี�ร้้จักของโรแทัเรียนติ่างชีาติิ ทั�าให้
ตินเองได้้ทัราบัข่าวคุราวของติ่างส่โมส่รทัั�งในภาคุและติ่างภาคุ 
การมีโอกาส่ได้้อ่านเอกส่ารติ่างๆ ทั�าให้เราได้้มีโอกาส่ทั�าคุวาม
เข้าใจและเห็นว่ากิจกรรมในแติ่ละพ่�นทัี�ก็มีคุวามแติกติ่างกัน
ไปติามคุวามติ้องการของชุีมชีน ข้อม้ลทัี�ได้้ทั�าให้เห็นแนวทัาง
ในการพัฒนากิจกรรมทัั�งระด้ับัส่โมส่รและระด้ับัภาคุ รวมทัั�งมี
โอกาส่ได้้ร้้จักติ่างส่โมส่รทัี�อาจพัฒนาเป็นคุ้่มิติรในการบั�าเพ็ญ
ประโยชีน์ในอนาคุติ
      ในเร่�องของการบัริหารเวลานั�น ปกติิตินเองมีงานประจำ
คุ่อนข้างรัด้ติัวมาก แต่ิก็พยายามจัด้ส่รรเวลามาช่ีวยงานแปล
ของนิติยส่ารโรติารี เพราะเชี่�อว่าเราชีาวโรแทัเรียนทุักท่ัาน
มีงานล้นม่อกันอย้่แล้วเพราะล้วนมาจากผู้้้นำในส่ายอาชีีพ                       
หากชี่วยกันคุนละเล็กละน้อยก็น่าจะส่ามารถูผู้่อนงานหนักให้
เบัาลงได้้ ส่่วนใหญ่เม่�อรับังานมาก็จะทัำหน้าทัี�แปลคุนเดี้ยว 
ในฐานะทัี�เป็นหน่�งในทัีมงานร้้ส่่กภ้มิใจมากๆ และจะด้ีใจมาก
หากงานทัี�ชีว่ยกนัแปลนั�นได้ร้บััการเผู้ยแพร ่และนำมาซึ่่�งคุวาม
ส่ัมพันธ์อันด้ีของโรแทัเรียน

นยล. จ้ตุรยุที่ธิ พรมนิล 
ผูู้้แป็ลจ้ากภาษาอังกฤษเป็็น
ภาษาไที่ย
     นยล. จติุรยุทัธกล่าวว่า
ร้้ส่่กยินด้ีและเป็นเกียรติิอย่าง
ยิ�งทัี�ได้้มาร่วมเป็นทัีมแปลให้
กับันิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย 
เพราะงานด้้านภาษาและการ
แปลนั�น นอกจากจะติอ้งใชีท้ักัษะ
ทัางภาษาอังกฤษเป็นอย่างด้ีแล้ว         

ยังติ้องใชี้ภาษาไทัยได้้อย่างส่ละส่ลวย เข้าใจหลักการแปลได้้
อย่างถู้กติ้อง และยิ�งเม่�อเป็นการแปลเอกส่ารเพ่�อเผู้ยแพร่
ให้แก่โรติารีซึ่่�งเป็นองค์ุกรทัี�มีผู้้้คุนร้้จักมากมาย การทัี�กอง
บัรรณาธิการได้้ให้คุวามไว้วางใจและให้มีโอกาส่ร่วมงานนี�จ่ง
ร้้ส่่กภ้มิใจทัี�ได้้มารับัหน้าทัี�นี� ทัำให้ได้้เรียนร้้เร่�องราวของโรติารี 
ทัั�งประวัติิคุวามเป็นมา กิจกรรม และคุำศัพทั์ติ่างๆ ของโรติารี
ทัี�ติ้องมีคุวามแม่นยำและถู้กติ้องในการใชี้ ติลอด้จนได้้รับัร้้เร่�อง
ราวทัี�นา่ส่นใจของโรแทัเรยีนจากหลากหลายทัี�มาและมมุมอง ซ่ึ่�ง
นบััเป็นคุวามร้้และประส่บัการณ์ทัี�ไม่ส่ามารถูหาได้จ้ากการเป็น
ล่ามหร่อการแปลงานเอกส่ารแหล่งอ่�นๆ 
      ส่ำหรับัเวลาในการแปลงานนั�น นยล. จติุรยุทัธกล่าวว่า
ตินเองมีภาระหน้าทัี�การงานและกิจกรรมอ่�นอย่างมากมาย แติ่
เม่�อมารับัหน้าทัี�แปลเอกส่ารก็ติ้องรับัผู้ิด้ชีอบัจัด้เวลาให้ลงติัว
เพราะการทัำนิติยส่ารจะมีกำหนด้เวลาส่่งติ้นฉับัับั ด้ังนั�น การ
บัริหารเวลาของตินเองจงเป็นส่ิ�งทัี�ส่ำคุัญและส่ามารถูส่่งงาน
ได้้ติรงติามกำหนด้ทัุกคุรั�ง ในโอกาส่นี�ขอขอบัคุุณทัีมงานกอง
บัรรณาธิการนิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัยทัี�ได้้ให้โอกาส่มาร่วม
งานในคุรั�งนี� และหวังว่าจะได้้ร่วมงานกันอีกในอนาคุติ

ผู้ว่นดี. อภิศักดีิ� จ้อมพงษ์ 
ผูู้้แป็ลและจ้ัดีที่ำ Application 
สำห้รับันิตยสาร
     ผู้วนด้. อภิศักด้ิ�กล่าวว่า
เริ�มแรกมาร่วมงานกับัทัีมกอง
บัรรณาธิการนิติยส่ารโรติารี
ประเทัศไทัยในส่่วนของทัีมแปล
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ไทัย ติ่อมาได้้ทัำหน้าทัี�พัฒนา 
Application ส่ำหรับันิติยส่ารฯ 

โด้ยเริ�มทัำเม่�อปลายปี 2564 โด้ยตินเองเป็นคุนด้ำเนินการหา
ทัีมงานมาทัำ Application และด้้แลการจัด้ทัำให้เป็นไปติาม
ทัี�กองบัรรณาธิการกำหนด้ การพัฒนาได้้ทัำแล้วเส่ร็จทัั�งภาษา
อังกฤษและภาษาไทัย ซึ่่�งปัจจุบัันในระบับั Android ส่ามารถู
ใชี้ได้้แล้ว แติ่ระบับั IOS ของ Apple ยังไม่ส่มบั้รณ์เพราะยัง
รอการอนุมัติิ App Store ของ Apple ซึ่่�งหากส่ามารถูใชี้งาน
ได้้ทัั�งส่องระบับัก็จะส่ามารถูประชีาส่ัมพันธ์ให้โรแทัเรียนได้้
ด้าวน์โหลด้ Application และส่ามารถูเปิด้อ่านนิติยส่ารโรติา
รีประเทัศไทัยได้้อย่างส่ะด้วก
       การทัี�ได้้มาร่วมเป็นทัีมงานของนิติยส่ารฯ ติั�งแติ่เม่�อหกปี
ทัี�แลว้ ได้ร้บััคุวามร้เ้พิ�มข่�นอยา่งมากมาย ติอนทัี�เปน็นกัแปลกไ็ด้้
อา่นเร่�องใหม่ๆ  ทัี�ด้ีๆ  มปีระโยชีน ์ได้ร้้จ้กัทัมีงานและรว่มงานกบัั
โรแทัเรียนภาคุติ่างๆ ได้้เรียนร้้การทัำงานใหม่ๆ โด้ยเฉัพาะการ
ประส่านงานและการแก้ปัญหา

อผู้ภ. อนุรักษ์ นภาว่รรณ 
ที่่�ป็รึกษากองบัรรณาธิิการ
     อผู้ภ. อนุรักษ์เป็นทัั�งทัี�
ปร่กษาของกองบัรรณาธิการ
และเป็นนักเขียนของนิติยส่าร                                                    
โรติารีประเทัศไทัยด้้วย  โด้ย
รับัผู้ิด้ชีอบัเน่�อหาจำนวน                        
3 หน้าในส่่วนของศ้นย์โรติารี
ประเทัศไทัย ซึ่่�งเปน็ส่ารประธาน

คุณะกรรมการศ้นย์โรติารีประเทัศไทัยจำนวน 1 หน้า รับัผู้ิด้
ชีอบัเขียนเร่�องทัี�เกี�ยวกับัโรติารีศ้นย์โรติารี และส่ัมภาษณ์ทั่าน 
ทีั�เกี�ยวข้อง ซึ่่�งเม่�อก่อนก็จะเด้ินทัางไปส่ัมภาษณ์แติ่ละทั่าน
แบับัพบัหน้า อาทัิ อด้ีติประธานโรติารีส่ากล ฯ พณ ฯ พิชีัย 
รัติติกุล อดี้ติผู้้้ว่าการภาคุหลายๆ ทั่าน และผู้้้นำส่โมส่รโรติารี
ทัี�ได้้รับัถู้วยรางวัลในแติ่ละปี เม่�อเกิด้ส่ถูานการณ์โรคุระบัาด้                                                                    
โคุวิด้ก็ส่ัมภาษณ์ผู้่านโทัรศัพทั์โด้ยตินเองจะอัด้เทัปไว้แล้วนำ
มาถูอด้เทัปและเรยีบัเรยีงเขยีนอีกคุรั�งหน่�ง ในส่ว่นของการเขยีน
บัทัคุวามไม่ได้้เรียนมาทัางนี� แติ่ก็ได้้ฝึึกฝึน ประกอบักับัเน่�อหา
ของโรติารเีปน็วชิีาการจ่งได้้พฒันาติวัเองมาจนได้้ระยะเวลา 6 ปี 
           ร้ปแบับันิติยส่ารฯ ภายใติ้การนำของ บัก. วาณิชี ได้้เน้น
การจัด้วางรป้แบับัในเล่มทัี�ส่วยงาม เน้นเร่�องการคัุด้รป้ภาพทัี�ส่่�อ
ออกไปอย่างถู้กติ้อง ซึ่่�งติรงกับัภาพ People of Action ติาม
แนวทัางของโรติารีส่ากล อีกทัั�งมีการทัำ Application ส่ำหรับั
นิติยส่ารฯ เพราะส่มัยนี�คุนจะเล่นโซึ่เชีียลมีเด้ียกันมากข่�นและ

อ่านน้อยลง การพัฒนา Application จะชี่วยให้คุนได้้รับัร้้และ
อา่นนติิยส่ารได้้งา่ยข่�น รวมทัั�งทัมีนี�ได้้แปลนติิยส่ารฯ เปน็ภาษา
อังกฤษเพราะติ่างชีาติิส่ามารถูเข้ามาอ่านได้้ และมีทัีมทัำด้้าน
ด้จิติิอลกส็่ะด้วกข่�น เปน็ส่ิ�งทัี�จะปร้ากฐานการนำเส่นอนติิยส่าร
โรติารีประเทัศไทัยในระด้ับัติ่อไป

อน. จ้ันที่น่ เที่่ยนว่ิจ้ิตร 
ผูู้้ช่่ว่ยบัรรณาธิิการบัริห้าร
     อน.จันทันีกล่าวว่าร้้ส่่ก
ยินด้ีมากทัี�ได้้มาทัำงานให้กับั
นิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย
ในคุรั�งนี�โด้ยมี บัก. วาณิชีเป็น
หัวหน้าทัีม เน่�องจากเคุยทัำงาน
กับั บัก. วาณิชีในการทัำส่าร                        
ผู้้้ว่าการภาคุ เคุยทัำหน้าทัี�เป็น

บัรรณาธิการส่ารผู้้ว่้าการภาคุ 3360 และทัำหน้าทัี�เป็นประธาน
คุณะกรรมการประชีาส่ัมพันธ์ภาคุ 3360 ทัำข่าวส่ารภาคุราย
ส่ัปด้าห์ส่องภาษา (E-News) ส่ารส่โมส่ร และเขียนบัทัคุวาม
ด้้านการบัริหารทัรัพยากรมนุษย์และด้้านส่ิ�งแวด้ล้อมลงติีพิมพ์
ในหนงัส่อ่พิมพ์หลายฉับับัั จ่งมคีุวามคุุน้เคุยและมปีระส่บัการณ์
ในการเขียนหนังส่่อ บัทัคุวาม และการประชีาส่ัมพันธ์ติ่างๆ ซึ่่�ง
คุวามทั้าทัายในการทัำนิติยส่ารจะเป็นกรอบัเวลาทัี�ติ้องทัำให้
เส่ร็จ ภารกิจทัี�ได้้รับัมอบัหมายในนิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัย
นี�ส่่วนใหญ่จะเป็นการส่ัมภาษณ์ผู้้้ทัี�เกี�ยวข้องติามโจทัย์ทัี�ได้้
รับัมา ติ้องใชี้เทัคุนิคุในการส่่�อส่ารและคุวามพยายามในการ
ติิด้ติ่อเพ่�อให้ได้้ส่ัมภาษณ์และข้อม้ลทัี�คุรบัถู้วน ผู้ลทัี�ได้้จาก
การทัำงานในหน้าทัี�นี� ได้้ทัำงานและร้้จักกับัมิติรโรแทัเรียนติ่าง
ภาคุ ได้ร้้จ้กัและส่มัภาษณผ์ู้้ใ้หญ ่อาทั ิอด้ตีิประธานโรติารสี่ากล                    
ฯ พณ ฯ พิชีัย รัติติกุล อด้ีติประธานโรติารีส่ากลแกรี� ซึ่ี.เคุ. ฮิวง           
อด้ตีิผู้้ว่้าการภาคุ และโรแทัเรยีนอกีหลายทัา่น ทัำใหไ้ด้เ้รยีนร้ว้ธิี
คุิด้ วิธีการทัำงานติ่างๆ จากทั่านเหล่านั�น โด้ยนำมาประยุกติ์ใชี้
ในชีีวิติประจำวัน ในวิชีาชีีพ และถู่ายทัอด้ให้แก่บัุคุคุลอ่�นได้้

