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1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน
จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพใน
วิชาชีพของแต่ละบุคคล
3) ใช้้ทัักษะทางวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าผ่่านกิิจกรรมโรตารีี
เพื่่�อสนัับสนุุนส่่งเสริิมเยาวชน ช่่วยเหลืือผู้้�เดืือดร้้อน
ที่่�จำำ�เป็็นยิ่่�ง และปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คนใน
ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจากการ
คุุกคามใดๆ ในการประชุุมโรตารีี การจััดงานและ
การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ รายงานเหตุุน่่าสงสััยใดๆ ใน
การคุกคาม และช่วยท�ำให้ผู้รายงานมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่ถูกตอบโต้กลับ
ROTARIAN CODE OF CONDUCT
As a Rotarian, I will :
1) Act with integrity and high ethical standards
in my personal and professional life
2) Deal fairly with others and treat them and
their occupations with respect
3) Use my professional skills through Rotary to
mentor young people, help those with
special needs, and improve people’s quality
of life in my community and in the world
4) Avoid behaviour that reflects adversely on
Rotary or other Rotarians
5) Help maintain a harassment-free
environment in Rotary meetings, events, and
activities, report any suspected harassment,
and help ensure non-retaliation to those
individuals that report harassment

สารประธานโรตารีสากล
โฮลเกอร์์ คนััค พฤษภาคม ๒๕๖๔

		
ผมและซููซาน รัับอุุปถััมภ์์เยาวชนแลกเปลี่่�ยนมาอยู่่�ในบ้้านหลายคนติิดต่่อ
กัันมานานหลายปีี โปรแกรมนี้้�คืือจุุดเริ่่�มต้้นของผมในการเข้้ามาในโรตารีี และผมมีีความ
ฝัังใจในเรื่่�องนี้้�อย่่างจริิงจััง แต่่เมื่่�อโปรแกรมแลกเปลี่่�ยนของโรตารีีถููกเลื่่�อนไปเนื่่�องจาก
โควิิด-19 เพื่่�อความปลอดภััยของนัักเรีียนและครอบครััวที่่�เกี่่�ยวข้้อง เราจึึงรู้้�สึึกเสีียใจด้้วย
โดยเฉพาะสำำ�หรัับผู้้�ร่่วมโครงการนี้้� เพราะว่่าช่่วงเวลาของปีีแลกเปลี่่�ยนเหล่่านี้้�จะผ่่านเลย
ไปโดยไม่่หวนคืืนกลัับมาอีีก
ขณะที่่�เรามองไปข้้างหน้้าด้้วยความหวััง เราต้้องรู้้�สึึกขอบคุุณเจ้้าหน้้าที่่�เยาวชน
แลกเปลี่่�ยน ครอบครััวอุุปถััมภ์์และบรรดาอาสาสมััครที่่�ได้้เสีียสละทำำ�งานนี้้�ในปีีที่่�ผ่า่ นๆ มา
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าการแลกเปลี่่�ยนอย่่างจริิงจัังจะหวนคืืนกลัับมาในปีีหน้้า แต่่ว่า่ ยัังมีีความ
ไม่่แน่่นอนอีีกมาก เราจึึงเชิิญชวนให้้ภาคทั้้�งหลายร่่วมกัันเปิิดโอกาสให้้มีีการแลกเปลี่่�ยน
แบบเสมืือนจริิง เพื่่�อเป็็นวิิถีีทางติิดต่่อกัันกัับนัักเรีียน ครอบครััว และอาสาสมััครทั้้�งหลาย
	สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่สามารถร่่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่่�ยนโรตารีี โรตารีียัังเสนอโอกาส
ในโปรแกรมแลกเปลี่่�ยนของบริิการชนรุ่่�นใหม่่ (New Generations Service Exchange
– NGSE) เป็็นโปรแกรมของโรตารีีที่่�ได้้รัับการยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง กล่่าวคืือ เป็็นโอกาสที่่�ดีีเยี่่�ยมสำำ�หรัับคนวััย
หนุ่่�มสาวอายุุ 18 – 30 ปีี เข้้ามาร่่วมงานในบริิการชุุมชน ในฐานะบุุคคลหรืือมาในแบบกลุ่่�มและยัังได้้รับั ประสบการณ์์
ฝึึกงานอีีกด้้วย สิิมููไก มััตชาละกา โรทาแรคเทอร์์ชาวซิิมบัับเวซึ่่�งมาพัักอยู่่�กัับครอบครััวเราที่่�รััตซีีเบิิร์์กในช่่วงเวลา
แลกเปลี่่�ยนโครงการ NGSE เมื่่�อสามปีีที่่�แล้้ว เธอได้้มาแบ่่งปัันประสบการณ์์ของเธอ ดัังนี้้�
เมื่่�อฉัันยื่่�นใบสมััครในโปรแกรมแลกเปลี่่�ยนคนรุ่่�นใหม่่ ฉัันยัังไม่่ทราบว่่าที่่�ฉัันลงชื่่�อในใบสมััครคืือการยอมรัับ
ประสบการณ์์เปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตของฉััน โปรแกรมนี้้�ให้้โอกาสฉัันมากๆ สอนฉัันให้้เห็็นความสำำ�คััญของการผิิดหวััง
อย่่างรวดเร็็ว การเรีียนรู้้�ที่่�เร็็วยิ่่�งขึ้้�นและการเป็็นตััวของฉัันเอง
ประสบการณ์์ที่่�สำำ�คัญ
ั ยิ่่�งของฉัันเกิิดขึ้้น� บนโต๊๊ะอาหารค่ำำ�� ความอบอุ่่�นและความกรุุณาจากเจ้้าบ้้านทุุกบ้้าน
ที่่�ฉัันพัักอยู่่�ยัังก้้องกัังวานอยู่่�กัับฉััน ทุุกวัันนี้้� ฉัันต้้องใช้้เวลาหลายสััปดาห์์กว่่าจะเข้้าใจว่่าเหตุุใดคนแปลกหน้้าจะมา
ดููแลฉัันอย่่างดีีมากดุุจเดีียวกัับสมาชิิกในครอบครััวโรตารีีเหล่่านั้้�น ฉัันได้้รัับแรงใจจากบทเรีียนความสุุภาพถ่่อมตน
ที่่�ฉัันเรีียนจากผู้้�คนที่่�น่่าพิิศวงที่่�ฉัันพบทุุกคน ฉัันเริ่่�มเข้้าใจวััฒนธรรมใหม่่และยอมรัับว่่าสิ่่�งเดีียวที่่�แยกเราในฐานะ
บุุคคลผู้้�มีีประสบการณ์์และในหลายๆ ครั้้�ง คืือการใช้้ข้้อสมมุุติิฐานผิิดๆ ของตััวเราเอง
อาชีีพวิิศวกรของฉััน ทำำ�ให้้ฉัันไว้้ใจในความสามารถของฉัันเอง การได้้เห็็นองค์์กรอื่่�นจััดการปััญหาแล้้ว
ทำำ�ให้้ฉัันตระหนัักว่่าคนที่่�จะแก้้ไขปััญหาในประเทศของฉัันได้้ดีีที่่�สุุดคืือตััวฉัันเอง เมื่่�อฉัันจากประเทศเยอรมััน
ทางเหนืือกลัับไปบ้้านฉััน ฉัันปฏิิเสธการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งงานและขอลาออกไปเริ่่�มต้้นสร้้างธุุรกิิจครอบครััว เป็็น
การตััดสิินใจที่่�ก่่อนหน้้านั้้�น ฉัันคงไม่่กล้้า
	ฉัันรู้้�สึึกเป็็นหนี้้�บุุญคุุณบรรดาครอบครััวโรตารีี ฉัันไม่่แน่่ใจว่่าเพื่่�อนๆ ของฉััน บรรดาที่่�ปรึึกษาและหลาย
ครอบครััวที่่�ฉัันทิ้้�งไว้้เบื้้�องหลััง จะทราบหรืือเปล่่าว่่า พวกเขาได้้เปลี่่�ยนแปลงชีีวิติ ของฉัันอย่่างถาวรตลอดไป แต่่เวลา
นี้้� ฉัันหวัังว่่าทุุกคนคงทราบกัันแล้้ว
โปรแกรมบริิการแลกเปลี่่�ยนชนรุ่่�นใหม่่ ได้้เปลี่่�ยนชีีวิิตสิิมููไก และสามารถเปลี่่�ยนชีีวิิตท่่านด้้วย สมาชิิก
โรตารีีทุุกคนสามารถรัับประสบการณ์์บางอย่่างคล้้ายกัันได้้ทุุกเวลา ผมขอเชิิญชวนทุุกท่่านเข้้าไปร่่วมเดิินทางใน
สื่่�อออนไลน์์เดืือนนี้้�และเยี่่�ยมเยีียนสโมสรอื่่�นๆ ทางไลน์์ด้้วย ท่่านจะได้้พบกัับโรตารีีที่่�แตกต่่างกัันไปทั่่�วโลก อย่่างไร
ท่่านจะได้้พบบุุคคลที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�จะมาเป็็นเพื่่�อนใหม่่ของท่่าน
ขอให้้พวกเราสร้้างสายสััมพัันธ์์เหล่่านี้้�ทางออนไลน์์ แล้้วต่่อไปเมื่่�อถึึงเวลานั้้�น โปรดไปแลกเปลี่่�ยนกัันด้้วย
ตนเองกัับพวกเขาโดยใช้้โปรแกรมแลกเปลี่่�ยนมิิตรภาพโรตารีี ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมที่่�ดีีเยี่่�ยมอีีกโปรแกรมหนึ่่�งสำำ�หรัับ
สมาชิิกโรตารีีทุุกเพศทุุกวััย
ความสามารถของเราที่่�จะพบหน้้ากัันและกัันถููกจำำ�กััดในเวลานี้้� แต่่เราทราบดีีว่่า โรตารีีเปิิดแนวทาง
สร้้างโอกาส เสมอ ดัังนั้้�นถึึงเวลาแล้้วที่่�จะต้้องเตรีียมพร้้อม เพื่่�อว่่าเมื่่�อภััยโรคระบาดนี้้�ผ่่านพ้้นไปแล้้ว โปรแกรม
แลกเปลี่่�ยนของโรตารีีจะกลัับมาเข้้มแข็็งกว่่าเดิิม มาให้้บริิการแก่่โลกที่่�กำำ�ลัังต้้องการกลัับมาติิดต่่อกัันใหม่่
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ประธานโรตารีีสากล
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ในเดืือนมกราคม 2020 (พ.ศ.2563) เมื่่�อผมประกาศคติิพจน์์ประธาน
โรตารีีสากลว่่า โรตารีีเปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส และได้้พููดถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�โรตารีี
จำำ�เป็็นต้้องยอมรัับ พวกเราไม่่มีีใครคาดคิิดว่่าการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นจะมาถึึงเร็็วแค่่ไหน
แต่่ผมมีีความเชื่่�อมานาน เห็็นว่่าความท้้าทายเป็็นโอกาส ในปีีนี้้�เราได้้ใช้้โอกาสใหม่่ๆ
คิิดใหม่่ ว่่าโรตารีีจะเป็็นอะไรได้้บ้้าง หลายปีีที่่�ผ่่านมาเราได้้หารืือเพื่่�อหาวิิธีีที่่�จะทำำ�ให้้
โรตารีีมีคี วามยืืดหยุ่่�นและปรัับตััวโดยเราได้้ทดลองทำำ�สองสามครั้้ง� ในปีีนี้้พ� วกเราได้้ทดลอง
กัันทุุกคน–และก็็ประสบความสำำ�เร็็จ! ตอนนี้้�การประชุุมออนไลน์์ถือื เป็็นเรื่่�องธรรมดาโดยที่่�
สโมสรสามารถเชิิญแขกจากทั่่�วโลกเข้้าร่่วมประชุุมได้้
		ซููซานและผมชอบพบปะสมาชิิกครอบครััวโรตารีีจากทั่่�วโลก เราเสีียโอกาส
ที่่�จะได้้พบกัับพวกท่่านตััวเป็็นๆ ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา แต่่สำำ�หรัับผมมัันคืือหนทางใหม่่ในการ
สร้้างประสบการณ์์ให้้โรตารีี เราสามารถเดิินทางไปทั่่�วโลกในแบบเสมืือนจริิง ที่่�แน่่ๆ ผม
สามารถพบกัับพวกท่่านได้้หลายพัันคนมากกว่่าที่่�ผมทำำ�ได้้เมื่่�อก่่อน ผมไม่่ต้้องก้้าวเท้้า
เข้้าไปทำำ�งานในฐานะประธานที่่�สำำ�นัักงานในอีีฟเวนสตััน แต่่เราพบวิิธีีใหม่่ๆ ในการทำำ�ให้้
งานสำำ�เร็็จได้้ในขณะที่่�ลดค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางด้้วย
	นี่่�คืือโรตารีีที่่�เราประสบในปีี 2020-21 (พ.ศ.2563-64) ทั้้�งคล่่องแคล่่วว่่องไว ปรัับตััวได้้และสร้้างสรรค์์ ก้้าวไปแบบ
ไม่่ย้้อนกลัับไปในแบบที่่�เคยเป็็นก่่อนการแพร่่ระบาดของโรค เราจะต้้องก้้าวไปข้้างหน้้า ต้้องประยุุกต์์ใช้้สิ่่�งที่่�เราได้้เรีียนรู้้�เพื่่�อ
นำำ�เสนอประสบการณ์์และโอกาสใหม่่ๆ ให้้กัับสมาชิิกของเรา เช่่น ใช้้การเข้้าประชุุมทางออนไลน์์เป็็นทางเลืือก
เราจำำ�เป็็นต้้องมีีโรตารีีที่่�อายุุน้้อยและมีีความหลากหลายมากขึ้้�นในทุุกระดัับเพื่่�อให้้สโมสรของเราเข้้มแข็็ง ความ
หลากหลายมีีความหมายแตกต่่างกัันในแต่่ละภููมิิภาค แต่่ผมอยากสนัับสนุุนให้้คุุณต้้อนรัับผู้้�คนจากทุุกภููมิิหลััง อีีกวิิธีีหนึ่่�งที่่�เรา
ทุุกคนสามารถทำำ�ได้้คืือการเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�หญิิง และขยายบทบาทของพวกเธอออกไปในทุุกๆ ที่่�
ผมดีีใจที่่�ตอนนี้้�หลายคนมองว่่าสโมสรโรตารีีและโรทาแรคท์์มีีความเท่่าเทีียมกััน ขอให้้พวกเราทำำ�ต่่อไปในทิิศทางนี้้�
โดยเชิิญสโมสรโรทาแรคท์์มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของทุุกๆ เรื่่�องที่่�เราทำำ� อย่่าเสีียโอกาสในการเข้้าถึึงผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ แต่่จงเป็็นพัันธมิิตรกัับ
โรทาแรคท์์และลงทุุนในแนวทางใหม่่ๆ
ผมภููมิิใจมากกัับงานที่่�โรตารีีทำำ�เพื่่�อต่่อสู้้�กัับโควิิด-19 โดยการสนัับสนุุนรณรงค์์การฉีีดวััคซีีน ให้้มีีการแจกจ่่ายวััคซีีน
อย่่างเป็็นธรรมและต่่อสู้้�กัับข้้อมููลที่่�ผิิดๆ แต่่เราก็็ยังั ต้้องทำำ�ทุกุ อย่่างที่่�ทำำ�ได้้ต่อ่ ไปเพื่่�อยุุติโิ รคโปลิิโอ และตอนนี้้�เรามีีโอกาสทำำ�งาน
ในเรื่่�องใหม่่ที่่�มุ่่�งเน้้น นั่่�นคืือ สิ่่�งแวดล้้อม
โลกในปััจจุุบัันแตกต่่างไปจากที่่�ผมประกาศครั้้�งแรกว่่า โรตารีีเปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส ในปีีนี้้�พวกเราทุุกคนสามารถ
ที่่�จะภาคภููมิิใจกัับสิ่่�งใหม่่ๆ ที่่�โรตารีีเป็็น ขอให้้เราเดิินต่่อไปบนเส้้นทางนี้้� จงดููแลสโมสรและเพื่่�อนๆ ของเราในสโมสรตลอดเวลา
สิ่่�งเหล่่านี้้�มีค่ี ่า และทำำ�ให้้โรตารีีมีชีี ีวิิตชีีวาและเจริิญรุ่่�งเรืือง
	ซููซานและผมรู้้�สึึกขอบคุุณสำำ�หรัับทุุกโอกาสที่่�ได้้รัับใช้้องค์์กรในช่่วงปีีพิิเศษนี้้� ซึ่่�งเป็็นปีีแห่่งการค้้นหาความหมายใหม่่
ในการบริิการเหนืือตน เรามองว่่าโรตารีีเป็็นชุุมชนหนึ่่�งของผู้้�คนที่่�ใช้้ชีีวิิตทำำ�ความดีีด้้วยการลงมืือปฏิิบััติิ ในช่่วงเวลาพิิเศษนี้้�
ไม่่ต้้องสงสััยเลยว่่าเราต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิการมากขึ้้�น นี่่�เป็็นโอกาสของเราที่่�จะแสดงให้้โลกเห็็นว่่า การบริิการเหนืือ
ตนมีีความหมายอย่่างไรกัับโรแทเรีียน
โอกาสมีีมากมายรอเราอยู่่�ซึ่่�งจะช่่วยให้้เราเปลี่่�ยนโลก เรามาใช้้โอกาสเหล่่านั้้�นด้้วยกััน และเตรีียมพร้้อมที่่�จะเปิิด
ประตููเพื่่�อสู่่�ความสำำ�เร็็จในสิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่กว่่า และเมื่่�อเราเปิิดประตููเหล่่านี้้�ไปสู่่�แนวคิิดใหม่่ๆ ความคิิดและใจของเราก็็จะเปิิด
เช่่นกััน จงจำำ�ไว้้ว่่า ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เราทำำ�ในโรตารีี จะเปิิดโอกาสใหม่่ให้้กัับใครบางคน ณ ที่่�ใดที่่�หนึ่่�ง
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โฮลเกอร์์ คนััค
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานทรัสตี
เค. อาร์์ ราวิินดรััน พฤษภาคม ๒๕๖๔

สมาชิิกโรตารีีกำำ�ลัังบัันทึึกอนาคตโรตารีี
ภาพยนตร์์คลาสสิิกเรื่่�อง ลอเรนซ์์แห่่งอาราเบีีย ปีีเตอร์์ โอทููล นำำ�แสดงเป็็น ทีี.อีี.ลอเรนซ์์
นัักศึึกษาชาวอัังกฤษ นายทหารและนัักประพัันธ์์ ไปช่่วยชนเผ่่าอาหรัับสู้้�เพื่่�อเอกราชจากจัักรวรรดิิ
ออตโตมาน
ลอเรนซ์์ นำำ�กลุ่่�มนัักรบเบดููอิิน บุุกฝ่่าทะเลทรายเพื่่�อไปโจมตีีเมืืองท่่าอะกาบาของจัักรวรรดิิ
ออตโตมานแบบไม่่ทัันให้้ตั้้�งตััว เมื่่�อพวกเขาไปถึึงขอบทะเลทรายแล้้วพบว่่า กาซิิม ทหารคนหนึ่่�ง
พลััดตกจากหลัังอููฐในช่่วงกลางคืืน เมื่่�อถึึงเวลาเช้้าตรู่่�หััวหน้้าชนเผ่่า เชอริิฟ อาลีี ซึ่่�งนำำ�แสดงโดยดารา
ชื่่�อดััง โอมาร์์ ชารีีฟ ได้้แนะนำำ�ลอเรนซ์์ว่่า การย้้อนกลัับไปค้้นหาย่่อมไร้้ประโยชน์์เพราะกาซิิมน่่าจะ
เสีียชีีวิิตจากพายุุทรายและความร้้อนไปแล้้ว ทหารคนหนึ่่�งบอกเขาว่่า “เวลาของกาซิิมมาถึึงแล้้ว
มัันถููกบัันทึึกไว้้แล้้ว”
แต่่ลอเรนซ์์ย้้อนกลัับไปค้้นหาและพบว่่ากาซิิมยัังดิ้้�นรนอยู่่�ในแนวสัันทราย ยัังไม่่เสีียชีีวิิต
เมื่่�อกลัับไปถึึงค่่ายแล้้ว อาลีีนำำ�น้ำำ��ดื่่�มมาให้้ลอแรนซ์์ ก่่อนที่่�จะดื่่�ม ลอเรนซ์์หัันมามองอาลีีแล้้วกล่่าวว่่า
“เรายัังไม่่ได้้เขีียนอะไรนะ”
ฉากภาพยนตร์์ที่่�น่่าจดจำำ�นี้้� มีีความหมายมากกว่่าคำำ�พููดที่่�นำำ�มาอ้้างถึึง มัันคืือตััวแทนการ
มองโลกที่่�ท้้าทายโชคชะตาแทนที่่�จะปล่่อยให้้เป็็นไปตามยถากรรม ว่่าเราต้้องยอมรัับผลกรรมที่่�
ออกมาเพราะเป็็นวิิถีีทางที่่�มัันเคยเป็็นมาเสมอ แต่่ทว่่า ลอเรนซ์์กลัับพููดว่่า “ไม่่ใช่่ ประวััติิศาสตร์์ยััง
มิิได้้เขีียนไว้้”
เช่่นเดีียวกัันกัับมููลนิิธิิโรตารีี ที่่�เรายัังมิิได้้ผ่่านพ้้นพายุุทรายของมหัันตภััยโควิิด-19 และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากมััน เรายัังต้้องทำำ�งานกัันเพื่่�อสร้้างความตระหนััก จััดส่่งเครื่่�องป้้องกัันตััว
ส่่วนบุุคคลที่่�สำำ�คััญและจััดการสนัับสนุุนบุุคลากรที่่�ทำำ�งานระดัับแนวหน้้าทั้้�งหลาย
ขณะที่่�กำำ�ลังั ยืืนเคีียงข้้างหุ้้�นส่่วนขจััดโปลิิโอของเรา เรายัังไม่่ทราบว่่าเมื่่�อใดเราจะได้้ประกาศ
เป็็นครั้้�งที่่�สองในประวััติิศาสตร์์ว่่า เชื้้�อโรคร้้ายถููกกวาดล้้างหมดไปจากโลก แต่่เราทราบว่่า จาก
การทำำ�งานที่่�ยืืนหยััดมั่่�นคงตลอดหลายปีีที่่�ผ่่านมา จุุดจบของเรื่่�องนี้้�จะได้้จารึึกไว้้ในเวลาอีีกไม่่นาน
ขอขอบคุุณสำำ�หรัับการบริิจาคเงิินจำำ�นวน 15.5 ล้้านเหรีียญสหรััฐจากมููลนิิธิิออตโตและ
ฟรัันวอลเตอร์์ เรากำำ�ลัังเพิ่่�มหน้้าประวััติิศาสตร์์บทใหม่่ในเรื่่�องการขยายศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี—กำำ�ลััง
จััดทำำ�แผนก่่อตั้้�งศููนย์์สัันติิภาพ (แบบประกาศณีียบััตร) ในตะวัันออกกลางหรืือแอฟริิกาเหนืืออีีก
หนึ่่�งศููนย์์
โรตารีีกำำ�ลัังจััดโครงการที่่�มีีคุุณค่่ามากมายหลายอย่่าง ที่่�อาจเป็็นเรื่่�องที่่�สร้้างแรงใจสำำ�หรัับ
ผมได้้มากกว่่าเรื่่�องของลอเรนซ์์แห่่งอารเบีีย เรายัังไม่่ทราบชื่่�อของทารกที่่�กำำ�ลัังรอดชีีวิิตจากทุุน
ช่่วยเหลืือมารดาและบุุตรของโรตารีี หรืือชื่่�อเด็็กหญิิงที่่�กำำ�ลัังเรีียนอ่่านหนัังสืือจากการสนัับสนุุน
ของเรา เมื่่�อใดที่่�ทุุนเหล่่านี้้�จะเริ่่�มต้้น และเมื่่�อใดที่่�ภาคของท่่านหรืือตััวท่่านเองจะมาเกี่่�ยวข้้องโดยตรง?
เวลานี้้�ยัังไม่่มีีอะไรบัันทึึกไว้้ แต่่พวกเราจะบัันทึึกเอง
เค. อาร์ ราวินดรัน
ประธานทรัสตี

สารประธานทรัสตี
เค. อาร์์ ราวิินดรััน มิิถุุนายน ๒๕๖๔

ถึึงเวลามองไปข้้างหน้้า
“ข้้าพเจ้้าไม่่กลััวอนาคต” วิินสตััน เชอร์์ชิลิ ล์์ ครั้้ง� หนึ่่�งเคยกล่่าวไว้้ “ให้้เราก้้าวไปสู่่�ความลี้้ลั� บั
ของมััน ฉีีกม่่านที่่�ซ่่อนมัันไว้้จากสายตาของเรา และก้้าวต่่อไปด้้วยความเชื่่�อมั่่�นและกล้้าหาญ”
เชอร์์ชิิลล์์ใช้้วลีี “เราจะก้้าวไปข้้างหน้้าด้้วยกััน” ในสุุนทรพจน์์บางบทที่่�โด่่งดัังที่่�สุุดของเขา
เขาไม่่มีีทางเลืือกอื่่�นนอกจากมองไปข้้างหน้้า เมื่่�อเขาต้้องนำำ�พาประเทศที่่�บอบช้ำำ��จากสงครามด้้วย
ความกล้้าหาญ
คนแต่่ละรุ่่�นจะเผชิิญกัับความท้้าทายต่่างๆ ของตััวเองสืืบทอดกััน พวกเราก็็กำำ�ลัังมีีชีีวิิตที่่�
ต้้องผ่่านความท้้าทายของเรา เราไม่่เคยหยุุดนิ่่�งเมื่่�อต้้องเผชิิญกัับมััน ในปีีที่่�ผู้้�คนไม่่สามารถมาพบปะ
กััน ครอบครััวต้้องอยู่่�อย่่างเก็็บตััวและธุุรกิิจต้้องดิ้้�นรนเพื่่�อให้้อยู่่�รอด แต่่เราก็็ยัังสามารถที่่�จะก้้าวต่่อ
ไปข้้างหน้้าด้้วยกัันในหลายๆ ทาง สโมสรและภาคต่่างๆ ได้้นำำ�วิิธีีการแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์มาสู่่�
ชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรคโดยผ่่านทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิิโรตารีี และนัับตั้้�งแต่่
เดืือนมีีนาคม 2020 (พ.ศ.2563) เป็็นต้้นมา มููลนิิธิิได้้มอบเงิินช่่วยเหลืือกว่่า 34 ล้้านดอลลาร์์สำ�ำ หรัับ
โครงการที่่�เกี่่�ยวกัับโควิิด-19
ความต้้องการที่่�จะใช้้ทุุนสนัับสนุุนระดัับโลก (Global Grants) ของมููลนิิธิมีิ ีสููงมากและได้้
รัับความนิิยมมากจนเราต้้องปรัับเปลี่่�ยนนโยบายการให้้ทุุนใหม่่ซึ่่�งจะเริ่่�มใช้้ในวัันที่่� 1 กรกฎาคม โดย
พยายามอย่่างยิ่่�งยวดที่่�จะสร้้างสมดุุลของความต้้องการกัับทรััพยากร เพื่่�อให้้ภาคต่่างๆ สามารถมีี
ส่่วนร่่วมมากขึ้้�น
ในปีีนี้้� มููลนิิธิิโรตารีีกล้้าที่่�จะก้้าวไปข้้างหน้้าด้้วยการเปิิดพื้้�นที่่�ใหม่่ ได้้แก่่ การขยายขอบเขต
การเข้้าถึึงสิ่่�งแวดล้้อม โดยยอมรัับว่่ามัันเป็็นหนึ่่�งเรื่่�องที่่�มุ่่�งเน้้น และการมอบทุุนโปรแกรมขนาดใหญ่่
(Programs of Scale) เป็็นครั้้ง� แรกให้้กับั โครงการที่่�นำำ�โดยโรแทเรีียนซึ่่�งมีีเป้้าหมายเพื่่�อลดโรคมาลาเรีีย
ให้้กัับชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างรุุนแรงในแซมเบีีย
แม้้ว่่ากิิจกรรมการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโปลิิโอของเราต้้องหยุุดชั่่�วคราวเป็็นเวลาสองสาม
เดืือนในปีี 2020 (พ.ศ.2563) เนื่่�องจากมีีการระบาดของโรค แต่่กิิจกรรมนี้้�ก็็เริ่่�มกลัับมาดำำ�เนิินการ
ใหม่่ในช่่วงกลางปีี ซึ่่�งในที่่�สุุดเราก็็สามารถเฉลิิมฉลองการก้้าวไปข้้างหน้้าของการเดิินทางร่่วมกัันสู่่�โลก
ที่่�ปลอดโรคโปลิิโอ ดัังคำำ�ประกาศขององค์์การอนามััยโลก (WHO) ว่่าบััดนี้้�ภููมิิภาคแอฟริิกาได้้ปลอด
จากโรคโปลิิโอไวรััสแล้้ว
พร้อมทั้งมูลนิธิอ็อตโตและฟรานวอลเตอร์ได้ลงนามในข้อตกลงกับเราในการสนับสนุนทุน
เพื่อจัดตั้งศูนย์สันติภาพโรตารีในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออย่างเต็มที่ การพัฒนา
ที่น่ายินดีนี้เปิดโอกาสให้โรตารีสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับพื้นที่ที่สันติภาพอันยั่งยืนเกิดขึ้นได้
ยากมาก
ความสำำ� เร็็ จ ของเราเป็็ น เครื่่� อ งเตืื อ นใจว่่ า โรตารีี เ ป็็ น พลัั ง ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ เช่่ น นี้้� ต ลอดไปใน
ทุุกๆ ที่่� และท่่านคืือเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้เราไม่่หยุุดที่่�จะทำำ� ในขณะที่่�เขีียนอยู่่�นี้้�เราระดมทุุนได้้มากกว่่า
282 ล้้านดอลลาร์์ทำำ�ให้้เราสามารถบรรลุุเป้้าหมายของการระดมทุุน 410 ล้้านดอลลาร์์ ผลงานที่่�ยอด
เยี่่�ยมที่่�เราได้้ทำำ�ในปีีนี้้� และงานที่่�เราจะทำำ�ในปีีหน้้าและในอีีกหลายปีีข้้างหน้้า ล้้วนต้้องขอบคุุณการ
สนัับสนุุนของท่่าน ในนามของคณะกรรมการมููลนิิธิิโรตารีี ผมขอขอบคุุณท่่านจากก้้นบึ้้�งของหััวใจที่่�
ทำำ�ให้้มููลนิิธิิซึ่่�งเป็็นของขวััญที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดชิ้้�นหนึ่่�งของเราที่่�มีีต่่อโลกมีีความเจริิญรุ่่�งเรืือง
เค. อาร์ ราวินดรัน
ประธานทรัสตี
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ผู้้�แปลสารเดืือนพฤษภาคม : อน.พิิเชษฐ์์ รุุจิรัิ ัตน์์ สโมสรโรตารีีราชบุุรีี
ผู้้�แปลสารเดืือนมิิถุุนายน : อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิิช โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย

มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านครัับ
“ไม่่มีีใครถ่่ายให้้ก็็ไม่่เป็็นไร ถ่่ายเองก็็ได้้!”