อน. ว่าณิช่ โยธิาวุ่ธิ 
บัรรณาธิิการบัริห้าร
     ก่อนอ่�นติ้องขอขอบัคุุณ
ทัีมงานในกองบัรรณาธิการทัุก
ทั่าน เริ�มติั�งแติ่บัรรณาธิการภาคุ
ทัั�ง 4 ภาคุ ผู้้้ชี่วยบัรรณาธิการ                
คุอลั มนิ ส่ติ์  นั กแปล  และ            
เจ้าหน้าทัี�ศ้นย์โรติารีฯ ทัุกทั่าน 
ทัี�ได้้ร่วมแรงร่วมใจกันทัำงาน 

ผู้ลิติงานทัี�มีคุุณภาพติลอด้ระยะเวลา 6 ปีทัี�ผู้่านมา ซึ่่�งบัางทั่าน
อาจจะรว่มงานกนัติั�งแติต่ิน้และบัางทัา่นอาจจะมารว่มงานภาย
หลงั ทัราบัว่าทักุทัา่นมีภารกิจในอาชีีพหน้าทัี�การงาน ในส่โมส่ร
โรติารี และในภาคุ แติก่ไ็ด้ม้าชีว่ยผู้ลติิงานใหก้บัันติิยส่ารฯ แมจ้ะ
มขีอ้กำหนด้และคุวามทัา้ทัายหลายๆ ด้า้น โด้ยเฉัพาะเวลาทีั�ติอ้ง
ปดิ้ติน้ฉับับััซึ่่�งเป็นเร่�องปกติิของการทัำนติิยส่าร และขอขอบัคุณุ
คุณะกรรมการบัรหิารศน้ยโ์รติารปีระเทัศไทัยทัี�ได้้ส่นบััส่นนุการ
จัด้ทัำนิติยส่ารให้ออกมาติามเป้าหมาย
       ส่ำหรับัคุวามร้้ส่ก่ทีั�ได้รั้บัมอบัหมายให้ทัำหน้าทัี�บัรรณาธิการ
นิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัยในคุรั�งนี� ตินเองมีคุวามมั�นใจว่าจะ
ทัำได้้เพราะมีประส่บัการณ์ในการทัำนิติยส่ารมาก่อน แติ่เม่�อ
มาทัำหนา้ทัี�นี�แลว้จะพบัวา่มบีัางเร่�องทัี�ทัา้ทัาย โด้ยเฉัพาะคุวาม
ทั้าทัายในการประส่านงานกับัทัีมงานกองบัรรณาธิการทัี�ผู้ลิติ
งานออกมาได้้ติามเป้าหมายทัุกประการ
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อผู้ภ.จุฑาที่ิพย์ ธิรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตาร่พระปีฐมเจด่ย์

สัวัสัดีมวลมิตรโรแทเรียน	

	 หากวนันี�เปน็โอกาสัที�ดมีากในหลายๆ	ป	ีที�ผิา่นมา	
ดฉินัไดร้บัเกยีรต	ิไดร้บัโอกาสัจากการเปน็โรแทเรยีน	การทำ
หน้าที�ในบทบาทต่างๆ	 ก็ได้ความรู้จากทรัพยากรทั�งในภาค	
และต่างภาค	 ทรัพยากรหนึ�งในนั�นคือ	 นิตยสัารโรตารี
ประเทศัไทย	ดิฉันมีโอกาสัได้คุ้นเคยมาประมาณ์	15	ปีเต็มๆ	
ไดอ้า่น	ไดม้สีัว่นสัรา้งสัรรค์ให้สัำเร็จพรอ้มๆ	กับท่าน	บก.	และ
ทีมงานทุกภาค	และเจ้าหน้าที�ศัูนย์โรตารี	พนักงานจัดพิมพ์
ของโรงพิมพ์ 	 แม้ช่วงโควิดที�ผิ่ านมานิตยสัารโรตารี
ประเทศัไทย	 ก็ยังคงสั่งถึึงมิตรโรแทเรียนอย่างสัม�ำเสัมอ
ตลอดมา	
	 จนวันนี�	 ฉบับนี�	 ดิฉันและทีมงานก็จะขอสั่งไม้ต่อ
ให้กับทีมงานใหม่	 เพื�อสัร้างมิติใหม่ๆ	 ให้กับท่านโรแทเรียน
และผิูอ้า่นทกุทา่นตอ่ไป	ขออวยพรใหท้กุๆ	ทา่นที�ไดร้ว่มงาน
กันมาจงประสับความสัุข	 ใช้ประสับการณ์์	 ความรู้ที�มีต่อไป
เพื�อเชื�อมโยงให้ผิู้ที�ยังไม่รู้	 ได้รู้อีกมากมายว่า	 องค์กรโรตารี	
ไดช้ว่ยเหลอืมนษุยช์าตอิยา่งไรบา้ง	และขอใหผ้ิูท้ี�ดำเนนิการ
ต่อจากนี�ประสับความสัำเร็จยิ�งๆ	ขึ�นไปค่ะ

 ช่่ว่งเว่ลา 1 ป็ีในตำแห้น่งผูู้้ว่่าการภาค 3330
 ผู้มมารับัติำแหน่งผู้้้ว่าการภาคุ 3330 ในชี่วงเวลาทัี�เรียกได้้ว่ายาก
ลำบัากทัี�สุ่ด้ช่ีวงหน่�งของการเปน็โรแทัเรยีน เพราะในช่ีวงเวลานั�นเปน็เวลาทัี�
ประเทัศไทัยได้้รับัผู้ลกระทับัจากโรคุโคุวิด้-19 มากทัี�สุ่ด้ จำนวนผู้้้ติิด้เชี่�อติ่อ
วนัเปน็หลกัหม่�น ในขณะทัี�จำนวนวัคุซึ่นีกไ็มเ่พยีงพอ กจิกรรมเกอ่บัทุักอยา่ง
ถูก้ระงับัไม่กเ็ล่�อนออกไปอย่างไม่มกีำหนด้ รวมไปถูง่กิจกรรมของโรติารีด้ว้ย
เชีน่กนั ติอ้งถูก้ยกเลิกและเปลี�ยนไปจัด้ในรป้แบับั online แทัน ในฐานะของ
ผู้้ว้า่การภาคุทัี�พ่�งได้ร้บััติำแหนง่ ผู้มยอมรบััวา่ร้ส่้่กทัอ้ใจพอส่มคุวร คุาด้วา่ใน
ปโีรติารีทัี�ตินเองทัำหน้าทัี�ผู้้้วา่การภาคุ คุงไมม่อีะไรทัำมากนักและคุงปิด้ฉัาก
ไปด้้วยคุวามเงียบัเหงา
 ภารกิจหลักของผู้้้ว่าการภาคุนอกจากการจัด้การประชีุมในระด้ับั
ภาคุและการร่วมม่อกับัคุณะกรรมการภาคุในการบัริหารจัด้การภาคุให้ได้้
บัรรลุเป้าติามวัติถูุประส่งคุ์ของโรติารีส่ากลแล้ว ภารกิจอีกประการหน่�งทัี�มี
คุวามส่ำคุัญไม่ยิ�งหย่อนไปกว่ากันก็คุ่อการเยี�ยมส่โมส่รอย่างเป็นทัางการ  
 เน่�องจากส่ถูานการณ์โคุวิด้ในชี่วงนั�นมีคุวามรุนแรงมาก ผู้้้ว่าการ
ภาคุหลายท่ัานตัิด้สิ่นใจเยี�ยมส่โมส่รผู่้านทัาง online แทันการไปเยี�ยมส่โมส่ร
แบับัพบัปะกัน แต่ิผู้มกลับัคิุด้อีกแบับัหน่�ง ส่ำหรับัผู้มแล้วการเยี�ยมส่โมส่ร
ถูอ่เป็นชีว่งเวลาทัี�ผู้้ว้า่การภาคุจะได้ใ้กล้ชีดิ้กบััส่โมส่รในภาคุมากทัี�ส่ดุ้ ด้งันั�น
ผู้มจง่ตัิด้สิ่นใจทัี�จะทัำการเยี�ยมส่โมส่รแบับั in-person ให้มากทัี�ส่ดุ้ โด้ยปกติิ
แล้วการเยี�ยมส่โมส่รจะเริ�มในช่ีวงกลางเด้อ่นสิ่งหาคุมของทุักปี แต่ิเน่�องจาก
การระบัาด้ของโรคุโคุวดิ้ ผู้มจะเล่�อนการเยี�ยมส่โมส่รออกไปจนกวา่จะได้ร้บัั
วัคุซึ่ีนคุรบั 2 เข็ม ซึ่่�งกว่าจะได้้เริ�มเยี�ยมก็เข้าส่้่กลางเด้่อนกันยายนแล้ว 
 โด้ยเริ�มเยี�ยมจากส่โมส่รในจังหวัด้ติรังซึ่่�งเป็นบัา้นของผู้มก่อน จาก
นั�นจง่เดิ้นทัางไปทัี�จงัหวดั้ส่งขลาทัี�มสี่โมส่รอย้ถู่ง่ 8 ส่โมส่ร ในปนีี�ทัั�ง 8 ส่โมส่ร
ในจังหวัด้ส่งขลากับัอีก 1 ส่โมส่รในจังหวัด้ส่ติ้ลได้้ร่วมทัำโคุรงการ Global 
Grant ซึ่่�งเป็นการบัริจาคุเคุร่�องมอ่แพทัย์ใหก้บััโรงพยาบัาล 3 แห่งในจงัหวดั้
ส่งขลา ม้ลคุ่ามากกว่า 3 ล้านบัาทั นอกจากนี�แติ่ละส่โมส่รเองก็มีโคุรงการ
บัำเพ็ญประโยชีน์ทัี�น่าส่นใจ เชี่น 
 • โคุรงการบัริจาคุยาฟ้ิาทัะลายโจรและยาห้ารากชีนิด้แคุปซึ่้ลให้
กบััชีมุชีนเกาะเลียบั ในเขติเทัศบัาลนคุรหาด้ใหญ่ ของส่โมส่รโรติารีหาด้ใหญ่
นคุรินทัร์ โด้ยใชี้ติัวยาทัี�ปล้กในทั้องถูิ�นและผู้ลิติโด้ยกระบัวนการแพทัย์แผู้น
ไทัยของส่มาชีิกในส่โมส่ร 
 • โคุรงการธนาคุารกุ้งก้ามกราม ของส่โมส่รโรติารีคุอหงส่์ร่วมม่อ
กับัชีุมชีน RCC บั้านโคุกเม่อง โด้ยทัำในลุ่มน�ำทัะเลส่าบัส่งขลาเพ่�อส่่งเส่ริม
อาชีีพการประมงพ่�นบั้าน พัฒนาเศรษฐกิจชีุมชีนอย่างยั�งย่น
 

D.3330
บัรรณาธิิการ ภาค 3330 โรตาร่สากล

ผู้วภ.ไพกิจ ฮุุนพงษ์สิมานนที่์
ผู้้�ว่าการภาค 3330 ปีี 2564-2565



 จากนั�นเดิ้นทัางเยี�ยมส่โมส่รใน 3 จังหวัด้ชีายแด้นภาคุใต้ิ
คุ่อจังหวัด้ปัติติานี ยะลา และนราธิวาส่ เส่ร็จแล้วก็เด้ินทัางข่�นติอน
บัน ระหว่างการเยี�ยมได้ท้ัราบัว่าทัางส่โมส่รโรติารีนคุรปฐมมีโคุรงการ
ขยายศน้ยไ์ติเทัยีมทัี�โรงพยาบัาลด้อนติม้ เปน็โคุรงการ Global Grant 
ร่วมกับัภาคุ 3350 และ 3360 โคุรงการนี�ใชี้เวลาเพียง 8 เด้่อน 
ส่ามารถูให้บัริการผู้้้มาฟิอกไติเพิ�มข่�นอีกเทั่าติัว นอกจากนี�โคุรงการ
ขยายศน้ยไ์ติเทัยีม โรงพยาบัาลด้อนติม้ยงัได้ร้บััการคุดั้เลอ่กใหไ้ด้ร้บัั
ถูว้ยพระยาศรวีสิ่ารวาจาในฐานะเปน็โคุรงการด้เีด้น่ระด้บััประเทัศใน
ปีโรติารีนี�

 จากนั�นเด้ินทัางไปเยี�ยมส่โมส่รในจังหวัด้กาญจนบุัรี มี
โคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ทัี�น่าส่นใจ ยกติัวอย่างเชี่น 
 • โคุรงการฝึกึอาชีพีของส่โมส่รโรติารมีณกีาญจนร์ว่มมอ่กบัั
ชีุมชีน RCC ซึ่อยโรงน�ำแข็ง จัด้ส่อนคุนในชีุมชีนให้ได้้เรียนร้้ในการ 
ทัำน�ำพริกเผู้า นมข้าวโพด้ เพ่�อหารายได้้เส่ริมให้กับัคุรอบัคุรัว 

 • กจิกรรมส่ร้างฝึายกั�นน�ำเพ่�อเป็นตัิวกรองติะกอนและของ
เส่ียก่อนทัี�น�ำจะไหลลงแม่น�ำแคุวของส่โมส่รโรติารีกาญจนบัุรี

 • กิจกรรมในเร่อนจำช่ีวยผู้้้ติ้องขัง ส่ำหรับัส่โมส่รโรติารี 
E-Club ภาคุ 3330 นั�นแม้จะเปน็ส่โมส่รขนาด้เลก็แติก่ไ็ด้ร้ว่มกับัทัาง
เร่อนจำจังหวัด้กาญจนบัุรีจัด้กิจกรรมนี�ด้้วย