เชื่่� อ ว่่ า หลายคนคงเคยคิิ ด
แบบนี้้� ก่่อนจะยกโทรศััพท์์มืือ
ถืือขึ้้�นมา เปิิดกล้้องหน้้า แล้้ว
ถ่่ายรููปตััวเองอย่่างรู้้�มุุม
	คำำ�ว่่ า Selfie ได้้ ถูู ก
บััญญััติิให้้เป็็น ‘Word of the
Year’ โดย Oxford English
Dictionary ในปีี 2013 จากวิิกิิพีีเดีีย สารานุุกรมเสรีี
เซลฟีี (อัังกฤษ: Selfie) เป็็นการถ่่ายภาพตััวเองแบบหนึ่่�ง
เป็็ น คำำ�นิิ ย มซึ่่� ง หมายถึึงการถ่่ า ยรูู ปตัั ว เองด้้ ว ยกล้้ อ งดิิ จิิ ทัั ล
หรืือกล้้ อ งโทรศัั พ ท์์ มืื อ ถืื อ อาจถ่่ า ยด้้ ว ยมืื อ หรืือใช้้ ไ ม้้ เซลฟีี แล้้ ว
เผยแพร่่ลงบนบริิการเครืือข่่ายสัังคม เช่่น เฟซบุ๊๊�ก อิินสตาแกรม และ
ทวิิตเตอร์์ ภาพถ่่ายเซลฟีีมัักดููดีีเกิินจริิงและดููไม่่เป็็นทางการ ภาพถ่่าย
เซลฟีีมักั ถ่่ายจากการถือื กล้้องและยื่่น� แขนไปจนสุุด หรืือยื่่น� ไปทางกระจก
มากกว่่าการใช้้อุุปกรณ์์เซลฟ์์ไทม์์เมอร์์บางทีีอาจมีีการใช้้ไม้้เซลฟีีเพื่่�อ
มุุมมองที่่�กว้้างขึ้้�น

	ทว่่าความจริิง คำำ�นี้้�ถููกใช้้ครั้้�งแรกในเดืือนกัันยายน
ปีี 2002 โดยหนุ่่�มออสเตรเลีียที่่�เพิ่่�งเมามา
จากปาร์์ตี้้�วัันเกิิดเพื่่�อน เขาถ่่ายรููป
แผลปากแตกที่่�เย็็บไหมอยู่่� และตั้้�ง
กระทู้้�ขอคำำ�แนะนำำ�ว่า่ จะทำำ�อย่่างไร
กัับแผลนี่่�ดีี โดยเขาเขีียนอธิิบายว่่า
“I had a hole about 1 cm long right
through my bottom lip. And sorry about the focus,
it was a selfie.”
เซลฟี่น้ัน มีความส�ำคัญกับความคิดเรื่องของตัว
ตนอย่างมาก พิจารณาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษของค�ำว่า
เซลฟี่ นั้นก็มาจากค�ำว่า เซลฟ์ (self) ที่แปลว่า ตัวเอง ค�ำว่า
ตัวเองนี้อาจสื่อถึงความหมายเกี่ยวกับตนเองในหลายระดับ
ทั้งความภูมิใจในตัวเอง (Self-esteem) และตัวตนในอุดมคติ
(Ideal Self) เป็นต้น
เซลฟี่ นอกจากจะเป็นการถ่ายรูปด้วยตัวเองแล้ว
ยังมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นการแบ่งปันตัวตนในอุดมคติ
หรือสิ่งที่บุคคลคนหนึ่งอยากเป็นมากที่สุด หรือช่วงเวลาที่มี
ความสุขกับคนในกลุ่มสังคมของเรา หรือกลุ่มอ้างอิงของเรา
แวดวงคนที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน
		
			
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
			
อน.วาณิช โยธาวุธ
บรรณาธิ
การบริหาร
รางวัลชมเชย:

แกะรอย 180 ปีี ถ่่าย
Selfie

วิิเคราะห์์ ‘เซลฟี่่�’ ผ่่านมุุมมองประวััติิศาสตร์์
เทคโนโลยีี และจิิตวิิทยา

ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):  
คุณลุค สแตนโก (LUKE STANGO)
สโมสรโรตารีแจ็กสัน, มลรัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองฮาวาน่า (HAVANA) ประเทศคิวบา
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON):
เป็นภาพถ่ายบุคคลครึ่งตัวแบบคลาสสิคของผู้หญิงคาบซิการ์ ช่างภาพ
สามารถใช้สีสันสดใสเป็นองค์ประกอบและสร้างจุดสนใจให้ภาพได้เป็น
อย่างดี ทั้งยังกระตุ้นความอยากรู้เรื่องราวของผู้หญิงในภาพ

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

2021 PHOTO AWARDS

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณลูค่า เวนทูรี่ (LUCA VENTURI)
สโมสรโรตารี เซียน่าตะวันออก ประเทศอิตาลี
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองเซียน่า (SIENA) ประเทศอิตาลี
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ชอบแนวคิดที่ใช้
อิทธิพลของงานกราฟฟิคกับภาพถ่าย ภาพถ่ายขาวดำ�
ที่มีการไล่โทนสีด้วยความเข้มที่แตกต่างกัน ดึงดูดให้เรา
ได้นั่งลงพิเคราะห์อย่างละเอียด และยังเป็นการบันทึก
หน้าประวัติศาสตร์ ด้วยภาพถ่ายในช่วงเวลาของโรคร้าย
ระบาด ดูได้จากรูปของเด็กที่ขี่จักรยานพร้อมสวมมาสก์
บนท้องถนนที่ว่างเปล่า
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นิตยสารรายสองเดือน
ปีีที่่� 37 ฉบัับที่่� 194
พฤษภาคม-มิิถุุนายน ๒๕๖๔
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คณะกรรมการที่่�ปรึึกษา
อผภ.วิิวััฒน์์ ศิิริิจางคพััฒนา (3360)
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ผวภ.วิิมล คชิินทัักษ (3340)
ผวภ.สมศรีี เมฆธน (3350)
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ภาค 3360 อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์
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สนเทศโรตารี

ชำำนาญ จัันทร์์เรืือง ผู้้ป� ระสานงานประจำำประเทศไทย
กลุ่่�มปฏิิบััติิการโรตารีี เพื่่�อการต่่อต้้านการเป็็นทาส

โรตารีี กัับการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์

     การค้้ามนุุษย์์ (Human Trafficking) นัับว่่า
เป็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับสัังคมโลก เนื่่�องจากการ
ค้้ามนุุษย์์ถืือเป็็นการกระทำำ�ที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�สัังคมโลกให้้ความสำำ�คััญ การค้้ามนุุษย์์
ถืือว่่าเป็็นอาชญากรรมระหว่่างประเทศ อีีกทั้้�งยััง
ลดทอนศัักดิ์์�ศรีีและคุุณค่่าความเป็็นมนุุษย์์ และยััง
เป็็ น ต้้ น เหตุุ นำำ� ไปสู่่�ปัั ญ หาอื่่�นๆ อีี ก เช่่ น ปัั ญ หา
ยาเสพติิด การลัักลอบเข้้าเมืือง การค้้าประเวณีี ฯลฯ
	พิิ ธีี ส า ร P a l e r m o ห รืื อ อ นุุ สัั ญ ญ า
สหประชาชาติิเพื่่�อต่่อต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิ ปีี 2543 ได้้ให้้ความหมายว่่า
การค้้ามนุุษย์์ หมายถึึงการจััดหา ขนส่่ง โยกย้้าย ให้้ที่่�พัักพิิง หรืือรัับบุุคคล
ด้้วยการขู่่� หรืือใช้้กำำ�ลัังหรืือรููปแบบอื่่�นๆ ของการบัังคัับ การลัักพา ฉ้้อฉล
หลอกลวงหรืือใช้้อำำ�นาจในทางที่่�ผิิดหรืือทำำ�ให้้ได้้รัับบาดเจ็็บ การให้้หรืือรัับเงิิน
หรืือผลประโยชน์์ต่อ่ บุุคคลที่่�ทำำ�การควบคุุมผู้้�อื่่�น เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์แก่่ตน ซึ่่�ง
หมายรวมถึึงการแสวงหาประโยชน์์จากผู้้�อื่่�นในการเป็็นโสเภณีี หรืือรููปแบบอื่่�น
ของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ แรงงานหรืือการบริิการที่่�ถููกบัังคัับเป็็นทาส
หรืือการอื่่�นใดที่่�คล้้ายกัับการเป็็นทาสหรืือการเคลื่่�อนย้้ายอวััยวะใดๆ ของร่่างกาย
ฯลฯ
รููปแบบของการค้้ามนุุษย์์
1.การค้้าบริิการทางเพศ โดยเหยื่่�ออาจอยู่่�ในภาวะจำำ�ยอมหรืือถููกขู่่�เข็็ญ
ให้้ขายบริิการทางเพศ
2.การใช้้แรงงานเยี่่�ยงทาส เช่่น ในสวน ฟาร์์ม บ้้าน โรงงาน เรืือประมง
ฯลฯ โดยต้้องทำำ�งานอย่่างหนััก ไม่่ได้้รัับการพัักผ่่อนและถููกทารุุณกรรม
3.การค้้าอวััยวะที่่�ผิิดกฎหมาย หมายถึึง การสรรหา การโอนย้้าย
การพามาหรืือส่่งไปยัังที่่�ใดของอวััยวะของคนที่่�มีีชีวิี ติ หรืืออวััยวะของคนที่่�ตายแล้้ว
โดยการข่่มขู่่� การใช้้กำำ�ลัังหรืือการบีีบบัังคัับ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสวงหา
ประโยชน์์โดยการตััดอวััยวะเพื่่�อไปใช้้ในการปลููกถ่่าย
4.การบัังคัับแต่่งงาน หมายความถึึงการมีีนายหน้้าสืืบหาคนที่่�มา
แต่่งงานกัันโดยไม่่รู้้�จัักกััน หลัังจากแต่่งงานไปแล้้วก็็ตกอยู่่�ในสภาวะของการ
เป็็นทาส เลวร้้ายที่่�สุุดคืือการถููกบัังคัับให้้ขายบริิการทางเพศ
5.การบัังคัับให้้เป็็นขอทาน โดยมีีนายหน้้าติิดต่่อพาเด็็ก คนชรา
คนพิิการ ออกจากบ้้านเกิิดไปขอทานในเมืืองใหญ่่ทั้้�งในและต่่างประเทศ
6.การบัังคัับให้้ทำำ�สิ่่�งที่่�ผิิดกฎหมาย ซึ่่�งเหยื่่�อที่่�พบมัักจะเป็็นเด็็กที่่�
ถููกบัังคัับให้้เป็็นเครื่่�องมืือในการส่่งยาเสพติิดให้้แก่่ผู้้�ค้า้ รายย่่อยหรืือลููกค้้าโดยตรง
ในการแก้้ไขปััญหาเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์นี้้�มีีการพยายามแก้้ไขทั้้�งใน
ระดัั บ สากลคืื อ องค์์ ก ารสหประชาชาติิ ฯ ที่่�มีี ก ารจัั ด ทำำ� อนุุ สัั ญ ญาฯ ขึ้้� น และ
สหรััฐอเมริิกาได้้ประกาศใช้้กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�ตกเป็็นเหยื่่�อจากการค้้ามนุุษย์์ เมื่่�อ
ปีี 2543 (The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000) โดย
ประเมิินสถานการณ์์การแก้้ไขปััญหาตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ในการยุุติิการค้้ามนุุษย์์
ของประเทศต่่างๆ โดยมีีการจััดระดัับ ดัังนี้้�
           ระดัับ 1 (Tier 1) คืือ ประเทศที่่�ปฏิิบััติิตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��อย่่างเต็็มที่่�
         ระดัับ 2 (Tier 2) คืือ ประเทศที่่�ยัังไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��อย่่าง
เต็็มที่่� แต่่มีีความพยายามที่่�จะปฏิิบััติิ
        ระดัับ  3 (Tier 3) คืือ ประเทศที่่�ยัังไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��
อย่่างเต็็มที่่� และไม่่มีีความพยายามที่่�จะปฏิิบัติั ิ
สำำ�หรัับประเทศไทยเราในปััจจุุบัันอยู่่�ในระดัับ 2 หรืือ Tier 2 (เคยอยู่่�ใน
ระดัับที่่� 3 หรืือ Tier 3 เมื่่�อปีี 2557) ซึ่่�งไทยเรามีีการประกาศให้้ปััญหาการค้้า
มนุุษย์์เป็็นวาระแห่่งชาติิไปเมื่่�อปีี 2547 โดยมีีหลัักการว่่าเหยื่่�อคืือเหยื่่�อ ไม่่ใช่่
อาชญากร และต้้องไม่่ถููกดำำ�เนิินคดีี แต่่ต้้องเยีียวยา ฟื้้�นฟูู เพื่่�อดููแลเหยื่่�อจากการ
ค้้ามนุุษย์์ให้้กลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้
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	ซึ่่�งต่่อมา ได้้มีีการออกพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้า
มนุุษย์์ พ.ศ.2551 ซึ่่�งขยายความเหยื่่�อหรืือผู้้�เสีียหายจากผู้้�หญิิงและเด็็ก เป็็นบุุคคล
โดยไม่่จำำ�กััดเพศและอายุุ ที่่�สำำ�คััญคืือ กำำ�หนดให้้ผู้้�กระทำำ�การค้้ามนุุษย์์เป็็น
กระบวนการในลัักษณะองค์์กรอาชญากรรมที่่�มีีความผิิด แม้้ว่า่ สมาชิิกขององค์์กร
อาชญากรรมนั้้�นไม่่ได้้ลงมืือกระทำำ�ความผิิดเองก็็ตาม ซึ่่�งนัับว่่าสอดคล้้องกัับสภาวะ
ไร้้พรมแดนของสัังคมในปััจจุุบััน
โรตารีีสากล (ROTARY INTERNATIONAL) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 100 ปีี มีีสมาชิิกมากกว่่า 1 ล้้าน 2 แสนคน ได้้จััดตั้้�ง
กลุ่่�มปฏิิบััติิการโรตารีี (Action Group) ที่่�เรีียกว่่ากลุ่่�มปฏิิบััติิการโรตารีีเพื่่�อ
การต่่อต้้านการเป็็นทาส (Rotary Action Group Against Slavery - RAGAS)
ขึ้้น� มาเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ในปีี 2556 (2013) และได้้จัดั ตั้้ง� ขึ้้น� ในประเทศไทย
เมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา โดยมีีผู้้�ประสานงาน (coordinator) *ทำำ�หน้้าที่่�ดำำ�เนิินการใน
ประเทศไทย
โดยการจััดตั้้�งกลุ่่�ม RAGAS นี้้�ขึ้้�นมาเพื่่�อให้้ความรู้้�ความเข้้าใจและ
ส่่งเสริิมแนวทางที่่�จะเข้้าร่่วมและสนัับสนุุน โครงการการรณรงค์์การต่่อต้้านการ
เป็็นทาสและการค้้ามนุุษย์์ (RAGAS looks to provide information about,
and promote ways for you to engage and support anti-slavery and
human trafficking projects, programmers and campaigns.)
** โดยเผยแพร่่ผลงานทั้้�งของตััวเองและองค์์กรอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน–ผู้้�เขีียน) กัับการต่่อต้้านการเป็็นทาส (Publicizing the work of, and
work with other anti-slavery organizations)
เตืือนโรแทเรีียนให้้ระลึึกถึึงความรัับผิิดชอบด้้านจริิยธรรมด้้วยการ
คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของเด็็กทั้้�งหลาย (Reminding Rotarians of their ethical
responsibilities with regard to the rights of children )
	ส่่งเสริิมและให้้กำำ�ลัังใจโรแทเรีียนและสโมสรโรตารีีทั้้�งหลายให้้ลงมืือ
ปฏิิบััติิ (Encouraging Rotarians and Clubs to take action) โดย
ก) สนัับสนุุนองค์์กรต่่อต้้านการเป็็นทาสทั้้�งหลายอย่่างจริิงจัังในการ
ต่่อสู้้�การเป็็นทาสและการค้้ามนุุษย์์ (actively supporting the work of antislavery organizations in their work combating slavery and human
trafficking)
ข) สนัับสนุุนโครงการทั้้�งหลายโดยตรง เช่่น ศููนย์์ฟื้น้� ฟููการตกเป็็นทาส
ฯลฯ ด้้วยการไปเยี่่�ยมเยีียนด้้วยตนเอง และมีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนด้้วยโครงการให้้
ทุุน (ของโรตารีี–ผู้้�เขีียน) (directly supporting various projects e.g. Slavery
Rehabilitation Centres through personal visits, participation in grant
projects)
ค) บ่่งชี้้�และต่่อต้้านสิินค้้าที่่�มาจากการค้้ามนุุษย์์ (identifying and
boycotting offending products)
ง) สนัับสนุุนการรณรงค์์ต่อ่ ต้้านการกระทำำ�ที่่�ผิดิ กฎหมายการค้้ามนุุษย์์
และนำำ�ความยุุติิธรรมมาสู่่�ผู้้�เสีียหาย (supporting campaigns that highlight
illegal activity and seek to bring justice for those offended)
การดำำ�เนิินการต่่างๆ จะรวมถึึงการฝึึกอบรม สััมมนา ให้้ความรู้้�ความ
เข้้าใจแก่่ครููอาจารย์์ นัักเรีียน นิิสิิตนัักศึึกษาหรืือบุุคคลที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยงทั้้�งหลาย
ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ และสามารถป้้องตนเองจากการถููกหลอกลวงหรืือการตก
เป็็นเหยื่่�อด้้วยวิิธีีการต่่างๆ ที่่�มาพร้้อมกัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ด้้วย
	ปััญหาเรื่่�องของการค้้ามนุุษย์์นี้้�เป็็น 1 ใน 7 ของเป้้าหมาย (Area of
Focus) ของมููลนิิธิิโรตารีีที่่�ว่่าด้้วยสัันติิสุุขหรืือสัันติิภาพ (Peace) เพราะหากโลก
นี้้�ยังั มีีปัญ
ั หาการค้้ามนุุษย์์อยู่่� ก็็ยากที่่�โลกนี้้�จะมีีสันั ติิสุขุ ได้้ และปััญหานี้้�เป็็นปััญหา
ที่่�ใหญ่่มาก เฉพาะภาครััฐอย่่างเดีียวไม่่มีีทางที่่�จะแก้้ปััญหานี้้�ได้้ ต้้องอาศััย
ความร่่วมมืือของทุุกฝ่่าย โรตารีีจึึงได้้เข้้าร่่วมกัันสร้้างผลงานเพื่่�อสัันติิสุุข (Peace
through Service) แก่่มวลมนุุษยชาติิทั้้�งหลายครัับ

* Thailand coordinators : PDG.Chamnan, +66815957999, chamnanxyz@hotmail.com และ
PP.Jerry, +66895564293, jnelson.ragas@gmail.com **Website - https://ragas.online/ และ
https://tragast.com
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อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีพะเยา ภาค 3360

เดืือนแห่่งการเปลี่่�ยนสมััย
เดืือนพฤษภาคมและเดืือนมิิถุุนายน เป็็นการทำำ�งานแบบเตรีียมเปลี่่�ยนสมััย เปลี่่�ยน
จาก ผวภ. ไปเป็็น อผภ. และ ผวล. ไปเป็็น ผวภ. เป็็นต้้น นยล. ก็็จะได้้เป็็น นย. ด้้วยเช่่นกััน
ปีีนี้้�ข่่าวโควิิดค่่อนข้้างจะทำำ�ให้้วิิตกกัังวล โดยเฉพาะเขตพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นสีีแดงเข้้มทั้้�งหมด ทำำ�ให้้พวก
เราต้้องอยู่่�บ้้านกัันมาก และก็็มีีภารกิิจเพิ่่�มจากเดิิมคืือการเงี่่�ยหููฟัังข่่าว และในโลกใบใหญ่่ที่่�เต็็ม
ไปด้้วย ข่่าวดีี ข่่าวร้้าย ข่่าวลืือ รวมทั้้�งข่่าวปลอม โรแทเรีียนต้้องเงี่่�ยหููฟัังในหลายเรื่่�อง

เดืือนพฤษภาคม
มีีหลาย deadline

อาทิิ 15 พฤษภาคม 2564
เป็็นวัันสุุดท้้าย ที่่�ภาคจะยื่่�นขอ

district grant

และ 31 พฤษภาคม 2564
เป็็นวัันสุุดท้้าย ของการยื่่�นขอ

global grant

ในกติิกาเดิิม คืือ
มีีการให้้ทุุนสมทบจาก

world fund 100%

เดืือนพฤษภาคมมีีหลาย deadline อาทิิ 15 พฤษภาคม 2564 เป็็นวัันสุุดท้้ายที่่�ภาค
จะยื่่�นขอ district grant และ 31 พฤษภาคม 2564 เป็็นวัันสุุดท้้ายของการยื่่�นขอ global grant
ในกติิกาเดิิม คืือมีีการให้้ทุุนสมทบจาก world fund 100%
	ผู้้�ขอทุุนอยากขอ global grant เพราะมีีเงิินสมทบ แต่่ต้้องอ่่าน statement areas
of focus ให้้ดีี และใช่่ว่่าจะขอได้้ทุุกโครงการ ปีีนี้้�ผู้้�ขอทุุนอยากเร่่งขอก่่อนวัันที่่� 31 พฤษภาคม
แต่่อาจไม่่พร้้อมด้้วยเหตุุหลายประการ เช่่น ยัังไม่่มีี DDF 15% จากคู่่�มิิตรต่่างประเทศ
การขอ district grant ขอได้้ง่่ายกว่่า กติิกาหลวมกว่่า แต่่ไม่่มีีเงิินสมทบ ผู้้�ขอต้้อง
คิิดหนััก ปีีนี้้พิ� เิ ศษกว่่าปีีก่อ่ นหน้้า เพราะหากไม่่ใช้้ DDF ที่่�เหลืืออยู่่�จะถููก rollover อย่่างไรก็็ตาม
ในช่่วงท้้ายคงลงเอยด้้วยการขอทั้้�ง global grant และ district grant และเมื่่�อขอก็็ต้้องรอ
ฟัังข่่าว
	ช่่วงนี้้� จึึงมีีหลายข่่าวให้้รัับฟััง หลายสโมสรที่่�ขอรัับการสนัับสนุุน กองทุุนจะทยอยได้้
รัับจดหมายจาก TRF ที่่�ขึ้้น� ต้้นด้้วย “Congratulations!” .... โครงการที่่�ท่่านขอมานั้้�นได้้รับั การ
อนุุมััติิ... มีีความหมายว่่า แจ้้งสมาชิิกอื่่�นๆ ด้้วยนะว่่างานจะมาแล้้ว คึึกคัักกัันไปสัักพััก
รอเงิินมา งานก็็จะตามมา นี่่�เป็็นข่่าวดีี
	อีีกหลายคนได้้รัับจดหมายแจ้้งว่่าให้้ส่่งหมายเลขบััญชีี (แต่่มิิได้้หมายความว่่าส่่งแล้้ว
จะได้้รับั อนุุมัติั )ิ และอีีกหลายคนมีีประโยคแถมพ่่วงว่่า ท่่านต้้องทำำ�รายงานโครงการที่่�ได้้รับั ก่่อน
หน้้าให้้เรีียบร้้อยเสีียก่่อน ข่่าวนี้้�ทำำ�ให้้กัังวล ต้้องเร่่งรีีบทำำ�งานและต้้องรัับผิิดชอบ
	ยัังมีีข่่าวมากมายจากโรตารีีสากล เชิิญชวนให้้ลงทะเบีียนการประชุุม online ในเรื่่�อง
ต่่างๆ ที่่�จริิงก็็สะดวกขึ้้น� เพราะไม่่ต้อ้ งไปไหน นั่่�งฟััง นั่่�งเรีียน นั่่�งทำำ�การบ้้านอยู่่�บ้้านหรืือสำำ�นักั งาน
ของตนเองนั่่�นแหละ แต่่หลายครั้้ง� ก็็คิดิ ถึึงเพื่่�อนๆ จะออกจากบ้้านก็็กลััวโควิิด มีีความสัับสนในใจ
เป็็นประสบการณ์์ใหม่่ของวิิถีีชีีวิิตใหม่่
ตามปฏิิทิินโรตารีีกำำ�หนดให้้เดืือนพฤษภาคมเป็็นเดืือนแห่่งเยาวชน แต่่เยาวชนคนดีี
ต้้องอยู่่�บ้้านเพื่่�อชาติิ และให้้เดืือนมิิถุุนายนเป็็นเดืือนมิิตรภาพโรตารีี ซึ่่�งคงต้้องทำำ�ผ่่านสื่่�อ ต้้อง
คิิดต่่อไปว่่าจะใช้้กลยุุทธ์์ใดมาเพิ่่�มเติิมหรืือไม่่ แม้้กระทั่่�งเดืือนกรกฎาคมซึ่่�งเป็็นเดืือนแรกของ
ผู้้�ว่่าการภาคคนใหม่่ที่่�โรตารีีมิิได้้กำำ�หนดปฏิิทิินไว้้ ท่่านผู้้�ว่่าการภาคคนใหม่่คงมีีข่่าวมาแจ้้งแก่่
สมาชิิกต่่อไป

2021 PHOTO AWARDS
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ปกติิ
วิิสััย
ช่่วงเวลาที่่�เราต้้องเว้้นระยะห่่าง
ช่่างภาพที่่�ได้้รัับรางวััลชนะจากการประกวด
ได้้ใช้้กล้้องถ่่ายรููปในการเชื่่�อมสััมพัันธ์์
เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งของช่างภาพทั้งหลาย ที่
แผนงานการเดินทางต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิก เมื่อเกิด
การแพร่ ร ะบาดของโรคโคโรน่ า ไวรั ส -19 และสร้ า ง
ผลกระทบต่ อ ผลงานภาพถ่ า ยที่ ส่ ง เข้ า มาประกวด
Rotary magazine’s 2021 photos awards ภาพถ่าย
จำ�นวนมากใช้บริเวณใกล้ๆ บ้าน หรือสนามหลังบ้านเป็นที่
ถ่ายภาพ แต่ก็มีภาพถ่ายที่น่าทึ่งที่ได้บันทึกไว้ก่อนที่จะมี
การห้ามการเดินทางเกิดขึน้ ช่างภาพหลายคนได้ใช้โอกาส
นี้ทดลองภาพถ่ายระยะใกล้ของกลีบดอกไม้ นกกำ�ลังบิน
เป็นต้น มีภาพอีกมากทีไ่ ด้สะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงของ
โลกเราจากการระบาดของโรคร้ายนี้
หรือบางทีก็อาจจะเป็นการสะท้อนพื้นฐานของการ
มองโลกในแง่ดีของโรแทเรียนทั้งหลาย จากภาพถ่ายที่มี
ความหวัง ความเริงร่า และความงามที่เรียบง่าย
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน ช่างภาพนักข่าว เป็นกรรมการ
ผู้ตัดสิน ได้ประเมินผลงานทั้งหมดอย่างพิถีพิถัน
“ได้พิจารณาถึงการใช้สีสันเป็นองค์ประกอบของ
ภาพถ่ า ย, การไล่ ลำ � ดั บ โทนสี ข องภาพถ่ า ยขาว-ดำ � ,
องค์ประกอบภาพที่โดดเด่น และฝีมือฉมังของตากล้อง”
“ส่วนเทคนิคที่จะใช้ในการถ่ายภาพ ก็ต้องใช้อย่างมี
ชัน้ เชิงด้วย หรือเป็นภาพถ่ายทีเ่ ห็นแล้วสะดุดตา เชิญชวน
ให้เราค้นหา สร้างแรงบันดาลใจ และสัน่ สะเทือนอารมณ์”
นอกจากภาพถ่ายของผู้ชนะการประกวด และรางวัล
ชมเชย ในฉบับนี้ รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดที่เหลือจะถูก
ทางฝ่ายวารสารทยอยนำ�เสนอตลอดทั้งปี
ผู้แปล อผภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณแฮนส์ลูดี ฟลูติเจอร์ (HANSRUEDI FRUTIGER)
สโมสรโรตารี กอมบาค กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองยวนยาง (YUANYANG) มลฑลยูนนาน ประเทศจีน
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): องค์ประกอบของ
ภาพนี้แสดงถึงความงามง่ายของครอบครัวที่นั่งลงล้อมรอบ
กองไฟ สร้างบรรยากาศดุจฝันให้ผู้ชมได้รู้สึกว่า ตากล้องได้
ทำ�ตัวเปรียบเสมือนแมลงตัวเล็กๆ ร่วมชื่นชมกับสรรพสิ่งอัน
บรรเจิด ที่เกิดขึ้นต่อหน้าอย่างเงียบๆ บรรยากาศอบอุ่นจาก
โทนสี ทำ�ให้ภาพไร้กาลเวลา

2021 PHOTO AWARDS

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณแรนดี นิคเคอสัน (RANDY NICKERSON)
สโมสรโรตารี โอชาวะ เมืองออนตาริโอ
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองลองเชง (LONGSHENG) ประเทศจีน
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ภาพถ่ายนี้
แสดงถึงความสนุกสนาน ของกลุ่มสุภาพสตรีที่นั่ง
ใกล้ชิดกัน กำ�ลังหัวเราะส่งเสียงคิกคัก ภาพนี้ดึงดูด
ทำ�ให้เราต้องค่อยพิจารณาถึงความแตกต่างของ
ใบหน้าของสตรีแต่ละคนในภาพ ภาพนี้สะท้อนถึง
ความเหมือนและความคล้ายคลึงของทุกวัฒนธรรมว่า
เสียงหัวเราะ นำ�มาซึ่งความอบอุ่นในหัวใจ
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รางวัั ลช มเชย:
ช่่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุุณอิิน-ฮยอก ซอง (IN-HYUK SONG)
สโมสรโรตารีี เดกูู-ดองชิิน ประเทศเกาหลีี
สถานที่่�ถ่่ายภาพ (LOCATION):
เมืือง เดกูู (DAEGU) ประเทศเกาหลีี
คุุณบาร์์บาร่่า เดวิิดสััน (DAVIDSON): ความคึึกคัักและ
สีีสัันมีีอยู่่�ในทุุกอณููของภาพนี้้� การเลืือกใช้้เลนส์์ มุุมกว้้าง
สามารถเก็็บรายละเอีียดได้้หมด ในมุุมมองด้้านเทคนิิค
การถ่่ายภาพแบบนี้้�เป็็นเรื่่�องไม่่ง่่าย เพราะต้้องผสมผสาน
ความสว่่างของภาพด้้านหน้้ากัับความมืืดยามค่ำำ��คืืนของ
พื้้�นหลััง เป็็นภาพของมืืออาชีีพที่่�สมบููรณ์์แบบ
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รางวัลชมเชย:
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณคริสเซีย แมคเจอ (KRYSIA MAGER)
สโมสรโรตารี บาตาเวีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองมอนเทอเร่ย์ (MONTEREY) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ชอบแนวคิดการวางภาพ
การเรียงต่อกันของหญิงสาวกับแผงปลาที่แหวกว่าย พื้นหลัง
สีนำ�้เงิน รวมทั้งประกายตาของปลาและฝูงปลา มีพลังดึงดูด
พร้อมสะกดเรา ด้วยความรู้สึกที่สงบและทำ�ให้อยากไปเยี่ยมเยือน
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รางวัลชมเชย:
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณติง ยู ยู (TING YU YU) คู่ครองของ ยี-เช็ง เชน
(YI-CHENG CHEN)
สโมสรโรตารี ไทเป เอเซีย-ลิ้ง ประเทศไต้หวัน
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองไมเอาลี (MIAOLI) ประเทศไต้หวัน
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ช่างเป็นจังหวะ
และช่วงเวลาอันงดงามของสุภาพสตรีสองท่านที่หัวเราะ
ด้วยกัน ภาพถ่ายมุมสูงช่วยเก็บภาพได้ครบถ้วน สีสัน
สดใส และแสงทำ�ให้รูปนี้เหมือนภาพวาดท่ามกลาง
ควันไฟที่อบอวล

รางวัลชมเชย:
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณริค โรโกเวร์ (Rick Rogoway)
สโมสรโรตารี คล๊ากคามาส มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองซันริเวอร์ (Sunriver) มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ท่วงท่าของสัตว์
มักสร้างความพิศวงให้เรา ช่างภาพได้บันทึกการอยู่ร่วมกัน
ตามธรรมชาติของสัตว์ต่างชนิดกันที่อยู่ร่วมกันแบบถ้อยที
ถ้อยอาศัย

รางวัลชมเชย:
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณบีท โรสารี่ โฮสว๊อต (BEATE ROSALIE HOLZWARTH)
สโมสรโรตารี แบด ดุ๊คเฮม ประเทศเยอรมันนี
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองน้อร์ทเทอร์น ทันซาเนีย (NORTHERN TANZANIA)
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ภาพของคนเลี้ยงวัว
ชาวมาไซ กำ�ลังต้อนวัวท่ามกลางฝุ่นตลบ ในท่วงท่าที่เป็น
ธรรมชาติ ชุดพื้นเมืองสีแดงของชาวมาไซตัดกับฉากหลัง
สีเอิรท์โทน การเลือกใช้เลนส์มุมกว้างสร้างความประทับใจให้
กับสถานที่ และเตือนใจให้ระลึกถึงความสุขใจ ยามที่ได้
ท่องเที่ยวในแอฟริกา
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รางวัลชมเชย
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณกีทันจารี ดาร์ (GEETANJALI DHAR)
สโมสรโรตารี อี-คอนเน็ค ประเทศอินเดีย
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองเมชูกะ วัลเล่ย์ (MECHUKA VALLEY)
ประเทศอินเดีย
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ภาพที่มี
พลังจะสามารถสร้างความสะเทือนในอารมณ์
ช่างภาพที่ดีจะชักนำ�ให้เรามีอารมณ์ร่วมด้วย
ช่างภาพได้จับภาพของเด็กๆ ที่กำ�ลังหัวเราะด้วยกัน
อย่างสนุกสนาน จนทำ�ให้เราอยากร่วมหัวเราะด้วย