 • โคุรงการ District Grant มอบัเคุร่�องมอ่แพทัย์ของส่โมส่ร
โรติารีนเรศวร-กาญจนบัุรีทัี�ทัำให้กับัโรงพยาบัาลส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
ติำบัลบั้านถู�ำมังกรทัอง 
 • โคุรงการโด้ยใชี้แนวคุิด้เศรษฐกิจพอเพียงติามแนว             
พระราชีด้ำรขิองในหลวงรชัีกาลทัี� 9 ของส่โมส่รโรติารทีัา่มว่งโด้ยรว่ม
กับัโรงเรียนพนมทัวนพิทัยาคุมส่่งเส่ริมในนักเรียนเรียนร้้เกี�ยวกับั
การเกษติรและเศรษฐกิจชีุมชีน
 ในชี่วงโรคุโคุวิด้-19 มีคุวามรุนแรงในแต่ิละพ่�นทัี�แติกติ่าง
กัน ทัำให้ไม่ส่ามาถูเยี�ยมส่โมส่รได้้ติามติารางทัี�ให้ไว้ แติ่ชี่วงเวลาการ
ระบัาด้ของโรคุโคุวิด้นี�กลบััทัำใหผู้้มได้พ้บักบััมติิรภาพจากเพ่�อนนายก
รุ่น 117 ทัุกทั่าน ไม่น่าเชี่�อว่าติอนนี�ทัี�ผู้มเด้ินทัางไปเยี�ยมส่โมส่รใน
จังหวัด้ส่งขลา ภ้เก็ติ และสุ่ราษฏิร์ธานี มีนายกส่โมส่รรุ่น 117 จาก
ติอนบันหลายทั่านบัินติามลงไปพบัปะพ้ด้คุุย ทัี�ส่ำคุัญยังเชี่�อมคุวาม
ส่ัมพันธ์ระหว่างนายกส่โมส่รในติอนบันและติอนล่างได้้อีกด้้วย 
 ผู้มได้มี้โอกาส่เยี�ยมส่โมส่รโรติารีกระบัี�และเหลอ่งกระบัี�ซึ่่�ง
ได้้มีโคุรงการร่วมกัน Safer Roads Foundation ประเทัศส่หราชี
อาณาจักร โด้ยได้้ทัำโคุรงการ “จากแยกวัด้ใจส่้่คุวามปลอด้ภัยทีั�
ยั�งย่น” โด้ยการติิด้ติั�งส่ัญญาณไฟิจราจรเพ่�อลด้อุบััติิเหติุในบัริเวณ
ส่ามแยกในเขติเทัศบัาลเม่องกระบัี� 



28  พฤษภาคม-มิถุุนายน 2565

Activities กิจกรรม
 ส่ำหรับัในจังหวัด้ภ้เก็ติ ส่โมส่รโรติารีป่าติองบัีชีซึ่่�งเป็นส่โมส่รส่มาชีิกส่่วนใหญ่
เป็นชีาวต่ิางชีาติิ แต่ิส่ามารถูจด้ทัะเบีัยนจัด้ติั�งม้ลนิธิส่โมส่รโรติารีป่าติองบีัชีข่�นมาได้้ 
นอกจากนั�น PP Arnaud C.M.C Verstraete ได้้ประกาศว่าจะบัริจาคุเงินให้แก่ม้ลนิธิ 
โรติารีเป็นจำนวนเงิน US$500,000 ภายในเวลา 5 ปี ซึ่่�งยอด้บัริจาคุรวมจะเป็น 
US$1,000,000 และจะเปน็โรแทัเรยีนในประเทัศไทัยคุนแรกทัี�จะได้รั้บัการยกย่องใหเ้ป็น 
Arch C. Klump - Foundation Circle 
 ในส่่วนของจังหวัด้ประจวบัคีุรีขันธ์ ผู้มประทัับัใจการทัำงานของส่โมส่รโรติารี
รอยัลหัวหินซ่ึ่�งส่มาชีิกส่่วนใหญ่เป็นชีาวติ่างชีาติิเชี่นเด้ียวกันป่าติองบีัชี แต่ิมีโคุรงการทัี� 
น่าประทัับัใจหลายโคุรงการ เชี่น
 • โคุรงการมอบัทัุนการศ่กษาให้กับันักเรียนทัี�เรียนด้ีจนจบัระด้ับัอุด้มศ่กษาใน
ชี่�อโคุรงการ “Lizzy’s University Fund” และโคุรงการซึ่่�อเคุร่�อง computer ให้กับั
โรงเรียนในเขติหัวหิน ในช่ี�อ “Technology Enhanced Learning for Knowledge 
Project” ของส่โมส่รโรติารีรอยัลหัวหิน
 • โคุรงการชีนรุน่ใหมร่วมใจบัรจิาคุโลหติิด้ว้ยจติิบัรกิารของส่โมส่รโรติารรีาชีบัรุี 
โด้ยทัางนายกส่โมส่รได้้บัริจาคุทัี�ด้ินให้กับัส่ภากาชีาด้ไทัยเพ่�อส่ร้างศ้นย์บัริจาคุโลหิติภาคุ 
4 ราชีบัุรี พร้อมทัั�งจัด้หารถูรับับัริจาคุโลหิติเคุล่�อนทัี� โด้ยในปีนี�ส่ามารถูรับับัริจาคุโลหิติ
ได้้มากกว่า 1 ล้านลิติรให้กับัส่ภากาชีาด้ไทัยได้้ 

 • โคุรงการน�ำด้่�มในโรงเรยีนและหอ้งส่มดุ้ประชีาชีน ของส่โมส่รโรติารแีกน่จนัทัน์ 
พร้อมทัั�งกิจกรรม Virtual Run เพ่�อส่่งเส่ริมสุ่ขภาพให้กับัประชีาชีนทัั�วไปอีกด้้วย 
 • โคุรงการชีมุชีนผู้้ส้่ง้อายนุา่อย้น่า่อาศยั ของส่โมส่รโรติารโีพธารามรว่มกบััชีมุชีน 
RCC บั้านเล่อกจัด้ทัำ และโคุรงการมอบัเคุร่�องผู้ลิติออกซิึ่เจน ขนาด้ 10 ลิติร จำนวน       
30 เคุร่�อง ให้กับัโรงพยาบัาลส่่งเส่ริมสุ่ขภาพติำบัลและ ศส่ม. จำนวน 30 แห่ง ในจังหวัด้
อีกด้้วย

D.3330
ผู้ลงานเด่น



 จากนั�นได้เ้ยี�ยมส่โมส่รในจงัหวดั้ระนอง ชีมุพร ส่รุาษฏิรธ์านี 
และนคุรศรีธรรมราชี มีโคุรงการน่าส่นใจคุ่อ
 • โคุรงการ District Grant เพ่�อชี่วยเหล่อเศรษฐกิจชีุมชีน
ผู้า้มดั้ยอ้ม ของส่โมส่รโรติารศีรตีิาปทีัี�ส่อนใหช้ีมุชีนพ่�งพาตินเองได้ ้โด้ย
ชีาวบัา้นจะใชีส้่จีากติน้จากทัี�ข่�นอย้ต่ิามลำคุลองนำมาทัำเปน็ส่ยีอ้มผู้า้ 
แล้วจ่งนำไปจำหน่ายเป็นผู้้ามัด้ย้อมส่ี 

 • โคุรงการ Global Grant ทัำห้องคุวามด้ันลบัส่ำหรับัห้อง
ทัำคุลอด้ผู้้้ป่วยติิด้เชี่�อระบับัทัางเด้ินหายใจ รวมไปถู่งโรคุโคุวิด้-19 
ม้ลคุ่าโคุรงการ 2.2 ล้านบัาทั ส่่วนในปีทีั�แล้วทัำโคุรงการ Global 
Grant ปรับัปรุงห้องผู้่าติัด้ในโรงพยาบัาลกำแพงแส่น ม้ลคุ่าโคุรงการ 
2.5 ล้านบัาทั ของส่โมส่รโรติารีทัวารวด้ีนับัเป็นส่โมส่รขนาด้เล็กแติ่ 
ผู้ลงานไม่เล็กติามขนาด้เลย

 ภาคุ 3330 รวมในส่ว่นของจงัหวดั้สุ่พรรณบัรุซีึ่่�งติั�งอย้เ่หนอ่
สุ่ด้ของพ่�นทัี�ภาคุ มีโคุรงการทัี�น่าส่นใจคุ่อ 
 • โคุรงการคัุด้แยกขยะในคุรัวเร่อน ของส่โมส่รโรติารี              
ส่พุรรณกิารท์ัี�รว่มกบััชีมุชีน RCC วงัยางทัำส่อนการทัำน�ำหมกัจากเศษ
อาหารเพ่�อเป็นปุ�ยอินทัรีย์ในการเกษติร
 • จัด้ติั�งศ้นย์เรียนร้้เกี�ยวกับัการจัด้การขยะ ของส่โมส่ร        
โรติารีป่าเลไลยก์ ณ โรงเรียนวัด้ส่กุณปักษี มีวิทัยากรมาส่อนให้ร้้ถู่ง
การจัด้ทัำน�ำยาทัำคุวามส่ะอาด้แบับัชีวีภาพ การเพาะเห็ด้โคุนเพ่�อเป็น
แหล่งโปรติีนแทันเน่�อส่ัติว์ การคุัด้แยกขยะแบับัติ่างๆ 

 พ่�นทัี�สุ่ด้ทั้ายคุ่อจังหวัด้ส่มุทัรปราการมีส่โมส่รโรติารี           
10 ส่โมส่ร โด้ยโคุรงการทัี�น่าส่นใจคุ่อ
 • โคุรงการน�ำเพ่�อชีวีติิของส่โมส่รโรติารสี่ำโรงทัี�ได้ม้อบัเคุร่�อง
กรองน�ำและเคุร่�องทัำน�ำเย็นให้กับัโรงเรียนวัด้ส่ว่างอารมณ์ ซึ่่�งได้้รับั
การส่นับัส่นุนจากส่โมส่รโรติารีในประเทัศส่วิส่เซึ่อร์แลนด้์ 

 • โคุรงการแก้วติาโรติารี มอบัแว่นติาให้กับัผู้้้ส่้งวัยในชีุมชีน
ด้่านส่ำโรง ของส่โมส่รโรติารีส่ำโรง

 หลงัจากเยี�ยมส่โมส่รทัั�งหมด้ในภาคุ 3330 แลว้ คุวามคุดิ้ผู้ม
ก็ได้้เปลี�ยนไป ด้้เหม่อนว่าโรคุโคุวิด้จะไม่ส่ามารถูปิด้กั�นจิติแห่งการ
บัรกิารของชีาวโรแทัเรยีนได้ ้ทัา่มกลางการระบัาด้อันรนุแรงแติห่ลาย
ส่โมส่รยังส่ามารถูผู้ลักด้ันโคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ด้ีๆ ให้เกิด้ข่�น      
มาได้้ ผู้มร้้ส่่กยินด้ีและภ้มิใจทัี�ได้้มีโอกาส่เข้ามาทัำหน้าทัี�ผู้้้ว่าการภาคุ
ในชี่วงเวลาทัี�ทั้าทัายทัี�สุ่ด้ชี่วงหน่�งของโลกปัจจุบััน หวังว่าจิติแห่งการ
บัริการผู้้้อ่�นเหน่อตินเองของโรแทัเรียนทัุกคุนจะผู้ลักด้ันให้กงล้อแห่ง
การบัริการขับัเคุล่�อนไปข้างหน้าเพ่�อประโยชีน์แก่เพ่�อนมนุษย์และ  
โลกใบันี�คุรับั
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รที่ร.เด่ยร์ราห์์ พิบั้ลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตาร่ห์มากแข�ง

สัวัสัดี	มวลมิตรโรแทเรียน

	 ฉบับสัุดท้ายของปีโรตารี	 “โรตารีเปลี�ยนชีวิต	 ด้วยจิต
บรกิาร”	เปน็ธรรมเนยีมของทกุฉบบัทา้ยปทีี�เราจะตอ้งนำเสันอผิลงาน
เด่นของภาค	 ที�ผิู้ว่าการภาคยกย่องให้เป็นสุัดยอดบริการผู้ิอื�นเหนือ
ตนเองจากหลายๆ	โครงการที�ได้ทำมาทั�งปีในทุกสัโมสัรของภาค	และ
ปีนี�	ภาค	3340	มีโครงการเด่นๆ	ถึึง	4	โครงการ	ซึ่ึ�งล้วนเป็นโครงการ
ที�เข้าถึึงผิู้ด้อยโอกาสัได้เป็นอย่างดี
	 ภาค	 3340	 ได้จัดการประชุม	 DTA	 ในวันที�	 27-28	
พฤษภาคม	ที�ผิ่านมา	 ท้ายของงานได้ส่ังมอบธงการจัดงานครั�งสัำคัญ้
ใหญ้่ถึึง	 3	 งานให้กับสัโมสัรในจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ	 อันได้แก่	
งาน	DC,	DTA	และ	Multidistrict-PETS	อนัเปน็การเปลี�ยนถึา่ยสัูค่วาม
รับผิิดชอบใหม่ที�ยิ�งใหญ้่มากระดับภาค	โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจัดงาน	
Multidistrict-PETS	 ที�นายกสัโมสัรจากทั�วประเทศัจะได้มาพบที�
จังหวัดอุดรธานีในปีหน้า
	 ชว่งเวลานี�	เปน็ชว่งการจดังานสัถึาปนา	ซึ่ึ�งหลกัๆ	แล้วกจ็ะ
เป็นการสัถึาปนานายกสัโมสัร	 และคณ์ะกรรมการชุดใหม่	 เพื�อมา										
สัานตอ่และสัร้างสัรรคโ์ครงการบำเพญ็้ประโยชน	์สัร้างภาพลกัษณ์์ที�ดี
ของสัโมสัรในปถัีึดไป	อนัเปน็การเปลี�ยนแปลงสัโมสัรใหก้า้วไปขา้งหนา้
อย่างเข้มแข็งไปเรื�อยๆ
	 นอกจากฉบับนี�จะเป็นฉบับปิดท้ายปี	 และเป็นช่วงเวลา
สัถึาปนาคณ์ะกรรมการสัโมสัรใหม่แล้ว	 นิตยสัารโรตารีก็จะมีการ
เปลี�ยนแปลงใหม่ด้วยเช่นกัน	สัำหรับดิฉัน	ในภารกิจบรรณ์าธิการภาค
ก็สัิ�นสัุดในฉบับนี�เช่นกันกับบรรณ์าธิการท่านอื�นๆ	ค่ะ	และแน่นอนว่า
จะต้องมีโรแทเรียน	 ผิู้มีความสัามารถึจากทุกภาคได้รับแต่งตั�งมาทำ
หน้าที�อนัทรงเกยีรตนิี�ไปเรื�อยๆ	เชน่เดยีวกับการสัรรหานายกสัโมสัรคะ่
	 ตลอด	 4	 ปีของการเป็นบรรณ์าธิการภาค	 ในนิตยสัาร						
โรตารีประเทศัไทย	 ดิฉันได้รับประสับการณ์์ที�ดี	 ได้มิตรภาพใหม่จาก
ต่างภาค	 และได้รู้จักศัูนย์โรตารีในประเทศัไทยอย่างใกล้ชิดในแบบที�
ถึ้าเป็นเพียงสัมาชิกสัโมสัรทั�วไปคงไม่มีโอกาสัเช่นนี�	 ดิฉันต้องขอ
ขอบคุณ์	อผิภ.วิวัฒน์	พิพัฒน์ไชยศัิริ	ที�เป็นผิู้นำเสันอชื�อให้ดิฉันได้เข้า
มาทำภารกจินี�จนไดร้บัโอกาสัดีๆ 	เชน่นี�	และขอบคณุ์บรรณ์าธกิารหลกั	
ท่าน	อน.วาณ์ิช	โยธาวุธ	ที�เป็นวิทยากรที�ดีมาก	ทำให้ดิฉันทำงานได้ไม่
สับัสัน	โดยเฉพาะอยา่งยิ�งของที�ระลกึ	ที�มใีหบ้รรณ์าธกิารทกุคนในชว่ง
เทศักาลปีใหม่	 ทุกปีอย่างสัม�ำเสัมอ	 ขอบคุณ์คุณ์เล็กเจ้าหน้าที�ศัูนย์							
โรตารีฯ	 ที�คอยประสัานงานให้ทุกอย่างในการทำต้นฉบับสั่ง	 ขอบคุณ์
บรรณ์าธิการผิู้ช่วยฯ	และบรรณ์าธิการภาคแต่ละภาค	ที�ได้ร่วมงานกับ
ทุกท่าน