รางวัลชมเชย:
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณสตีฟ เบคโนชี (STEVE BEGNOCHE)
สโมสรโรตารี ลูดินตัน มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองลูดินตัน (LUDINGTON) มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
คุณบราบาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON):
ตากล้องเพิ่มพลังให้กับภาพดวงอาทิตย์กำ�ลังตกลับฟ้า ด้วย
การเพิ่มระยะในภาพด้วยเค้าโครงเงาดำ�ของผู้คน โขดหินที่
ตัดกันกับสายนำ�้และท้องฟ้า ภาพนี้ทำ�ให้เราอยากนั่งลงเพื่อ
ซึมซับความงดงามที่มีอยู่
รางวัลชมเชย:
ช่างภาพ (PHOTOGRAPHER):
คุณ เอ็ม เอ ทาเฮอ (M A TAHER)
สโมสรโรตารี โซนากวน ดาคา ประเทศบังคลาเทศ
สถานที่ถ่ายภาพ (LOCATION):
เมืองโซนากวน (SONARGAON) ประเทศบังคลาเทศ
คุณบาร์บาร่า เดวิดสัน (DAVIDSON): ภาพถ่ายแนว
กราฟฟิคของชาวนาทำ�งานในทุ่งที่งดงามไร้กาลเวลา
ภาพย้อนแสงนี้เหมือนภาพถ่ายจากยุค ค.ศ.1920 ที่น่าสนใจ
ของภาพนี้คือ เป็นภาพของการทำ�งานภายใต้ท้องฟ้าที่แจ่มใส
อบอุ่น ปราศจากมลภาวะทางสายตา
เตรียมความพร้อม
ครั้งต่อไปของการประกวดภาพถ่ายของโรตารี
เริ่มพิจารณาวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2021
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์์ ROTARY.ORG/EN/
ENTER-2022-ROTARY-MAGAZINE-PHOTO-AWARDS

ผู้้�แปล อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

พลั
ง
โรตารี ซ่อนเร้น
by

VANESSA GLAVINSKAS

องค์กรทั้ง 7
ที่มีต้นกำ�เนิดจากโรตารี

อิทธิพลเชิงบวกของโรตารีที่มีต่อโลก
แผ่กว้างไกลเกินกว่าสมาชิกและสโมสร ตั้งแต่
ภารกิ จ ด้ า นการแพทย์ เ พื่ อ บรรเทาภั ย พิ บั ติ
ไปจนถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โรตารีมีบทบาทในโครงการริเริ่ม
มากมายที่ช่วยเหลือมนุษยชาติ การเข้าถึง
และผลกระทบจากงานของโรตารีเป็นเครื่อง
พิ สู จ น์ ถึ ง ความเป็ น ผู้ นำ � ของสมาชิ ก โรตารี
ความมุ่งมั่น และความพยายามที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่น
ในหน้าถัดไป เราจะได้เห็นองค์กรบาง
แห่งที่เติบโตมาจากโครงการของโรตารี หรือ
ความมุ่งมั่นอันเหลือเชื่อของสมาชิกแต่ละคน
ที่เป็นสาเหตุ องค์กรเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดี แต่
อาจไม่ได้มีรากฐานมาจากโรตารี
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องค์์กรอีีสเตอร์์ซีีลส์์ (Easterseals)

ในปีี พ.ศ.2450 (ค.ศ.1907) เด็็กหนุ่่�ม
วััยรุ่่�นชื่่�อ โฮเมอร์์ อััลเลน ได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส
จากอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนในเมืืองอีีลิิเรีีย
รััฐโอไฮโอ ในเมืืองอิิลิิเรีีย ไม่่มีีโรงพยาบาล
และโฮเมอร์์ซึ่่�งได้้รัับรายงานว่่าสููญเสีียขาทั้้�ง
สองข้้างได้้เสีียชีีวิิตลงหลัังจากไม่่สามารถได้้
รัับการรัักษาพยาบาลตามที่่�ต้้องการได้้ “เขา
อาจจะมีีชีีวิิตอยู่่�ถ้้ามีีโรงพยาบาล” มาร์์คคิิง
สมาชิิกปััจจุุบัันของสโมสรโรตารีีอิิลิิเรีียกล่่าว
นายเอ็็ดการ์์ อััลเลน ผู้้�เป็็นพ่่อของโฮเมอร์์
โศกเศร้้าเสีียใจอย่่างมาก เขาได้้ขายกิิจการที่่�
บริิษััทคลีีฟแลนด์์ซีีดาร์์ และอุุทิิศตััวเองเพื่่�อหาเงิินมาสร้้างโรงพยาบาลในเมืืองของเขา
โรงพยาบาลอิิลิิเรีียเมโมเรีียลเปิิดให้้บริิการในปีี พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908) จากการที่่�นายอััลเลน
มีีส่่วนร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�องกัับโรงพยาบาล เขาได้้เรีียนรู้้�ว่่าเด็็กที่่�มีีความพิิการรวมถึึงโปลิิโอมัักไม่่ได้้รัับ
บริิการที่่�เพีียงพอและถููกเก็็บซ่่อนไว้้ในบ้้าน เขาอุุทิิศชีีวิิตที่่�เหลืือให้้กัับการสร้้างบริิการชุุมชนสำำ�หรัับ
เด็็กเหล่่านั้้�น และยัังระดมทุุนเพื่่�อจััดหาสถานที่่�ที่่�เด็็กๆ สามารถเข้้าเรีียนในโรงเรีียนได้้ในขณะที่่�อยู่่�
ในระหว่่างการรัักษา ในปีี พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) เขาได้้เข้้าร่่วมกัับสโมสรโรตารีีอิิลิิเรีียซึ่่�งก่่อตั้้�งเมื่่�อ
หนึ่่�งปีีก่่อน และด้้วยการสนัับสนุุนจากเพื่่�อนๆ โรแทเรีียน เขาได้้ก่่อตั้้�งองค์์กรที่่�ต่่อมารู้้�จัักในนาม
สมาคมเด็็กพิิการแห่่งชาติิ และพอล แฮร์์ริิส ซึ่่�งเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งโรตารีี ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคนแรก
ขององค์์กรนี้้� และได้้รัับทุุนจากมููลนิิธิิโรตารีีเป็็นทุุนแรก
ปััจจุุบัันองค์์กรดัังกล่่าวเรีียกว่่า อีีสเตอร์์ซีีลส์์ และได้้ช่่วยเหลืือผู้้�คน 1.5 ล้้านคนในแต่่ละปีี
โดยผ่่านเครืือข่่ายชุุมชนและพัันธมิิตรทั่่�วโลก“อีีสเตอร์์ซีีลส์์ถืือเป็็นแหล่่งสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับ
ผู้้�พิิการ ทหารผ่่านศึึก ผู้้�สููงอายุุ ครอบครััวและชุุมชน” แอนเจล่่า เอฟ วิิลเลี่่�ยม ประธานและซีีอีีโอ
ของอีีสเตอร์์ซีีลส์์กล่่าวบริิการขององค์์กรนี้้�
ได้้แก่่ การเข้้าช่่วยเหลืือเด็็กแต่่เริ่่�มแรกรวมถึึง
การฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางการแพทย์์ บริิการ
สุุขภาพด้้านพฤติิกรรม โปรแกรมการพััฒนา
กำำ�ลัังคน การเคลื่่�อนย้้าย การบริิการดููแลผู้้�ใหญ่่
การสนัับสนุุนผู้้�ให้้การดููแล การออกค่่ายและ
สัันทนาการ
อีีสเตอร์์ซีีลส์์ เป็็นผู้้�นำำ�ในการสนัับสนุุน
การผ่่านร่่างพระราชบััญญััติิคนพิิการของชาว
อเมริิกััน ซึ่่�งกลายเป็็นกฎหมายในปีี พ.ศ.2533

(ค.ศ.1990) และยัังคงให้้การสนัับสนุุนสิิทธิิของคนพิิการอย่่างต่่อเนื่่�อง สมาชิิก
โรตารีีหลายคนสนัับสนุุนอีีสเตอร์์ซีีลส์์ด้้วยการเป็็นอาสาสมััคร เป็็นผู้้�บริิจาค
และมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน และองค์์กรยัังคงขัับเคลื่่�อนต่่อไปตามวััตถุุประสงค์์นี้้�ซึ่่�ง
เป็็นแรงบัันดาลใจให้้กัับนายเอ็็ดการ์์ อััลเลน นั่่�นคืือ การเปลี่่�ยนวิิธีที่่�ี โลกมองคน
พิิการ
องค์์กร เชลเตอร์์บ็็อกซ์์ (ShelterBox)

เมื่่�อปีีที่่�แล้้วองค์์กร
ShelterBox ได้้เฉลิิมฉลอง
ครบรอบ 20 ปีี โดยองค์์กร
นี้้�เริ่่�มมาจากโครงการของ
สโมสรโรตารีีเฮลสตััน–
ลิิซาร์์ด ประเทศอัังกฤษ
ถืือเป็็นก้้าวสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
องค์์กรบรรเทาสาธารณภััย
เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับ
สากล
“จุุดมุ่่�งหมายแรกเริ่่�ม
คืือการจััดหาอุุปกรณ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ให้้กัับผู้้�ประสบภััยพิิบััติิเพื่่�อให้้พวกเขาสามารถ
อยู่่�รอดและสร้้างชีีวิิตใหม่่ได้้” นายเจมส์์ คิินสตััน หนึ่่�งในสมาชิิกของสโมสร
โรตารีีเฮลสตััน–ลิิซาร์์ด ชี้้�แจง โดยสมาชิิกของสโมสรมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�
จะผลัักดัันองค์์กร ShelterBox ให้้เกิิดขึ้้�น ต่่อมาเขาได้้เป็็นกรรมการของ
องค์์กรนี้้� “สมาชิิกบางคนคิิดว่่า ถ้้าเราสามารถช่่วยเหลืือได้้แปดถึึงสิิบครอบครััว
ต่่อปีี ก็็ถืือว่่าเราได้้ประสบความสำำ�เร็็จ” ปััจจุุบััน ShelterBox ได้้ให้้ความ
ช่่วยเหลืือผู้้�คนไปแล้้ว 1.7 ล้้านคนทั่่�วโลก
แต่่เดิิมในกล่่องสาธารณภััยจะบรรจุุเต็็นท์์สำำ�หรัับ 10 คน พร้้อมถุุงนอน
10 ใบ อุุปกรณ์์ชุุดสนามเพลาะพัับได้้ ยาเม็็ดละลายน้ำำ��สะอาด อุุปกรณ์์ทำ�ำ
อาหาร ถัังน้ำำ�� เชืือก และไฟฉาย แต่่ปััจจุุบัันสิ่่�งของภายในกล่่องมีีหลากหลาย
แตกต่่างกัันไปขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการ “เราได้้เรีียนรู้้�ว่่าภััยพิิบััติิในแต่่ละที่่�
แตกต่่างกััน” คิิงส์์ตัันกล่่าว “การให้้เวลาพููดคุุยกัับครอบครััวที่่�ได้้รัับผลกระทบ
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ เพื่่�อที่่�จะได้้ให้้การสนัับสนุุนที่่�ถููกต้้องในเวลาที่่�เหมาะสม”
บางทีีเต็็นท์์ที่่�มีีขนาดใหญ่่สำำ�หรัับครอบครััว ก็็เป็็นการแก้้ปััญหาจนกว่่า
พวกเขาจะสามารถเริ่่�มสร้้างบ้้านใหม่่ได้้ หลัังจากเหตุุการณ์์ภััยพิิบััติิ ผ้้าใบ
กัันน้ำำ�� เชืือก และตะปูู ก็็ถููกนำำ�มาใช้้ซ่่อมแซมอาคารที่่�เสีียหาย “แต่่เราไม่่ได้้
ช่่วยเหลืือเพีียงทางกายภาพเท่่านั้้�น” คิิงสตัันกล่่าว “ShelterBox ยัังช่่วย
จััดที่่�พัักพิิงฉุุกเฉิิน สิ่่�งของจำำ�เป็็น และการฝึึกอบรมที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ครอบครััวในการสร้้างชีีวิิตใหม่่ให้้ยืืนยาวอีีกด้้วย”
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ShelterBox ได้้เป็็นพัันธมิิตรกัับโรตารีีด้้าน
บรรเทาสาธารณภััยอย่่างเป็็นทางการ การเชื่่�อมโยงกัับโรตารีีช่่วยเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการให้้ความช่่วยเหลืือในสถานที่่�ที่่�ยากต่่อการเข้้าถึึง และในช่่วงวิิกฤต
สมาชิิกสโมสรในบริิเวณใกล้้เคีียงก็็ช่่วยด้้านการประสานงานในพื้้�นที่่�และการ
สนัับสนุุนด้้านโลจิิสติิกส์์ “โรตารีีอยู่่�ในดีีเอ็็นเอของทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เราทำำ�จริิงๆ”
ซีีอีีโอของ ShelterBox นายสััญจ์์ ศรีีกัันธาน กล่่าว
องค์์กรลิิตเติ้้�ลฟรีีไลบรารี่่� (Little Free Library)
ระหว่่างที่่� ทอดด์์ โบล
กำำ�ลัังปรัับปรุุงบ้้านของ
เขาในวิิสคอนซิินในปีี
พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009)
เขาเกิิดความคิิดขึ้้�นมา
ว่่า มารดาผู้้�ล่่วงลัับของ
เขา นางจููน โบล เคย
เป็็นครููโรงเรีียนที่่�รัักการ
อ่่านหนัังสืือ เขาจึึงนำำ�
เศษไม้้มาตอกตะปููและ
ทาสีีเพีียงไม่่กี่่�วัันก็็ติิดตั้้�ง
สิ่่�งที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกัับเป็็นบ้้านเล็็กๆ บนเสาที่่�สนามหน้้าบ้้าน และใส่่หนัังสืือไว้้
พร้้อมกัับติิดป้้ายเขีียนว่่า “หนัังสืือฟรีี”

โบลได้้เข้้าร่่วมกัับสโมสรโรตารีีฮััดสััน ในปีี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ต่่อมา
ไม่่นานเขาก็็ได้้รัับการขอร้้องให้้สร้้างห้้องสมุุดน้้อยๆ แบบนี้้�เพิ่่�มอีีก เมื่่�อมีีความ
ต้้องการมากขึ้้�นจนเกิินความสามารถในการตอบรัับคำำ�ขอ เขาจึึงจ้้างช่่างไม้้และ
แบ่่งปัันการออกแบบทางออนไลน์์ และในปีี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) เขาก็็เปิิดตััว
องค์์กรลิิตเติ้้�ลฟรีีไลบรารี่่� (Litte Free Library) เป็็นองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร
ปััจจุุบัันนี้้�ห้้องสมุุดเล็็กๆ สามารถพบเห็็นได้้ทั่่�วโลก มีีอยู่่�ภายในเรืือนจำำ�
Hampton Roads Regional Jail ในรััฐเวอร์์จิิเนีีย และในนิิคมผู้้�ลี้้�ภััย Kyangwali ในประเทศยููกัันดา ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในแหล่่งหนัังสืือไม่่กี่่�แห่่งสำำ�หรัับผู้้�คนที่่�อาศััย
อยู่่�ที่่�นั่่�น ในตอนเหนืือของ Arctic Circle ในประเทศฟิินแลนด์์ ก็็มีีห้้องสมุุดฟรีีที่่�
บริิการหนัังสืือภาษาฟิินแลนด์์ อัังกฤษ และจีีน
สโมสรโรตารีีหลายสโมสรยอมรัับแนวคิิดนี้้�เนื่่�องจากเป็็นการให้้ความ
สำำ�คััญกัับการรู้้�หนัังสืือ และยัังเป็็นห้้องสมุุดเล็็กๆ ที่่�ดึึงผู้้�คนให้้มารวมกััน
“ฉัันอาศััยอยู่่�บนถนนในชนบททางตะวัันตกของมิินนีีอาโพลิิส”
แคทเธอรีีน สมิิธ สมาชิิกของสโมสรโรตารีี Cultural Exchange Enthusiasts
(ภาค 5960) กล่่าว “ฉัันชอบที่่�มีีห้้องสมุุดเพราะมัันช่่วยให้้ฉัันได้้รู้้�จัักเพื่่�อนบ้้าน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ในช่่วงที่่�เกิิดโรคระบาดฉัันก็็ได้้เพิ่่�มเกมต่่อภาพจิ๊๊�กซอว์์เพื่่�อให้้ผู้้�คน
ได้้แลกเปลี่่�ยนกััน”
สมาชิิกและสโมสรก็็เช่่นเดีียวกัันได้้สร้้างห้้องสมุุดในชุุมชนทั้้�งใหญ่่และ
เล็็ก ทำำ�ให้้ลิิตเติ้้�ลฟรีีไลบรารี่่�กลายเป็็นข้้อพิิสููจน์์ถึึงพลัังของเครืือข่่ายโรตารีีที่่�
มีีแนวคิิดเรีียบง่่ายและมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งคนอื่่�นสามารถทำำ�เลีียนแบบได้้อย่่าง
ง่่ายๆ “เริ่่�มต้้นจากทุุนเพีียงเล็็กน้้อยแต่่มีีโอกาสในการสร้้างแบรนด์์และมีีความ
สนุุกได้้วิิเศษมาก และห้้องสมุุดก็็เป็็นโครงการของชุุมชนที่่�ดำำ�เนิินต่่อไปได้้”
สมิิธกล่่าว
โบลเสีียชีีวิิตในปีี พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) แต่่การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อเผยแพร่่
ความรัักในหนัังสืือและชุุมชนยัังคงดำำ�เนิินไปอย่่างแข็็งขััน
องค์์กรอะควาบ็็อกซ์์ (Aquabox)

วัันหนึ่่�งเมื่่�อประมาณ
30 ปีีที่่�แล้้ว สมาชิิก
สองคนของสโมสร
โรตารีีเมืืองเวิิร์์กสเวิิร์์ธ
ประเทศอัังกฤษ ได้้
สนทนากัันเกี่่�ยวกัับงาน
บริิการระหว่่างประเทศ
ของสโมสรที่่�สนามหลััง
บ้้าน “มีีคนหนึ่่�งบอก
ว่่าการให้้ความช่่วยเหลืือ
เช่่น ผ้้าห่่มและเสื้้�อผ้้า
ไปยัังพื้้�นที่่�ประสบภััยทั่่�วโลกนั้้�นยอดเยี่่�ยมแล้้ว แต่่มัันจะดีีมากถ้้าสโมสรของ
เราสามารถจััดหาน้ำำ��สะอาดให้้เพราะหากขาดน้ำำ��ภายหลัังประมาณหนึ่่�งหรืือ
สองวัันคุุณก็็อยู่่�ในสภาพที่่�แย่่” นายโรเจอร์์ แคสสิิดีี สมาชิิกของสโมสร
เวิิร์์กสเวิิร์์ธอธิิบาย ในบางกรณีีหลัังภััยพิิบัติั ิ มีีหลายคนที่่�ต้้องเสีียชีีวิิตเนื่่�องจาก
เชื้้�อโรคในน้ำำ�� มากกว่่าจากภััยพิิบัติั ิเอง
สมาชิิก 2 คน – ปีีเตอร์์ แฮร์์ และ ไมค์์ ฮููล – ได้้นำำ�ความคิิดนี้้�เสนอที่่�
สโมสรในปีี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) และสมาชิิกคนอื่่�นๆ ก็็ยอมรัับ ไม่่นานหลััง
จากนั้้�นองค์์กรอะควาบ็็อกซ์์ก็็ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�น
ทั้้�งๆ ที่่�มีีไฟแรง แต่่สโมสรก็็ประสบปััญหามาก เครื่่�องกรองน้ำำ�ที่่�
� สมาชิิก
เลืือกและจััดส่่งไปยัังเขตภััยพิิบัติั ิ ต้้องอาศััยคลอรีีนเม็็ดเพื่่�อทำำ�ให้้น้ำำ��บริิสุุทธิ์์� และ
มีีรสชาติิทางเคมีีเข้้มข้้น ด้้วยเหตุุนี้้�ครอบครััวต่่างๆ จึึงมัักไม่่ใช้้เครื่่�องกรองแต่่ยััง
ใช้้น้ำำ��ดื่่�มจากแม่่น้ำำ��หรืือแหล่่งน้ำำ��ที่่�ปนเปื้้�อนอื่่�นๆ
สมาชิิกของสโมสรได้้กลัับไปหารืือกัับ จอห์์น กริิฟฟิิธ ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกของ
สโมสรโรตารีี Cleadon & District “เขาเป็็นวิิศวกรและนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�เก่่ง”
แคสซิิดีีซึ่่�งเป็็นประธานกรรมการองค์์กรอะควาบ็็อกซ์์กล่่าว กริิฟฟิิธได้้พััฒนา
เครื่่�องกรองโดยอาศััยแรงดัันและไม่่ใช้้คลอรีีนแต่่มัันมีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่ เมื่่�อ
รู้้�ว่่าจะต้้องส่่งเครื่่�องกรองน้ำำ�� ไปยัังพื้้�นที่่�ห่่างไกล สโมสรจึึงถามกริิฟฟิิธว่่า เขา
สามารถทำำ�ให้้เครื่่�องกรองมีีขนาดเล็็กลงได้้หรืือไม่่
กริิฟฟิิธสามารถย่่อส่่วนเครื่่�องกรองให้้มีีขนาดเล็็กลงโดยใช้้เมมเบรน ที่่�
ประกอบด้้วยท่่อเล็็กๆ ซึ่่�งมีีรููพรุุนเล็็กมากๆ เมื่่�อน้ำำ��ไหลขึ้้�นท่่อ รููพรุุนเหล่่านี้้�จะ

ปล่่อยให้้น้ำำ��ไหลผ่่านแต่่จะดัักสิ่่�งสกปรกและเชื้้�อโรคไว้้ เครื่่�องกรองทำำ�งานด้้วยการ
ปั๊๊�มด้้วยมืือและไม่่ต้้องใช้้ไฟฟ้้า มีีอายุุการใช้้งานยาวนานหลายปีี มีีความยั่่�งยืืนและ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นทางเลืือกนอกเหนืือจากการส่่งน้ำำ�� ขวด นอกจากนี้้�ยัังมีี
ขนาดเล็็กพอที่่�จะใส่่ในกล่่องพยาบาลฉุุกเฉิินของอะควาบ็็อกซ์์ได้้อย่่างเหมาะพอดีี
“ข้้อดีีของเครื่่�องกรองน้ำำ�� ของเราคืือสามารถทำำ�ให้้คนเข้้าถึึงน้ำำ�� สะอาดได้้
ทัันทีี” โรซ อดััมสััน ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกของสโมสรโรตารีีเบคเวลล์์ประเทศอัังกฤษและ
กรรมการขององค์์กรอะควาบ็็อกซ์์กล่่าว
องค์์กรอะควาบ็็อกซ์์ได้้แจกจ่่ายกล่่องพยาบาลไปแล้้วกว่่า 110,000 กล่่อง
ช่่วยเหลืือผู้้�คนหลายแสนคนในกว่่า 50 ประเทศ กริิฟฟิิธยัังแจกจ่่ายเครื่่�อง
กรองน้ำำ��ที่่�เขาคิิดค้้นนี้้�ให้้กัับองค์์กรช่่วยเหลืืออื่่�นๆ โดยผ่่านองค์์กรไม่่แสวงผลกำำ�ไร
‘กริิฟเอด’ ของเขาเอง
องค์์กร Citizens’ Climate Lobby

ในปีี พ.ศ.2549
(ค.ศ.2006) มาร์์แชล
แซนเดอร์์ส ซึ่่�งเป็็นสมาชิิก
มายาวนานของสโมสร
โรตารีีโคโรนาโด รััฐ
แคลิิฟอร์์เนีีย ได้้ไปดููหนััง
สารคดีีเรื่่�อง An Inconvenient Truth (เรื่่�องจริิง
ช็็อคโลก) ของอดีีตรอง
ประธานาธิิบดีีสหรััฐอััลกอร์์
หนึ่่�งสััปดาห์์ต่่อมาเขาดูู
อีีกเป็็นครั้้�งที่่�สอง แล้้วก็็ครั้้�งที่่�สาม แซนเดอร์์สซึ่่�งอุุทิิศเวลาและเงิินให้้กัับความ
พยายามด้้านมนุุษยธรรมตระหนัักดีีว่่างานทั้้�งหมดของเขาจะไม่่เกิิดประโยชน์์อะไร
หากไม่่มีีใครจััดการกัับภััยคุุกคามที่่�เป็็นอยู่่�ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
แซนเดอร์์สได้้เริ่่�มแสดงปาฐกถาเกี่่�ยวกัับวิิกฤตสภาพอากาศที่่�สโมสร
โรตารีี ที่่�โรงเรีียน โบสถ์์ บ้้านพัักคนชรา–ทุุกๆ ที่่�ที่่�เขาได้้รัับคำำ�เชิิญ ภายหลััง
การปาฐกถาครั้้�งหนึ่่�ง สุุภาพสตรีีคนหนึ่่�งถามเขาว่่าควรทำำ�อย่่างไร เขาตอบว่่า
“สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�คืือ การให้้คนหลายพัันคนร่่วมกัันล็็อบบี้้�สมาชิิกสภาคองเกรสเป็็น
เสีียงเดีียวกััน ข้้อความเดีียวกััน และเชิิญชวนอย่่างต่่อเนื่่�องไม่่อ่่อนข้้อ แต่่ทำ�ด้
ำ ้วย
วิิธีีที่่�เป็็นมิิตรและให้้เกีียรติิ” “ทำำ�ไมคุุณไม่่ทำำ�อย่่างนั้้�นล่่ะ” สุุภาพสตรีีคนนั้้�นถาม
แซนเดอร์์สจึึงเกิิดแรงบัันดาลใจและก่่อตั้้�งองค์์กร Citizens’ Climate
Lobby (CCL) เมื่่�อองค์์กร CCL มีีการจััดระเบีียบดีีขึ้้�น สมาชิิกก็็เริ่่�มรณรงค์์เพื่่�อ
ให้้เกิิดแนวคิิดที่่�เรีียกว่่า “ค่่าธรรมเนีียมคาร์์บอนและเงิินปัันผล” โดยเสนอให้้เก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมจากซััพพลายเออร์์ โดยเริ่่�มต้้นเก็็บที่่� 15 ดอลลาร์์ต่่อเมตริิกตัันของ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยออกมาและเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี แล้้วค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บนี้้�
จะจ่่ายให้้กัับผู้้�บริิโภคโดยตรงเพื่่�อชดเชยต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงที่่�สููงขึ้้�น เป้้าหมายคืือเพื่่�อ
สนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีพลัังงานสะอาดมาใช้้โดยใช้้การตลาดเป็็นตััวบัังคัับ
แซนเดอร์์สเสีียชีีวิิตในปลายปีี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) ในต้้นปีีนั้้�นในบท
สััมภาษณ์์กัับนิิตยสารฉบัับนี้้� เขากล่่าวว่่า เขามองในแง่่ดีีเกี่่�ยวกัับค่่าธรรมเนีียม
คาร์์บอนและเงิินปัันผล โดยเรีียกมัันว่่าเป็็น “การแก้้ปััญหาที่่�ตรงประเด็็น”
ในปััจจุุบััน Citizens กลุุ่�ม Climate Lobby มีีผู้้�สนัับสนุุนเกืือบ 200,000
คน-ซึ่่�งรวมถึึงสมาชิิกโรตารีีจำำ�นวนมาก–และแนวร่่วมของสองพรรคที่่�เป็็นมิิตร
กัันทำำ�ให้้พวกเขาได้้รัับชััยชนะเหนืือฝ่่ายนิิติิบััญญััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง นายจอห์์น
เดลานีี ซึ่่�งเป็็นอดีีตสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรของสหรััฐอเมริิกาจากรััฐแมรี่่�แลนด์์
เรีียก Citizens’ Climate Lobby ว่่าเป็็น “กลุ่่�มคนที่่�มีีประสิิทธิิภาพและน่่าพอใจ
ที่่�สุุดเท่่าที่่�ผมเคยรัับมืือมาตั้้�งแต่่ผมยัังอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง” เมื่่�อรััฐสภาคองเกรสแห่่ง
สหรััฐอเมริิกาชุุดใหม่่ได้้มีีการเรีียกประชุุมในเดืือนมกราคม นายมาร์์ค เรโนลด์์
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารของ CCL กล่่าวว่่า “เราก็็กำำ�ลัังรอที่่�จะนำำ�เสนอพระราช
บััญญััติินวััตกรรมและพลัังงานการปัันผลคาร์์บอนเข้้าสู่่�การพิิจารณาใหม่่อีีกครั้้�ง
โดยเร็็ว”
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นายสก็็อตต์์ เล็็คแมน เป็็นอดีีตผู้้�ว่่าการภาค 5420 และเป็็นสมาชิิกของ
กลุ่่�มที่่�ปรึึกษาด้้านเทคนิิคของมููลนิิธิิโรตารีี (The Rotary Foundation Cadre of
Technical Advisers) รวมทั้้�งเป็็นกรรมการของคณะกรรมการการศึึกษาสภาพ
ภููมิิอากาศของประชากร ซึ่่�งเป็็นองค์์กรในเครืือของ CCL “สิ่่�งที่่�ผมชอบเกี่่�ยวกัับ
โรแทเรีียนคืือ โรแทเรีียนเต็็มใจที่่�จะจััดการกัับปััญหาที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดเกี่่�ยวกัับ
มนุุษยชาติิ และปััญหาสภาพอากาศที่่�รวนของเราก็็เป็็นหนึ่่�งในนั้้�น” เขากล่่าว
ว่่า “ด้้วยองค์์กร CCL พวกเขาจะได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการสนัับสนุุนการแก้้ปััญหาร่่วมกััน
ทั้้�งสองฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ”
องค์์กร Rotaplast International และ Alliance for Smiles
เมื่่�อเพดานปากและ
ริิมฝีีปากของเด็็กหรืือ
ทั้้�งสองอย่่างไม่่หลอม
รวมกัันอย่่างถููกต้้องใน
มดลููก ภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้
เด็็กคนนั้้�นกิินอาหารได้้
อย่่างยากลำำ�บากและใน
เวลาต่่อมาทำำ�ให้้มีีปััญหา
การพููด แม้้ว่่าการผ่่าตััด
สามารถแก้้ไขปััญหาได้้แต่่
ในประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนา
เด็็กจำำ�นวนมากกลัับไม่่
สามารถเข้้าถึึงการรัักษาตามต้้องการได้้ และต้้องเผชิิญกัับปััญหาสุุขภาพ และถููก
ละเลยตลอดชีีวิิต
ในปีี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) สมาชิิกของสโมสรโรตารีีซานฟรานซิิสโกได้้
ทำำ�โครงการชื่่�อ Rotaplast เพื่่�อสนัับสนุุนภารกิิจด้้านการแพทย์์ประจำำ�ปีีให้้แก่่
ประเทศชิิลีี โดยส่่งคณะแพทย์์อาสาสมััครไปทำำ�การผ่่าตััดแก้้ไขปากแหว่่งเพดาน
โหว่่ 2-3 ปีีต่่อมาจึึงได้้มีีการส่่งบุุคลากรทางการแพทย์์ไปยัังประเทศอื่่�นๆ และ
องค์์กร Rotaplast International ก็็ได้้กลายเป็็นองค์์กรอิิสระที่่�ไม่่แสวงหา
ผลกำำ�ไร Rotaplast ได้้ปฏิิบััติิภารกิิจ 220 ครั้้�งใน 26 ประเทศโดยได้้ดำำ�เนิินการ
ผ่่าตััดผู้้�ป่่วยเกืือบ 21,000 คน และให้้การดููแลด้้านทัันตกรรมจััดฟัันและให้้การ
รัักษาการพููดผิิดปกติิ องค์์กรยัังสนัับสนุุนการศึึกษาสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์
ในประเทศเจ้้าภาพและการพััฒนาศููนย์์เพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่อีีกด้้วย
ในปีี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) สมาชิิกสโมสรซานฟรานซิิสโก 6 คนได้้ก่่อ
ตั้้�งองค์์กรการกุุศลแห่่งที่่�สองชื่่�อ Alliance for Smiles ซึ่่�งให้้บริิการการผ่่าตััด
และการรัักษาต่่อเนื่่�องอัันได้้แก่่ ทัันตกรรม จััดฟััน การรัักษาการพููดผิิดปกติิ และ
บางครั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษาทางจิิตวิิทยา ในการปฏิิบััติิงานนี้้� Alliance for Smiles จะ
ฝึึกอบรมผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพในพื้้�นที่่�และจััดตั้้�งศููนย์์การรัักษาที่่�ผู้้�ป่่วยสามารถ
รัับการดููแลดัังกล่่าวได้้
“ภารกิิจด้้านการแพทย์์มีีความสำำ�คััญมากก็็จริิง แต่่การศึึกษา การฝึึกอบรม
และการดููแลเด็็กปากแหว่่งเพดานโหว่่ก็สำ็ ำ�คััญเช่่นกััน” อานิิตา ชตัังเงิิล สมาชิิก
ของสโมสรโรตารีีซานฟรานซิิสโกซึ่่�งเป็็นประธานและซีีอีีโอขององค์์กร Alliance
for Smiles ช่่วงปีี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ถึึง 2559 (ค.ศ.2016) กล่่าว และตั้้�งแต่่
ปีี 2547 องค์์กร Alliance for Smiles ได้้ให้้การรัักษาเด็็กๆ มากกว่่า 7,000 คน
การระบาดใหญ่่ของ COVID-19 ทำำ�ให้้ภารกิิจนี้้�ต้้องหยุุดชั่่�วคราว องค์์กร
Alliance for Smiles กำำ�ลัังฝึึกอบรมผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการแพทย์์แบบเสมืือนจริิง
และทั้้�งสององค์์กรกำำ�ลัังคิิดค้้นหาวิิธีีการใหม่่ๆ ในการให้้บริิการ ชตัังเงิิลกล่่าวว่่ามีี
งานผ่่าตััดคั่่�งค้้างมาก และภารกิิจด้้านการแพทย์์ควรจะกลัับมาดำำ�เนิินการต่่อทัันทีี
ที่่�ข้้อจำำ�กััดในการเดิินทางผ่่อนคลายลง
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Interview
การอบรมนายกรัับเลืือก
การอบรมนายกรัับเลืือกของสโมสรโรตารีี
(PETS 2021)
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่า่ ในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์พฤษภาคม ของทุุกปีี โรตารีีจะจััดเตรีียมความพร้้อม
ให้้กัับนายกสโมสรและคณะกรรมการบริิหารสโมสร
ชุุดใหม่่ในการบริิหารงานสโมสรโรตารีีในรอบปีีใหม่่ของ
โรตารีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคมถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน
โดยจััดในรููปแบบของการเตรีียมความพร้้อมก่่อนภายใน
ภาค และอบรมร่่วมกัันกัับหลายๆ ภาค ที่่�เราเรีียกกััน
สั้้�นๆ ว่่า Pre-PETS, PETS, และ Multi-PETS (PETS
= President Elect Training Seminar) ซึ่่�งเดิิมในปีีนี้้�
ผู้้�ว่า่ การภาครัับเลืือกทั้้�งสี่่ท่� า่ นจากสี่่ภ� าคได้้กำำ�หนดจััดให้้
มีีการอบรมนายกรัับเลืือกร่่วมภาคหรืือ Multi-District
PETS ในวัันที่่� 26-28 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ที่่�กรุุงเทพฯ โดย
ภาค 3350 เป็็นเจ้้าภาพจััดงาน แต่่เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์
โรคระบาดโควิิดรอบสองและรอบสามเมื่่�อต้้นปีี ทำำ�ให้้
มีีการเปลี่่�ยนแปลงการจััดอบรมโดยให้้แต่่ละภาคไป
จััดอบรมเฉพาะภายในภาค เพื่่�อลดการรวมตััวของคน
หมู่่�มาก
	นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย จึึงได้้รวบรวม
ข้้อมููลการจััดอบรมนายกรัับเลืือก หรืือการเตรีียมความ
พร้้อมของนายกสโมสรที่่�จะบริิหารงานในปีี 25642565 ว่่ามีีการปรัับตััวและจััดอบรมกัันอย่่างไร โดย
สััมภาษณ์์ผู้้�ว่า่ การภาครัับเลืือก ประธานคณะกรรมการ
ผู้้�นำำ�การอบรม (ประธานเทรนเนอร์์ภาค) และตััวแทน
นายกรัับเลืือกของแต่่ละภาค เราไปพบกัับเขาได้้เลยค่่ะ

Multi-District PETS

PETS (President Elect Training Semina
ภาค 3330
ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกไพกิิจ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์

ผวล. ไพกิิจ กล่่าวว่่า เมื่่�อเกิิดโรคระบาดโควิิด ระลอกสองทำำ�ให้้ไม่่
สามารถจััดอบรม Multi-District PETS ได้้ ทางภาค 3330 จึึงได้้จััดเตรีียม
แผนการอบรมนายกรัับเลืือกขึ้้�น ที่่�จัังหวััดราชบุุรีีในวัันที่่� 7-9 พฤษภาคม
นายกรัับเลืือกได้้ลงทะเบีียนเข้้าประชุุมกัันอย่่างคึึกคััก ทุุกคนรอคอยที่่�จะ
ได้้พบหน้้าเพื่่�อนนายกสโมสรโรตารีีร่ว่ มรุ่่�นและคณะกรรมการภาคอย่่างใจ
จดใจจ่่อ แต่่เมื่่�อเกิิดโรคระบาดรอบที่่�สามช่่วงต้้นเดืือนเมษายน ทางภาคก็็
ยัังหวัังลึึกๆ ว่่าการระบาดจะเป็็นไปช่่วงระยะเวลาสั้้น� ๆ และเราจะสามารถ
จััดงานกัันได้้ตามแผนที่่�วางไว้้ แต่่เหตุุการณ์์ไม่่เป็็นไปตามที่่�หวัังเมื่่�อการระบาดได้้ลุุกลามมากขึ้้�น ทาง
คณะกรรมการภาค 3330 จึึงได้้ประชุุมหารืือกัันถึึงรููปแบบการจััดอบรมนายกรัับเลืือกเพื่่�อให้้ได้้ผลอย่่าง
สููงสุุด ในการเตรีียมความพร้้อมของนายกสโมสรและคณะกรรมการบริิหารสโมสร ซึ่่�งทิิศทางของการ
จััดอบรมก็็ยัังเป็็นการอบรมแบบพบหน้้ากััน เพื่่�อให้้การเตรีียมความพร้้อมของนายกและคณะกรรมการ
บริิหารสโมสรเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	ล่่าสุุดนี้้�ภาค 3330 จึึงได้้รวมการจััดอบรมนายกรัับเลืือก (PETS) และอบรมคณะกรรมการ
บริิหารสโมสร (District Training Assembly = DTA) ขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคม 2564 โดยแบ่่งจััดเป็็น
4 โซน 4 ครั้้�งคืือ ที่่�จัังหวััดตรััง พัังงา หััวหิิน และราชบุุรีี ในช่่วงวัันที่่� 10, 19, 28 กรกฎาคม และ
1 สิิงหาคม 2564 โดยจะจััดตามมาตรการความปลอดภััยของกระทรวงสาธารณสุุขอย่่างเข้้มงวด โดยที่่�
ไม่่มีีงานเลี้้�ยง แต่่จะสัังสรรค์์ในรููปแบบที่่�ปลอดภััยในยุุค New Normal ซึ่่�งหวัังไว้้เป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ถึึงตอน
นั้้�นสถานการณ์์จะดีีขึ้้น� แต่่อย่่างไรก็็ตามหากเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตามคาด คณะกรรมการเทรนเนอร์์
ภาคได้้เตรีียมแผนสำำ�รองไว้้แล้้ว

อดีตผู้ว่าการภาควิชัย มณีวัชรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการผู้น�ำการอบรมภาค 3330

อผภ. วิชัย กล่าวว่า ทางภาค 3330 ได้จัดเตรียมแผนการอบรม
นายกรับเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว โดยก�ำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่
ปลายปีที่แล้ว เมื่อมีการประกาศยกเลิกการประชุม Multi-District PETS
สถานการณ์ไม่เอื้ออ�ำนวย ทางภาคได้เลื่อนการจัดอบรมนายกรับเลือกไป
เป็นเดือนกรกฎาคม โดยที่คณะกรรมการจัดอบรมได้ปรับแผนการอบรม
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 คือจัดอบรม PETS & DTA พร้อมกันโดยแบ่งเป็น 4 โซน
จ�ำนวน 4 ครั้งในเดือนกรกฎาคมและต้นสิงหาคม 2564
ในช่วงที่ทุกคนต้องอยู่กับบ้านลดการพบปะกันนี้ กิจกรรมของ
โรตารีเราอาจจะเงียบไปบ้าง ทางภาคได้จดั ประชุมและอบรมเป็นห้องเรียนโรตารีผา่ นระบบ Line Group
Meeting ขึน้ สาเหตุทใี่ ช้ไลน์เพราะโรแทเรียนส่วนใหญ่อายุมากอาจจะไม่สะดวกในการใช้ระบบซูม และ
Line Group Meeting เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดส�ำหรับคนทุกระดับ จึงได้ทดลองจัดอบรมขึ้นสัปดาห์ละ 2 วัน
คือวันพุธกับวันเสาร์เวลา 19.00 น. ซึ่งโรแทเรียนทุกคนสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ เนื้อหาจะเป็น
พื้นฐานโรตารีสมัยใหม่ เป้าหมายโรตารี ที่มาของคติพจน์ การรักษาและเพิ่มสมาชิกภาพ แนะน�ำการท�ำ
แผนกลยุทธ์ ฯลฯ ซึ่งได้เตรียมไว้ 11 หัวข้อ โดยเชิญอดีตผู้ว่าการภาคมาเป็นวิทยากรหมุนเวียนสลับกัน
ไปสัปดาห์ละหนึ่งคน และ อผภ. วิชัย เป็นวิทยากรประจ�ำ ซึ่งในวันที่นิตยสารเราได้สัมภาษณ์ก่อนจัด
ประชุมและอบรมครั้งแรกวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้วถึง 78 คน

นายกรับเลือกธัญรัศม์ ฤทธิ์เทวา
สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ภาค 3330

อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร
สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่
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นยล. ธััญรััศม์์ กล่่าวว่่า ตนเองเป็็นสมาชิิกก่่อตั้้�งของสโมสรโรตารีี
นครหาดใหญ่่ ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2553 ซึ่่�งตลอดเวลาที่่�ผ่่านมาได้้ช่่วยงานสโมสร
มาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อชุุมชน
ทำำ�อยู่่�เบื้้�องหลัังเป็็นหน่่วยสนัับสนุุน เพราะด้้วยภารกิิจในขณะนั้้�นจึึงยัังไม่่
สามารถทำำ�งานให้้กับั สโมสรอย่่างเต็็มที่่� แต่่ก็ไ็ ด้้เรีียนรู้้�ในเรื่่�องของโรตารีีไป
พร้้อมๆ กัับการทำำ�งานร่่วมกัับโรแทเรีียนในสโมสรและต่่างสโมสร ตอนนี้้�
ถึึงเวลาแล้้วที่่�รัับหน้้าที่่�เป็็นผู้้�นำำ�สโมสรโรตารีีนครหาดใหญ่่ มีีความมั่่�นใจใน
ระดัับหนึ่่�ง ด้้วยความพร้้อมในเรื่่�องเวลาและเข้้าใจลัักษณะงานของโรตารีีมากขึ้้�น

ar)

ในการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำสโมสรโรตารีในครั้งนี้ เดิมได้
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมนายกรับเลือกไว้แล้วตัง้ แต่การอบรม Multi-District
PETS ทีก่ รุงเทพฯ ต่อมาเปลีย่ นเป็นอบรม PETS ทีร่ าชบุรี ตอนนีเ้ มือ่ สถานการณ์
เปลี่ยนไปตนเองก็พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ที่ทางภาคจัดอบรมขึ้น ซึ่ง
ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ก็ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนห้องเรียนของโรตารีที่ทางภาค
3330 จัดอบรมผ่าน Line Meeting ซึ่งคิดเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ใน
เรือ่ งโรตารีและได้พบหน้าตาโรแทเรียนหลายๆ ท่านในภาคด้วย ดีใจทีท่ างภาคมี
กิจกรรมดีๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สมาชิกในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้วางแผน
งานกิจกรรมของสโมสรร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรในการสานต่องาน
จากปีปัจจุบัน และด�ำเนินโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนต่อไป

ของทั้้�งผู้้�จััดอบรมและผู้้�เข้้าอบรม เพราะนายกรัับเลืือกที่่�เข้้ารัับการอบรมมีีความ
พร้้อม คุ้้�นเคยกัับการใช้้เทคโนโลยีีและกล้้าแสดงความคิิดเห็็นอย่่างกว้้างขวาง
เป็็นกัันเอง
การอบรมนายกรัับเลืือกรููปแบบใหม่่ ที่่�จััดขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกของโรตารีี
ในประเทศไทย อาจพบปััญหาและอุุปสรรคบ้้าง สิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั คืือการเปิิดใจ ยอมรัับ
และศึึกษาเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ๆ ถ้้าเราก้้าวข้้ามปััญหาในการใช้้เทคโนโลยีี จนสามารถ
ใช้้ได้้คล่่องแล้้ว จะตอบโจทย์์วิิถีีชีีวิิตแบบ New Normal ขอให้้พวกเรามองหา
โอกาสที่่�เป็็นทางเลืือกสู่่�ทางรอดในยามวิิกฤตของเราให้้เจอ เปิิดใจและก้้าวผ่่าน
การใช้้เทคโนโลยีีไปให้้ได้้ แล้้วสร้้างมิิตรภาพผ่่านช่่องทางใหม่่ๆ ที่่�ต้้องอยู่่�กัับเรา
ไปอีีกนาน…
ผวล.ผศ.ดร. จารีศรีกล่าวว่า “ดิฉันกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ทั้งที่
ภาค 3340
ตระหนักดีกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจท�ำให้ยากที่บางคนจะยอมรับได้ แต่มั่นใจ
ผู้้�ว่่ า การภาครัั บ เลืื อ ก ผศ.ดร. จารีี ศ รีี             ว่าทุกก้าวแรกของการเปลีย่ นแปลง ย่อมมีอปุ สรรคให้เราต้องก้าวข้ามไป....นีอ่ าจ
กุุลศิริิ ิปััญโญ
เป็นบททดสอบความเป็นผู้น�ำภาคของดิฉัน .....2021-22 Changemaker ปีน้ี
ผวล.ผศ.ดร. จารีีศรีี กล่่าวว่่า เมื่่�อโรค อาจเป็นปีทเี่ รากลับมาตัง้ หลัก เพือ่ เตรียมก้าวเดิน หรือก้าวกระโดดไปให้ไกลกว่า
โควิิ ด เกิิ ด การระบาดระลอกใหม่่ ตั้้� ง แต่่ ป ลาย เดิม”
เดืือนธัันวาคม 2563 เป็็นต้้นมา ทำำ�ให้้ทั้้�งสี่่�ภาค
ได้้ทบทวนความเป็็นไปได้้และความเหมาะสมกัับ
อดีตผู้ว่าการภาคอรอนงค์ ศิริพรมนัส
สถานการณ์์ในการจััดอบรมนายกรัับเลืือกร่่วม
ประธานคณะกรรมการผู้การอบรมภาค
ภาคหรืือ Multi-District PETS ผู้้�ว่่าการทั้้�งสี่่�ภาค
3340
ตััดสิินใจยุุติิการจััด Multi-District PETS เพื่่�อปฏิิบัติั ิตามนโยบายในการป้้องกััน
อผภ. อรอนงค์ กล่าวว่า ท�ำหน้าที่เป็น
และควบคุุมโรค และเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�เข้้าอบรม โดยแต่่ละภาคให้้ไป
เทรนเนอร์ให้กับโรตารีมา 20 ปี ที่มาท�ำหน้าที่
ดำำ�เนิินการเอง ตามความเหมาะสม ในฐานะผู้้�นำำ�ภาค 3340 ตนเองจึึงได้้ปรึึกษา
ประธานเทรนเนอร์ของภาค 3340 เพราะขอ
กัับประธานเทรนเนอร์์ ถึึงข้้อดีี ข้้อเสีีย และตััดสิินใจจััดการอบรมแบบเสมืือนจริิง
เป็นเอง ด้วยเหตุผลที่ผู้ว่าการภาครับเลือกเป็น
(Virtual Training) ร่่วมกัับภาค 3350 โดยพิิจารณาจากสถานการณ์์โลกในช่่วงปีี
โรแทเรียนในสโมสรพลูตาหลวง คือ สโมสรเดียวกัน
กว่่าที่่�ผ่่านมา โลกของเราต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด ทำำ�ให้้หลายสิ่่�ง
เป็นผู้หญิงท�ำงานเหมือนกัน รูปร่างหน้าตาคล้าย
หลายอย่่างในโลกเปลี่่�ยนแปลงไปมาก ทั้้�งการใช้้ชีวิี ิตประจำำ�วััน การดููแลสุุขภาพ กัน ตรงนี้แหละที่ท�ำให้หลายคนทักผิดตัวอยู่บ่อยๆ สร้างความฉงน จนต้องให้
การเดิินทาง และการทำำ�งาน คงใช้้เวลาอีีกนานที่่�จะกลัับไปใช้้ชีีวิิตเหมืือนเดิิม เวลาคนทักทายตั้งสติสักประเดี๋ยวจึงค่อยพูดจาสนทนากันต่อ
ได้้ หรืือบางอย่่างอาจไม่่มีีทางกลัับมาเหมืือนเดิิมอีีกต่่อไปก็็ได้้ โรตารีีเป็็นองค์์กร 	สำำ� หรัั บ การเตรีี ย มจัั ด อบรมนายกรัั บ เลืื อ กร่่ ว มภาคปีี นี้้� อผภ.
หนึ่่�งที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างมากเพราะเป็็นองค์์กรระดัับโลก ทำำ�ให้้โรตารีีสากล อรอนงค์์ กล่่าวว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�จะพููดได้้ว่่าเป็็นปีีพิิเศษจริิงๆ คณะกรรมการจััดการ
สนัับสนุุนการอบรมแบบ Virtual Training
อบรมนายกรัับเลืือกฝ่่ายเจ้้าภาพ ภาค 3350 ประชุุมตระเตรีียมงานนาน
ภาค 3340 ต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งาน การประชุุม การจััด 3-4 เดืือน ในส่่วนของภาค 3340 ซึ่่�งจะเป็็นเจ้้าภาพปีีถัดั ไป มีีผู้้�ว่า่ การภาครัับเลืือก
กิิจกรรม รวมทั้้�งการใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในการติิดต่่อสื่่�อสาร เพื่่�อรองรัับการ ประธานเทรนเนอร์์ ผู้้�ว่่าการภาคนอมิินีี และกรรมการจากภาค 3340 มาร่่วม
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเหมาะสม ต้้องพััฒนาคนที่่�จะมาทำำ�งานในอนาคต ประชุุมเตรีียมความพร้้อมร่่วมด้้วย เพื่่�อศึึกษาแนวปฏิิบัติั ิ การประชุุมเตรีียมงาน
ให้้มีีทัักษะใหม่่ๆ สมาชิิกรุ่่�นใหม่่อาจต้้องมีีทัักษะหลายด้้านมากขึ้้�น นอกจากมีี เดิินหน้้าถึึงขั้้�นสถานที่่�พร้้อม อาหารพร้้อม ทีีมวิิทยากรร่่วมภาค คณะกรรมการ
ความรู้้�เรื่่�องโรตารีีแล้้วยัังต้้องใช้้เทคโนโลยีีให้้เป็็น สำำ�หรัับสมาชิิกปััจจุุบัันท่่านได้้ ทุุกฝ่่ายพร้้อม ระดัับความพร้้อม 80% ซึ่่�งนายกรัับเลืือกทางภาค 3340 หลายคน
ผ่่านประสบการณ์์การทำำ�งานในโรตารีีมาระยะหนึ่่�งแล้้ว เหลืือเพีียงแต่่การปรัับ ลงทะเบีียน จองไฟลท์์บินิ ทุุกคนคาดหวัังอย่่างมีีความสุุข การประชุุมอบรมแบบ
ทัักษะของตััวเองเพื่่�อให้้สามารถทำำ�งานต่่อไปได้้ ในโลกที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนไปอย่่างมีี มีีชีวิี ติ ชีีวาครั้้ง� นี้้� พวกเขาจะได้้พบเจอสร้้างมิิตรภาพระหว่่างนายกสโมสรต่่างภาค
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งภาค 3340 ได้้จััดอบรม Virtual Meeting ขึ้้�นจำำ�นวน 2 ครั้้�ง ให้้แน่่นแฟ้้น เหมืือนรุ่่�นก่่อนๆ ที่่�ทำำ�กันั มาจนกลายเป็็นประเพณีีโรตารีี แต่่เมื่่�อเกิิด
คืือ ภาคภาษาไทย จััดอบรมเมื่่�อวัันที่่� 20, 21 และ 27 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และ การระบาดของโรคโควิิดที่่�เกิิดขึ้้น� รอบสองเมื่่�อปลายเดืือนธัันวาคม 2563 เป็็นเหตุุ
จััดเองภายในภาควัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ในส่่วนของเป้้าหมายภาค สำำ�หรัับ พลิิกผััน หยุุดชะงัักงัันทุุกสิ่่�งอย่่าง กำำ�หนดการอบรมนายกรัับเลืือกร่่วมภาค มีีอันั
ภาคภาษาอัังกฤษ จััดอบรมเมื่่�อวัันที่่� 6-8 มีีนาคม 2564
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทั้้�งหมดทัันทีี
การเตรีียมการก่่อนวัันอบรมจริิง มีีการเปิิดห้้อง Zoom เพื่่�อให้้โอกาส
เมื่่�อต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการจััดอบรม ที่่�ต้้องพึ่่�งพาเทคโนโลยีีซึ่่�งเป็็น
นายกรัับเลืือกเข้้าไปฝึึกซ้้อมทุุกวัันในช่่วงเวลา 19.00-21.00 น. ล่่วงหน้้าเป็็น เรื่่�องใหม่่ ที่่�ประธานเทรนเนอร์์เกืือบตั้้ง� ตััวไม่่ทันั เพราะยัังไม่่มีปี ระสบการณ์์ในด้้าน
ระยะเวลาประมาณ 3 สััปดาห์์ ทดลองให้้เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจ อย่่างไรก็็ตาม นี้้�มาก่่อน และเทรนเนอร์์ภาคทุุกท่่านจำำ�เป็็นต้้องรู้้�วิธีิ กี ารนำำ�เสนอ (Presentation)
การจััดแบบ Virtual อาจไม่่ตอบสนองด้้านจิิตสัังคม และอารมณ์์ เท่่ากัับการจััด ผ่่านโปรแกรมซููม ต้้องซ้้อมทั้้�งการนำำ�เสนอและซ้้อมทำำ�ความเข้้าใจกัับนายก
แบบพบหน้้า (In person) ดัังนั้้�นเมื่่�อสถานการณ์์โรคระบาดคลี่่�คลายและโอกาส รัับเลืือก อีีกทั้้�งเวลาก็็กระชั้้�นชิิดเข้้ามา จึึงปรึึกษากัับ ผวล.ผศ.ดร.จารีีศรีี
เหมาะสมควรจััดให้้นายกรัับเลืือกได้้มีโี อกาสพบปะพููดคุุย และมีีกิจิ กรรมร่่วมกััน กุุลศิิริิปััญโญ มีีความเห็็นตรงกััน “ขออบรมร่่วมกัับภาค 3350” จึึงนำำ�ความ
ซึ่่�งในภาค 3340 ได้้จััดการอบรมผสมผสานระหว่่าง Virtual และ In person
ประสงค์์ แจ้้ ง ประธานเทรนเนอร์์ อผภ. ประวิิ ทย์์ โรจน์์ ข จรนภาลัั ย และ
ผลที่่�ได้้จากการจััดอบรมแบบ Virtual ในส่่วนของการอบรมภาค ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกภาค 3350 ศาสตราจารย์์คลิินิิก นพ. วิิรุุณ บุุญนุุช ขอร่่วม
ภาษาไทยนั้้�น ยัังมีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรมไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย คืือได้้ประมาณ ประชุุมอบรมแบบเสมืือนจริิง (Virtual Training) ผ่่านโปรแกรมซููม ทั้้�งสองท่่าน
ร้้อยละ 60 ซึ่่�งได้้พยายามหาสาเหตุุและพบว่่า วัันแรกมีีการขััดข้้องในเรื่่�องเทคนิิค ได้้ตกลงโดยไม่่มีีเงื่่�อนไข จึึงขอขอบคุุณท่่านประธานเทรนเนอร์์ ประธานจััดงาน
ของการรัับเข้้าห้้อง นายกรัับเลืือกบางส่่วนเข้้าห้้องไม่่ได้้ เพราะยัังไม่่คุ้้�นเคยการ ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก ภาค 3350 อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
อบรมรููปแบบใหม่่ รวมทั้้�งด้้านการใช้้เทคโนโลยีี จึึงเห็็นได้้ว่่าในวัันแรกของการ
ผลการจััดอบรมเสมืือนจริิงผ่่านระบบซููมออนไลน์์ผ่่านไปด้้วยดีี เป็็น
อบรม มีีความขลุุกขลัักทั้้�งผู้้�จััดและผู้้�เข้้ารัับการอบรม หลัังการอบรมผู้้�จััดมีีการนำำ� ไปตามขั้้�นตอนที่่�ทางคณะกรรมการฝ่่ายเจ้้าภาพวางรููปแบบไว้้ มีีการประเมิิน
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นมาหาแนวทางแก้้ไข ปรัับปรุุงและสามารถทำำ�ได้้ดีีขึ้้�นในวัันถััดไป ว่่านายกรัับเลืือกภาค 3340 เข้้าอบรมเพีียง 60% อย่่างไรก็็ตาม วิิกฤติิใน
ในส่่วนของการอบรมภาคภาษาอัังกฤษนั้้�นถืือว่่าประสบความสำำ�เร็็จเป็็นที่่�พอใจ ครั้้�งนี้้�ก็็ได้้สร้้างโอกาสใหม่่ๆ จากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม เช่่น การเร่่งเปลี่่�ยน

ผ่่านและเพิ่่�มการใช้้เทคโนโลยีี และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มการประชุุมแบบเสมืือนจริิง
(Virtual meeting) ก็็ยัังโชคดีีอยู่่�บ้้างที่่�หลายท่่านมีีประสบการณ์์การทำำ�งาน
ที่่�บ้้าน (Work from Home=WFM) มีีความคุ้้�นเคยกัับการประชุุมแบบใหม่่ ซึ่่�ง
การอบรมคณะกรรมการบริิหารสโมสร (District Training Assembly=DTA)
ในเดืือนพฤษภาคมนี้้�ก็็เป็็นรููปแบบ Virtual Training เช่่นเดีียวกััน

อดีีตผู้้�ว่่าการภาคประวิิทย์์                                 
โรจน์์ขจรนภาลััย                                              
ประธานคณะกรรมการผู้้�นำำ�การอบรม
ภาค 3350