ผู้วภ.ผู้ศ.ดร.จาร่ศร่ กุลศิริปีัญโญ 
ผู้้�ว่าการภาค 3340 ปีี 2564-2565

 ติลอด้ระยะเวลา 11 เด้่อนทัี�ผู้่านมาดิ้ฉัันได้้รับัติำแหน่งผู้้้นำภาคุ 
3340 เป็นชี่วงทัี�เกิด้เหติุการณ์และคุวามเปลี�ยนแปลงติ่างๆ ข่�นมากมายทัั�ว
โลก เหติุมาจากการระบัาด้ของโคุวิด้-19 ด้ิฉัันติ้องปรับัเปลี�ยนวิถูีชีีวิติ ปรับั
แบับัแผู้นการทัำงานให้ส่อด้คุล้องกับัส่ถูานการณ์ ผู้่านชี่วงเวลาทัี�ทั้าทัาย แติ่
ในทัี�สุ่ด้ก็ได้้ทัำในสิ่�งทัี�ตัิ�งใจไว้หลายอย่าง ด้ิฉัันมีคุวามภาคุภ้มิใจอย่างยิ�งกับั
หลายส่ิ�งทัี�เราทัำส่ำเร็จร่วมกันได้้ แม้ว่าติ้องปรับัติัวกันเป็นอย่างมาก 
 ส่ิ�งหน่�งทัี�อยากจะฝึากไว้คุ่อ การเป็นโรแทัเรียนนั�น เราอาจมีคุวาม
คุดิ้เห็นทัี�แติกต่ิางกันบ้ัาง แต่ิด้ฉิันัเชี่�อว่าส่ิ�งทัี�ทักุคุนต้ิองการก็คุอ่ให้องค์ุกรของ
เราเจริญรุ่งเร่อง เติิบัโติก้าวหน้าข่�น ด้ิฉัันยังคุงมั�นใจในศักยภาพของพวกเรา 
ติราบัใด้ทัี�เราให้คุวามส่ำคุัญกับัมิติรภาพคุวบัคุ้่ไปกับัการบัำเพ็ญประโยชีน์ 
และมคีุวามเชี่�อวา่การชีว่ยเหลอ่ใหผู้้้อ้่�นมชีีวีติิทัี�ด้ขี่�น เหมอ่นการทัำใหช้ีวีติิเรา
ด้ีข่�นด้้วย 2 ส่ิ�งนี�จะชี่วยผู้ลักด้ันให้พวกเราก้าวติ่อไปทั่ามกลางคุวามแติกติ่าง 
หลากหลาย และยังจินตินาการถู่งเร่�องด้ีๆ ทัี�เราจะทัำให้กับัโลกและชีุมชีน
ของเราในทัุกๆ วัน
 การเป็นผู้้้ว่าการภาคุ นับัเป็นเกียรติิและประส่บัการณ์ทัี�มี             
คุุณคุ่ายิ�ง ยุคุส่มัยทัี�ด้ิฉัันเป็นผู้้้นำนั�นได้้ส่ร้างคุวามเคุล่�อนไหวในเร่�องของการ
เปลี�ยนแปลงในการใชี้เทัคุโนโลยี การทับัทัวนระเบัียบัปฏิิบััติิการบัางส่่วน      
ของภาคุ และการเปิด้โอกาส่ให้ส่มาชีิกมีโอกาส่แส่ด้งคุวามคุิด้เห็น นำเส่นอ
ผู้ลงานทัี�เปน็ระบับั โรแทัเรยีนในภาคุเราพยายามปรบััติวัใหเ้ปน็ไปติามกลไก
ทัี�เกิด้ข่�น คุวามส่ำเร็จทัี�เกิด้ข่�นในปีนี�จ่งเกิด้ข่�นจากคุวามร่วมแรงร่วมใจของ
พวกเราทัุกคุน
 ขอขอบัคุุณผู้้้ทัี�มีส่่วนเกี�ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุรอบัคุรัว เพ่�อนส่นิทั 
มิติรส่หายรวมถู่งโรแทัเรียนทัุกทั่านทัี�มีส่่วนส่นับัส่นุนให้ด้ิฉัันได้้มีโอกาส่มา
เป็นผู้้้นำภาคุ ชี่วงเวลาของการเป็นผู้้้ว่าการภาคุชี่างผู้่านไปรวด้เร็วมาก ด้ิฉััน
กำลังจะกลายเป็นอด้ีติผู้้้ว่าการภาคุคุนทัี� 30 ของภาคุ 3340 ทัี�จะก้าวลงจาก
ติำแหนง่และส่่งติอ่งานใหก้บััผู้้น้ำคุนต่ิอๆ ไป ไม่มคีุวามคุ้างคุาใจใด้ๆ ไม่มเีร่�อง
ใด้ทัี�เสี่ยใจ ไม่มเีร่�องใด้ทัี�ติอ้งการทัำแล้วยังไม่ได้ท้ัำ หลังจากนี� ด้ฉิันัจะจัด้ส่รร
เวลาให้กบััวิชีาชีีพตินเองมากข่�นเพ่�อผู้ลิติบุัคุลากรทัางการพยาบัาลให้ส่อด้รับั
กับัวิถูีชีีวิติทัี�เปลี�ยนไป และยังยินด้ีส่นับัส่นุนการทัำงานในปีติ่อๆ ไป
 ขอส่ง่คุวามปรารถูนาด้ใีหคุ้ณะทัำงานในปทีัี�กำลงัจะมาถูง่ ประส่บั
คุวามส่ำเร็จในการทัำงาน มีสุ่ขภาพทัี�ด้ี มีคุวามสุ่ขกับัการบัำเพ็ญประโยชีน์ 
และส่ร้างคุนรุ่นใหม่ๆ ทัี�มีศักยภาพให้องคุ์กรของเราส่่บัไป

บัรรณาธิิการ ภาค 3340 โรตาร่สากล

D.3340



โคร์งการ์ติดอิาวิุธให้ฮีโร์่ชุดขาวิ ฝ่่าวิิกฤต COVID-19
	 ในปีโรตารีนี�	ภาค	3340	ได้ทำโครงการสัำคัญ้ของภาคคือ
การมอบชุด	 PPE	 และชุด	 PAPR	 อันเป็นโครงการที�สัร้างความภาค
ภูมิใจในการดำเนินการเพื�อต่อสัู้กับ	COVID-19	ที�ภาค	3340	จัดทำ
ขึ�นในช่วงเดือน	สัิงหาคม-กันยายน	2564	เป็นช่วงเดือนที�มีสัถึิติการ
ระบาดของ	 COVID-19	 อัตราการรับผิู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน											
โรงพยาบาล	 อัตราการเสัียชีวิตภายในประเทศัไทยสัูงกว่าที�ผ่ิานมา	
โดยมีสัโมสัรเข้าร่วมโครงการ	 17	 สัโมสัร	 และดึงชุมชนเข้ามามีสั่วน
ร่วม	ทำให้จัดหาชุด	PAPR	ได้จำนวน	100	ชุด	มูลค่า	1,300,000	บาท	
ให้กบัสัถึานพยาบาล	20	แหง่	การดำเนินงานครั�งนี�ไดร้บัความรว่มมอื
จากหลายฝ่่าย	ทำให้โครงการนี�สัำเร็จตรงตามวัตถึุประสังค์อย่างดียิ�ง	
อาทิเช่น	

สโมสร์โร์ตาร์ีโคร์าช
	 มอบชุด	 PAPR	 สับู่	 และหน้ากากอนามัยให้กับทีมแพทย์							
โรงพยาบาลมหาราช	เมื�อวันที�	1	กันยายน	2564	สัโมสัรโรตารีโคราช							
นำโดยนายกสัมพงษ์	 จันทรมณ์ี	 และสัมาชิกสัโมสัรมอบชุด	 PAPR	
จำนวน	4	ชุด	สับู่	 4	Mind	Skin	จำนวน	300	ก้อน	และหน้ากาก
อนามัย	1,000	ชิ�น	ในโครงการตดิอาวธุให้นกัรบชดุขาวเพื�อเป็นเกราะ
ป้องกันให้กับฮีีโร่ชุดขาว	 ในการปฏิิบัติภารกิจช่วงสัถึานการณ์์โรค
ระบาดโควิด-19	 พญ้.กนกอร	 เรืองศัิลปานันท์	 และคณ์ะพยาบาล								
โรงพยาบาลมหาราช	นครราชสัีมา	เป็นผิู้รับมอบ

กิจกรรมเด่น ปีี 2564-2565

สโมสร์โร์ตาร์ีแหลิมฉบูัง
	 มอบอาหาร	และเครื�อง	 PAPR	แก่บุคลากรทางการแพทย์	
วันที�	8	กันยายน	2564	

คร์อิบูคร์ัวิโร์ตาร์ี ในจังหวิัดอิุดร์ธานี 4 สโมสร์ 
(สโมสร์โร์ตาร์ีอิุดร์ธานี หมากแข้ง บู้านเชียง แลิะศิลิปุาคม)	
	 มอบชุด	 PAPR	 พร้อมด้วยเครื�องมือแพทย์แก่โรงพยาบาล
หนองหาน	เพื�อช่วยเหลือผิู้ป่วยโควิดในพื�นที�ที�มีจำนวนมากขึ�น
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Activities กิจกรรม

โคร์งการ์ส่งเสร์ิมการ์สร์้างภาพลิักษณ์์โร์ตาร์ี
	 ภาค	3340	ไดด้ำเนินโครงการส่ังเสัริมการสัร้าง
ภาพลกัษณ์โ์รตารอีย่างตอ่เนื�อง	โดยจดัอบรมเฉพาะเรื�อง
เกี�ยวกับภาพลักษณ์์โรตารี	ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการภาพลักษณ์์
ของภาคได้ตั�งเป้าหมายที�จะทำให้ทุกสัโมสัรในภาคได้
ตระหนักถึึงการสัร้างความเข้มแข็งของภาค	 โดยเริ�มจาก
การสัร้างภาพลักษณ์์ระดับสัโมสัร	ให้สัโมสัรได้เข้าใจการ
เป็นโรตารีที�แท้จริง	การใช้ตราสััญ้ลักษณ์์ต่างๆ	และโดย
เฉพาะอย่างยิ�ง	 การสัื�อสัารภาพลักษณ์์สัโมสัรผ่ิาน
ภาพถึ่ายและวีดิทัศัน์	 โดยมี	 อผิภ.วิวัฒน์	 พิพัฒน์ไชยศิัริ	
ประธานคณ์ะกรรมการภาพลกัษณ์ส์ัาธารณ์ะ	เปน็หลกัใน
การดำเนินกจิกรรม	เมื�อทำการอบรมเสัรจ็สัิ�น	จึงไดจ้ดัให้
ทุกสัโมสัรสั่งภาพถึ่ายและวีดีทัศัน์	เข้าประกวด	People	
of	 Action	 โดยเน้นให้สั่งคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ				
เพื�อให้พร้อมที�จะส่ังประกวดระดับภูมภิาคในวันหน้า	การ
จัดให้สั่งประกวดนี�เพื�อประเมินผิลว่าทุกสัโมสัรมีความ
เข้าใจมากน้อยเพียงไร	 ผิลที�ได้นั�นแสัดงให้เห็นว่าหลาย
สัโมสัรในภาคมีความเข้าใจในเรื�องภาพลักษณ์โ์รตารีมาก
ขึ�น	 อันแสัดงจากการคัดเลือกภาพถ่ึายและวีดิทัศัน์ที�มี									
ความหมายในภาพมากขึ�นจากทุกปีที�ผิ่านมา

D.3340
ผู้ลงานเด่น



Activities กิจกรรม

สโมสรโรตาร่น�ำพอง
มอบัรถูเขน็วลีแชีร์ใหก้บััผู้้ป่้วยด้ว้ยโรคุกลา้มเน่�อออ่นแรงจำนวน 2 คุนั ทัี� บัา้นปา่ติิ�ว 
ติ.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

สโมสรโรตาร่อำนาจ้เจ้ริญ ภาค 3340 ร่ว่มกับัสโมสรโรตาร่พระโข้นง ภาค 3350 
จัด้ทัำโคุรงการเคุร่�องม่อแพทัย์ มอบัเคุร่�องวัด้ออกซึ่ิเจน Pulse Oximeter ให้แก่
โรงพยาบัาลอำนาจเจรญิ นำโด้ย นายกส่โมส่ร จธิพนธ ์มอบัเคุร่�องอปุโภคุบัรโิภคุแก่
ผู้้้ป่วยโคุวิด้ทัี�โรงพยาบัาลส่นามหลากหลายแห่ง เชี่น ศ้นย์พักคุอยของ อบัจ. และ
ศ้นย์โรงพยาบัาลส่นามบั้านจันทัเขลม