อผภ. ประวิิ ทย์์ กล่่ า วว่่ า เป็็ น ประธาน
คณะกรรมการผู้้�ฝึึ ก อบรมภาค 3350 ครั้้� ง นี้้�
นายกรับเลือกเพชรสุภางค์                                  
เป็็ น สมัั ย ที่่�สาม จากเดิิ ม ปีี นี้้� ท างภาค 3350
ธีระรัตนนุกูลชัย
เป็็นเจ้้าภาพในการจััดอบรม Multi-District PETS
สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340
ที่่�เมืืองทองธานีี แต่่เมื่่�อจำำ�เป็็นต้้องระงัับการจััด
นยล. เพชรสุุภางค์์ เป็็นสมาชิิกก่่อตั้้�งสโมสร อบรม Multi-District PETS แบบพบหน้้ากััน ทั้้�งที่่�ได้้เตรีียมสถานที่่�จััดงาน
โรตารีีร้้อยเอ็็ด เมื่่�อปีี 2558 รัับหน้้าที่่�เป็็นประธาน เตรีียมการเรื่่�องการอบรมและผลิิตวััสดุุที่่�ใช้้เป็็นสื่่�อเพื่่�อการอบรมเสร็็จ มีีการเดิิน
คณะกรรมการสมาชิิกภาพของสโมสรในปีีแรก
ทางไปชี้้แ� จงและซัักซ้้อมความเข้้าใจเรื่่�องการอบรมกัับ ภาค 3360 ที่่�เชีียงใหม่่ และ
นยล. เพชรสุุภางค์์ กล่่าวว่่า ตอนนั้้�นไม่่ได้้รู้้�เรื่่�อง ภาค 3340 ที่่�จัังหวััดนครราชสีีมาเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้วก็็ตาม มติิจากผู้้�ว่่าการภาค
โรตารีีมากนััก แต่่ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�และชี้้�แนะจาก รัับเลืือกทั้้�งสี่่�ท่่านให้้แต่่ละภาคไปดำำ�เนิินการจััดการอบรมกัันเอง ภาค 3350 จึึง
ผู้้�ใหญ่่หลายท่่าน บวกกัับความตั้้�งใจจึึงเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้สโมสรโรตารีีร้้อยเอ็็ด ตััดสิินใจจััดการอบรมนายกรัับเลืือกแบบเสมืือนจริิง ด้้วยโปรแกรมซููม ได้้จัดั เตรีียม
มีีผลงานและเป็็นที่่�รู้้�จััก สโมสรโรตารีีร้้อยเอ็็ด มีีวััฒนธรรมในการเตรีียม ผู้้�นำำ� อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ทำำ�สื่่�อสำำ�หรัับการสััมมนา และสถานที่่�ที่่�ใช้้เป็็นศููนย์์การอบรมออนไลน์์
สโมสรด้้วยการเรีียงลำำ�ดับั ปีีของสมาชิิกไว้้ล่ว่ งหน้้า เพื่่�อให้้แต่่ละคนมีีเวลาวางแผน ครั้้�งนี้้�ที่่�สำำ�นัักงานของ อน. เรืืองศัักดิ์์� แสงเพ็็ญพราว สโมสรโรตารีีนนทบุุรีี ซึ่่�ง
จััดเวลาของตััวเองมาทำำ�หน้้าที่่�นี้้� ตนเองได้้ถูกู จััดวางลำำ�ดับั เป็็นนายกสโมสรคนที่่� 7 ได้้กรุุณาจััดเตรีียมห้้องส่่งย่่อยพอเหมาะกัับอบรมแบบรวมและแบบแยกได้้ ณ
ส�ำหรับการเข้าอบรมนายกรับเลือก ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดแบบออนไลน์ บริิษััทอาร์์ เอส เพ้้นท์์ จำำ�กััด ถนนประชาชื่่�น ซอย 4 นนทบุุรีี การอบรม PETS
ไม่ได้พบหน้าวิทยากรและเพือ่ นร่วมรุน่ แต่กพ็ บว่าเป็นช่องทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ใน ภาคภาษาไทย จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 20, 21 และ 27 กุุมภาพัันธ์์ 2564 การอบรม
สถานการณ์เช่นนี้ เมือ่ ได้เข้าอบรมท�ำให้เรียนรูว้ า่ การเป็นนายกสโมสรคือ การมา สำำ�เร็็จลงด้้วยดีี มีีนายกสโมสรรัับเลืือก เข้้าร่่วมจำำ�นวน 117 สโมสรจากภาค 3340
รับใช้มวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด และการให้บริการชุมชน ไม่ใช่มาเป็น และภาค 3350 ส่่วนการอบรมให้้แก่่สโมสรที่่�ใช้้ภาษาอัังกฤษ ได้้จััดขึ้้�นในวัันที่่�
นายของใคร ซึง่ แนวทางในการด�ำเนินงานสโมสรส�ำหรับตนเองคือ ประสานงานให้ 6-8 มีีนาคม 2564 มีีผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมจำำ�นวน 73 คน ใช้้วิิทยากรรัับเชิิญและ
สมาชิกสโมสรโรตารีรอ้ ยเอ็ดท�ำงานเป็นผูใ้ ห้อย่างมีความสุข และรักษาสมาชิกภาพ ผู้้�นำำ�การอบรมรวม 16 คน และผู้้�ช่่วยด้้าน IT อีีก 10 คน
ให้คงอยูไ่ ม่เปลีย่ นแปลง พร้อมทัง้ สานต่อโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
ผลการอบรมเป็ น ที่ พ อใจ นายกรั บ เลื อ กทั้ ง สองภาคเข้ า ร่ ว มรั บ
กับโรงพยาบาล โดยความร่วมมือกับสโมสรโรตารีคมู่ ติ รทีป่ ระเทศไต้หวัน โครงการ การอบรมจ�ำนวน 117 สโมสรหรือ 78.5% ของสโมสรทั้งสองภาครวมกัน
รับรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารีคู่มิตรที่ประเทศญี่ปุ่น และโครงการห้องสมุด การอบรมด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เป็นวิธีการอบรมที่เราเริ่มใช้ครั้งแรก
โรตารี เป็นต้น นยล. เพชรสุภางค์กล่าวปิดท้ายว่า เมื่อรับอาสามาท�ำงานก็จะท�ำ มีข้อติดขัดที่ยังไม่คุ้นเคย จึงจ�ำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ด้าน IT อาสามาเป็นผู้ช่วย
แบบจิตอาสาให้เต็มที่ตามคติพจน์ของปีคือ “โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ” ด้านการใช้เทคโนโลยี ช่วยการน�ำเสนอการอบรมของวิทยากร ในส่วนของนายก
รับเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรม ส่วนมากไม่คนุ้ เคยหรือรูจ้ กั การใช้โปรแกรมซูมเช่นกัน
ภาค 3350
คณะกรรมการจัดงานจึงต้องตั้งกลุ่มท�ำงาน ไปสอนการใช้โปรแกรมซูมอย่าง
ผู้ว่าการภาครับเลือกศาสตราจารย์คลินิก ใกล้ชิดโดยใช้ไลน์และยูทูปเป็นสื่อให้การแนะน�ำก่อนล่วงหน้า ข้อดีที่ส�ำคัญคือ
นพ. วิรุณ บุญนุช
การประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม คณะกรรมการจัดงานได้ใช้จ่าย
ผวล.ศ.คลิิ นิิ ก นพ. วิิ รุุ ณ กล่่ า วว่่ า ตาม ในส่วนที่จ�ำเป็นเช่น ซื้อโปรแกรมซูม ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและเบ็ดเตล็ด
โปรแกรมเดิิม ในการจััดอบรมนายกร่่วมภาคทั้้�งสี่่� ประมาณสองแสนบาทเทียบกับการจัดงานแบบปกติเป็นหลักล้านบาท การ
ภาคหรืือ Multi-PETS ของปีีนี้้เ� วีียนมาที่่�ภาค 3350 ประหยัดทางอ้อมคือ ค่าเดินทาง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย
ในการเป็็นเจ้้าภาพ ได้้กำำ�หนดจััดขึ้้น� ที่่�เมืืองทองธานีี งานเลี้ยงของทุกคนที่ต้องเข้าร่วมงานอบรมอีกเป็นหลักล้านเช่นกัน
ช่่วงวัันที่่� 26-28 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยมีี อผภ.ดร. 	มีีหลายคนกล่่าวว่่าการประชุุมอบรมทางซููม ไม่่น่า่ จะได้้ประสิิทธิภิ าพ
อาภา อรรถบููรณ์์วงศ์์ เป็็นประธานจััดงาน แต่่เมื่่�อ เท่่าการอบรมแบบปกติิ ผู้้�รัับการอบรมและผู้้�นำำ�การอบรมไม่่มีีปฏิิสััมพัันธ์์เท่่ากัับ
สถานการณ์์เปลี่่�ยนไปด้้วยโรคระบาดโควิิดทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััดงานMulti-District การได้้เห็็นหน้้ากััน ก็็เป็็นข้้อด้้อยเพีียงส่่วนหนึ่่�งที่่�เราแก้้ไขได้้ ด้้วยการเพิ่่�มอุุปกรณ์์
PETS ในครั้้�งนี้้�ได้้ เมื่่�อต้้องแยกกัันจััดภาค 3350 จึึงได้้จััดอบรมนายกรัับเลืือก เช่่น ใช้้คอมพิิวเตอร์์เพิ่่�มอีีกชุุดต่่างหาก นอกเหนืือจากเครื่่�องแรกสำำ�หรัับผู้้�นำำ�
(PETS) ในรููปแบบของการอบรมออนไลน์์ผ่า่ นระบบซููม โดยจััดสองครั้้ง� สองภาษา การอบรม แล้้วใช้้จอมอนิิเตอร์์ที่่�ใหญ่่ขึ้้�น เป็็นจอสำำ�หรัับมองเห็็นผู้้�เข้้าอบรมได้้
คืือ ภาคภาษาไทยกัับภาษาอัังกฤษ โดยที่่�ภาค 3340 ได้้เข้้าร่่วมในการจััดอบรม ชััดเจนและมากรายตามสภาพจริิง และขอให้้ผู้้�เข้้าเรีียนทุุกคนแสดงชื่่�อ เพื่่�อการ
ครั้้ง� นี้้� การอบรมภาคภาษาไทย จััดขึ้้น� เมื่่�อวัันที่่� 20, 21, 27 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และ เรีียกขานที่่�สะดวก แค่่นี้้ผู้้�นำ
� ำ�การอบรมก็็สามารถเพิ่่�มปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้�รับั การอบรม
ภาคภาษาอัังกฤษ สำำ�หรัับนายกรัับเลืือกที่่�ใช้้ภาษาอัังกฤษทั้้�งในประเทศไทยและ ได้้ดีีขึ้้�นระดัับหนึ่่�ง
ต่่างประเทศคืือ เมีียนมาร์์ กััมพููชา และลาว
การจััดอบรมครั้้�งนี้้� ได้้รัับความร่่วมมืืออย่่างดีียิ่่�งจากคณะกรรมการ
นายกรับเลือก ดร. เภสัชกรหญิงเมธ์วดี
ภาค 3350 และวิิทยากรที่่�ได้้ร่่วมมืือร่่วมใจในการทุ่่�มเท เสีียสละกำำ�ลัังกาย
เรียวสุขวิไล 
กำำ�ลัั ง ใจ และเวลาที่่�เตรีี ย มงานทำำ� ให้้ ป ระสบความสำำ� เร็็ จ เป็็ น อย่่ า งดีี ยิ่่� ง
สโมสรโรตารีสยามเอราวัณ ภาค 3350
นายกรัับเลืือกของภาค 3350 ที่่�ใช้้ภาษาไทยได้้ลงทะเบีียนเข้้ารัับการอบรม
นยล.ดร. เภสัชกรหญิงเมธ์วดีเป็นโรแทเรียน
ครบ 100% ทำำ�ให้้เห็็นถึึงการปรัับตััวของนายกรัับเลืือกที่่�สามารถใช้้เครื่่�องมืือ
มาได้สองปี เคยเป็นกรรมการสโมสรรับผิดชอบ
สื่่�อสารในการติิดต่่อระหว่่างกัันและกัันในยุุค New Normal นี้้� พร้้อมกัันนี้้�
เป็นประธานฝ่ายบริการชุมชนเมื่อปี 2562-2563
ขอขอบคุุณคณะกรรมการภาคและวิิทยากรทุุกท่่านที่่�ทำำ�ให้้การจััดอบรม PETS
ตนเองเป็นโรแทเรียนใหม่ และสโมสรโรตารีสยาม
ผ่่านระบบออนไลน์์ได้้สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไปด้้วยดีี ส่่วนการจััดอบรมคณะกรรมการบริิหาร
เอราวัณก็เป็นสโมสรน้องใหม่ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2561
สโมสร (DTA) ก็็ได้้จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 24-25 เมษายน 2564 ผ่่านระบบซููมออนไลน์์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเป็นโรแทเรียนได้หนึ่งปีก็ได้รับ
เช่่นเดีียวกััน
การทาบทามจากนายกก่อตั้งและการสนับสนุนจากสมาชิกในสโมสร จึงรู้สึก
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เป็นเกียรติอย่างยิง่ เป็นประสบการณ์ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ได้เห็นโอกาสในการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์และมิตรภาพในโรตารีที่มีทั้งในภาค ระหว่างภาคและทั่วโลก
การได้้ เข้้ า รัั บ การอบรม PETS เมื่่�อเดืื อ นกุุ ม ภาพัั น ธ์์ ผ่่ า นระบบ
ซูู ม นั้้� น ตนเองไม่่ มีี ปัั ญ หาในการใช้้ เ ทคโนโลยีี เนื่่�องจากปัั จ จุุ บัั น ได้้ ใช้้ ง าน
ด้้ า นนี้้� อ ยู่่�แล้้ ว เพราะเป็็ น ยุุ ค ดิิ จิิ ต อลที่่�ทัั น สมัั ย เมื่่�อโรตารีี นำำ� ระบบนี้้� ม าใช้้ จึึ ง
เห็็นว่่าสะดวก ช่่วยแก้้ไขสถานการณ์์ที่่�ไม่่อาจจััดอบรมแบบพบปะกัันได้้ สิ่่�งที่่�
ได้้เรีียนรู้้�จากการเข้้ารัับการอบรมในครั้้�งนี้้� ได้้รัับฟัังวิิสััยทััศน์์และนโยบายของ
ประธานโรตารีีสากล ผู้้�ว่่าการภาค และคณะกรรมการภาค ได้้ความรู้้�จากผู้้�นำำ�
โรตารีีที่่�เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กร นัักธุุรกิิจและผู้้�เชี่่�ยวชาญ การฝึึกอบรมจากภายนอกที่่�
มีีทัักษะการถ่่ายทอดและพััฒนาอย่่างมืืออาชีีพระดัับสากล ได้้พััฒนาภาวะผู้้�นำำ�
ของตนเอง ทำำ�ให้้รู้้�สึึกประทัับใจและเป็็นประสบการณ์์เริ่่�มต้้นการเตรีียมเป็็นผู้้�นำำ�
สโมสรโรตารีี ซึ่่�งเมื่่�อรัับหน้้าที่่�แล้้วจะสร้้างระบบบริิหารงานแบบ Coaching
ให้้มีีผู้้�นำำ�โครงการที่่�มีีแรงบัันดาลใจ มีีโอกาสแสดงศัักยภาพเต็็มที่่� ให้้สมาชิิกมีี
ส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่การวางแผนงานจนถึึงการลงมืือทำำ� นายกสโมสรจะเป็็นผู้้�ประสาน
งาน ให้้การสนัับสนุุนและยกย่่องความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้น� จากบุุคคลสู่่�ระดัับองค์์กร ที่่�
สำำ�คัญ
ั คืือการส่่งเสริิมมิิตรภาพ ให้้เกีียรติิสมาชิิกทุุกอาชีีพในสโมสรที่่�มาร่่วมงานกััน
และแบ่่งปัันกััน

วางใจ จึึงวางแผนแยกเป็็นกลุ่่�มย่่อยสี่่�โซนในภาคเหนืือ ร่่วมกัับการอบรมออนไลน์์
ผ่่านระบบซููมบางส่่วน ต่่อมาสถานการณ์์กลัับดีีขึ้้�นจึึงเปลี่่�ยนแผนมาอบรม
แบบพบกัันทั้้�งทีีม โดยรวมการอบรมทีีมงานภาค (DTTS) เข้้ากัับการอบรมนายก
รัับเลืือก (PETS) ที่่�อุุตรดิิตถ์์เมื่่�อวัันที่่� 3-4 เมษายน 2564 จึึงเป็็นการอบรมรวม
ทั้้�ง นายกรัับเลืือก ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค และคณะกรรมการภาคทั้้�งหมด ใช้้วิทิ ยากร
จำำ�นวน 16 คน มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวน 130 คน กระชัับเวลาให้้เหลืือเพีียง
1.5 วัั น แต่่ก็็ยัั งคงเนื้้� อหาสาระตามที่่�สี่่�ภาคเคยได้้ วางโปรแกรมไว้้ สำำ�หรัั บ
Multi-PETS ที่่�เดิิมปีีนี้้�ทางภาค 3350 จะเป็็นเจ้้าภาพ โดย อผภ. ประวิิทย์์
โรจน์์ขจรนภาลััย เคยเตรีียมเนื้้�อหามาให้้ ภาค 3360 จััดอบรมที่่�จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
ซึ่่�งอยู่่�กลางภาค สะดวกในการเดิินทาง พัักค้้างเพีียงคืืนเดีียวก็็กลัับบ้้านได้้หมด
ผลการจััดอบรมถืือว่่าเป็็นที่่�น่่าพอใจสำำ�หรัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ทำำ�ให้้
ปีีนี้้�ทุุกคนเดิินทางน้้อยลง และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือทุุกคนปลอดภััย แม้้ว่่าจะไม่่ได้้พบ
นายกรัับเลืือกและผู้้�นำำ�ต่า่ งภาค แต่่ก็ไ็ ด้้เจอะเจอเพื่่�อนร่่วมรุ่่�นและผู้้�นำำ�ภายในภาค
ได้้รัับความรู้้�แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์กัันพอสมควร ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค และอดีีต
ผู้้�ว่่าการภาคก็็มากัันเกืือบครบทุุกท่่าน เพราะไม่่ได้้พบกัันนาน พวกเรามาเป็็น
กำำ�ลัังใจให้้ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกและนายกรัับเลืือกในปีีใหม่่นี้้� พอจััดงานผ่่านไป
โควิิดรอบที่่�สามก็็เริ่่�มระบาดหนัักอีีกครั้้�ง นัับว่่าโชคดีีมากที่่�ผ่่านมาได้้ สิ่่�งที่่�อยาก
กล่่าวเพิ่่�มเติิมคืือเมื่่�อสถานการณ์์ทำำ�ให้้เราต้้องปรัับเปลี่่�ยน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องดีี ที่่�เราจะ
ภาค 3360
ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องใหม่่ๆ ทำำ�ให้้เราตื่่�นตััวที่่�จะแก้้ไขปรัับปรุุง คิิดหาวิิธีีการใหม่่ๆ ในการ
ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกจิิระยุุทธ หิิรััญวััฒน์์ ดำำ�เนิินงานของโรตารีี ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�โรตารีีสากลเน้้นย้ำำ�� เรายัังคงต้้องเตรีียมการ
ผวล. จิิระยุุทธ กล่่าวว่่า เมื่่�อปีีนี้้�ไม่่สามารถจััด และปรัับเปลี่่�ยนต่่อไป สำำ�หรัับการอบรมและการประชุุมในระดัับภาคที่่�กำำ�ลัังจะ
อบรมนายกรัับเลืือกร่่วมภาคของสี่่�ภาคได้้ ทางภาค มาถึึง เพื่่�อให้้ผ่่านสถานการณ์์อัันผัันผวนโดยที่่�ยัังสามารถสร้้างความเข้้มแข็็งให้้
3360 จึึงได้้จััดอบรมนายกรัับเลืือก (PETS) ขึ้้�นเมื่่�อ สโมสรและภาคได้้ต่่อไป
วัันที่่� 3-4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสีีหราช จัังหวััด
อุุตรดิิตถ์์ ซึ่่�งเป็็นการจััดก่่อนที่่�จะเกิิดการระบาด
นายกรัับเลืือกวสิิน เลิิศเกีียรติิดำำ�รงค์์
โควิิดรอบที่่�สาม คณะกรรมการได้้จัดั ให้้มีมี าตรการ
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ ภาค 3360
ตามที่่�กระทรวงสาธารณสุุขกำำ�หนดเพื่่�อความ
นยล. วสิินเป็็นโรแทเรีียนมาได้้ 13 ปีี เคย
ปลอดภัั ย ในส่่ ว นของการจัั ด เตรีี ย มงานก่่ อ นหน้้ า นี้้� ทาง อผภ. อนุุ รัั ก ษ์์
รัับผิิดชอบเป็็นผู้้�ช่่วยประธานคณะกรรมการบริิหาร
นภาวรรณ ประธานเทรนเนอร์์ของภาค 3360 ได้้เตรีียมแผนการอบรมทั้้�งแบบ
จััดการสโมสรเมื่่�อปีี 2553-56 โดยจััดทำำ�สารสโมสร
พบปะกััน และแบบออนไลน์์ผ่่านระบบซููม หากมีีความจำำ�เป็็น ซึ่่�งถืือเป็็น โชค
เป็็ น ประธานส่่ ง เสริิ ม ภาพลัั ก ษณ์์ ปีี 2557 และ
ดีีที่่�มีีโอกาสได้้จััดอบรมแบบพบปะกััน ทำำ�ให้้นายกรัับเลืือกและคณะกรรมการ
ปีี 2560-2562 ในช่่วงที่่�ผ่่านมาได้้ร่่วมกิิจกรรม
ภาคได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกััน เพราะได้้จััดให้้มีีการอบรมคณะกรรมการภาค (District
ของสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่มาตลอด การรัับหน้้าที่่�
Team Training Seminar =DTTS) พร้้อมกัันในครั้้�งนี้้�ด้้วย ผวล. จิิระยุุทธ กล่่าว
เป็็นผู้้�นำำ�สโมสรในครั้้�งนี้้�เพื่่�อตอบแทนโรตารีีที่่�ฝึึก
เพิ่่�มเติิมว่่า การจััดอบรมใดๆ ก็็ตามถ้้าได้้มีีการพบปะพููดคุุยกัันเป็็นสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด ให้้ตนเองได้้เป็็นผู้้�นำำ�และผู้้�ประสานงาน เพราะได้้รัับโอกาสจากโรตารีีตั้้�งแต่่เมื่่�อ
อย่่างน้้อยก็็ได้้รับั รู้้�จักั กัับนายกรัับเลืือกของสโมสรที่่�เข้้ามาร่่วมอบรม เพราะสิ่่�งที่่�ได้้ ครั้้ง� ยัังเรีียนอยู่่�ในระดัับปริิญญาตรีี โดยเป็็นนายกสโมสรโรทาแรคท์์ มหาวิิทยาลััย
รัับเป็็นการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับนายกรัับเลืือก และคณะกรรมการของภาค พายััพ เมื่่�อปีี พ.ศ. 2545 หลัังจากนั้้�นก็็รับั หน้้าที่่�เป็็นประธานนัักเรีียนไทยที่่�ประเทศ
ที่่�จะต้้องทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�ว่่าการภาคต่่อไปตลอดระยะเวลาในหนึ่่�งปีีนัับต่่อจากนี้้� อัังกฤษ จนถึึงปััจจุุบัันเป็็นประธานผู้้�พิิพากษาสบทบแรงงานภาค 5 หลัักใน
	สิ่่�งที่่�สร้้างความประทัับใจให้้กัับผู้้�เข้้ารัับการอบรม นอกจากทาง การทำำ�งานเพื่่�อสัังคมล้้วนได้้รัับการฝึึกฝนมาจากการทำำ�งานและการเสีียสละใน
วิิชาการจากวิิทยากรของภาค ที่่�มีีคุุณภาพแล้้ว ยัังมีีการทำำ�ความรู้้�จัักกัันของ โรตารีี
ทุุกๆ คนที่่�เข้้าร่่วมงานอบรม ไม่่ว่่าจะเป็็น อดีีตผู้้�ว่่าการภาค นายกรัับเลืือก 	สิ่่�งที่่�ได้้ รัั บ ความรู้้�จากการอบรม PETS ที่่�พิิ ษ ณุุ โ ลกเมื่่�อวัั น ที่่�
คณะกรรมการภาค รวมถึึงตััวผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกเอง ผลตอบรัับที่่�ได้้จาก 3-4 เมษายน 2564 คืือการตั้้�งเป้้าหมายหรืือ Goal ใน My Rotary ให้้สอดคล้้อง
การอบรมนี้้� ถ้้าจะทำำ�ตามแผนงานที่่�วางไว้้ทั้้�งปีี คงจะเพิ่่�มพลัังให้้กัับโรแทเรีียน กัับนโยบายของประธานโรตารีีสากลและผู้้�ว่่าการภาค 3360 ได้้รัับประสบการณ์์
ทุุกๆ คน ตามคติิพจน์์ที่่�ว่่า “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ” “Serve to ความรู้้�และมิิตรภาพจากนายกรัับเลืือกต่่างสโมสร ร่่วมกัันวางแผนกิิจกรรม
Change Lives”
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ทั้้�งในภาคและต่่างภาค สำำ�หรัับแนวทางการบริิหารสโมสรคืือ
การผสมผสานระหว่่างวััฒนธรรม ธรรมเนีียมปฏิิบัติั ิอัันดีีงาม การส่่งเสริิมพััฒนา
อดีีตผู้้�ว่่าการภาคอนุุรัักษ์์ นภาวรรณ
ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ และความสนุุกสนานให้้ตรงเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ใน My Rotary

ประธานคณะกรรมการผู้้�นำำ�การอบรม
ภาค 3360

อผภ. อนุุรัักษ์์ กล่่าวว่่า ตนเองเป็็นประธาน
เทรนเนอร์์ภาคสมััยที่่�สี่่� ปีีที่่�แล้้วจััด Multi-PETS ที่่�
เชีียงใหม่่โดยภาค 3360 เป็็นเจ้้าภาพเมื่่�อต้้นเดืือน
มีีนาคม 2563 จััดเสร็็จโรคโควิิดก็็ระบาดมากขึ้้�น
เรีียกว่่ารอดอย่่างฉิิวเฉีียด เมื่่�อกลางปีีสถานการณ์์
ก็็ดีขึ้้ี น� เรื่่�อยๆ คาดการณ์์กันั ว่่าปีีนี้้ส� ถานการณ์์ไม่่น่า่
จะมีีปััญหา แต่่ก็็มาเจอการแพร่่ระบาดรอบสอง ทำำ�ให้้แต่่ละภาคต้้องแยกมาจััด
กัันเอง ปรึึกษากัันแล้้ว ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกอยากให้้อบรมแบบพบกััน แต่่ก็็ยัังไม่่

บทสรุป: จะเห็นได้ว่าแม้ปีนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปด้วยโรคระบาด
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ก็ไม่ท�ำให้กิจกรรมของโรตารีหยุดชะงักลงได้ โรแทเรียนเราได้
ปรับตัวในการด�ำเนินกิจกรรม เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ New Normal
การเตรียมความพร้อมของผูน้ �ำสโมสรโรตารี ก็ได้ด�ำเนินต่อไปเพอื่ ให้ภารกิจในการ
“บริการเหนือตนเอง” ของโรตารีด�ำเนินต่อไปนั่นเอง

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

ผวภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์ ปีี 2563-2

อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน
	มิิ ต รโรแทเรีี ย นและครอบครัั ว โรตารีี ทุุ ก ๆ ท่่ า น
นิิตยสารฉบัับนี้้�เป็็นฉบัับสุุดท้้ายของปีี 2563-2564 ในหนึ่่�งปีี
ย่่อมมีีเรื่่อ� งราวของต่่างประเทศและในประเทศไทย ที่่�ท่า่ น บก.,
ผู้้� ช่่ ว ย บก. และผู้้� เขีี ย นกิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์� ที่่� ไ ด้้ เ ลืือกบทความที่่�
สำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ทุุกเรื่่อ� งราวต่่างๆ ที่่�กลั่่น� กรอง เรีียบเรีียง เนื้้�อหาสาระ
ที่่�สำำ�คััญมากๆ มาสู่่�พวกเรา
	ดิิฉัันขอขอบคุุณในความเสีียสละของทุุกๆ ท่่านที่่�
สร้้างองค์์ความรู้้� ผ่่านกระดาษ แต่่ละหน้้าแต่่ละเล่่ม จนครบ
มาถึึงฉบัับสุุดท้้าย ได้้การสรุุปความเข้้มข้้นของภาค โดยท่่าน
ผู้้�ว่่ า การภาค 3330 โรตารีี ส ากล ท่่ า น ผวภ.เฉลิิ ม ฉัั ต ร
จัันทร์์อินิ ทร์์ ดิิฉันั อ่่านแล้้วก่่อนนำำ�ส่ง่ ต้้นฉบัับ ท่่านผู้้�ว่า่ การภาค
บอกว่่าจะตััดตอนใดก็็ให้้ช่่วยดููเอาเถอะ....
เมื่่�ออ่่าน 2-3 รอบ ทุุกข้้อความมีีเนื้้�อหาล้้วนๆ ดิิฉััน
อยากขอให้้มิิตรโรแทเรีียนได้้อ่่านและติิดตามไปด้้วย ขณะมีี
เหตุุการณ์์ที่่ทำ� ำ�ให้้โลกนี้้�ต้อ้ งตกใจ หวาดกลััว แต่่มิติ รโรแทเรีียน
ยัังมีีกิจิ กรรมต่่างๆ ช่่วยเหลืือเพื่่อ� นมนุุษย์์ไม่่ได้้หยุุด ดิิฉันั ขอให้้
ทุุกท่่านมีีกำำ�ลัังใจ อดทน สู้้�สู้้� ต่่อไปค่่ะ
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40 ปีี ที่่�ได้้สััมผััส กัับ 1 ปีีที่่�มีีความหมาย...
โดย ผวภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์
ผมมีีโอกาสได้้สััมผััสองค์์กรโรตารีีครั้้�งแรกตั้้�งแต่่ผมยัังเป็็นเด็็ก
จำำ�ได้้ว่่าน่่าจะในราวปีี พ.ศ.2520 ผมต้้องไปที่่�โรงพยาบาลบ้้านบึึง จัังหวััด
ชลบุุ รีี ในวัั น นั้้� น ผมได้้ เ ห็็ น กลุ่่�มคนจำำ� นวนหนึ่่� ง มาทำำ�กิิ จ กรรมกัั น ที่่�
โรงพยาบาลฯ นั่่�นเป็็นครั้้�งแรกที่่�ผมได้้เห็็นตราโรตารีี ซึ่่�งในเวลาต่่อมาจึึงได้้
ทราบว่่าท่่านผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลบ้้านบึึง ในขณะนั้้�นเป็็นสมาชิิกสโมสร
โรตารีีบ้้านบึึงด้้วย หลัังจากนั้้�นอีีกราว 10 ปีี เมื่่�อผมได้้เข้้าศึึกษาต่่อในระดัับ
อุุดมศึึกษา จึึงได้้มีีโอกาสร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กรโรตารีี โดยเริ่่�มจากการ
เป็็นสมาชิิกสโมสรโรทาแรคท์์คณะเกษตรศาสตร์์บางพระ อำำ�เภอศรีีราชา
จัังหวััดชลบุุรีี ในความอุุปถััมภ์์ของสโมสรโรตารีีศรีีราชา ภาค 335 ใน
ขณะนั้้�น ผมยัังจำำ�ได้้ถึงึ บรรยากาศความสนุุกสนาน การได้้ร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ
ของสโมสรโรทาแรคท์์ฯ การได้้เป็็นตััวแทนสโมสรโรทาแรคท์์ฯ ไปร่่วมประชุุม
กัับสโมสรโรตารีีศรีีราชาอยู่่�หลายครั้้ง� ทำำ�ให้้ผมได้้มีโี อกาสเรีียนรู้้�สิ่่ง� ต่่างๆ อย่่าง
มากมาย
ในปีี พ.ศ.2543 ผมได้้รัับโอกาสเข้้ามาเป็็นสมาชิิกใหม่่ของสโมสร
โรตารีีกาญจนบุุรีี ซึ่่�งในขณะนั้้�นผมเป็็นคนหนุ่่�ม เป็็นคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีไฟในตััว
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ได้้เป็็นกำำ�ลัังหลัักให้้กัับสโมสรในการทำำ�หน้้าที่่�ด้้านต่่างๆ ทั้้�งด้้านการบริิหารสโมสร
การทำำ�โครงการทุุนสนัับสนุุนสมทบ (Matching Grant) ต่่อเนื่่อ� งนานนัับ 10 ปีี จนพััฒนา
มาเป็็นโครงการทุุนสนัับสนุุนระดัับโลก (Global Grant) ในปััจจุุบััน ผมได้้รัับตำำ�แหน่่ง
นายกสโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีี ในปีี พ.ศ.2546 หลัังจากนั้้�นไม่่นานโอกาสสำำ�คััญก็็มาถึึง
เมื่่�อท่่านวรวุุธ พงษ์์วิิทยภานุุ สมาชิิกของสโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีี รัับหน้้าที่่�ผู้�ว่้ ่าการภาค
3330 ในปีี 2547-2548 ทำำ�ให้้ผมและสมาชิิกสโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีีอีีกหลายท่่านได้้มีี
โอกาสทำำ�หน้้าที่่�ในระดัับภาคมาอย่่างต่่อเนื่่�อง และแล้้วโอกาสสำำ�คััญในองค์์กรโรตารีี
ก็็มาถึึงอีีกครั้้�ง เมื่่�อผมต้้องทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ว่่าการภาค 3330 ปีี 2563-2564 ซึ่่�งเป็็นโอกาสที่่�
สููงที่่�สุุดอีีกครั้้�ง ที่่�ผมจะต้้องรัับทำำ�หน้้าที่่�สำำ�คััญในการนำำ�พาสโมสรและสมาชิิกทำำ�หน้้าที่่�
ของแต่่ละท่่านให้้บรรลุุผลตามแผนงานที่่�จััดทำำ�ไว้้
ณ วัันนี้้�ผมขอยืืนยัันว่่าตลอดระยะเวลา 1 ปีีที่่ผ� มได้้ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ว่า่ การภาค 3330
ผมได้้ทำำ�หน้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถแล้้ว พยายามเข้้าถึึงในทุุกด้้านของหน้้าที่่�ของ
ผู้้�ว่่าการภาคฯ ทั้้�งระดัับสากล ระดัับภาค ระดัับสโมสร จนถึงึ ระดัับสมาชิิก ผมมีีความ
ทรงจำำ�ดีีๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างมากมายในทุุกช่่วงเวลา ได้้ร่่วมมืือกัับสโมสรฯ ในการส่่งเสริิม
และพััฒนาชุุมชน ในด้้านต่่างๆ อย่่างเต็็มกำำ�ลังั ความสามารถ มีีผลงานมากมายที่่�เกิิดขึ้้น�
ในชุุมชนของสโมสร ในโอกาสนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านได้้เห็็นภาพมากขึ้้�น
	ผมขอนำำ�เสนอสรุุปผลงานบางส่่วน ณ วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564 ของแต่่ละฝ่่าย
มาเสนอให้้ท่่านทราบดัังต่่อไปนี้้�

D.3330
สรุุปผลงาน

1.ด้้านมููลนิิธิิโรตารีี
ในปีี 2563-2564 ณ วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564 ภาค 3330 บริิจาคเข้้ากองทุุน
ต่่างๆ ได้้ดัังนี้้�
• ยอดบริิจาคกองทุุนประจำำ�ปีี 433,936 US$ (มีีการบริิจาคเข้้ากองทุุน
ประจำำ�ปีีครบทุุกสโมสร)
• ยอดบริิจาคเข้้ากองทุุนถาวร 106,204 US$
• ยอดบริิจาคเข้้ากองทุุนโปลิิโอพลััส 28,815 US$ (มีีการบริิจาคเข้้ากองทุุน
โปลิิโอพลััสครบทุุกสโมสร)
• ยอดบริิจาคเข้้ากองทุุนอื่่�นๆ 6,149 US$
• ยอดเงิินบริิจาคเข้้าทุุกกองทุุนรวม 575,095 US$

การดำำ�เนิินกิิจกรรมเนื่่�องในวัันโปลิิโอโลก 24 ตุุลาคม 2563 ตามนโยบาย
ของโรตารีีสากล โดยทุุกสโมสรในภาค 3330 ได้้ร่่วมกัันปลููกต้้นไม้้ในชุุมชนของตนใน
วัันดัังกล่่าว นอกจากนั้้�นทีีมงานภาพลัักษณ์์ของภาคฯ ได้้จััดทำำ�เสื้้�อยืืดโปลิิโอจำำ�หน่่าย
ให้้กัับสมาชิิกและได้้นำำ�เงิินส่่วนต่่างบริิจาคเข้้ากองทุุนโปลิิโอพลััสในนามสโมสรเป็็น
จำำ�นวนเงิินกว่่า 200,000 บาท เสื้้อ� โปลิิโอนี้้�สมาชิิกในภาคฯ ได้้สวมใส่่เพื่่อ� ร่่วมกิิจกรรม
ในวัันปลููกต้้นไม้้เนื่่�องในวัันโปลิิโอโลก เป็็นการเผยแพร่่ภาพลัักษณ์์ได้้เป็็นอย่่างดีีมาก
2.ด้้านสมาชิิกภาพ
2.1 ภาค 3330 มีีสมาชิิก 2,464 คน เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิได้้ 175 คน
2.2 ภาค 3330 มีีสโมสร 101 สโมสร (ไม่่มีีสโมสรยุุบและไม่่มีีการก่่อตั้้�ง
สโมสรใหม่่)
2.3 ภาค 3330 มีีสมาชิิกสุุภาพสตรีีมากถึึง 45.90% สมาชิิกสุุภาพบุุรุุษ
54.78% สมาชิิกไม่่ระบุุเพศ 8.88%
ในขณะที่่�ค่่าเฉลี่่�ยสมาชิิกสุุภาพสตรีีในโรตารีีระดัับโลก 24.30%
(สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยมาก)
2.4 สโมสรที่่�เพิ่่�มสมาชิิกได้้สููงสุุดคืือ สโมสรโรตารีีสุุพรรณิิการ์์ เพิ่่�มสมาชิิก
ได้้ 36 คน รวมสโมสรมีีสมาชิิก 91 คน ได้้รัับรางวััลระดัับประเทศ คืือถ้้วยกรมหมื่่�น
นราธิิปพงศ์์ประพัันธ์์ ในปีี 2563-2564
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3.รางวััลจากโรตารีีสากล สำำ�หรัับสมาชิิกในภาค 3330 โรตารีีสากล
ปีี 2020-2021
3.1 Avenues of Service Award (Rotary International
Recognition)
อผภ.วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ สโมสรโรตารีีสมุุทรปราการ
อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์ สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์
เป็็นรางวััลอัันทรงคุุณค่่าที่่�โรตารีีสากล มอบให้้กัับสมาชิิกที่่�
ให้้บริิการผู้้�อื่่�นครบ 5 แนวทางได้้อย่่างโดดเด่่น ตามหลัักการและ
แนวทางของโรตารีีสากล

3.2 Service Above Self Award
อน.รััชดา เทพนาวา สโมสรโรตารีีควนลััง-หาดใหญ่่
เป็็นรางวััลอัันทรงเกีียรติิที่่โ� รตารีีสากล มอบให้้กับั สมาชิิก
ที่่�บริิการผู้้�อื่่�นเหนืือตนเองได้้อย่่างโดดเด่่น คณะกรรมการบริิหาร
โรตารีีสากลพิิจารณามอบให้้ ปีีละไม่่เกิิน 150 รางวััล
3.3 Rotary Foundation Distinguished Service Award
อน.ชวนณภััค ศิิริิภััคร สโมสรโรตารีีศรีีธรรมาโศกราช
เป็็นรางวััลสููงสุุดที่่�มููลนิิธิิโรตารีีของโรตารีีสากล มอบให้้
กัับผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงตามแนวทางของมููลนิิธิิโรตารีี
ได้้ดีีเด่่น คณะกรรมการมููลนิิธิิโรตารีีของโรตารีีสากล (Trustee)
พิิจารณามอบให้้ไม่่เกิิน 50 รางวััลในแต่่ละปีี
3.4 Avenues of Service Award (District Recognition)
รางวััลนี้้�นายกสโมสรของภาค 3330 เสนอโรตารีีสากล
ผ่่านช่่องทาง My Rotary เพื่่อ� ขอรัับรางวััลให้้กับั สมาชิิกในสโมสรของ
ตน ซึ่่�งรวมสมาชิิกในภาค 3330 ที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�จากโรตารีีสากล ใน
บริิการ 5 แนวทาง จำำ�นวน 188 ท่่าน จาก 46 สโมสร ดัังนี้้�
• ด้้านบริิการสโมสร (Club Service) 45 ท่่าน
• ด้้านบริิการชุุมชน (Community Service) 46 ท่่าน
• ด้้านบริิการอาชีีพ (Vocation Service) 38 ท่่าน
• ด้้านบริิการระหว่่างประเทศ (International Service)
29 ท่่าน
• ด้้านบริิการเยาวชน (Youth Service) 30 ท่่าน

3.5 Significant Service Award
เป็็นรางวััลที่่�นายกสโมสรโรตารีีในภาค 3330 ที่่�เสนอขอรัับ
รางวััลจากโรตารีีสากล ผ่่านช่่องทาง My Rotary ให้้กัับโครงการที่่�
โดดเด่่นในรอบปีีของสโมสรของตน มีีสโมสรที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�จำำ�นวน
6 สโมสร ได้้แก่่ สโมสรโรตารีีสำำ�โรง สโมสรโรตารีีทวารวดีี สโมสร
โรตารีีสนามจัันทร์์ สโมสรโรตารีีสุพุ รรณิิการ์์ สโมสรโรตารีีพุทุ ธมณฑล
และสโมสรโรตารีีมณีีกาญจน์์
4.ด้้านการประชาสััมพัันธ์์และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์โรตารีี
4.1 มีีการสร้้างเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์เฟสบุ๊๊�ค (Facebook)
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยในเพจ District
3330 RI โรตารีีสากล ณ วัันที่่�
1 ก.ค. 2563 มีีสมาชิิก 1,154 คน
เมื่่�อถึึงวัันที่่� 1 มิิ.ย.2564 เรามีี
สมาชิิก 2,613 คน (เพิ่่�มขึ้้�นกว่่า
เท่่าตััว) สามารถใช้้ช่่องทางการ
สื่่�อสารนี้้�ในการประชาสััมพัันธ์์
กิิจกรรมต่่างๆ และเป็็นสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ ข องภาค 3330 ที่่� มีี
ประสิิทธิิผลอย่่างมาก
4.2 มีีการถ่่ายทอดวิิธีีการใช้้
ตราสััญลัักษณ์์โรตารีีที่่ถูู� กต้้องโดย
ค้้ น หาได้้ จ าก Rotary Brand
Center และตััวอย่่างในการอบรมหลายๆ ครั้้�งที่่�จััดขึ้้�น
4.3 มีีการแนะนำำ�วิธีิ กี ารนำำ�เสนอภาพลัักษณ์์ที่่เ� หมาะสม เช่่น
การถ่่ายภาพในแนวคนลงมืือทำำ� (people of action) ซึ่่�งจากการ
จััดการประกวดภาพถ่่าย เราพบว่่าสมาชิิกเข้้าใจและมีีพััฒนาการที่่�ดีี
ขึ้้�นในเรื่่�องนี้้�
ตลอดระยะเวลา 11 เดืือนที่่�ผ่่านมาจนถึึงวัันนี้้� มีีหลาย
กิิจกรรมที่่�เราไม่่สามารถทำำ�ได้้อันั เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การระบาดของ
โรคโควิิด-19 เช่่น กิิจกรรมนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยน โครงการกลุ่่�มฝึึกอาชีีพ
(VTT) โครงการทุุนการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาของภาคฯ โครงการกลุ่่�ม
แลกเปลี่่�ยนมิิตรภาพ เป็็นต้้น
ตลอดระยะเวลาที่่�ผมทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ว่่าการภาค 3330 ผมได้้รัับ
ความร่่วมมืือที่่�ดีีจากทุุกฝ่่าย ได้้แก่่ คณะกรรมการสภาที่่�ปรึึกษา
ผู้้�ว่่าการภาคฯ ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาคฯ คณะกรรมการภาคฯ ประธาน
จััดการประชุุมของภาคฯ นายกสโมสรทุุกสโมสร ทีีมงานเลขาภาคฯ
ตลอดจนสมาชิิกทุุกท่่านของภาค 3330 ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการ
ขัับเคลื่่�อนภาค 3330 ของเรา จนทำำ�ให้้ชุุมชนของแต่่ละสโมสรได้้รัับ
สิ่่�งดีีๆ ที่่�พวกเราชาวโรตารีีตั้้�งใจมอบให้้
	ผมเชื่่�อว่่าความสุุขเกิิดขึ้้�นภายในใจของเราแล้้ว นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่�เราตััดสิินใจจะทำำ�หน้้าที่่�ของเรา ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในหน้้าที่่�ใด ระดัับ
สากล ระดัับภาคหรืือระดัับสโมสร สุุดท้้ายทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างจะเป็็น
ความสุุขและกลัับมาอยู่่�ในหััวใจของพวกเราทุุกคน
	ผมและโรตารีีแอนน์์นิิตยา จัันทร์์อิินทร์์ ขอขอบพระคุุณ
ทุุกท่่านจากหััวใจ เราจะไม่่ลืืมความสุุขที่่�พวกเราได้้ทำำ�ร่ว่ มกัันมาตลอด
ช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมาและจะอยู่่�ในความทรงจำำ�ของเราตลอดไป
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บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

ผวภ.วิิมล คชิินทัักษ ปีี 2563-2564

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน
เผลอนิิดเดีียวเราก็็มาสู่่�ช่ว่ งสุุดท้้ายของปีีโรตารีี “เปิิด
แนวทาง สร้้างโอกาส” ซึ่่ง� เป็็นปีีที่่ไ� วรััส COVID-19 ระบาดเป็็น
ระลอกอย่่างต่่อเนื่่�อง และหนัักหนาในท้้ายปีีจริิงๆ จนแล
เหมืือนว่่าโรตารีีแทบไม่่ได้้ทำ�กิ
ำ จิ กรรมใหญ่่ๆ เลย หลายสโมสร
ที่่�วางแผนจััดกิิจกรรมระดัับ Mass Media ก็็ต้้องทยอยเลื่่�อน
การจััดกัันออกไปอย่่างไม่่มีีกำำ�หนด
อย่่างไรก็็ดีี ในวิิกฤตนี้้�เราก็็ได้้เห็็นแนวทางใหม่่ๆ ที่่�
มองๆ แล้้ ว ก็็ เ ป็็ น แนวทางที่่� น่่ า สนใจไม่่ น้้ อ ย เช่่ น การใช้้
เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในการประชุุมระดัับต่่างๆ ที่่�สะดวกไม่่
น้้อยไปกว่่าการได้้เข้้าร่่วมประชุุมกัันจริิงๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับ
สโมสร ระดัับภาค และระดัับระหว่่างภาค นอกจากนี้้�ยัังมีีเรื่่�อง
ของวิิธีีคิิด วางแผนงาน ที่่�ทำำ�ให้้เราต้้องคิิดมองรอบด้้านแบบ
กว้้างมากขึ้้�น เพื่่�อให้้ตััวเราพยายามมีีแผนหลััก แผนสำำ�รอง
รวมถึึงวิิธีีการทำำ�งานที่่�รััดกุุมที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้
และสุุดท้้ายของบทเรีียนการระบาดปีีนี้้คืื� อ ทำำ�ให้้เรา
คิิดถึึงและเห็็นอกเห็็นใจคนอื่่�นมากขึ้้�น ไปพร้้อมกัับการใส่่ใจ
ตััวเองเป็็นหลััก แม้้ว่่าเราจะลำำ�บากกว่่าเดิิมไม่่น้้อย แต่่เราก็็
เลืือกที่่�จะช่่วยเหลืือคนที่่�เดืือดร้้อนมากกว่่า
	สุุดท้้ายนี้้� ก็็ได้้แต่่หวัังว่่า พายุุใหญ่่นี้้�จะผ่่านพ้้นไป
ด้้ ว ยดีี แล้้ ว เราจะได้้ ก ลัั บ มาทำำ�กิิ จ กรรมต่่ า งๆ ได้้ อ ย่่ า งมีี
ความสุุขมากขึ้้�น “เราจะสู้้�ไปด้้วยกััน” ค่่ะ
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เวลาผ่่านไปเหมืือนติิดปีีกบิิน พวกเราทุุกคนคงจะคุ้้�นเคยกัับวลีีนี้้�
ปีีโรตารีี “เปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส” กำำ�ลัังจะผ่่านพ้้นไป ปีีนี้้�นัับว่่าเป็็นปีีที่่�
ต้้องปรัับตััว อุุปสรรคจากการระบาดของ COVID-19 ที่่�เริ่่�มขึ้้�นก่่อนจะเข้้า
ปีีบริิหาร เราพยายามติิดตามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อตััดสิินใจในการ
ทำำ�งานและการจััดอบรมต่่างๆ ของภาคฯ ในที่่�สุุด เมื่่�อสถานการณ์์ดีีขึ้้�น
ก็็สามารถจััดการสถาปนาคณะกรรมการบริิหารสโมสรพร้้อมกัับ DTA โดย
แบบพบปะกััน ถึึงแม้้เลื่่อ� นเวลาจััดออกไปจากทุุกปีีเล็็กน้้อย และจััด DTA ถึงึ
4 ครั้้�ง ตามพื้้�นที่่�กระจายทั่่�วภาค 3340
เมื่่�อเข้้ามารัับตำำ�แหน่่งผู้้�ว่่าการภาค ดิิฉัันบอกตััวเองว่่าตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ว่่าการภาคเป็็นตำำ�แหน่่งที่่�มีีเกีียรติิ มีีหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องทำำ� และเป็็นตำำ�แหน่่ง
คงอยู่่�ตลอดไป ตััวเราเองเข้้ามาอยู่่�ในตำำ�แหน่่งนี้้�เพีียงหนึ่่�งปีี ต้้องทำำ�ให้้เต็็มที่่�
และทำำ�หน้้าที่่�ให้้ดีี อีีกประสบการณ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่า นั่่�นก็็คืือ การได้้ไปเยี่่ย� มสโมสร
อย่่างเป็็นทางการ ดิิฉัันเริ่่�มต้้นที่่�เขต 1 สโมสรโรตารีีเกาะช้้าง-ตราด เป็็น
สโมสรแรก ทุุกสโมสรน่่ารัักมาก เป็็นความประทัับใจอย่่างยิ่่�ง ดิิฉัันได้้พููดคุุย
และสื่่�อสารแนวทางของประธานโรตารีีสากล โฮลเกอร์์ คนััค และฟััง
เรื่่�องราวความดีีของคนดีีศรีีสัังคม ทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ให้้การเยี่่�ยมสโมสรของดิิฉััน
อิ่่�มเอมใจมากขึ้้�น
การจััดงานหาทุุนของภาคฯ คืือการจััดแข่่งขัันกอล์์ฟเพื่่�อหาทุุน
มอบให้้กัับมููลนิิธิิมีีน้ำำ��ใจให้้ความรัักเป็็นอีีกหนึ่่�งงานที่่�ได้้รัับความร่่วมมืือจาก
สโมสร เป็็นสิ่่�งที่่�บ่่งบอกว่่าถ้้าเราร่่วมมืือกััน สิ่่�งที่่�ตั้้�งใจทำำ�ก็็จะสำำ�เร็็จ นี่่�คืือ
มิิตรภาพที่่�งอกงาม
สโมสรต่่างๆ ร่่วมทำำ�กิจิ กรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์มากมาย ในช่่วงครึ่่ง�
แรกของปีีโรตารีีนี้้� แต่่ความท้้าทายก็็เกิิดขึ้้�น มีีการระบาดของ COVID-19
ระลอก 2-3 ทำำ�ให้้กิิจกรรมหลายกิิจกรรมซึ่่�งเป็็นกิิจกรรม การหาทุุนต่่างๆ

ของสโมสรซึ่่�งต้้องมีีการรวมตััวกัันของผู้้�คน จำำ�เป็็นต้้องงดไปด้้วย แม้้แต่่โครงการ
คนละครึ่่ง� ที่่�ภาค 3340 ทำำ�ร่ว่ มกัับสโมสรมอบที่่�นอนลมและหน้้ากากอนามััย เพื่่อ� มอบ
ให้้กัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียงก็็ต้้องทำำ�อย่่างระมััดระวััง
ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้น� ทำำ�ให้้พวกเราโรแทเรีียนต้้องปรัับตััวเข้้าสู่่�วิิถีชีี วิี ติ แบบ
ใหม่่ด้้วยเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เราก้้าวผ่่านอุุปสรรคต่่างๆ พวกเราเรีียนรู้้�และปรัับตััว ดิิฉััน
ดีีใจที่่�ได้้ร่่วมทำำ�งานกัับประธานและกรรมการฝ่่ายต่่างๆ ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาคที่่�เข้้มแข็็ง
นายกสโมสรและมิิตรโรแทเรีียนในภาค 3340 รวมทั้้�งทีีมงานของภาคฯ เครืือข่่ายของ
พวกเราเมื่่�อเรามารวมตััวกัันและแลกเปลี่่�ยนความคิิด แนวทางการทำำ�งานและลงมืือ
ทำำ�ความดีี ความเสีียสละของพวกเรา ย่่อมทำำ�ให้้อุุดมการณ์์ Service above Self
คงอยู่่�ตลอดไป
ถึึงแม้้เวลาผ่่านไปเหมืือนติิดปีีก แต่่สิ่่�งที่่�คงอยู่่�คืือมิิตรภาพและผลก็็คืือ
การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อผู้้�อื่่�นขยายออกไปไม่่สิ้้�นสุุด

ผลงานเด่่นประจำำปีี ภาค 3340
ตลอดปีี “เปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส” อัันเป็็นปีีที่่�โรตารีี มีีโอกาสประชุุมนายก
รวมภาคอย่่างพร้้อมหน้้าเพีียงครั้้ง� เดีียว และจากนั้้�นตลอดปีี เราก็็ไม่่มีโี อกาสจััดประชุุม
ใหญ่่แบบเจอกัันพร้้อมหน้้าดัังเช่่นเคย ด้้วยเหตุุของการระบาดของไวรััสที่่�เรากำำ�ลััง
เผชิิญอยู่่�ทั่่�วโลก
ภาค 3340 ได้้พยายามส่่งเสริิมให้้แต่่ละสโมสรในภาค ทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์์ แม้้ว่่าจะไม่่เป็็นโครงการใหญ่่หรืือ
โครงการความร่่วมมืือระหว่่างประเทศก็็ตาม แต่่ขอให้้เข้้าถึึงความต้้องการของผู้้�ด้้อย
โอกาสจริิงๆ โดยเฉพาะสถานการณ์์ความลำำ�บากจากผลกระทบของไวรััส ทำำ�ให้้เราได้้
โครงการเด่่นๆ ดัังนี้้�
ด้้านสมาชิิกภาพ
1. มีีจำ�ำ นวนสมาชิิก 1,415 คนเพิ่่�มขึ้้�น 79 คน
2. ก่่อตั้้�ง Satellite Club 1 สโมสร คืือ อีี-คลัับ ภาค 3340 มาบประชััน
โดยสโมสรโรตารีี อีี-คลัับภาค 3340
ด้้านมููลนิิธิิโรตารีี
1. ยอดรวมการบริิจาคทุุกประเภท 283,446 USD
2. Global Grant โดยสโมสรในภาค 3340 เป็็นผู้้�อุุปถััมภ์์โครงการ มีี
8 โครงการมููลค่่า 475,412 USD

D.3340
สรุุปผลงาน

ด้้านโครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
1. โครงการ “คนดีี ศรีีสัังคม” (Rotary Love Chain) มีีวััตถุุประสงค์์ในการ
คััดเลืือกบุุคคลผู้้�ประกอบอาชีีพดีีเด่่น ตามบริิการอาชีีพในด้้านธุุรกิิจและด้้านวิิชาชีีพ ซึ่่�ง
มีีการอุุทิศิ ตนและทำำ�งานเสีียสละเพื่่�อชุุมชนและส่่วนรวม เป็็นที่่�ประจัักษ์์ในชุุมชน รวมทั้้�ง
เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีงามระหว่่างโรตารีีและชุุมชน เป็็นโครงการที่่�ต้้องการให้้สโมสร
ในภาค เชิิดชูู สดุุดีี บุุคคลที่่�ได้้ทำำ�ความดีีเพื่่�อสัังคมในแบบของปราชญ์์ชาวบ้้าน ไม่่ว่า่ บุุคคล
นั้้�นจะเป็็นเพีียงชาวบ้้านธรรมดาเพีียงใด แต่่หากมีีคุุณความดีีที่่�น่่ายกย่่อง ภาค 3340
ก็็ต้อ้ งการให้้สโมสรถืือโอกาสนี้้� ยกย่่องเชิิดชููบุคุ คลนั้้�นๆ ผ่่านสโมสร เพื่่�อประกาศให้้สมาชิิก
และบุุคคลทั่่�วไปได้้รัับทราบการยกย่่องนี้้� โดยเสนอชื่่�อเพื่่�อรัับเกีียรติิบััตรสููงสุุดจาก
ผู้้�ว่่าการภาค 3340 ในการจััดกิิจกรรมครั้้�งนี้้� มีีสโมสรโรตารีีในภาค 3340 ส่่งบุุคคลเข้้ารัับ
คััดเลืือกทั้้�งหมด 34 สโมสรจาก 64 สโมสร จำำ�นวน 50 คน แบ่่งเป็็นสาขาด้้านวิิชาชีีพ
32 คน และสาขาด้้านธุุรกิิจ 18 คน ภาคได้้ดำำ�เนิินการพิิจารณาและได้้คััดเลืือกคนดีี
ศรีีสัังคมระดัับภาค
ในด้้านวิิชาชีีพ 5 คน คืือ
1. นายสนธยา เที่่�ยงธรรม อายุุ 43 ปีี อาชีีพ ครููจิิตอาสา
โดยสโมสรโรตารีีศรีีสะเกษ นำำ�เสนอชื่่�อ
2. นายอดิิศัักดิ์์� คุ้้�มแสง อายุุ 30 ปีี อาชีีพ วิินมอเตอร์์ไซค์์
โดยสโมสรโรตารีีสััตหีีบ นำำ�เสนอชื่่�อ
3. MR.Hans Van Geffen อายยุุ 70 ปีี อาชีีพ ครููอิิสระ
โดยสโมสรโรตารีีหมากแข้้ง นำำ�เสนอชื่่�อ
4. นายสอ้้อย มิ่่�งไธสงค์์ อายุุ 56 ปีี อาชีีพ ช่่างภาพอิิสระ
โดยสโมสรโรตารีีเมืืองขลุุง นำำ�เสนอชื่่�อ
5. นายชลกร กรีีวััชริินทร์์ อายุุ 53 ปีี อาชีีพ ช่่างภาพอิิสระ
โดยสโมสรโรตารีีจัันทบููร นำำ�เสนอชื่่�อ
และคนดีีศรีีสัังคมด้้านธุุรกิิจ 2 คน คืือ
1. นายกำำ�พล เจริิญขจรกุุล อายุุ 60 ปีี อาชีีพ ธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
โดยสโมสรโรตารีีเกาะช้้าง นำำ�เสนอชื่่�อ
2. นายพงษ์์ศักั ดิ์์� เอกเดชาพงศ์์ อายุุ 49 ปีี อาชีีพ พนัักงานรัักษาความปลอดภััย
โดยสโมสรโรตารีีอุุบลราชธานีี นำำ�เสนอชื่่�อ
2. โครงการอบรมเชิิงปฎิิบัติั ิการด้้านการตลาดและการขายสิินค้้าออนไลน์์
Area of Focus: Economic and Community Development เนื่่�องจาก
ในปััจจุุบัันนี้้� การขายของออนไลน์์หรืือทำำ�ธุุรกิิจโดยใช้้อิินเตอร์์เน็็ตนั้้�นเติิบโตขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ อัันเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างสโมสรโรตารีีมิิตรภาพ
ขอนแก่่น คณะบริิหารธุุรกิิจ และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น และสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษามััธยมศึึกษาขอนแก่่น เขตที่่� 25 ซึ่่�งทางสโมสรฯ มีีแนวคิิดที่่�จะทำำ�ให้้คนในชุุมชน
มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น มีีอาชีีพใหม่่และมีีความรู้้�ใหม่่ จึึงทำำ�ให้้เกิิดโครงการนี้้�ขึ้้�น เป็็นการเชิิญผู้้�มีี
ความรู้้�ด้้านการทำำ�การตลาดบน online และผู้้�เชี่่�ยวชาญการใช้้โปรแกรมสื่่�อ online มา
เป็็นผู้้�ให้้ความรู้้�พร้้อมกัับการฝึึกปฎิิบััติิ
	ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่วนใหญ่่อยู่่�ในช่่วงอายุุ 16-21 ปีี โดยมีีระดัับการศึึกษาที่่�
มััธยมศึึกษาตอนปลายถึึงระดัับปริิญญาตรีี หลัังจากได้้รัับการอบรมแล้้วทุุกคนมีีความรู้้�
เพิ่่�มขึ้้�นมาก พร้้อมที่่�จะนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้ ต่่อไป
ในอนาคต
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3. กิิจกรรมวััน “มีีน้ำำ��ใจ ให้้ความรััก”
เป็็นกิิจกรรมเพื่่�อฉลองครบรอบการก่่อตั้้ง� โรตารีี ในวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ ของทุุกปีี โดย
ในปีีนี้้� ภาค 3340 ส่่งเสริิมให้้ทุุกสโมสรในภาคทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยขน์์อย่่างพร้้อมเพีียง
โดยคณะกรรมการมููลนิิธิิมีน้ำี ำ��ใจให้้ความรััก โดยมีี อผภ.สุุรััตน์์ บััววััน เป็็นประธาน ได้้กำำ�หนด
ให้้มีีการส่่งกิิจกรรมที่่�ทำำ�เข้้าประกวดระดัับภาค โดยมีีถ้้วยรางวััลใหญ่่เป็็นถ้้วยรางวััลเกีียรติิยศ
“มีีน้ำำ��ใจ ให้้ความรััก” PRIP.พิิชััย รััตตกุุล ซึ่่�งสโมสรที่่�ได้้รัับถ้้วยรางวััลนี้้� คืือสโมสรโรตารีี
หมากแข้้ง จัังหวััดอุุดรธานีี นอกจากนี้้�ยัังมีีถ้้วยรางวััลอื่่�นๆ อีีก 4 ถ้้วยรางวััล อัันได้้แก่่ ถ้้วย
อผภ.สุุรััตน์์ บััววััน สโมสรที่่�ได้้รัับคืือสโมสรโรตารีีมิิตรภาพขอนแก่่น, ถ้้วย ผวภ.วิิมล คชิินทัักษ
สโมสรที่่�ได้้รับั คืือสโมสรโรตารีีจันั ทนิิมิติ , ถ้้วย อผภ.รััฐประทีีป กีีรติิอุไุ ร สโมสรที่่�ได้้รับั คืือสโมสร
โรตารีีจัันทบููร และถ้้วย อผภ.สุุวรรณ สรรภาภรณ์์ สโมสรที่่�ได้้รัับคืือสโมสรโรตารีีชุุมแพ
4. โครงการมอบเตีียงลม สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียงที่่�ยากไร้้
	ปััจจุุบัันในชุุมชนต่่างๆ ทั่่�วประเทศมีีผู้้�ป่่วยติิดเตีียงจำำ�นวนมาก ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจาก
หลายปััจจััย คืือเกิิดจากอุุบััติิเหตุุสมองกระทบกระเทืือนหรืือโรคภััยต่่างๆ เช่่น โรคเส้้นเลืือด
ในสมอง อััมพาต อััลไซเมอร์์ และเพื่่�อเป็็นการบรรเทาทุุกข์์แก่่ผู้้�ป่่วย อุุปกรณ์์ที่่�จะช่่วยผู้้�ป่่วยให้้
มีีคุุณภาพชีีวิิตในบั้้�นปลายให้้ดีีขึ้้�นได้้คืือ ที่่�นอนลมเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดแผลกดทัับนั่่�นเอง
โครงการนี้้�จึึงเกิิดขึ้้�นโดยความร่่วมมืือระหว่่างภาค 3340 โรตารีีสากล และสโมสร
โรตารีีในภาค 3340 จำำ�นวน 53 สโมสร ใช้้เงิินสมทบคนละครึ่่�งกัับทางภาค สโมสรที่่�ต้้องการ
ร่่วมจะแจ้้งจำำ�นวนความต้้องการมายัังทางภาค พร้้อมชำำ�ระค่่าที่่�นอนลมมููลค่่า 2,000 บาท/ชิ้้�น
(ซึ่่�งเป็็นเงิินคนละครึ่่�งโดยภาคจะออกอีีก 2,000 บาท) พร้้อมกัันนี้้� ท่่านผู้้�ว่่าฯ ได้้สมทบหน้้ากาก
อนามััยให้้กัับทุุกสโมสร เพื่่�อนำำ�ไปแจกกัับผู้้�ป่่วยหรืือประชาชนที่่�อยู่่�ในชุุมชนนั้้�นๆ อีีกจำำ�นวน
31,000 ชิ้้�น โครงการนี้้�ได้้รัับความสนใจเข้้าร่่วมถึึง 53 สโมสร ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นโครงการที่่�เข้้าถึึง
ชุุมชนได้้ดีทีี เี ดีียว รวมเป็็นการจััดซื้้อ� ที่่�นอนลมให้้สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียงทั้้�งสิ้้น� จำำ�นวน 379 เตีียง
และหน้้ากากอนามััย จำำ�นวน 31,000 ชิ้้�น เพื่่�อกระจายไปยัังสโมสรต่่างๆ ในภาคที่่�สนใจจะร่่วม
ทำำ�กิิจกรรมได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจความต้้องการในชุุมชน อัันเป็็นการจะได้้ช่่วยเหลืือบรรเทา
ความลำำ�บากของผู้้�ป่่วยยากไร้้ได้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ด้้านภาพลัักษณ์์สาธารณะ
1. ส่่งภาพเข้้าประกวด People of Action ในระดัับโซนได้้อัันดัับที่่� 2 โดยสโมสร
โรตารีีพนััสนิิคม ซึ่่�งภาพที่่�ได้้รางวััลมีีจุดุ เริ่่�มต้้นเกิิดขึ้้น� เมื่่�อสโมสรไปเลี้้ย� งอาหารและมอบพััดลม
ให้้กับั โรงเรีียนบ้้านทรายมููล อ.พนััสนิิคม หลัังทานอาหารเสร็็จ ซึ่่�งเด็็กทุุกคนก็็จะรีีบๆ แปรงฟััน
ให้้เสร็็จๆ ไป สโมสรจึึงนำำ�เหตุุการณ์์นี้้�มาทำำ�โครงการที่่�ใช้้ชื่่�อโครงการว่่า “โครงการฟัันดีี ด้้วย
ตััวเรา” โครงการเป็็นการเข้้าไปให้้ความรู้้�เรื่่�องการแปรงฟัันที่่�ถููกวิิธีี โดยการใช้้ความรู้้�วิิธีีแปรง
ฟัันจากหมอฟัันจริิงๆ พร้้อมแจกแผ่่นพัับจากทัันตแพทย์์ที่่�ให้้มา ด้้วยแนวทางที่่�ว่่า ฟัันและช่่อง
ปากก็็เหมืือนประตููบ้า้ น ถ้้าประตููพังั ขโมยก็็เข้้าบ้้าน ถ้้าเด็็กได้้แปรงฟัันอย่่างถููกวิิธีแี ล้้วจะทำำ�ให้้
เด็็กมีีสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีี
2. การจััดหาทุุนของภาคฯ โดยการจััดแข่่งขัันกอล์์ฟการกุุศลเพื่่�อมอบให้้กัับมููลนิิธิิ
มีีน้ำำ��ใจให้้ความรััก
	ด้้วยมููลนิิธิิ “มีีน้ำำ��ใจ ความรััก” อยู่่�คู่่�กัับภาค 3340 ของเรามายาวนานร่่วม 10 ปีี ด้้วย
ความริิเริ่่�มและมีีวิิสััยทััศน์์ของผู้้�นำำ�ภาคฯ แต่่ทำำ�อย่่างไรที่่�จะทำำ�ให้้มููลนิิธิิที่่�เรามีีอยู่่�แล้้ว สามารถ
ที่่�จะดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือสนัับสนุุนสโมสรโรตารีีในภาคของเราได้้มากขึ้้�น
ทำำ�อย่่างไรที่่�จะหาเงิินทุุนเข้้ามาเพิ่่�มเติิมในมููลนิิธิิฯ เพื่่�อให้้ก้้าวเดิินต่่อไปอย่่างมั่่�นคง และเกิิด
ความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของมวลมิิตรโรแทเรีียนในภาค การจััดกอล์์ฟการกุุศลจึึงได้้เกิิดขึ้้�น โดย
จััดการแข่่งขัันในวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2563 ณ สนามกอล์์ฟเขื่่�อนอุุบลรััตน์์ เป็็นการแข่่งขััน
แบบนัับคะแนนมีีแต้้มต่่อ 18 หลุุม เพื่่�อหารายได้้มอบให้้กัับมููลนิิธิิมีีน้ำำ��ใจให้้ความรััก และเชื่่�อม
ความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างสมาชิิกของสโมสรโรตารีี ในการจััดกิิจกรรมครั้้�งนี้้�ได้้ยอดเงิินเพื่่�อ
นำำ�เข้้าบริิจาคถึึง 569,916 บาท นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการจััดหาทุุนในงานประชุุมระหว่่างเมืือง มีี
รายได้้ 100,000 บาท รวมมอบเงิินให้้กัับมููลนิิธิิ “มีีน้ำำ��ใจ ให้้ความรััก” จำำ�นวน 669,916 บาท
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