สโมสรโรตาร่ห้มากแข้้ง
จัด้กิจกรรมใหญ่ประจำปี วิ�งการกุศล “คุุณทัองโบัราณ มาราธอน คุรั�งทัี� 5”           
เพ่�อหารายได้้ส่มทับัทุันจัด้ทัำขาเทัียมแก่ผู้้้พิการ ร่วมกับัม้ลนิธิขาเทัียมใน             
พระศรนีคุรนิทัราบัรมราชีชีนน ีซึ่่�งการจัด้กจิกรรมวิ�งของส่โมส่รทุักป ีจะได้รั้บัคุวาม
ส่นใจจากนักวิ�งจากทัั�วประเทัศ แม้ในปีนี�จะมีมาติรการป้องกันโรคุ แติ่ก็ยังได้้รับั
คุวามส่นใจจากนักวิ�งจำนวนมากเชี่นทัุกปี

สโมสรโรตาร่ร้อยเอ็ดี ภาค 3340 และสโมสรโรตาร่ส่ลม ภาค 3350 
ส่ง่มอบัอปุกรณเ์คุร่�องมอ่ส่อ่งมะเรง็ปากมด้ล้กแบับัพกพาใหแ้กโ่รงพยาบัาลพนมไพร 
และมวลส่มาชีิกส่โมส่รเข้าร่วมประชีุมวิชีาการส่ัญจรราชีวิทัยาลัยส่้ติินรีแพทัย์แห่ง
ประเทัศไทัย เพ่�อเเลกเปลี�ยนเรียนร้้เร่�องการป้องกันคุวบัคุุมโรคุมะเร็งปากมด้ล้ก 
และร่วมเป็นส่ว่นหน่�งในการช่ีวยกันรณรงค์ุให้คุวามร้้ ประชีาสั่มพันธ์ให้แก่กลุม่ส่ติรี 
เพ่�อป้องกันขจัด้มะเร็งปากมด้ล้กให้หมด้ส่ิ�น

สโมสรโรตาร่มูลริเว่อร์
จัด้กิจกรรมขอรับับัริจาคุโลหิติจากผู้้้มีจิติอาส่าเพ่�อติ่อชีีวิติให้กับัผู้้้อ่�น ร่วมกับัเหล่า
กาชีาด้จังหวัด้อุบัลราชีธานี จัด้กิจกรรม “โรติารีติ้านภัย ส่้้โคุวิด้” คุรั�งทัี� 2/2565 
ขอรับับัริจาคุโลหิติจากผู้้มี้จติิอาส่า โด้ยการนำของท่ัานนายก กอบัสิ่น ศริคิุณ้ พร้อม
มวลมิติรส่มาชิีกทัุกทั่าน ณ โชีว์ร้มติั�งซึุ่่นเส่่งเฟิอร์นิเจอร์ อ.วารินชีำราบั 
จ.อุบัลราชีธานี การบัริจาคุโลหิติถู่อเป็นการเส่ียส่ละทัี�ยิ�งใหญ่ เพ่�อติ่อชีีวิติให้กับั     
ผู้้้อ่�น โด้ยการบัริจาคุเล่อด้ปกติิ 1 คุรั�งส่ามารถูชี่วยติ่อชีีวิติให้กับัผู้้้ป่วยได้้ถู่ง 3 คุน

สโมสรโรตาร่แก่นคูน 
ส่้้ภัยโคุวิด้ขอนแก่นคุรั�งทีั� 2 โด้ยเดิ้นทัางส่่งมอบัยาฟ้ิาทัะลายโจรจำนวน 20,000 
แคุปซ้ึ่ล แก่ส่ถูานพยาบัาล โรงพยาบัาล และผู้้ท้ัำงานเกี�ยวขอ้งกบััการพยาบัาล เพ่�อ
ใชี้ในการรักษาผู้้้ป่วยทัี�ติิด้เชี่�อโคุวิด้ในพ่�นทัี�จังหวัด้ขอนแก่น

สโมสรโรตาร่ศร่อุบัล
ร่วมกับัห้องส่มุด้ประชีาชีนจังหวัด้อุบัลราชีธานีจัด้กิจกรรมเรียนร้้ โด้ยการส่อนการ
ทัำส่ร้อยด้อกแก้วให้ประชีาชีน
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อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พสุวรรณภ้มิ

มิตรโรแทเรียน	และทุกๆ	ท่านคะ

	 สัวัสัดีสั่งท้ายปีโรตารี	2564	–	2565	ค่ะ	เหมือน
เป็นฉบับเปิดใจ	 และร�ำลาในเวลาเดียวกันเลย	 พวกเรารับ
หน้าที�กองบรรณ์าธิการกันมาแล้วจะครบ	4	ปีในปลายเดือน
มิถึุนายนนี�	และถึึงวาระที�จะเปลี�ยนผิ่านไปสัู่คณ์ะทำงานชุด
ใหม่
	 ขอบคุณ์ท่านบรรณ์าธิการ	อน.วีาณิชิ โยธาวีุธ	 ที�
เปิดโอกาสัให้ได้ทำงานร่วมกันมา	2	วาระจนถึึงวันนี�	ยินดีที�
ได้รู้จักและร่วมงานกับคณ์ะบรรณ์าธิการทุกคน	 และต้อง
ขอบคุณ์เป็นพิเศัษคือ	อผู้ภ.นครินทร์ รัตนกูิจูสุนทร	ที�เป็นผิู้
เสันอชื�อดฉินัใหร้บัหนา้ที�	บก.ภาค	3350	นี�	เปน็การสันับสันนุ
ให้ดิฉันได้ก้าวจาก	บก.สัารผิู้ว่าการภาค	ขึ�นมาทำงานในอีก
ระดับหนึ�ง
	 ชว่ง	2	–	3	ปทีี�ผิา่นมา	ทา่นผิูอ้า่นจะเหน็วา่พวกเรา
พูดกันถึึงแต่สัถึานการณ์์	Covid-19	จากสัิ�งที�ไม่มีความรู้กัน
เลยในตอนนั�นวา่ไวรสััสัายพนัธุใ์หมน่ี�คอือะไร	รา้ยแรงขนาด
ไหน	จนถึงึการที�คนทั�งโลกคอ่ยๆ	เรยีนรูไ้ปดว้ยกนั	จากไวรสัั
สัายพันธุ์เดิมๆ	 มาจนกลายพันธุ์ไปเรื�อยๆ	 จากการตื�น
ตระหนกจนเป็นการยอมรับได้ระดับหนึ�งในทุกวันนี�	 ทำให้	
Pandemic	กลับกลายมาเป็น	Endemic	ถึือเป็นการพัฒนา
ความคิดไปเรื�อยๆ	 โดยมีความเชื�อมั�นในเรื�องวัคซีึ่นที�แต่ละ
คนได้รับกันแล้วคนละ	2,	3,	4	เข็ม	เข้าใจกันได้ว่าวัคซึ่ีนไม่
ไดป้อ้งกนัการตดิเชื�อ	Covid	แตช่ว่ยใหไ้มอ่าการหนกัถึงึตาย	
(ในคนที�ไม่ได้มีโรคร้ายแรงอื�นๆ	ร่วมด้วย)	ประกอบกับสัาย
พันธุ์ใหม่ที�แสัดงอาการน้อยลงจนคนสั่วนหนึ�งสัามารถึเลือก
ที�จะรักษาตัวอยู่กับบ้านได้	ไม่ต้องตระหนกกับการที�เตียงใน
โรงพยาบาลไม่พออย่างในระยะแรก
	 การนำเสันอข่าวในช่วงนั�น	 บก.ต่างก็งงๆ	 กันไป	
เพราะทางรัฐบาลเริ�มประกาศังดการรวมตัวกันในที�ชุมชน	
รา้นอาหาร	ฯลฯ	โรแทเรยีนเราที�สัว่นใหญ้เ่ปน็ผิูส้ังูอายเุริ�มไม่
สัะดวกใจที�จะเดินทางไปประชุม	 หลายสัโมสัรจึงมีการงด
ประชุม	และตอนนั�นการติดต่อทาง	Social	ยังไม่แพร่หลาย
นัก	ภาค	3350	เองเมื�อเริ�มมีบางสัโมสัรประชุมทาง	Zoom	

ทำให้หลายสัโมสัรตื�นตัวในเรื�องนี�กัน	สัมาชิกเริ�มเรียนรู้	ลองผิิดลองถึูกกันไป
จนชำนาญ้ขึ�นเรื�อยๆ	ยิ�งช่วงแรกๆ	นั�นสันุกสันานมาก	เปลี�ยนชื�อ	หรือใสั่ภาพ
พื�นหลังกันไม่เป็นบ้าง	เวลาเข้าประชุมลืมปิดไมโครโฟัน	ทำให้เสัียงที�ไม่ควร
นำออกสู่ัสัาธารณ์ะหลดุไปบา้ง	หรอืไมรู่วิ้ธปีดิเปดิกลอ้ง	ทำใหภ้าพที�ไมส่ัมควร
เผิยแพร่ออกมาบ้าง	ก็ขำๆ	กันไป	ซึ่ึ�งเรื�องของ	Zoom	นี�	จากการที�	บก.เอง	
เขา้รว่มประชมุทาง	Online	กับหลายๆ	สัโมสัรแทบทกุวนั	ถ้ึาใหเ้ขยีนถึงึขอ้ดี
ข้อเสัียของสัิ�งที�เห็นก็จะได้อีกตอนหนึ�งทีเดียว
	 ภาค	3350	เองกม็กีารจดัประชมุระดบัภาคทาง	Zoom	หลายเรื�อง	
ขอ้ดเีพิ�มขึ�นอกีอยา่งหนึ�งคอืการที�โรแทเรยีนในประเทศัไทย	สัามารถึเขา้รว่ม
ประชุมกับภาคอื�นๆ	ในประเทศั	(คือภาค	3330	3340	และ	3360)	หรือต่าง
ประเทศัในภาค	3350	ด้วยกนั	(คอืในประเทศักมัพชูา	เมยีนมา	และเวียดนาม)	
แม้กระทั�งในระดับ	 Zone	 ได้อย่างง่ายดาย	 นักเรียนแลกเปลี�ยน	 (Youth	
Exchange)	ในปัจจุบันก็ยังแลกเปลี�ยนวัฒนธรรมกันได้โดยไม่ต้องเดินทาง
ถึงึแม้วนันี�รฐับาลเริ�มผิอ่นคลายมาตรการต่างๆ	แล้ว	โรงเรยีนเริ�มเปดิเทอมให้
เดก็ๆ	กลับมาเรียนที�โรงเรียนกันตามปรกติ	นักทอ่งเที�ยวเดินทางเขา้ประเทศั
ไดแ้ลว้	หลายสัโมสัรจงึเริ�มกลบัมาประชมุแบบพบปะกนัตามเดิม	สัโมสัรที�ชกั
ติดใจกับการประชุม	Online	อาจมีข้อสัรุปให้เป็นการประชุมแบบ	Hybrid	
โดยใชท้ั�ง	2	แบบควบคูก่นัไป	จงึตอ้งขอแสัดงความยนิดกีบัมติรโรแทเรยีนทกุ
คนในโอกาสัอันดีนี�ค่ะ	ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทนะคะ
	 สัำหรับเนื�อหาที�นำเสันอในฉบับสัุดท้ายนี�	 เป็นผิลงานความสัำเร็จ
ที�ยังไม่ได้นำเสันอของ	ผู้วีภ.ศ.คลีินิกูเกูียรติคุณ นพ.วีิรุณ บุญินุชิ	คือการนำ
คณ์ะโรแทเรียนภาค	3350	ไปรบัรางวลัการประกวดภาพโปสัเตอร	์และ	VDO	
ที�สัิงคโปร์	ซึ่ึ�งเรื�องนี�	บก.ยังได้จัดเป็นหัวข้อสันเทศัโรตารี	ในหน้า	8	ด้วย	เพื�อ
ให้พวกเราได้ทราบถึึงเบื�องหลังความสัำเร็จของสัโมสัรโรตารีบางรัก	ที�กวาด
รางวัลชนะเลิศัไปทั�ง	 2	 ประเภท	 ได้รับทั�งเกียรติยศัชื�อเสัียงและเงินรางวัล	
จากภาค	ประเภทละ	10,000	บาท	จาก	Zone	ประเภทละ	$1,500	ลองย้อน
ขึ�นไปเปิดอ่านกันดูนะคะว่าเขาทำได้อย่างไร	
	 สั่วนภาพกิจกรรมอื�นๆ	เป็นภาพของงาน	RYLA	ซึ่ึ�งเลื�อนจากที�เคย
จัดตามปรกติในเดือนตุลาคม	มาเป็นปลายเดือนเมษายน	/	งานผิู้ว่าการภาค
พบนายกฯ	 ครั�งสุัดท้ายในปีโรตารีนี�	 และงานรับรางวัลภาพ	 People	 of	
Action	ที�ประเทศัสัิงคโปร์
								 ขอถึอืโอกาสันี�	ขอบคุณ์	ผิชภ.สันัต	ิจาเตอรย์	ีสัโมสัรโรตารกีรงุเทพ	
ที�เป็นผิู้แปลบทความของบรรณ์าธิการ	และของภาค	3350	มาตลอดทั�งปี
	 All	 good	 things	must	 come	 to	 an	 end	 งานเลี�ยงย่อมมี								
วันเลิกรา	ขอขอบคุณ์ผิู้อ่านทุกท่านที�เป็นกำลังใจให้กันมาจนถึึงวันนี�	แม้เรา
จะไม่ได้พบกันที�นี�อีก	 แต่พวกเราก็ยังอยู่ในแวดวงโรตารีกันเหมือนเดิม							
ผิลัดเปลี�ยนหมุนเวียนกันไปรับหน้าที�อื�นต่อไปตามประสัาคนมีจิตอาสัา									
พบกันก็ทักทายกันนะคะ	
	 ขอให้ทุกท่านมีความสัุข	 ได้รับความสัำเร็จในหน้าที�การงาน	 และ
รอดพ้นจากภยันตรายทั�งปวงค่ะ