ผวภ.สมศรีี เมฆธน ปีี 2563-2564

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ

มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านคะ
ในที่่�สุุด นิิตยสารโรตารีีฉบัับสุุดท้้ายของปีีโรตารีี
2020–2021 ก็็มาถึึง ในขณะที่่�โควิิด-19 ยัังไม่่ยอมจะจาก
ประเทศเราไปง่่ายๆ ภาพกิิจกรรมโรตารีีในช่่วงนี้้�จึึงแทบไม่่มีี
เลย นอกจากภาพผู้้�คนเรีียงกัันอยู่่�เป็็นช่่องๆ ในการประชุุม
Zoom
เนื้้�อหาฉบัับนี้้� จึึงขอส่่งท้้ายกัันด้้วยการสรุุปผลงาน
4 ใน 6 เรื่่�องของ 6 Areas of Focus (การสร้้างสัันติิภาพและ
ป้้องกัันข้้อขััดแย้้ง การป้้องกัันและรัักษาโรค น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและ
สุุขอนามััย สุุขภาพของแม่่และเด็็ก การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานและ
การรู้้�หนัังสืือ การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน) ซึ่่�งเป็็นที่่�ทราบกััน
ดีีแล้้วว่่าในปีีโรตารีีหน้้า เราจะมีีเพิ่่�มขึ้้�นมาอีีก 1 Area คืือเรื่่�อง
ของสิ่่ง� แวดล้้อม เชิิญติิดตามนะคะว่่าในปีีที่่ทำ� ำ�กิจิ กรรมค่่อนข้้าง
ยากลำำ�บากนั้้�น ภาค 3350 ได้้ดำำ�เนิินการอะไรไปบ้้าง
	ด้้วยความเป็็นห่่วงสุุขภาพของทุุกท่่านค่่ะ ขอให้้ยััง
คงเคร่่งครััดต่่อการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน และได้้ฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โควิิดกัันตามความประสงค์์ของแต่่ละท่่านนะคะ
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มิิตรโรแทเรีียนที่่�รััก
	ปีี โรตารีีเปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส เป็็นปีีที่่�พวกเราจะจดจำำ�ไปอีีก
นานในหลายๆ เรื่่�อง สิ่่�งท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้เราต้้องปรัับตััวและพััฒนาเพื่่�อ
ก้้ า วข้้ า มปัั ญหาอุุ ป สรรคต่่ า งๆ ถืือเป็็ น โอกาสที่่� ไ ด้้ เรีี ย นรู้้�วิิ ถีีใ หม่่ การใช้้
เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในการบริิหารสโมสรและบรรลุุกิจิ กรรมตามเป้้าหมายที่่�
ตั้้�งไว้้
	ผลงานของสโมสรในภาค 3350 ณ วัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2564
พอสรุุปได้้คร่่าวๆ ดัังนี้้�
1. ก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีใหม่่ 4 สโมสร คืือ Loyalty และ Metro
Yangon ในประเทศพม่่า Saigon และ Saigon International ในประเทศ
เวีียดนาม
2. จำำ�นวนสมาชิิกโรแทเรีียน 3,106 คน (เพิ่่�มขึ้้�น 246 คน)
3. ก่่อตั้้�ง Satellite Club ใหม่่ 1 สโมสร คืือ ราชเทวีี-ทองหล่่อ
Satellite Club
4. ก่่อตั้้�งสโมสรโรทาแรคท์์ใหม่่ 4 สโมสร
5. ยอดรวมการบริิจาคทุุกประเภท 755,580.14 USD
6. Global Grant ที่่�อนุุมัติั ตั้้ิ ง� แต่่วันั ที่่� 1 กรกฎาคม 2563 ถึงึ ปััจจุุบันั
มููลค่่ารวม 5,058,571.- USD หรืือประมาณมากกว่่า 157 ล้้านบาท
	ผลงานดัังกล่่าวข้้างต้้นเป็็นผลงานส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งคาดว่่าเมื่่�อสิ้้�นปีี
โรตารีีท่่านจะได้้รัับทราบข้้อมููลทั้้�งหมดจากรายงานในงานประชุุมใหญ่่ภาค
ประจำำ�ปีี (District Conference)
	ดิิ ฉัั น ขอขอบพระคุุ ณ คณะกรรมการภาคที่่� ก รุุ ณ าสนัั บ สนุุ น
การทำำ�งานของสโมสร ขอบพระคุุณท่่านนายกสโมสรที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�นำำ�และ
ทำำ�งานร่่วมกัับสมาชิิกบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อชุุมชนและเยาวชน
การบริิการเหนืือตนของท่่านทั้้�งหลาย เป็็นการมอบโอกาสให้้แก่่
ผู้้�รัับอีีกมากมาย เพราะ โรตารีีเปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส

อน.ศ.ดร.อรุุณ บ่่างตระกููลนนท์์
สโมสรโรตารีีลาดพร้้าว
ประธานคณะอนุุกรรมการสนัับสนุุนการศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน
ในปีีนี้้เ� ป็็นปีีแห่่งการทำำ�งานบริิการที่่�มีคี วามท้้าทาย ด้้วย
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 การบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ในด้้านการสนัับสนุุนการศึึกษาแบบ New normal
จึึงเป็็นไปตามความสมััครใจ มีีความสุุขทั้้�งผู้้�ให้้บริิการและ
ผู้้�รัับบริิการ ด้้วยทีีมงานคณะอนุุกรรมการทุุกท่่านต่่างมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการขยาย
ผลการบริิการตามโครงการอ่่านคล่่อง เขีียนคล่่องทุุกมิิติิ ซึ่่�ง อน.ดร.สุุมาลััย กองแก้้ว
ได้้จััดทำำ�ชุุดฝึึกทัักษะการอ่่าน การเขีียน ตามโครงการเพื่่�อแก้้ปััญหาเยาวชนในชุุมชน
เขตลาดพร้้าว โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากชุุมชนโรตารีีเลิิศอุุบล 4 และครููจิิตอาสา
สมาชิิกสโมสรโรตารีีลาดพร้้าว ร่่วมแรงร่่วมใจกัับผู้้�ปกครองในการฝึึกทัักษะให้้นักั เรีียน
ที่่�สนใจอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2560 เป็็นต้้นมา และให้้บริิการสำำ�หรัับสโมสรโรตารีีทั้้�ง
ในภาค 3350 และต่่ า งภาคเพื่่� อ ช่่ ว ยแก้้ ปัั ญ หาเยาวชนไทยในระดัั บ การศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มีีทัักษะด้้านการอ่่านและการเขีียนภาษาไทยไม่่คล่่องตามเกณฑ์์ของ
หลัักสููตรกระทรวงศึึกษาธิิการ
คณะอนุุกรรมการสนัับสนุุนการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานจึึงนำำ�มาเป็็นนโยบายขยาย
ผลโครงการให้้แพร่่หลายสำำ�หรัับผู้้�สนใจ ทุุกสโมสร ทุุกโรงเรีียนที่่�ขอรัับการบริิการ
ตลอดปีี และยัังมีีแนวทางที่่�ให้้บริิการสำำ�หรัับเยาวชนอาสาสมััครเป็็นครููจิิตอาสา
ในชุุมชนเพื่่�อพี่่�สอนน้้องอ่่านหนัังสืือในชุุมชน สำำ�หรัับสโมสรโรตารีีพญาไทได้้นำำ�
โครงการนี้้�ไปใช้้ในโรงเรีียนวััดไผ่่ตััน
นย.ภััทรวดีี ศรีีทองใบ นำำ�ทีมี ครููจิิตอาสาสโมสรโรตารีีลาดพร้้าวร่่วมฝึึกทัักษะ
การอ่่านการเขีียนให้้นักั เรีียนที่่�มีปัี ญ
ั หา โดยการสำำ�รวจจากชุุมชนโรตารีีคอยรุุดดิิน โดย
การสนัับสนุุนของสโมสรโรตารีีกรุุงเทพตะวัันออกเมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็น
กิิจกรรมที่่�ได้้ร่่วมมืือกัับชุุมชนในการแก้้ปััญหาเยาวชนในระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
อีีกแนวทางหนึ่่�งที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนและพััฒนาทัักษะการใช้้ภาษาไทย อัันเป็็นภาษา
ประจำำ�ช าติิ แ ละต่่ อ ยอดเสริิ ม ทัั ก ษะการศึึกษาในสาขาอื่่� น ๆ อีี ก ด้้ ว ย ทั้้� ง นี้้�
คณะอนุุกรรมการได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการพััฒนาเยาวชนไปสู่่�อาชีีพของสโมสร
โรตารีีสายไหม จึึงได้้ประสานความร่่วมมืือจากสมาชิิกสโมสรโรตารีีลาดพร้้าว สโมสร
โรตารีีสายไหม สโมสรโรตารีีในภาค 3350 และผู้้�สนใจให้้การสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา
นัักเรีียนเข้้าร่่วมโครงงานไปสู่่�อาชีีพของโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยาลััย 75 เฉลิิมพระเกีียรติิ
จำำ�นวน 52 ทุุน ในวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564 และให้้บริิการด้้านการศึึกษาในห้้องสมุุด
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ในชุุมชนโรตารีีเทพทิิพย์์นิิเวศน์์ในอุุปถััมภ์์สโมสรโรตารีีสายไหมตลอด
ปีีแห่่ง “โรตารีีเปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส”

(2 ภาพบน) ฝึึกทัักษะการอ่่านการเขีียนนัักเรีียน
โรงเรีียนบ้้านลำำ�ต้้นกล้้วย เขตหนองจอก กรุุงเทพมหานคร
(2 ภาพกลาง) อน.ดร.อรุุณ บ่่างตระกููลนนท์์ และทีีมสมาชิิก
สโมสรโรตารีีลาดพร้้าว นำำ�ทีีมฝึึกทัักษะการอ่่านการเขีียน
ณ โรงเรีียนออนใต้้วิิทยา อ.สัันกำำ�แพง จ.เชีียงใหม่่
(ภาพล่่าง) มอบทุุนการศึึกษาโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 75 เฉลิิมพระเกีียรติิ
เขตสายไหม กรุุงเทพมหานคร
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อน.ธนััญญ์์ธััช อิิทธิิวััฒนะวาณิิช
สโมสรโรตารีีเจริิญนคร
ประธานคณะอนุุกรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน
โครงการคลัั ง เวลาโรตารีี (Rotary Time Bank) มีี
แนวความคิิ ด เกิิ ด ขึ้้� น มาในโรตารีี ตั้้� ง แต่่ ป ลายปีี 2561 ด้้ ว ย
ความคิิดที่่�จะสร้้างสัังคมที่่�มีีการช่่วยเหลืือ แบ่่งปััน ลดการพึ่่�งพา
เงิินตรา ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนดููแลซึ่่�งกัันและกัันดััวยการแลกเปลี่่�ยน
ทัักษะ ความช่่วยเหลืือ การบริิการขั้้น� พื้้�นฐาน และสามารถสะสม
เวลาไว้้ได้้เสมืือนเราออมเงิินในบััญชีีธนาคาร เมื่่�อยามจำำ�เป็็นที่่�
ต้้องการได้้รัับความช่่วยเหลืือก็็สามารถเบิิกเวลามาใช้้ได้้ โอนไปช่่วยผู้้�อื่่�นก็็ได้้ นำำ�ไปสู่่�
การสร้้ างเครืือข่่ า ยทางสัั ง คมที่่� เข้้ มแข็็ ง ในการดููแลซึ่่� ง กัั น และกัั น ลดภาระครอบครัั ว
ลดภาระชาติิ เครืือข่่ายเหล่่านี้้�เรีียกว่่า “คลัังเวลา”
ตลอดเวลาที่่�ผ่่านมา ปีี 2562-2563 เราได้้ทดสอบและพััฒนา software บน
มืือถืือของเราในภาคสนามหลายสิิบครั้้ง� ในชุุมชนยานนาวา ชุุมชนบ้้านไร่่ที่่จั� งั หวััดเพชรบููรณ์์
ชุุมชนดิินแดง ชุุมชนลาดพร้้าว ชุุมชนคอนโด สถานศึึกษา เพื่่อ� รัับทราบถึึงปััญหาการใช้้งาน
และพััฒนา software ของเราจนใช้้ง่่ายขึ้้�นในปััจจุุบััน
ในปีีนี้้� ภาค 3350 ได้้บรรจุุเรื่่�อง คลัังเวลาโรตารีี Rotary Time Bank ให้้อยู่่�ใน
คณะอนุุ ก รรมการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชน ของคณะกรรมการบริิ ก ารชุุ ม ชน ซึ่่� ง มีี
อผภ.ทนงศัักดิ์์� พงษ์์ศรีี เป็็นประธาน และในปีี 2564-2565 นี้้� จะได้้รัับการยกระดัับเป็็น
คณะอนุุกรรมการคลัังเวลาของคณะกรรมการบริิการชุุมชน จึึงได้้ขอความร่่วมมืือไปยัังนายก
และคณะกรรมการสโมสรให้้บรรจุุโครงการ Rotary Time Bank ไว้้ใน Club Plan และ
แต่่งตั้้�งผู้้�ดููแลโครงการประจำำ�สโมสร เพื่่�อดููแลขัับเคลื่่�อนโครงการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกสโมสรมาเป็็นสมาชิิกคลัังเวลา เรีียนรู้้�การใช้้ให้้เข้้าใจและเผยแพร่่ต่่อ
แก่่ชุุมชน
ในคลัังเวลายัังมีีระบบการจัับคู่่�ผู้้�ขอรัับบริิการและผู้้�ให้้บริิการ จึึงสามารถใช้้กัับ
การจัับคู่่�ผู้้�ซื้้�อผู้้�ขายในอาชีีพสายต่่างๆ ของโรแทเรีียนได้้ เป็็นการส่่งเสริิมอาชีีพโรตารีีด้้วย
โรแทเรีียนกว่่า 8,000 คนในประเทศไทยคืือขุุมพลัังอัันมหาศาล พวกเราล้้วนมีีทักั ษะอาชีีพ
ที่่�สามารถซื้้�อขาย แลกเปลี่่�ยน ช่่วยเหลืือกััน ขออย่่าได้้มองข้้ามโอกาสใช้้ประโยชน์์จาก
โครงการนี้้� โดยเมื่่อ� กรอกประเภทอาชีีพในช่่อง “อาชีีพ” ตอนสมััคร เมื่่อ� มีีสมาชิิกอื่่น� search
ในประเภทบริิการที่่�ชื่่�อว่่า “อาชีีพของสมาชิิก” ระบบจะแสดงรายชื่่�อ หาอาชีีพที่่�ตรงกัับที่่�
ผู้้�สมััครแจ้้งไว้้ ทำำ�ให้้เกิิดการจัับคู่่�การค้้า
ทางภาค 3350 ขอเชิิญชวนโรแทเรีียนทุุกท่่านให้้สมััครคลัังเวลา Rotary Time
Bank เรีียนรู้้ก� ารใช้้ให้้เข้้าใจและเผยแพร่่แก่่ชุมุ ชน เพราะโครงการนี้้�จะสำำ�เร็็จได้้ด้ว้ ยพวกเรา
ชาวโรแทเรีียน เริ่่�มจากการสมััครแล้้วใช้้งานทัันทีีไม่่รีีรอ สามารถศึึกษารายละเอีียดและวิิธีี
ใช้้ Rotary Time Bank software ได้้ที่่�
1.ช่่อง YouTube: Rotary Time Bank
2.Facebook: Rotary Time Bank
3.สมััครและใช้้งานด้้วย www.timebank-rotary.org
หรืือติิดต่่อสอบถามมายัังกรรมการคลัังเวลา: นยล.ดร.เมธ์์วดีี 0814410556,
อน.ธนััญญ์์ธััช (นิิรมิิต) Tel/Line 0869901066, อน.รุุจิิรา 0955199451
นยก.สุุมาลีี อุ่่�นพงศ์์เจริิญสุุข สโมสรโรตารีีเมืืองเพชรบููรณ์์
ประธานคณะอนุุกรรมการจััดหาน้ำำ��สะอาด
คณะอนุุกรรมการจััดหาน้ำำ�� สะอาดในปีีนี้้� ได้้แบ่่งประเภท
ของน้ำำ��ออกเป็็น น้ำำ��ที่่ใ� ช้้ในการเกษตร (ธนาคารน้ำำ��) และน้ำำ��บริิโภค
กิิจกรรมของเราเน้้นที่่�เรื่่อ� งแรกคืือธนาคารน้ำำ�� เพื่่อ� เก็็บน้ำำ��ไว้้ใต้้ดินิ
เป็็นการแก้้ปััญหาเรื่่�องของภััยแล้้งและน้ำำ��ท่่วม
ธนาคารน้ำำ��ยัังแบ่่งออกได้้เป็็น 2 ระบบคืือ ระบบเปิิดและ
ระบบปิิ ด เราเน้้ น ให้้ ช าวบ้้ า นทำำ� ตามแนวคิิ ด ของพ่่ อ หลวง

รััชกาลที่่� 9 คืือ ให้้มีีบ่่อเหมืือนขนมครก เป้้าหมายของเราจึึงเป็็นการเน้้นให้้ทำำ�บ่่อเก็็บน้ำำ��กััน
ทุุกบ้้าน เป็็นแบบระบบปิิด ซึ่่�งใน 1 บ่่อแบบนี้้�จะซึึมน้ำำ��ฝนได้้ 6,000 ลิิตรต่่อชั่่�วโมง และมีีรััศมีี
ทำำ�ความชุ่่�มชื้้�นให้้ดิิน 250 เมตรรอบบ่่อ
	ตััวอย่่างการทำำ�โครงการธนาคารน้ำำ��ใต้้ดินิ แบบปิิดในปีีนี้้คืื� อ ที่่�ชุมุ ชน RCC บ้้านไร่่ อ.เมืือง
จ.เพชรบููรณ์์ โดยสโมสรโรตารีีเมืืองเพชรบููรณ์์ เป็็นการแก้้ไขปััญหาขยะจากขวดพลาสติิกและ
ปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มน้ำำ��แล้้งเพื่่อ� ชุุมชนจำำ�นวน 210 ครััวเรืือน โดยเริ่่ม� ทำำ�ที่่ศูู� นย์์การเรีียนรู้้เ� กษตรอิินทรีีย์์
459 โดยความร่่วมมืือของกลุ่่�ม RCC กลุ่่�มโรทาแรคท์์ชุุมชน รวมทั้้�งพระสงฆ์์ในชุุมชนบ้้านไร่่ด้้วย
เนื่่อ� งจากบริิเวณนั้้�นเป็็นที่่�ต่ำำ��ในพื้้�นที่่�เกษตรของชาวบ้้านจึึงเกิิดปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มน้ำำ��ขังั ใน
ฤดููฝน และเมื่่�อถึึงฤดููแล้้ง ก็็มีีน้ำำ��ไม่่เพีียงพอใช้้ในการเกษตร ทำำ�ให้้ชาวบ้้านในชุุมชนบ้้านไร่่
เดืือดร้้อน คณะกรรมการเราเน้้นเรื่่อ� งเศรษฐกิิจพอเพีียงจึึงได้้เปิิดรัับบริิจาคขวดน้ำำ��พลาสติิกที่่�ใช้้
แล้้วเป็็นการลดปััญหาขยะ เพื่่อ� ให้้ชาวบ้้านนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทำำ�ธนาคารน้ำำ��ใต้้ดินิ แบบปิิดในพื้้�นที่่�
เกษตรของตนเอง เพื่่�อช่่วยไม่่ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วมน้ำำ��ขัังในฤดููฝนเพราะไม่่มีีที่่�ระบายน้ำำ�� และเพื่่�อ
แก้้ปััญหาขาดน้ำำ��ใช้้เพื่่�อการเกษตรในฤดููแล้้ง
(สามารถศึึกษาเรื่่�องของธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิินเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code ที่่�แนบมานี้้�)
อน.ศุุภชััย หาญสืืบสาย
สโมสรโรตารีีบางเขน
ประธานคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิมสัันติิภาพ
ในปีีนี้้�งานส่่งเสริิมสัันติิภาพของสโมสรในภาค 3350 มีีกิิจกรรม
แนวใหม่่ที่่น่� า่ สนใจหลายโครงการ ไม่่ว่า่ จะเป็็นโครงการในรููปแบบใหม่่
จากสโมสรโรตารีีพระนครและสโมสรโรตารีียานนาวา รวมทั้้�งยัังเป็็นปีี
ที่่�มีีการส่่งเสริิมการให้้ความรู้้�ด้้านสัันติิภาพกัับชาวโรแทเรีียนอีีกด้้วย
โครงการของสโมสรโรตารีีพระนครคืือ ได้้ร่่วมกัับสำำ�นัักงานเขต
พระนครและศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
“ส่่งเสริิมสัันติิภาพ เพื่่อ� ชุุมชนพระนคร” ให้้กับั ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน 50 ท่่าน จาก 20 ชุุมชนในเขตพระนคร
โดยมีี ดร.วิิฑููรย์์ วิิริิยะสกุุลธรณ์์ รองผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี มาให้้ความรู้้�โดยตรง นำำ�
การทำำ�เวิิร์์คช็็อป ระดมสมอง แยกแยะปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน นำำ�เสนอวิิธีีการแก้้ป้้องกัันเพื่่�อ
ส่่งเสริิมสัันติิภาพในชุุมชน ปรากฏว่่าได้้รัับความสนใจจากทั้้�งโรแทเรีียน เยาวชนในเครืือข่่าย
พระภิิกษุุ ทางเขตพระนครและผู้้�นำำ�ชุมุ ชนเป็็นอย่่างมาก นัับว่่าเป็็นโครงการที่่�แปลกใหม่่ในการนำำ�
องค์์ความรู้้�ระดัับนานาชาติิมาประยุุกต์์กัับระดัับชุุมชน โดยมีีสโมสรโรตารีีเป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม และเมื่่�อ
ชุุมชนมีีความรู้้�ในการส่่งเสริิมสัันติิภาพและการจััดการข้้อขััดแย้้งแล้้ว ชุุมชนสามารถอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างมีีความสุุขและลดความขััดแย้้งให้้น้้อยลง เสมืือนวััคซีีนที่่�ได้้ฉีีดเพื่่�อป้้องกัันโรคภััยที่่�จะ
เข้้ามาในอนาคต
ส่่ ว นสโมสรโรตารีี ย านนาวา ได้้ นำำ� หลัั ก การส่่ ง เสริิ ม สัั น ติิ ภ าพด้้ ว ยการป้้ อ งกัั น
ความขััดแย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต ด้้วยการเข้้าถึึงชุุมชนคนไทยพลััดถิ่่�น อำำ�เภอทัับสะแก
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ นำำ�สิ่่�งของจำำ�เป็็น เช่่น รถเข็็นวีีลแชร์์ เครื่่�องวััดความดััน สิ่่�งของอุุปโภค
บริิโภคไปมอบให้้เพื่่อ� เป็็นการบรรเทาความทุุกข์์ของคนไทยพลััดถิ่่น� กลุ่่�มนี้้� และเพื่่อ� ยัังชีีพพร้้อม
ทั้้�งให้้มีีกำำ�ลัังใจต่่อสู้้�เพื่่�อให้้ได้้สััญชาติิไทยต่่อไป ทั้้�งนี้้�คนไทยที่่�ไร้้สััญชาติิต้้องพิิสููจน์์เพื่่�อให้้ได้้
สััญชาติิไทยและทำำ�บััตรประชาชน เพราะในช่่วงเวลาที่่�คนไร้้สััญชาติิยัังไม่่ได้้รัับสิิทธิ์์�หรืือ
การคุ้้�มครองทางกฎหมาย จะสุ่่�มเสี่่ย� งกัับการเอารััดเอาเปรีียบ ถููกละเมิิดสิิทธิ์์ห� ลากหลายรููปแบบ
แม้้เด็็กจะมีีโอกาสทางการศึึกษาแต่่ก็็ไม่่ได้้รัับการรัับรอง และการหางานทำำ�ก็็ถููกเอาเปรีียบ
ได้้ง่่าย จึึงนัับว่่าเป็็นโครงการที่่�ได้้ประโยชน์์ เป็็นแรงบัันดาลใจให้้มิิตรโรแทเรีียนค้้นหาแนวทาง
ใหม่่ๆ ให้้กัับสัันติิภาพในชุุมชน
	ปีีนี้้� มิิตรโรแทเรีียนมีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�หลัักสููตรสัันติิภาพเชิิงบวก (Positive Peace)
จากสถาบัันการศึึกษาสัันติิภาพเชิิงบวกโรตารีี ซึ่่�งก่่อตั้้�งโดยโรตารีีสากลกัับทางพัันธมิิตร IEP
(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE) ผ่่านคอร์์สออนไลน์์ สามารถเรีียนที่่�บ้า้ นโดยไม่่ต้อ้ ง
พบปะกัั น ได้้ โดยสมัั ค รและเริ่่� ม เรีี ย นได้้ ที่่� www.rotarypositivepeace.org ทั้้� ง ยัั ง มีี
ประกาศนีียบััตรให้้ทุกุ ท่่านที่่�เรีียนครบหลัักสููตร ถืือได้้ว่า่ เป็็นโอกาสที่่�ดีใี นช่่วงที่่�ต้อ้ งทำำ�งานที่่�บ้า้ น
เนื่่�องจากโควิิด และสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับเพื่่�อนโรแทเรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี

D.3360
บรรณาธิิการ ภาค 3360 โรตารีีสากล

ผวภ.สมชาย เกิิดเดโช ปีี 2563-2564

อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์
สโมสรโรตารีีแพร่่

	สำำ�หรัับฉบัับเดืือน พ.ค.-มิิ.ย. ส่่งท้้ายปีี 2563-64
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทยแล้้ว
ฉบัับนี้้�ภาค 3360 ได้้มีโี อกาสพููดคุุยกัับ ผวภ.สมชาย
เกิิดเดโช สำำ�หรัับความประทัับใจตลอดทั้้�งปีีที่่�ท่่านได้้นำำ�ภาค
3360 ของเราก้้าวผ่่านวิิกฤต COVID-19 รวมไปถึึงการเยี่่�ยม
สโมสรต่่างๆ ตลอดจนโครงการที่่�ประทัับใจ
โดยเฉพาะโครงการที่่�เป็็น global grant เรีียกได้้ว่่า
ปีีนี้้มี� โี ครงการดีีๆ เยอะมากและยัังมีีโครงการต่่อเนื่่อ� งจากปีีเก่่า
อีีกมากมาย
ซึ่่�งในฉบัับนี้้�ผมได้้นำำ�โครงการตััวอย่่างที่่�ท่่าน ผวภ.
สมชาย ได้้กล่่าวถึึงมานำำ�เสนอให้้ทุกุ คนได้้ชื่น่� ชมไปด้้วยกัันครัับ
	กำำ�ลังั จะหมดวาระปีีบริิหารแล้้วผมเชื่่อ� ว่่าปีีหน้้า ก็็จะ
มีีอะไรใหม่่ๆ ที่่�ท้้าทายพวกเราภาค 3360 อีีกอย่่างแน่่นอน
แล้้วเจอกัันฉบัับหน้้ากัับปีีโรตารีิิ� 2564-65 นะครัับ
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มวลมิิตรโรแทเรีียนที่่�รัักทุุกท่่าน
ในช่่วงนี้้� เป็็นช่่วงที่่�สถานการณ์์การระบาดของ COVID-19
ได้้กลัับมาระบาดอีีกรอบหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�ผู้้�คนมีีความวิิตกกัังวลเป็็นอย่่าง
มาก วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนที่่�กำำ�ลัังจะกลัับมาสู่่�ปกติิต้้องกลัับไปอยู่่�ในสถานการณ์์
New Normal อีี ก ครั้้� ง หนึ่่�ง กิิ จ กรรมต่่ า งๆ ของโรแทเรีี ย นก็็ เช่่ น กัั น
กำำ�หนดการจััดกิิจกรรมและงานของภาค ก็็จำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยนหรืือเลื่่�อน
ไป ขอให้้ทุุกท่่านได้้ติิดตามข่่าว กำำ�หนดการต่่างๆ ของภาคอย่่างใกล้้ชิิด
อย่่างไรก็็ดีี การระบาดของ COVID-19 ก็็เป็็นโอกาสให้้พวกเรา
ชาวโรตารีีได้้ทำำ�กิจิ กรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ บริิการชุุมชน ในด้้านการป้้องกััน
และรัักษาโรคกัันมากขึ้้�น เห็็นได้้จากการส่่งมอบอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ รวมทั้้�ง
หน้้ากากอนามััย ให้้กัับหน่่วยงานของรััฐมากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ ใ นด้้ า นอื่่�นๆ พวกเราก็็ ยัั ง ได้้ ดำำ� เนิิ น การได้้ อ ย่่ า งปกติิ ภ ายใต้้
สถานการณ์์ New Normal
เพื่่�อนโรแทเรีียนที่่�รัักทุุกท่่าน ช่่วงนี้้�ก็็เป็็นช่่วงสุุดท้้ายของการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของการเป็็นผู้้�ว่่าการภาค 3360 โรตารีีสากล ซึ่่�งกำำ�ลัังจะหมด
วาระของปีี 2563 - 2564 ปีีแห่่ง “โรตารีีเปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส” เปลี่่�ยน
ถ่่ายอุุดมการณ์์ของโรตารีี ไปเป็็นปีีแห่่ง “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิติ ด้้วยจิิตบริิการ”
ในปีี 2564 - 2565 ภายใต้้ผู้้�นำำ�ภาค 3360 โรตารีีสากล ผวภ.จิิระยุุทธ –
โรตารีีแอนน์์กฤษติิกาญณ์์ หิิรััณยวััฒน์์ เราจะได้้ทำำ�งานเป็็นทีีมที่่�ยอดเยี่่�ยม
ด้้วยกััน
	ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ผมขอขอบพระคุุณเพื่่�อนโรแทเรีียน คู่่�ครองที่่�รััก
ทุุกท่่าน ขอขอบพระคุุณอดีีตผู้้�ว่่าการภาค คณะกรรมการตำำ�แหน่่งต่่างๆ
ในปีีบริิหาร ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค นายกสโมสร มวลมิิตรโรแทเรีียนต่่างภาค
เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ตลอดจนสมาชิิกในสโมสรทุุกท่่าน ที่่�
ได้้ร่่วมกัันสรรสร้้างกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อประโยชน์์ของชุุมชน ของสัังคม ของ
พวกเรามาด้้วยกัันตลอดทั้้�งปีี ขอให้้ความดีีและบุุญกุุศลที่่�พวกเราได้้ร่ว่ มกััน
ทำำ�ให้้กัับผู้้�ยากไร้้ ผู้้�ที่่�ต้้องการโอกาสในสัังคม จงดลบัันดาลให้้ท่่านและ
ครอบครััวจงพบแต่่ความสุุขความเจริิญมีีสุุขภาพพลานามััยที่่�แข็็งแรงทั้้�ง
ร่่างกายและจิิตใจห่่างไกล COVID-19 เศรษฐกิิจเจริิญรุ่่�งเรืืองตลอดไป

ผวภ.สมชาย เกิิดเดโช
ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์
อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์
ผู้้�เรีียบเรีียง
(ภาพจากซ้้ายไปขวา)
1. โครงการ “เกษตรทฤษฎีีใหม่่ โคกหนองนา โมเดล”
2. โครงการมอบเครื่่�องมือื แพทย์์
3. โครงการ “สร้้าง 100 ฝาย ถวายพ่่อ 5 ธัันวา 63”
4. โครงการส่่งเสริิมการปลููกผัักอิินทรีีย์์