อิน.ตร์อิง แสงสวิ่างวิัฒนะ
สโมสร์โร์ตาร์ีกร์ุงเทุพสุวิร์ร์ณ์ภูมิ
Tel. / Line ID : 0816122340

email : trongs3350@gmail.com

บัรรณาธิิการ ภาค 3350 โรตาร่สากล

D.3350



โคร์งการ์อิบูร์มเยาวิชนผูู้้นำโร์ตาร์ี RYLA 2021 - 
2022 จัดข้�นเม่�อิวิันทุี� 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 
2565 ณ์ คา่ยฝ่กึ โร์งเร์ยีนนายร์อ้ิย จปุร์. เขาชะโงก 
จ.นคร์นายก
	 เป็นการจัดแบบ	 New	Normal	 ภายใต้
สัถึานการณ์์โควิด	 ซึ่ึ�งทำให้การทำงานต้องมีราย
ละเอียดขั�นตอนมาก	ประกอบกับชื�อเสีัยงของสัถึาน
ที�จัดงาน	 คือ	 โรงเรียนนายร้อย	 จปร.	 เป็นที�ใช้ฝ่ึก
ทหารระดับประเทศัที�มคีวามโหด	ทรุกนัดาร	และฝ่กึ
หนักในสัายตาของเด็กรุ่นใหม่	 ทำให้เกิดปัญ้หา
มากมาย	รวมทั�งสัภาพอากาศัที�ทำใหเ้วลาในการจดั
ต้องเลื�อนมาตลอด	 อย่างไรก็ดีด้วยความร่วมแรง
รว่มใจทำงานของพวกเราทกุคน	งานจงึสัำเรจ็ไดเ้กนิ
ความคาดหมาย	เยาวชนทั�ง	115	คน	(รวมพี�เลี�ยง)	
ได้รับการฝึ่กร่างกาย	 วินัย	 ทั�งบุคคลและกลุ่ม	 ได้
พฒันาความคดิ	ทกัษะ	เรยีนรูค้วามเปน็ผิูน้ำ	ไดเ้พื�อน
ใหม่	ได้ประสับการณ์์ที�ดีจากการวัดกำลังใจ	โดดหอ	
พชิติเขาชะโงก	กจิกรรมรอบกองไฟั	(ไฟัจรงิ)	รวมทั�ง
ความสันุกสันานประทับใจ	

 งานปุร์ะชุมผูู้้วิา่การ์ภาคพบูนายกสโมสร์ ผูู้้ชว่ิยผูู้้วิา่การ์ภาค 
แลิะคณ์ะกร์ร์มการ์ภาค คร์ั�งทุี� 3  ณ์ โร์งแร์มมิร์าเคิลิ แกร์นด์                  
คอินเวินชั�น จัดข้�นเม่�อิวิันเสาร์์ทุี� 30 เมษายน 2565 มีโร์แทุเร์ียน       
เข้าร์่วิมงานจำนวิน 146 คน ภายใต้มาตร์การ์ร์ักษาควิามปุลิอิดภัย
จากโควิิด โดยมี	 อ.อ๊อด	 -	 วิรัช	 สืั�อสุัวรรณ์	 เป็นวิทยากรผู้ิทรงคุณ์วุฒิ	
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสััมพันธ์	 ทำให้ผิู้ร่วมงานได้รับความรู้และความ
สันุกสันานเป็นอย่างมาก

งานปีระชมุผู้้�วา่การภาคพบันายกสโมสร ผู้้�ชว่ยผู้้�ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค ครั�งที่่� 3

โครงการอบัรมเยาวชนผู้้�นำโรตาร่ RYLA 2021 - 2022
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	 ความภาคภูมิใจสัูงสัุดที�ภาค	3350	ได้รับในระดับ	Zone	10B	และ	10C	ในปี
โรตารี	2021	-	2022	คือ	รางวลัการประกวดภาพโปสัเตอร์และวิดโีอคลิป		ในแนว	People	
of	 Action	 	 โดยมีรางวัลจูงใจของแต่ละประเภทอยู่ที�	 รางวัลชนะเลิศั	 US$1.500													
รองชนะเลศิัอนัดบัหนึ�ง	US$1,000	รองชนะเลศิัอนัดบัสัอง	US$500		โดยใหส้ัง่ประกวด
ตั�งแต่	 1	 กรกฎาคม	 2564	 	 สิั�นสัุดการสั่งภาพโปสัเตอร์ในวันที�	 31	 ธันวาคม	 2564										
สัิ�นสัุดการสั่งวิดีโอคลิปในวันที�	31	มกราคม	2565
	 ประธานคณ์ะกรรมการภาพลักษณ์์และการสืั�อสัารสัาธารณ์ะ	 -	 อน.ปรีชา										
กลิ�นแก้ว	 และประธานคณ์ะอนุกรรมการรางวัลภาพลักษณ์์และการสัื�อสัารสัาธารณ์ะ	 -	
นยล.กันนะพงษ์	 รักษาราษฎร์	 จึงได้จัดประกวดภาพโปสัเตอร์และวิดีโอคลิปในระดับ		
ภาคก่อน	มีรางวัลให้ประเภทละ	3	ลำดับเท่าๆ	กันที�รางวัลละ	10,000	บาท
	 หลังจากการสั่งผิลงานที�คัดเลือกแล้วของทั�ง	 5	 สัโมสัรเข้าประกวดในระดับ	
Zone		ผิลการตัดสัิน	(ขอกล่าวถึึงเฉพาะภาค	3350	เท่านั�น)	ได้แก่	สัโมสัรโรตารีบางรัก	
ได้รางวัลชนะเลิศั	ในประเภทภาพโปสัเตอร์		และในอีก	1	เดือนถึัดมา	จึงมีการประกาศั
ผิลของวดิโีอคลปิ	ซึ่ึ�งพวกเรารอคอยฟัังผิลกนัอยา่งตื�นเตน้มากกวา่ครั�งการประกวดภาพ
หลายเท่านัก	 	 เพราะเป็นเรื�องใหม่ที�คณ์ะกรรมการทุกคนกังวลมากว่าผิลงานที�พวกเรา
คัดเลือกส่ังไปจะถูึกใจหรือเข้าตากรรมการขนาดไหน	 	 แต่ปรากฎว่าครั�งนี�ภาค	 3350							
เราได้มาถึึง	 2	 รางวัลทีเดียวคือ	 สัโมสัรโรตารีบางรักได้รับรางวัลชนะเลิศั	 และสัโมสัร									
โรตารีลพบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศัอันดับหนึ�ง
	 การมอบรางวัลจัดขึ�นที�ประเทศัสัิงคโปร์	เมื�อวันเสัาร์ที�	14	พฤษภาคม	2565	
ในงาน	Rotary	Intercountry	Committee	Asean	ครั�งที�	1		ทางคณ์ะโรแทเรียนภาค	
3350	นำโดย	ผิวภ.ศั.คลินิกเกียรติคุณ์	นพ.วิรุณ์	บุญ้นุช,	อน.ปรีชา	กลิ�นแก้ว	ประธาน	
คกก.ภาพลกัษณ์ฯ์	รวมทั�งคณ์ะโรแทเรยีน	จงึเดนิทางไปรบัรางวลัเกยีรตยิศันี�จากประธาน
โรตารีสัากล	เชคการ์	เมห์ตา	ที�เป็นผิู้มอบรางวัลให้ด้วยตนเอง
	 (ได้มีการมอบรางวัลภาพโปสัเตอร์	POA	ของปี	2020	 -	2021	 ให้กับสัโมสัร
โรตารี	Phnom	Penh	Capital	-	รางวัลชนะเลิศั	และสัโมสัรโรตารียานนาวา	-	รางวัล
รองชนะเลิศัอันดับสัอง	ในงานนี�ด้วย)

D.3350
ผู้ลงานเด่น 

ผู้วภ.ศ.คลินิกเก่ยรติคุณ นพ.วิรุณ บัุญนุช
ผู้้�ว่าการภาค 3350 ปีี 2564-2565



ผู้ลิงานทุี�เปุ็นควิามตั�งใจอิย่างหน้�งขอิง 
ผู้วิภ.ศ.คลินิิกเกยีร์ตคิณุ์ นพ.วิรุิ์ณ์ บูญุนชุ 
แลิะ อิน.ดร์.พิชัย บููร์ณ์ะสมบูัติ ปุร์ะธาน
คณ์ะอินุกร์ร์มการ์พัฒนาสโมสร์ใหม่ ค่อิ
การ์ตั�งสโมสร์ใหม่ใหไ้ดจ้ำนวิน 10 สโมสร์ 
ในปุีโร์ตาร์ี 2564 - 2565 นี�

ขอแสัดงความยินดีกับสัโมสัรใหม่ใน
ประเทศัเวียดนามคือ	 สัโมสัรโรตารีไซึ่่ง่อน	
สัโมสัรโรตารไีซึ่ง่อ่นอนิเตอรเ์นชั�นแนล	และ
สัโมสัรโรตารีดานัง

ขอแสัดงความยินดีกับสัโมสัรโรตารี													
วังสัราญ้รมย์-ท่าพระ	ซึ่ึ�งได้รับสัารตราตั�ง
เมื�อเดือนมีนาคม	2565

ขอแสัดงความยินดีกับสัโมสัรโรตารี
เมืองวิเศัษไชยชาญ้	ซึ่ึ�งได้รับสัารตราตั�ง
เมื�อเดือนมิถึุนายน	2565

เมื�อวันพุธที�	25	พฤษภาคม	2565	ได้มีการจัดงานฉลองสัารตราตั�ง	และสัถึาปนาคณ์ะกรรมการ
บริหารของสัโมสัรโรตารีพาสัาน	สัโมสัรน้องใหม่ล่าสัุดในจังหวัดนครสัวรรค์	โดยมีผิู้แทนพิเศัษใน
การก่อตั�งคอื	ผิชภ.ธวัชชยั	ฉตัรวิทยานนท์	จากสัโมสัรโรตารีกรงุเทพนวมินทร์	เปน็ผิูร้วบรวมเพื�อน
ชาวนครสัวรรค์สัมัยเรียนด้วยกัน	 สัโมสัรพี�เลี�ยงคือสัโมสัรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์	 และสัโมสัร										
โรตารีสัี�แคว	นายกก่อตั�ง	คือ	นยก.นพนันท์	พรพิชญ้า	มีสัมาชิกจำนวน	20	คน
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อน.นพ.ณัฏฐธินิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตาร่แพร่

เรียน	มิตรโรแทเรียนและผิู้อ่านทุกท่าน

	 สัวัสัดีครับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน	 มาถึึงฉบับ
สั่งท้ายปี	 2564-65	 แล้วนะครับ	 ตลอดระยะเวลาที�ผิ่านมา
ผิมตั�งใจทำหน้าที�ที�ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที�ที�สัุด	
ถึึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาว่างพอก็ตาม	แต่ก็พยายามแบ่งเวลา
เพื�อจะคัดสัรรสัิ�งที�ดีที�สัุดมานำเสันอให้กับผิู้อ่านทุกท่าน	 ได้
เห็นถึึงมุมมองต่างๆ	ของภาค	3360	ทุกฉบับ	ผิมพยายามจะ
นำเสันอสัโมสัรต่างๆ	 ให้ครบเกือบทุกสัโมสัรในภาค	 3360	
ไม่ว่าจะเป็นสักู๊ปพิเศัษ	หรือกิจกรรมบำเพ็ญ้ประโยชน์ต่างๆ	
เพื�อให้ทุกๆ	สัโมสัรเป็นที�รู้จักแก่โรแทเรียนต่างภาค	ผิมรู้สัึก
ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ�งที�ทางกองบรรณ์าธิการ
นิตยสัารโรตารีประเทศัไทยได้เห็นถึึงความสัามารถึของผิม	
	 นับตั�งแต่วันแรกที�ผิมได้เขียนคอลัมน์จำได้เลยว่า
เป็นวันที�ผิมไปอบรมนายกรับเลือก	Multidistrict-PETS	ที�	
จ.พระนครศัรีอยุธยา	จำได้ว่าตื�นเต้นมากๆ	ไล่สััมภาษณ์์ทุก
คนที�มีความสัำคัญ้ในงานนั�น	 และผิมก็ได้ความเมตตาจาก
ผิูใ้หญ้ท่กุทา่นที�ผิมไดเ้ขา้ไปสัมัภาษณ์	์จาก	นยล.สัโมสัรเลก็ๆ	
ในภาค	3360	คนหนึ�ง	ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ขยีนสักู๊ปพเิศัษ
นี�	
	 ขอขอบคณุ์ความรกัความเมตตาและความไวว้างใจ
ที�ใหแ้กผ่ิมตลอดระยะเวลาที�ดำรงตำแหนง่ผิูช้ว่ยบรรณ์าธกิาร
ภาค	3360	ถึึงแม้ว่าหน้าที�ในนิตยสัารโรตารีประเทศัไทยจะ
สัิ�นสัุดบทบาทลง	 แต่โรตารีของเรายังคงก้าวเดินต่อไปเพื�อ	
“เปลี�ยนชีวิต	ด้วยจิตบริการ”	

ด้วยความปรารถึนาดีและด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 ในปี	2564-65	“โรตารีเปลี�ยนชีวติ	ด้วยจติบริการ”	โดยการนำของ
เชคการ์	เมห์ตา	ประธานโรตารีสัากล	เริ�มต้นปีิ	ผิมคิดว่าการระบาดของโรค
โควิด-19	จะเบาบางลงไปบ้าง	แต่ไม่เป็นไปตามนั�น	เมื�อเดือนมีนาคม	2564	
เราไม่สัามารถึจัดการอบรม	Multidistrict-PETS	 ขึ�นได้ที�กรุงเทพฯ	 ดังนั�น	
ภาค	3360	ของเราจึงย้ายมาจัดการอบรม	PETS	&	DTTS	แบบ	onsite	ที�
จังหวัดอุตรดิตถึ์	เมื�อวันที�	2-3	เมษายน	2565	หลังจากนั�นการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19	ก็มีมาเป็นระลอกๆ	สั่งผิลกระทบต่องานประชุมอบรมของ
ภาคเราเปน็อยา่งยิ�ง	เราแกป้ญั้หาโดยการจดัแบบ	online	ในงานอบรม	DTA	
ผิ่านทาง	 zoom	 ซึ่ึ�งต้องยอมรับว่าประสัิทธิภาพในการอบรมแบบ	 online	
นั�นกจ็ะไดร้ะดบัหนึ�งเทา่นั�น	แตด่ว้ยเหตจุำเปน็จงึไมม่กีารประชมุแบบ	onsite	
ต่อไปอีกหลายการประชุม	 แต่ถึึงกระนั�น	 ภาค	 3360	 ของเราก็ยังดำเนิน
นโยบายตามท่านประธานโรตารีสัากลในเรื�องของสัมาชิกภาพที�ว่า	 “each	
one	 bring	 one”	 โดยสัมาชิกโรตารีในโลกของเรามีอยู่	 1.2	 ล้านคน																	
เปา้หมายคือเพิ�มเป็น	1.3	ล้านคน	หลกัๆ	คือการเพิ�มสัมาชิกภาพ	10%	นั�นเอง	
ในภาค	3360	มีจำนวนสัมาชิกทั�งหมด	1,422	คน	เป้าหมายคือ	1,600	คน	
ถึึง	ณ์	ตอนนี�	คาดว่ามีจำนวนสัมาชิกประมาณ์	1,588	คนแล้วอย่างไม่เป็น
ทางการ	ทั�งนี�ก็ด้วยการที�ภาค	3360	มีสัโมสัรเกิดขึ��นใหม่	2	สัโมสัร	นั�นก็คือ	
เมื�อ	15	กันยายน	2564	ได้รับสัารตราตั�งสัโมสัรโรตารีนกยูงพะเยา	และเมื�อ	
17	ตุลาคม	2564	ไดร้บัสัารตราตั�งสัโมสัรโรตารีเชยีงใหม่นวรัฐ	และนอกจาก
สัโมสัรใหม่ที�เกิดขึ�นแล้ว	 เรายังเกิด	 Satellite	 Club	อีก	 2	 สัโมสัร	นั�นคือ	
แม่สัรวยเชียงรายและเชียงคำภูซึ่าง	 จากการก่อตั�งทั�งสัโมสัรโรตารีและ	

ผู้วภ.จิระยุที่ธิ ห์ิรัณยวัฒน์
ผู้้�ว่าการภาค 3360 ปีี 2564-65บัรรณาธิิการ ภาค 3360 โรตาร่สากล

D.3360



satellite	 club	 จึงทำให้เราได้จำนวนสัมาชิกภาพเพิ�มขึ�นดังกล่าว										
และขอยกย่องสัโมสัรโรตารีเชียงใหม่ถึิ�นไทยงามที�เพิ�มสัมาชิกสัุทธิได้
ถึงึ	29	คนเลยทเีดยีว	และคาดวา่อาจจะยงัสัามารถึเพิ�มสัมาชกิใหมไ่ด้
ต่อเนื�องไปอีกจนหมดปีิ	2564-65	ทั�งนี�การจะสัรุปสัมาชิกของสัโมสัร
นั�นต้องผิ่านเดือนมิถึุนายน	2565	 ไปก่อนเพื�อให้ทุกสัโมสัรได้อัพเดท
สัมาชิกภาพให้เสัร็จสัิ�น	เราถึึงจะสัรุปในสั่วนของภาค	3360	ได้อย่าง
แน่นอน
	 สั่วนของ	 service	 project	 ในปี	 2564-65	 ท่านเชคการ์				
เมหต์า	ประธานโรตารีสัากล	ใหน้โยบายว่า	“do	more	grow	more”	
ถึึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19	 ทำให้เป็นปีที�อึดอัดในการทำ
กิจกรรมบำเพ็ญ้ประโยชน์เพราะทำอะไรไม่ได้มาก	ซึ่ึ�งพบว่าที�ผิ่านมา
สัโมสัรต่างๆ	ก็ยังดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ไปได้ด้วยดี	มีการปรับเปลี�ยน
รูปแบบไปบ้าง	 ซึ่ึ�งดังที�กล่าวไว้เบื�องต้นคือ	 โครงการที�เป็น	 routine	
ของแต่ละสัโมสัร	 หรือเป็นโครงการที�นายกรุ่น	 117	 ได้คิดไว้ก่อนจะ
ขึ�นเป็นนายก	 โครงการส่ัวนใหญ้่ก็มักจะเกี�ยวกับโควิด-19	 เช่น	 การ
บริจาคเครื�องวัดออกซึ่ิเจน	การบริจาค	ATK	การบริจาคหน้ากากผิ้า
หรือหน้ากากอนามัย	 นอกจากนี�ก็ยังมีสัโมสัรอีกหลายสัโมสัรมี
โครงการที�สั่งผิลดีต่อชุมชนมากๆ	 ผิมขอยกตัวอย่าง	 สัโมสัรโรตารี									
ล้านนาเชียงใหม่	 ได้ทำ	 “โครงการน�ำดื�ม”	 แก่หมู่บ้านอรุโณ์ทัย														
ต.แม่มะ	ซึ่ึ�งมีผิู้ได้รับประโยชน์	เช่น	ชาวบ้าน	นักเรียน	จากโครงการ
นี�ถึึง	3,000-4,000	คนเลยทีเดียว	ตัวอย่างกิจกรรมอีกแห่งที�ผิมขอยก
ตวัอยา่ง	คอื	สัโมสัรโรตารลีำพนูรว่มกบัสัโมสัรโรตารหีรภิญุ้ชยั	ไดร้ว่ม
กันสัร้างศัาลาพักคอยให้ประชาชนที�มาใช้บริการศัาลากลางจังหวัด
ลำพูน	 ซึ่ึ�งถึือว่าเป็นโครงการที�ทำให้ชุมชนได้รู้จักโรตารีมากขึ�น	
นอกจากนี�	ขอยกตัวอย่างน่าชื�นชมของสัโมสัรโรตารีเชียงใหม่ถึิ�นไทย
งามที�ทำโครงการมากถึึง	15	โครงการ

	 ในชว่งเวลาที�ผ่ิานมา	สัว่นของ	global	grant	เราดำเนนิการ
ไป	20	กว่าโครงการในปทีี�ผิา่นมา	เชน่	“โครงการมอบเครื�องสัอ่งกลอ้ง
ผิา่นลำไสัใ้หญ้”่	ใหแ้กโ่รงพยาบาลคา่ยพชิยัดาบหกั	จ.อตุรดติถึ	์เปน็ตน้	
ผิมขอบคุณ์ในความตั�งใจของทุกสัโมสัรในภาค	3360	ของเราที�ไม่ว่า
จะเกดิเหตกุารณ์อ์ปุสัรรคอะไร	กย็งัตั�งใจทำโครงการบำเพญ็้ประโยชน์
ให้กับชุมชนมาโดยตลอด	
	 ในสั่วนของภาพลักษณ์์โรตารี	 ปีนี�เราได้จัดทำเสืั�อโปลิโอ
สัำหรับภาคของเราเพื�อรณ์รงค์ให้โรแทเรียนได้ใสั่ทำกิจกรรมในวัน
โปลโิอโลก	แสัดงใหเ้หน็ถึงึเปา้หมายของโรตารสีัากลที�จะทำใหโ้ปลโิอ
หมดไปจากโลกให้ได้	นอกจากนี�รายได้จากการจำหน่ายเสัื�อยังนำเข้า
มูลนิธิโปลิโอพลัสัของภาค	3360	อีกด้วย	
	 ในสัว่นของแคมเปญ้ภาพถึา่ยและวดีโิอ	People	of	Action	
กไ็ดร้บัความร่วมมือเปน็อย่างดจีากหลายๆ	สัโมสัรส่ังเขา้ประกวดเพื�อ
เปน็ตวัแทนของภาค	3360	ไปประกวดระดบัโซึ่น	ถึงึแมว้า่เราจะไมไ่ด้
รางวัลระดับโซึ่นก็ตาม	 แต่อย่างน้อยภาค	 3360	 ยังสันใจเรียนรู้และ
พฒันาการเผิยแพรก่จิกรรมตา่งๆ	ของโรตารผีิา่น	People	of	Action	
อย่างต่อเนื�อง	
	 ในสัว่นของ	My	Rotary	อาจจะยงัไมถ่ึงึเปา้หมายที�ตั�งไวน้กั	
เนื�องจากสัมาชิกสั่วนใหญ้่เป็นผู้ิที�ไม่ชำนาญ้ด้านไอที	 ก็ต้องหวังพึ�ง						
โรแทเรียนรุ่นใหม่ๆ	 มาเรียนรู้และช่วยเหลือสัมาชิกในสัโมสัรของตัว
เองให้ใช้	My	Rotary	เพิ�มขึ�น
	 ภารกิจหลกัของผิูว่้าการภาค	คือการเยี�ยมเยอืนสัโมสัรต่างๆ	
ทุกสัโมสัรในภาค	ทั�งนี�ก็เพื�อกระตุ้นสัโมสัร	แก้ไขปัญ้หาต่างๆ	รวมไป
ถึึงการรณ์รงค์บริจาคเข้ามูลนิธิ	 ที�ผิ่านมาผิมได้เข้าเยี�ยมสัโมสัรแบบ	
online	ไปทั�งหมด	14	สัโมสัร	และเขา้เยี�ยมสัโมสัรที�เหลอืแบบ	onsite		
ถึ้าถึามถึึงความรู้สัึกในการไปเยี�ยมสัโมสัรต่างๆ	 ในภาค	 ผิมว่าทุกคน
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D.3360
ผู้ลงานเด่น

คงรู้สัึกเหมือนกันคือเหนื�อยกับการเดินทาง	ผิมกับโรตารีแอนน์ขับรถึสั่วนตัวเดินทาง
ไปทุกๆ	 ที�กันสัองคน	 แต่สัิ�งที�ทำให้ความเหนื�อยนั�นหายไปอย่างเป็นปลิดทิ�งนั�นก็คือ	
การให้การต้อนรับอย่างดีจากสัโมสัรต่างๆ	 ที�ผิมเข้าไปเยี�ยม	 ผิมรู้สึักถึึงการให้เกียรติ
ผิมและโรตารีแอนน์เป็นอย่างมาก	การต้อนรับที�อบอุ่น	การพาไปรับประทานอาหาร
ดีๆ	 ผิมเก็บป้ายต้อนรับของทุกๆ	 สัโมสัรไว้เป็นที�ระลึก	 ว่าครั�งหนึ�งผิมได้เป็นผิู้ว่า									
การภาคมาเยี�ยมสัโมสัรเหล่านี�	 ผิมเห็นถึึงความเข้มแข็งของหลายๆ	 สัโมสัรที�มีความ
แตกต่างกันออกไป	 นั�นส่ังผิลต่อความยั�งยืนของสัโมสัรนั�นๆ	 ผิมได้ทราบถึึงหลายๆ	
ปญั้หา	อยา่งเช่น	สัโมสัรที�เพิ�งกอ่ตั�งใหม่ยงัไม่เขา้ใจถึงึเป้าหมายของภาคเท่าที�ควร	ผิม
ก็ได้ชี�แจงและช่วยแก้ไขปัญ้หาต่างๆ	ของสัโมสัรให้ผิ่านพ้นไปได้ด้วยดี	และสัิ�นสัุดการ
เยี�ยม	3	สัโมสัรสัุดท้ายในอุตรดิตถึ์บ้านของผิมเอง	
	 ผิมขอขอบคุณ์และมีความรู้สึักภาคภูมิใจในตัวนายกสัโมสัร	 รุ่น	 117	 เป็น
อย่างมาก	 เพราะด้วยการเป็นผิู้นำภาคภายใต้สัถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื�อ							
โควดิ-19	ตอ้งยอมรับวา่ค่อนขา้งยากลำบากในการทำกิจกรรมบำเพญ็้ประโยชน์	หรอื
แมแ้ตก่ารออกไปเยี�ยมเยยีนสัโมสัรตา่งๆ	ในภาค	แตด่ว้ยการวางแผินของนายกสัโมสัร
และสัโมสัรก็ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญ้ประโยชน์อย่างต่อเนื�อง	 ไม่เพียงแต่กิจกรรมที�
เป็นหลักทุกๆ	ปีของแต่ละสัโมสัร	แต่ยังมีกิจกรรมที�นายกรุ่น	117	ได้วางแผินก่อนจะ
ขึ�นเป็นนายกอยู่แล้วว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่ึ�งผิลสัำเร็จที�ได้ก็ตามเป้าหมาย
ที�ตั�งไว้ทุกประการ	และขอขอบคุณ์คณ์ะกรรมการภาค	3360	ตลอดจนถึึงผิู้ช่วยผิู้ว่า	
การภาคที�ให้ความช่วยเหลือสันับสันุนเป็นอย่างดี	ทำให้กิจกรรมต่างๆ	ของภาคผิ่าน
ไปได้ด้วยดีมาตลอด	 เวลาช่างผ่ิานไปอย่างรวดเร็ว	 ผิมจะเก็บความประทับใจนี�ไว้								
ตลอดไปขอบคุณ์ครับ



Activities กิจกรรม



เพิ�มผู้ลกระที่บั
ของเรา 

“โครงการดี 
เป็นตัวจุดชนวนให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”

บัที่สนที่นากับั ต้ซิ้ ต้ซิ้บัิระ 
(TUSU TUSUBIRA) 

แผ่นปฏิบัิตกิารโรตารี

42  พฤษภาคม-มิถุุนายน 2565

Rotary Centre Thailand
ศ้นย์โรตาร่ในปีระเที่ศไที่ย



คำ ถุาม: แผู้นปีฏิบััติการบัอกให์�เราเพิ�มผู้ลกระที่บัมากขึ�น เราควร
จะที่ำ อย่างไร?

ต้ซิ้: ขอเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า เม่�อล่กของคุณอย่่ในโรงเรียน      
มันง่ายมากที�คุณจะต่�นเต�นกับคะแนนหร่อผ่ลการสอบที�ดี เป็นความ
สำ เร็จในช่ั�วขณะนั้น แต่ในฐานะพ่อแม่แล�ว เราร่�ว่าเราต�องมองให�ไกล
ด�วย ล่กของเราจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหน? พวกเขาจะทำ อะไรให�แก่
โลกหลังจากที�เราจากไป?

ผ่ลกระทบที�แท�จริงค่อ ผ่ลสะท�อนที�ดีที�ได�เกินกว่างานที�เราทำ ใน
โครงการ และมันจะอย่่ถ่าวร หลังจากที�เราไม่อย่่ในเหตุการณ์นั้นแล�ว

คำ จำ กัดความของผ่ลกระทบนี้ ทำ ให�เราต�องคิดเร่�องการบำ เพ็ญ
ประโยช่น์ด�วยวิธีที�ต่างออกไป ไม่ใช่่สิ�งที�เรามอบให�กับชุ่มช่นนั้นจะ
สร�างความยั�งย่น แต่อย่่ที�ว่าโครงการนั้นจะช่่วยให�ชุ่มช่นสามารถ่
เป็นเจ�าของ และขับเคล่�อนการเปลี�ยนแปลงได�ด�วยตนเองหลังจาก
ที�เราไม่อย่่แล�วหร่อไม่ โครงการดีจึงเป็นตัวจุดช่นวนให�เกิดการ
เปลี�ยนแปลงที�ยั�งย่น

คำ ถุาม: เห์ตุใดการวัดผู้ลกระที่บัของเราจึงสำ คัญ
ต้ซิ้: เพ่�อว่าเราจะได�ฉลาดมากขึ้น เกี�ยวกับสิ�งที�เราจำ เป็นต�องเริ�ม
ทำ  สิ�งที�ต�องทำ ต่อไป และสิ�งต�องหยุดทำ  มันสำ คัญต่ออนาคต            
ขององค์กรของเรา หน่วยงานจัดหาเงินทุนรายใหญ่ ก็ต�องการ 
หลักฐานของผ่ลกระทบ คนหนุ่มสาวซึ�งเป็นอนาคตของโรตารีก็
เติบโตขึ้นพร�อมกับเรียกร�องให�สถ่าบันและองค์กรมีความรับผ่ิดช่อบ 
และความโปร่งใสมากขึ้น

คำ ถุาม: คุณเห์็นการเปีล่�ยนแปีลงอะไรบั�างในโรตาร่?

ต้ซิ้: ผ่มร่�สึกดีใจที�โรตารีกำ ลังจะกำ หนดวิธีการที�แน่นอนในการ
ประเมินและวัดผ่ล ด�วยวิธีนี้ เราทุกคนจะได�ข�อม่ลทุกอย่างเหม่อนกับ
ในการวางแผ่นโครงการและการกำ หนดผ่ลกระทบ

ผ่มยังเห็นอีกว่า มีการยอมรับความเสี�ยงมากขึ้น เงินทุนที�มีน�อยลง
จะส่งเสริมให�เกิดความกล�าที�จะเสี�ยงอย่างฉลาด และจะกระตุ�นให�ผ่่�คน
เรียนร่�จากข�อผ่ิดพลาดแทนที�จะกลัว

พบักับั ฟ้รานซิิส “ต้ซิ้” ต้ซิ้บัิระ 
หุ�นส่วนผ่่�ก่อตั้งบริษัทที�ปรึกษาด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่�อสาร ต่ซ่บิระเป็นสมาช่ิกของ
สโมสรโรตารีกัมปาลาเหน่อ ประเทศย่กันดา และ
ทำ หน�าที�ในคณะกรรมการวางแผ่นเช่ิงกลยุทธ์
ของโรตารี เม่�อมีการพัฒนาแผ่นปฏิิบัติการ

ของเรา เขาเป็นสมาช่ิกคนหนึ�งของที�
ปรึกษาด�านเทคนิคของม่ลนิธิ

โรตารีด�วย

เร่ยนร้�ว่าสโมสรของที่่านสามารถุที่ำอะไรได�บั�าง ได�ที่่� 
rotary.org/actionplan

มีการให�การสนับสนุนมากขึ้นแก่สโมสรเพ่�อมุ่งความพยายามไปใน
ประเด็นสำ คัญๆ ไม่กี�เร่�อง แทนที�จะทำ หลายโครงการมากจนเกินไป 
สโมสรจะเรียนร่�วิธีสร�างความเข�มแข็งให�แก่ชุ่มช่น และค�นหาสิ�งที�ผ่ม
เรียกว่า “จุดอ่อน”  ในด�านที�เป็นเป้าหมายของงานที�สามารถ่ทำ ให�
เกิดการเปลี�ยนแปลงได� แทนที�จะเริ�มด�วยการถ่ามว่า “ที�นี�ขาดแคลน
อะไร”

ผ่มร่�สึกต่�นเต�นกับโครงการใหม่ Programs of Scale ซึ�ง
โครงการประเภทนี้ มีกรอบเวลาทำ งานที�ยาวนานขึ้น และจำ เป็นต่อ
การสร�างความแตกต่างให�ถ่าวร  สิ�งสำ คัญที�สุดค่อ Programs 
of Scale นั้น จ่งใจให�สโมสรทำ งานร่วมกัน และยอมรับกันในการ
ทำ เช่่นนั้น หากคุณต�องการจัดหาแหล่งน้ำ สะอาด ทำ ไมคุณต�องให� 
50 สโมสรทำ  50 โครงการที�แตกต่างกัน เราเคยร่วมแรงร่วมใจ
กันต�านโปลิโอมาแล�ว เรามารวมกันแก�ปัญหาความท�าทายอ่�นๆ ที�โลก
ของเรากำ ลังเผ่ช่ิญอย่่กันเถ่ิด

คำ ถุาม: อะไรที่ำ ให์�คุณมองโลกในแง่ด่?

ต้ซิ้: งานของเราในการกำ จัดโรคโปลิโอได�พิส่จน์แล�วว่าเราเป็น
องค์กรที�สามารถ่สร�างผ่ลกระทบได�อย่างแท�จริงและยั�งย่น และผ่ม
ร่�สึกต่�นเต�นกับโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์รุ่นใหม่ ที�กำ ลังมีความ 
มุ่งมั�นในการแก�ปัญหาที�ถ่าวร เราสามารถ่ทำ ได� นอกจากนี้ ช่่�อของ
ผ่ม ต่ซ่บิระก็มีความหมายตรงตามตัวอักษรว่า “เรามีความหวัง”!



ผู้ลิการ์ตัดสินการ์แข่งขันชิงถ้้วิยร์างวิัลิ
ขอิงสโมสร์โร์ตาร์ีในปุร์ะเทุศไทุยปุี 2564-65 
1. ถ้้วิยกร์มพร์ะกำแพงเพชร์อิัคร์โยธิน 
ผูู้�ได�รับรางวีัลี 
“สัโมสัรโรตารีพระนารายณ์์ลพบุรี”	(3350)	จาก
การทำคะแนนการประชุม	เฉลี�ยรายเดือนได้สัูงสัุด
ตลอดทั�งปีคือ	92.08%	โดยสัโมสัรมีสัมาชิก	
43	คนและมีการประชุมเดือนละ	2	ครั�ง

2. ถ้้วิยกร์มหม่�นนร์าธิปุพงศ์ปุร์ะพันธ์ 
ผูู้�ได�รับรางวีัลี 
“สัโมสัรโรตารีหนองแขม”	(3350)	
จากการเพิ�มสัมาชิกสัุทธิ	32	คน	ซึ่ึ�งเป็นจำนวน			
สัูงที�สัุด

3. ถ้้วิยพร์ะยาศร์ีวิิสาร์วิาจา 
ผูู้�ได�รับรางวีัลี 
“สัโมสัรโรตารีนครปฐม”	(3330)	
สัำหรับสัโมสัรที�มีกิจกรรมในบริการใดบริการหนึ�ง
ที�ดีเด่นที�สัุดในรอบปี	2564-65	จากโครงการ	
“พัฒนาและเพิ�มศัักยภาพการให้บริการของศัูนย์
ไตเทียมโรงพยาบาลดอนตูม”	

   3330         2,411 (2,348)	            101 (101)            320	(572)              29 (32)

   3350         3,243 (3,041)	  121 (119)            297	(183)    28 (27)

  ภาค                โรแที่เร่ยน                 สโมสร                  โรที่าแรคที่์                 สโมสร                 

ตัวเลขโรตาร่ ข�อม่ล www.rotary.org 
ณ วันที� 1 มิถุ่นายน 2565 
(ในวงเล็บข�อม่ล ณ วันที� 1 กรกฎาคม 2564)

    ที่ั�ว่โลก         1,210,038              37,095   232,341    11,285

   3340          1,345 (1,352)             63 (63)              55	(55)                5 (5)

   3360          1,523 (1,422)   72 (70)                        384	(377)               13 (13)

   ร์วิม         8,522 (8,163)	  357 (353)            1,056	(1,187)    75 (77)

44  พฤษภาคม-มิถุุนายน 2565

สารประธานศ่นย์โรตารีในประเทศไทย

อผู้ภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
สัวัสัดีครับ	มิตรโรแทเรียนทุกท่าน
	 ในนามของประธานคณ์ะกรรมการบริหารศูันย์ในโรตารีประเทศัไทยปี	 2563-2565									
ขอเป็นตวัแทนของคณ์ะกรรมการและเจ้าหนา้ที�ศันูยโ์รตารีฯ	ทุกทา่น	สัรุปผิลงานที�พวกเราได้ทำมา
ตลอดระยะเวลา	2	ปีที�พวกเราได้ปฏิิบัติหน้าที�ร่วมกัน	โดยศัูนย์โรตารีฯ	ของเราเน้นการทำงานที�จะ
ช่วยสั่งเสัริมและอำนวยความสัะดวกในการดำเนินงานของสัโมสัรโรตารีและภาคโรตารีใน
ประเทศัไทย	กัมพชูา	สัปป.ลาว	เมียนมาร์และเวียดนาม	ซึ่ึ�งมสีัโมสัรที�อยูใ่นความดูแลถึงึ	357	สัโมสัร	
(สัโมสัรโรทาแรคท์อีก	75	สัโมสัร)	นอกเหนือจากการให้บริการแก่โรแทเรียนทุกท่านแล้ว	 เรายังมี
งานที�ให้ความสัำคัญ้อีก	4	ด้านได้แก่	1.	การประชาสััมพันธ์	2.	การแปลเอกสัาร	3.	งานห้องสัมุด
โรตารี	4.	นิตยสัารโรตารีประเทศัไทย	
	 ด้านการประชาสััมพันธ์มี	อผิภ.ทนงศัักดิ�	พงษ์ศัรี	เป็นประธานคณ์ะอนุกรรมการ	ได้เพิ�ม
ชอ่งทางการประชาสัมัพันธแ์บบออนไลน์	ในชอ่งทางใหม่ๆ	ที�จะเข้าถึงึบุคคลภายนอกได้มากขึ�นโดย
เฉพาะคนรุ่นใหม่	 และพบว่ามียอดการเข้าถึึงในแพลตฟัอร์มต่างๆ	 เป็นจำนวนมาก	 นับว่าประสับ
ความสัำเร็จเป็นอย่างดี	
	 ด้านการแปลเอกสัารมี	 อผิภ.นครินทร์	 รัตนกิจสัุนทร	 เป็นประธานคณ์ะอนุกรรมการ	
นอกจากจะแปลเอกสัารที�สัำคัญ้ต่างๆ	 แล้ว	 ยังได้จัดทำหนังสัือประมวลคำศััพท์สัำคัญ้ของโรตารี	
ฉบับปรับปรุงใหม่ขึ�น	 ทั�งแก้ไขคำแปลคำศััพท์เก่าๆ	 ให้ทันสัมัยและเพิ�มเติมคำศััพท์ใหม่ๆ	 นับว่ามี
ประโยชน์ต่อโรแทเรียนชาวไทยเป็นอย่างมาก	
	 การปรับปรุงห้องสัมุดโรตารีโดย	 อผิภ.อรอนงค์	 ศิัริพรมนัสั	 เป็นประธานฯ	 ได้มีการจัด
พื�นที�ของห้องสัมุดโรตารีที�ศัูนย์โรตารีฯใหม่	 โดยจัดวางของที�ระลึกต่าง	 ๆ	 ของท่านอดีตประธาน									
โรตารีสัากล	พิชัย	รัตตกุล	ให้เป็นระเบียบ	สัวยงาม	โดยมีแผินงานที�จะเปิดให้โรแทเรียนได้เข้าชม		
ในอนาคต	
	 และงานด้านนิตยสัารโรตารีโดย	 อน.วาณ์ิช	 โยธาวุธ	 บรรณ์าธิการนิตยสัารโรตารี
ประเทศัไทย	 นอกจากจะจัดพิมพ์นิตยสัารที�มีรูปเล่มสัวยงามน่าอ่านและมีเนื�อหาที�มีคุณ์ภาพแล้ว			
ยังได้ริเริ�มงานนิตยสัารโรตารีฉบับออนไลน์ที�สัามารถึเปิดอ่านผิ่านแอปพลิเคชั�น	 เป็นทางเลือกแก่						
โรแทเรียนและบุคคลทั�วไป	ซึ่ึ�งสัอดคล้องกับนโยบายของโรตารีสัากล	
	 ผิมขอแสัดงความชื�นชมประธานคณ์ะอนกุรรมการการและทมีงานทกุทา่น	คณ์ะกรรมการ
บรหิารศูันยฯ์	และคณ์ะกรรมการที�ปรกึษา	รวมทั�งเจ้าหน้าที�ศันูยโ์รตารีฯ	ทุกคน	ที�ไดร้ว่มแรงร่วมใจ	
ทำให้ศัูนย์โรตารีในประเทศัไทยสัร้างผิลงานได้อย่างมากมายตลอดระยะเวลา	 2	 ปีที�ผิ่านมา	 และ							
ขอขอบพระคุณ์ทุกท่านจากใจมา	ณ์	โอกาสันี�

    	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 																																																								(วิวัฒน์	ศัิริจางคพัฒนา)
	 																																							ผู้ิว่าการภาค	3360	โรตารีสัากล	ปี	2546-2547
	 																															ประธานคณ์ะกรรมการบริหารศัูนย์โรตารีฯ	ปี	2563-2565
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