ใกล้้จะสิ้้�นสุุดปีี 2563-64 ภาค 3360 ของเรายัังคงขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ การขยายสโมสรใหม่่ๆ การสร้้างสััมพัันธภาพในสโมสร ระหว่่างสโมสร
ตลอดจนถึึงในภาค 3360 ด้้วยเช่่นกััน ถึึงแม้้ประเทศของเราจะประสบปััญหาวิิกฤตการณ์์
การระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ก็็ตาม แต่่ทุุกๆ สโมสรก็็มีีการปรัับตััวในการที่่�จะ
บริิหารสโมสรของตนต่่อไปได้้อย่่างดีี
ตลอดปีีที่่�ผมไปเยี่่�ยมสโมสรต่่างๆ ในภาค 3360 ผมมีีความประทัับใจในเรื่่�อง
ของความรััก ความสามััคคีีในภาค ซึ่่�งเราจะเห็็นได้้จากงานสำำ�คััญๆ ของภาค 3360 ได้้
ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี ตลอดจนความรัักความสามััคคีีในทุุกๆ สโมสร ถึึงแม้้ว่่า
บางสโมสรมีีปัญ
ั หาภายในกัันเล็็กๆ น้้อยๆ แต่่ท้า้ ยที่่�สุุดแล้้วเป้้าหมายหลัักก็็เพื่่�อให้้สโมสร
ของตนก้้าวไปข้้างหน้้า
ภาค 3360 ได้้ก่่อตั้้�งสโมสรใหม่่ขึ้้�นมาถึึง 2 สโมสร ได้้แก่่ สโมสรโรตารีี
นครสองแคว (จัังหวััดพิิษณุุโลก) โดยมีีสโมสรโรตารีีพุทุ ธชิินราชเป็็นพี่่�เลี้้ย� ง และอีีกสโมสร
น้้องใหม่่ คืือ สโมสรโรตารีีดอกคำำ�ใต้้ (จัังหวััดพะเยา) โดยมีีสโมสรโรตารีีเชีียงคำำ�เป็็น
พี่่�เลี้้�ยง ถืือว่่าบรรลุุเป้้าหมายของภาค 3360 อย่่างสวยงาม
และในส่่วนของเยาวชน เรายัังก่่อตั้้�งสโมสรโรทาแรคท์์ใหม่่ได้้อีีก 2 สโมสร
คืือ สโมสรโรทาแรคท์์หิิรััญญิิการ์์ (สโมสรโรตารีีลุ่่�มน้ำำ��เข็็กเป็็นสโมสรสรอุุปถััมภ์์) และ
สโมสรโรทาแรคท์์เอกปััญญาหริิภุุญชััย (สโมสรโรตารีีนครหริิภุุญชััยเป็็นสโมสรอุุปถััมภ์์)
นอกจากนี้้�ยังั มีีการก่่อตั้้ง� สโมสรอิินเทอร์์แรคท์์ใหม่่ได้้ 1 สโมสร คืือสโมสรอิินเทอร์์แรคท์์
โรงเรีียนนารีีรััตน์์ (สโมสรโรตารีีเวีียงโกศััยเป็็นสโมสรสนัับสนุุน)
• ด้้านสมาชิิกภาพ ภาค 3360 มีีเป้้าหมายเพิ่่�มสมาชิิกภาพ 10% ของสมาชิิก
เดิิม ซึ่่�งในทุุกๆ ปีีก็จ็ ะพบปััญหาในเรื่่�องของการปรัับฐานสมาชิิกแต่่ละสโมสร แต่่เนื่่�องจาก
เรามีีสโมสรใหม่่ก่อ่ ตั้้ง� ขึ้้น� มา ดัังนั้้�น แนวโน้้มสมาชิิกภาพน่่าจะเป็็นไปทิิศทางบวก ซึ่่�งต้้อง
ยอมรัับว่่าสภาพเศรษฐกิิจปััจจุุบัันภายใต้้สถานะการณ์์ COVID-19 ทำำ�ให้้มีีการลาออก
ของสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นแต่่ทุุกๆ สโมสรก็็ได้้รัักษาสมาชิิกภาพให้้เหนีียวแน่่นที่่�สุุดได้้อย่่าง
เต็็มที่่�
• ด้้านมููลนิิธิิฯ ภาค 3360 ได้้มีีโครงการ global grant 10 กว่่าโครงการ และ
ยัังมีีโครงการที่่�รอ submit อีีก 10 กว่่าโครงการ ผมได้้ย้้อนกลัับไปดููโครงการเก่่าๆ
10 ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ภาค 3360 ได้้ทำำ�โครงการเยอะมากๆ นัับไม่่ถ้้วน สะท้้อนให้้
เห็็นว่่าภาคเราช่่วยเหลืือชุุมชนได้้เยอะมากๆ ครบทั้้�ง 6 areas of focus เช่่น โครงการ
ปลููกป่่าที่่�ทำำ�ต่่อเนื่่�องมากว่่า 20 ปีี จนองค์์กรภายนอกที่่�ทำำ�กิิจกรรมด้้วยได้้รัับรางวััล
ทุุกปีี ได้้เป็็นองค์์กรดีีเด่่น
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สรุุปผลงาน

โครงการเด่่นๆ ที่่�ผมประทัับใจในภาค 3360 เริ่่�มต้้นที่่� “โครงการส่่งเสริิมการปลููก
ผัักอิินทรีีย์์” รหััสโครงการ GG 2011413 “Value added in organic food supply
chain” ของสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ถิ่่�นไทยงาม โดยจััดขึ้้น� ที่่�อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จ.เชีียงใหม่่ เพราะ
อำำ�เภอแม่่แจ่่มเป็็นเมืืองต้้นน้ำำ�� เป็็นแหล่่งเพาะปลููกในภาคเหนืือของประเทศไทย ที่่�เป็็น
แหล่่งสะสมสารเคมีีอย่่างสููง จากการเพาะปลููกในพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ�� และยัังเป็็นพื้้�นที่่�เผาหลัังการ
เก็็บเกี่่�ยวที่่�มีีขนาดใหญ่่มาก จึึงเกิิดปััญหาหมอกควัันจากอำำ�เภอแม่่แจ่่ม ที่่�ส่่งผลให้้คุณ
ุ ภาพ
อากาศต่ำำ�� ทั้้�ง 2 มููลเหตุุ มีีผลกระทบเชิิงลบอย่่างสููงต่่อสุุขภาพอย่่างกว้้างขวาง ในจัังหวััด
เชีียงใหม่่และชุุมชนใกล้้เคีียง
ในปีี 2562-2563 อน.ชลิิดา เอกชััยพััฒนกุุล สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ถิ่่�นไทยงาม
มีีนโยบายที่่�นำำ�ไปสู่่�การลดปััญหาการใช้้สารเคมีีในการเพาะปลููกและการแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นควััน
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างเป็็นระบบและยั่่�งยืืน โดยการจััดหาเครื่่�องบดสัับเพื่่�อผลิิตปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์
ให้้กัับชุุมชนโรตารีีแม่่แจ่่ม (RCC Mae Chaem) ซึ่่�งสามารถใช้้ประโยชน์์ในการบดสัับตอ
ซัังข้้าวโพดได้้เป็็นอย่่างดีี ลดปััญหาการเผาพืืชหลัังการเก็็บเกี่่�ยว และให้้คำำ�แนะนำำ�การปลููก
ผัักอิินทรีีย์์ที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำำ�ผลผลิิตออกจำำ�หน่่าย และได้้รัับการยอมรัับ
ในประเทศ โครงการ GG 2011413 ดำำ�เนิินการสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งในปีี 2563-2564 โดย นย.กชกร
วาริินศิิริิรัักษ์์ สานต่่อนโยบายและติิดตามโครงการอย่่างใกล้้ชิิด มีีการจััดหาแหล่่งรัับซื้้�อ
ผลผลิิต สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่เกษตรกรในการปรัับเปลี่่�ยนการเพาะปลููกแบบใช้้สารเคมีีมา
เป็็นการปลููกผัักอิินทรีีย์์ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
“โครงการตััดแว่่นตาให้้เด็็ก” โดยผู้้�นำำ�โครงการ Dr.Peter Bell ปััจจุุบัันเป็็น
สมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์�ของสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ถิ่่�นไทยงาม ซึ่่�งโครงการนี้้�ทำำ�มากว่่า 10 ปีีแล้้ว
“โครงการเปิิดสวิิตช์์ให้้หััวใจ” เป็็นโครงการ grobal grant ของสโมสรโรตารีี
ลำำ�ปาง เป็็นผู้้�ประสานงานหลััก ตั้้�งแต่่สมััย อผภ.ดร.แววดาว ลิ้้�มเล็็งเลิิศ จากวัันนั้้�นถึึงวัันนี้้�
พบว่่า “มููลนิิธิิศููนย์์โรคหััวใจโรงพยาบาลลำำ�ปาง” ได้้ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโรคหััวใจมากกว่่า
10,000 ราย ซึ่่�งเป็็นตััวเลขที่่�น่่าภููมิิใจว่่า เราได้้ช่่วยเหลืือชีีวิิตคนได้้อย่่างมหาศาล
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โครงการพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนบ้้านตอเรืือ “สร้้าง 100 ฝาย ถวายพ่่อ 5 ธัันวา
63” โดยสโมสรโรตารีีพุุทธชิินราชได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินโครงการ
พััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ตามแนวพระราชดำำ�ริิของพระบาทสมเด็็จพระบรม
ชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดลุุยเดชมหาราชบรมนาถบพิิตร จากการสำำ�รวจสภาพแวดล้้อม
ปััญหาและความต้้องการของชุุมชน พบว่่า บ้้านตอเรืือ หมู่่� 13 ต.วัังนกแอ่่น อ.วัังทอง

จ.พิิษณุุโลก ตั้้�งอยู่่�ในเขตสำำ�นัักงานปฏิิรููปที่่�ดิิน โดยชุุมชนได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิ์์�
ประกอบอาชีี พ เกษตรกรรมในพื้้� น ที่่�นั้้� น ชุุ ม ชนบ้้ า นตอเรืื อ เป็็ น ผู้้�บริิ ห ารจัั ด การ
ทรััพยากรโดยตรง ประชาชนซึ่่�งมีีอาชีีพเกษตรกรรมพบว่่า ปััญหาของชุุมชนคืือ
การขาดแคลนน้ำำ�� อัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่ออาชีีพเกษตรกรรม จะมีีน้ำำ��หลากเฉพาะช่่วงฤดูู
ฝนเท่่านั้้�น ส่่วนฝายถาวรของกรมชลประทานทั้้�ง 3 แห่่งก็็อยู่่�ในสภาพที่่�ตื้้�นเขิิน ไม่่
สามารถกัักเก็็บน้ำำ�� ได้้ ชุุมชนต้้องการให้้มีีการสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� ตลอดลำำ�คลอง ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้มีน้ำี ำ��ใช้้เพื่่�อการเกษตรกรรมตลอดทั้้�งปีี และเกิิดความอุุดมสมบููรณ์์ทั้้ง� ป่่าไม้้และ
น้ำำ�� รวมถึึงน้ำำ��ตกไผ่่สีีทองก็็จะมีีน้ำำ��เกืือบตลอดทั้้�งปีีด้้วย อัันจะเป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
เชิิงอนุุรัักษ์์ที่่�สำำ�คััญอีีกแห่่งหนึ่่�งของจัังหวััดพิิษณุุโลก ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�มีี
รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น จากการขายผลผลิิตทางการเกษตรและการท่่องเที่่�ยว
โครงการนี้้�เป็็นโครงการ global grant ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากสโมสร
โรตารีี Ashikaga East ประเทศญี่่�ปุ่่�น และได้้รัับอนุุมััติิงบประมาณจากมููลนิิธิิโรตารีี
ของโรตารีีสากลจำำ�นวน 46,250 เหรีียญสหรััฐ (1.5 ล้้านบาท) โครงการพััฒนา
เศรษฐกิิจชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนนี้้� ทำำ�ให้้สโมสรพุุทธชิินราชได้้รับั รางวััลถ้้วยพระยาศรีีวิสิ าร
วาจา สำำ�หรัับสโมสรที่่�มีีกิิจกรรมดีีเด่่น จากการแข่่งขัันชิิงถ้้วยรางวััลของสโมสร
โรตารีีในประเทศไทย ปีี 2563-64
นอกจากนี้้�ยังั มีีโครงการเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมสุุขภาพมากมาย เช่่น โครงการ
มอบเครื่่�องมืือแพทย์์ของสโมสรโรตารีีน่่าน โครงการ “หน้้ากาก 100,000 ชิ้้�น” โดย
มีีการรวมตััวกัันของสโมสรโรตารีีถึึง 18 สโมสร จััดทำำ�หน้้ากากผ้้าเพื่่�อแจกจ่่าย
ประชาชนในช่่วงวิิกฤตโควิิด-19 อีีกทั้้�งยัังมอบเครื่่�องผลิิตออกซิิเจน 27 เครื่่�อง,
เครื่่�องพ่่นเจลแอลกอฮอล์์, เครื่่�องวััดออกซิิเจนในเลืือด 200 ชุุด, เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ
ร่่างกาย ซึ่่�งผมประทัับใจมากในเรื่่�องของการร่่วมแรงร่่วมใจกัันถึึง 18 สโมสร
	สุุดท้้ายเป็็นโครงการ Global Grant ที่่�เพิ่่�งดำำ�เนิินการไป คืือ โครงการ
“เกษตรทฤษฎีีใหม่่ โคกหนองนา โมเดล” ภายใต้้แนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง มีีสโมสร
ปทุุมวััน ภาค 3350 ร่่วมกัับภาค 3590 ภาค 3502 เกาหลีี และสโมสรโรตารีี
เวีียงโกศััย ภาค 3360 ประสานงานในพื้้�นที่่�
เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ทำำ�โครงการตั้้�งอยู่่�ในเขต อ.ลอง จ.แพร่่ มีีเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วม
โครงการนี้้�จำำ�นวน 13 ราย วััตถุุประสงค์์โครงการเป็็นการพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน
โดยยึึดหลัักแนวคิิดในการบริิหารจััดการที่่�ดิินและน้ำำ�� เพื่่�อการเกษตรในที่่�ดิินให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด และสามารถพััฒนาไปสู่่�การสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนและความ
ร่่วมมืือกัันของชาวบ้้าน

Rotary Centre in Thailand
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย

ผลการตััดสิิน การแข่่งขัันชิิงถ้้วยรางวััลของสโมส

	ถ้้วยรางวััลนี้้�เริ่่�มมาตั้้�งแต่่ปีีโรตารีี 2532-33 มีีการปรัับปรุุงระเบีียบการ
แข่่งขัันมาหลายครั้้�ง เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยในปีี
2563-64 นี้้� ก็็ได้้มีีการทบทวนแก้้ไขอีีกครั้้�ง โดยมีีเกณฑ์์ในการพิิจารณาดัังนี้้�
ถ้้วยกรมพระกำำ�แพงเพชรอััครโยธิิน (ภาพซ้้ายมืือบน)
	สำำ� หรัั บ สโมสรโรตารีี ที่่� ทำำ� คะแนนการเข้้ า ประชุุ ม สโมสร เฉลี่่� ย ราย
เดืือนสููงสุุด โดยนัับคะแนนการเข้้าประชุุมตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม ไปจนถึึงวัันที่่�
31 มีีนาคมของปีีโรตารีี สโมสรจะต้้องมีีสมาชิิก 20 คนขึ้้�นไป และต้้องมีีการประชุุม
สโมสรอย่่างน้้อยเดืือนละ 2 ครั้้�ง
ถ้้วยกรมหมื่่�นนราธิิปพงศ์์ประพัันธ์์ (ภาพซ้้ายมืือกลาง)
	สำำ� หรัั บ สโมสรโรตารีี ที่่� มีี ส มาชิิ ก เพิ่่� ม ขึ้้� น สุุ ท ธิิ ม ากที่่� สุุ ด ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่�
1 กรกฎาคม ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคมของปีีโรตารีี
ถ้้วยกรมหมื่่�นพิิทยลาภพฤฒิิยากร
	สำำ� หรัั บสโมสรโรตารีี ที่่� มีี ส มาชิิ ก ที่่� เ ป็็ น โรแทเรีี ย น เข้้ า ร่่ ว มการประชุุ ม
ใหญ่่ของภาคมากที่่�สุุด โดยคิิดเป็็นร้้อยละของจำำ�นวนสมาชิิกของสโมสรนั้้�นในวััน
สิ้้�นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ของปีีโรตารีี เป็็นสโมสรที่่�ตั้้�งอยู่่�ห่่างจากสถานที่่�ประชุุมใหญ่่
ของภาคไม่่น้้อยกว่่า 50 กิิโลเมตร และมีีสมาชิิกจำำ�นวน 20 คนขึ้้�นไป ณ วัันที่่�
1 กรกฎาคมของปีีโรตารีี
ถ้้วยพระยาศรีีวิิสารวาจา (ภาพซ้้ายมืือล่่าง)
	สำำ�หรัับสโมสรโรตารีี ที่่�มีีกิิจกรรมในบริิการใดบริิการหนึ่่�งที่่�ดีีเด่่นที่่�สุุดใน
รอบปีี ทั้้�งนี้้�นัับกิิจกรรมดีีเด่่นตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคมของปีี
โรตารีี
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หลัั ง จากที่่� ทั้้� ง 4 ภาคได้้ ส่่ ง ผลงานเข้้ า แข่่ ง ขัั น มาที่่� ศูู นย์์ โ รตารีี ใ น
ประเทศไทยแล้้ ว ได้้ มีี ก ารพิิ จ ารณาตัั ด สิิ น ถ้้ ว ยรางวัั ล ประจำำ�ปีี 2563-64 ใน
วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564 จำำ�นวน 3 ถ้้วยรางวััล โดยมีีคณะกรรมการตััดสิินถ้้วย
รางวัั ล 5 ท่่ า นคืือ PRIP.พิิ ชัั ย รัั ต ตกุุ ล (ประธาน), อผภ.นพ.พรชัั ย บุุ ญ แสง
(ภาค 3330), อผภ.รัั ฐ ประทีี ป กีี ร ติิ อุุ ไร (ภาค 3340), อผภ.วุุ ฒิิ ชัั ย หวั่่� ง หลีี
(แทน อผภ.สุุ ช าดา อิิ ท ธิิ จ ารุุ กุุ ล ภาค 3350), อผภ.ไพโรจน์์ เอื้้� อ ประเสริิ ฐ
(ภาค 3360) และอผภ.วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ (ที่่�ปรึึกษา) ทั้้�งนี้้�มีีผู้้�ว่่าการภาคทั้้�ง
4 ภาคเป็็นผู้้�นำำ�เสนอรายละเอีียด และผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกทั้้�ง 4 ภาค เข้้าร่่วม
ประชุุมในฐานะผู้้�สัังเกตการณ์์
อนึ่่�ง ยัังไม่่ได้้ตััดสิินผู้้�ได้้รัับรางวััลถ้้วยกรมหมื่่�นพิิทยลาภพฤฒิิยากร (ถ้้วย
แข่่งขัันการเข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่ของภาค) เนื่่�องจากทั้้�ง 4 ภาคยัังไม่่สามารถ
จััดการประชุุมใหญ่่ได้้จากภาวะการระบาดของไวรััสโควิิด-19

สรโรตารีีในประเทศไทย ปีี 2563-64
ถ้้วยกรมหมื่่�นนราธิิปพงศ์์ประพัันธ์์
สำำ�หรัับสโมสรที่่มีีส
� มาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิมากที่่สุ� ุด
สโมสรโรตารีีสุุพรรณิิการ์์ ภาค 3330 สุุพรรณบุุรีี (เพิ่่�มสุุทธิิ 36 คน)

เช่่ น เรื่่� อ งปฏิิ ค ม การดููแลต้้ อ นรัั บ ฝ่่ า ยบริิ ห ารจัั ด การสโมสรก็็ จ ะจัั ด กิิ จ กรรม
มิิตรภาพ และอาหารอร่่อยๆ สร้้างบรรยากาศในการประชุุม ผู้้�นำำ�ต้้องยิ้้�มแย้้ม
แจ่่มใส อบอุ่่�น จริิงจััง จริิงใจ ให้้ทุุกคนมีีความสุุข ให้้ข่่าวสาร จััดกิิจกรรมต่่างๆ แม้้
เป็็นเรื่่�องเล็็กๆน้้อยๆ แต่่ให้้มีบ่ี ่อยๆ เช่่น วัันเกิิด วัันประเพณีีท้้องถิ่่�นต่่างๆ
สโมสรยัังมีีเป้้าหมายเพิ่่�มสมาชิิกให้้ได้้ปีีละ 2-3 คนเป็็นอย่่างน้้อย และ
จะรัักษาให้้มีีสมาชิิกไม่่ต่ำำ��กว่่า 45 คน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นจำำ�นวนที่่�กำ�ลั
ำ ังดีี เข้้มแข็็ง และมีี
ความสุุข
ถ้้วยพระยาศรีีวิิสารวาจา
สำำ�หรัับสโมสรที่่�มีีกิิจกรรมบริิการดีีเด่่นที่่�สุุดในรอบปีี
สโมสรโรตารีีพุุทธชิินราช ภาค 3360 พิิษณุุโลก
(โครงการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชนบ้้ า นตอเรืือ สร้้ า ง 100 ฝายถวายพ่่ อ
5 ธัันวาคม 2563)

สโมสรสตรีีล้้วน ที่่�สามารถเพิ่่�มสมาชิิกได้้จาก 55 เป็็น 91 ท่่าน ใน
วาระครบรอบ 6 ปีีของสโมสร เป็็นผลงานความสำำ�เร็็จอย่่างเยี่่�ยมยอด นำำ�โดย
นายก ดลใจ จองพานิิช อดีีตผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยพยาบาล และนายกเหล่่า
กาชาดจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ผู้้�ซึ่่�งเป็็นภรรยาของอดีีตผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
สมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์�ของโรตารีีหลายสโมสร ผู้้�ที่่�มีีความผููกพัันลึึกซึ้้�งและทำำ�งานร่่วม
กัับโรตารีีมานาน ความที่่�นายกสโมสรรู้้�จัักคนมากหลายกลุ่่�ม มีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
มีีสัังคมที่่�ดีีเป็็นที่่�ยอมรัับ จึึงทำำ�ให้้สามารถเพิ่่�มสมาชิิกได้้มาก
นย.ดลใจได้เล่าให้ฟังว่า เราต้องอธิบายเรื่องโรตารีให้เขาเข้าใจ ท�ำงาน
ร่วมกันก็ให้มีความสุข คนสุพรรณเป็นเมืองศิลปิน ชอบแต่งตัวสวยงาม เวลา
ประชุมก็มี Theme แต่งตัวบ้าง จริงจังแต่ก็อย่ามากเกินไป เดี๋ยวทะเลาะกัน เงิน
ก็ไม่ได้เก็บสมาชิกมากโดยเฉพาะช่วงโควิด ซึ่งเราต้องมาประชุมทางออนไลน์ แต่
ก็ได้ท�ำกิจกรรมหลายอย่างเช่นถังเก็บน�้ำ 7,000 ลิตร ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
อย่างยิ่ง เราเป็นสโมสรผู้หญิงถือว่ามีจุดแข็ง เพราะผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจในบ้าน
เรื่องใหญ่เราให้ผู้ชายตัดสินใจ แต่พอดีมีแต่เรื่องเล็กๆ เราจึงเป็นผู้ตัดสินใจ ทั้งนี้
เบื้องหลังความส�ำเร็จจริงๆ ก็คือสามีและลูก
สโมสรได้รับความรู้ค�ำแนะน�ำจากผู้ว่าการภาค ได้เข้าอบรม มีการ
วางแผนและตั้ง KPI ซึ่งภาคเน้นเรื่องจ�ำนวนสมาชิก จึงพยายามเพิ่มสมาชิกให้ได้
และยังสามารถก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ได้ส�ำเร็จอีกถึง 3 สโมสร สมกับที่ได้รางวัล
ถ้วยระดับประเทศเป็นอย่างยิ่ง
ถ้วยกรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน
ส�ำหรับสโมสรที่คะแนนการเข้าประชุมสูงสุด
สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี ภาค 3350 (คะแนน 97.18%)

สโมสรที่่�สามารถพลิิกวิิกฤตเป็็นโอกาสในช่่วงโควิิด เปลี่่�ยนการประชุุม
มาเป็็ น แบบออนไลน์์ โ ดยใช้้ วิิ ดีี โ อคอลทางไลน์์ ปรากฎว่่ า พอประชุุ ม ออนไลน์์
สมาชิิกมาประชุุมมากกว่่าเดิิม บางคนที่่�มาไม่่ค่่อยได้้ ก็็ได้้เข้้าร่่วมประชุุม บางครั้้�ง
เกิิน 40 คน จากสมาชิิกที่่�มีีอยู่่� 45 คน และยัังสามารถโทรตามกัันได้้เมื่่�อเห็็นว่่า
ขาดใคร
นายกธัันย์์วรััชญ์์ หลีีทองหล่่อ ได้้เล่่าให้้ฟัังว่่า เดิิมสโมสรก็็ประชุุมแบบ
พบกััน 4 ครั้้�ง สโมสรให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของการแบ่่งหน้้าที่่� และ Teamwork

สโมสรโรตารีี พุุ ท ธชิิ น ราช ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ ของการดำำ� เนิิ น
โครงการพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ตามแนวพระราชดำำ�ริิของพระบาท
สมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว ในรัั ช กาลที่่� 9 เมื่่� อ พบว่่ า ชุุ ม ชนบ้้ า นตอเรืือ ตำำ� บล
วัังนกแอ่่น อำำ�เภอวัังทอง จัังหวััดพิิษณุุโลก ขาดแคลนน้ำำ��อัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อ
อาชีีพเกษตรกรรม จะมีีน้ำำ��หลากเฉพาะช่่วงฤดููฝนเท่่านั้้�น ส่่วนฝายถาวรของ
กรมชลประทาน 3 แห่่ง ก็็อยู่่�ในสภาพที่่�ตื้้�นเขิินไม่่สามารถกัักเก็็บน้ำำ��ได้้ จึึงได้้ทำำ�
โครงการ Global Grant สร้้างฝายชะลอน้ำำ��จำำ�นวน 100 ฝายตลอดลำำ�คลอง
5 กิิ โ ลเมตร ขุุ ด ลอกคลองตอเรืือหน้้ า ฝายชลประทานทั้้� ง 3 แห่่ ง และปลููก
ไม้้ ยืื นต้้ น ตลอดแนวสองฝั่่� ง คลอง รวมทั้้� ง จัั ด อบรมและพัั ฒ นาอาชีี พ ปลููกพืืช
สาธิิตเกษตรกรรมแผนใหม่่ ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��ใช้้เพื่่�อการเกษตรกรรมตลอดทั้้�งปีี และ
เกิิดความอุุดมสมบููรณ์์ทั้้�งป่่าไม้้ รวมถึึงน้ำำ��ตกไผ่่สีีทองก็็จะมีีน้ำำ��มากขึ้้�นสามารถ
พััฒนาเป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ได้้ ประชาชนในพื้้�นที่่�มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจาก
การเกษตรและการท่่องเที่่�ยว มีีชุุมชนที่่�ได้้รัับผลประโยชน์์ประมาณ 820 คนจาก
323 ครััวเรืือน และได้้ก่่อตั้้�ง RCC ขึ้้�นในพื้้�นที่่�นี้้�อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�ได้้รัับงบประมาณจาก
มููลนิิธิิโรตารีีจำำ�นวน 46,250 เหรีียญสหรััฐ โดยมีีท่่านผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดพิิษณุุโลก
และผู้้�ว่่าการภาค 3360 เป็็นประธานเปิิดโครงการ
นายกสโมสร ภููเบศ ธนาเชษฐ์์ เล่่ า ว่่ า ได้้ รัั บ การร่่ ว มแรงร่่ ว มใจ
จากสมาชิิกสโมสร โดยมีี นยก.พััฒนา พิิทตระพัันธ์์ เป็็นผู้้�ประสานโครงการ
ตลอดจนสโมสรโรตารีีลุ่่�มน้ำำ��เข็็กเจ้้าของพื้้�นที่่�นำำ�โดย อน.ไพบููลย์์ ชููเอีียด และ
ได้้รัับความร่่วมแรงร่่วมใจจากองค์์กรต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐ เอกชน ท้้องถิ่่�น สถาบััน
การศึึกษา เหล่่าทหาร เยาวชนจิิตอาสา และชุุมชนบ้้านตอเรืือ ทั้้�งหมดมากกว่่า
20 องค์์กร ในการร่่วมกัันสร้้างฝายชะลอน้ำำ��ซึ่่�งต้้องใช้้แรงงานและทรััพยากร
มาก แนวร่่วมเหล่่านี้้�ยัังจะสามารถสร้้างสรรค์์งานต่่อไปได้้อีีกด้้วย ในการบริิหาร
จััดการรายได้้จากการท่่องเที่่�ยว การขุุดคลองและทำำ�ฝายเพิ่่�มเติิม ถืือว่่าโรตารีีเป็็น
ผู้้�จุุ ด ประกายให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นาในพื้้� น ที่่� แ ห่่ ง นี้้� ทั้้� ง นี้้� ยัั ง ได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น จาก
สโมสรโรตารีีวัังจัันทน์์ สโมสรโรตารีีพิิษณุุโลก สโมสรโรทาแรคท์์อีีก 3 สโมสร
และอผภ.ไชยไว พููนลาภมงคล สโมสรโรตารีีปทุุมวััน ที่่�ประสานสโมสรคู่่�มิิตร
Ashikaga East จากประเทศญี่่� ปุ่่� น ช่่ ว ยสมทบทุุ น จึึงทำำ� ให้้ โ ครงการประสบ
ความสำำ�เร็็จในที่่�สุุด

สารประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
สวััสดีีครัับ มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
											
ด้้วยสถานการณ์์ของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทยได้้กลัับมาระบาดเป็็นระลอกที่่�สาม และดููเหมืือน
ว่่าจะทวีีความรุุนแรงมากกว่่าทุุกครั้้�งที่่�ผ่่านมา ภาคโรตารีีในประเทศไทยทุุกภาคต่่างได้้รัับผลกระทบ
เนื่่�องจากไม่่สามารถจััดการประชุุมและการอบรมสััมมนาที่่�สำำ�คััญๆ เช่่น งานประชุุมใหญ่่ภาค (District
Conference) และการอบรมสััมมนาคณะกรรมการบริิหารสโมสร (District Training Assembly) รวม
ไปถึึงพิิธีสี ถาปนานายกและกรรมการบริิหารสโมสรที่่�มักั จะจััดขึ้้น� ในระหว่่างเดืือนมิิถุนุ ายน-กรกฎาคมของ
ทุุกปีี ก็็อาจจะต้้องมีีการงดหรืือปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดงานไป หากในห้้วงเวลานั้้�นสถานการณ์์ยััง
ไม่่ดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ผมขอแสดงความชื่่�นชมทุุกภาคในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ได้้เป็็นอย่่างดีี
เช่่น มีีการใช้้วิิธีีการจััดอบรมแบบออนไลน์์แทน โดยทราบว่่าต่่างประสบความสำำ�เร็็จเป็็นที่่�น่่าพอใจ ในส่่วน
ของศููนย์์โรตารีีฯ ก็็ได้้สนัับสนุุนเอกสารแปลต่่างๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นชุุดคู่่�มืือเจ้้าหน้้าที่่�สโมสร, คติิพจน์์ของประธาน
โรตารีีสากลที่่�จัดั พิิมพ์์เป็็นรููปเล่่ม และเอกสารแปลหลัักสููตรจาก Learning Center
บนเว็็ บ ไซต์์ ข องโรตารีี ส ากลที่่� เ ป็็ น แบบออนไลน์์ สามารถดาวน์์ โ หลดได้้ ที่่�
www.rotarythailand.org/doc
กลุ่่�มไลน์์ Open Chat ของ
ศููนย์์โรตารีีฯ ยิินดีีต้้อนรัับ
มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
เข้้าร่่วมกลุ่่�มเพื่่�อพููดคุุย
แลกเปลี่่�ยนความรู้้�ในเรื่่�อง
โรตารีี และขอเชิิญเพื่่�อน
สมาชิิกแบ่่งปัันภาพ
กิิจกรรมดีีๆ และประสบการณ์์
การทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ให้้เพื่่�อนๆ ร่่วม
อุุดมการณ์์ได้้รัับรู้้�ร่่วมกััน

ที่่�จะขอกล่่าวถึงึ อีีกหนึ่่�งเรื่่�อง คืือ ในปีีนี้้� อผภ.ทนงศัักดิ์์� พงษ์์ศรีี กรรมการ
ประชาสััมพัันธ์์ของศููนย์์โรตารีีฯ ได้้ปรัับปรุุงรููปแบบการปฏิิ บััติิงานให้้มีีความ
หลากหลาย โดยเพิ่่� ม ช่่ อ งทางการประชาสัั ม พัั น ธ์์ ทั้้� ง Facebook และ
Instagram เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการเผยแพร่่กิิจกรรมโรตารีีไปสู่่�บุุคคลภายนอก
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะจููงใจผู้้�ที่่�มีีใจรัักในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ได้้มีีโอกาสเห็็น
และเข้้าร่่วมกัับเราในอนาคต ผมขอถืือโอกาสนี้้� เชิิญชวนทุุกท่่านติิดตามช่่องทาง
ประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ ของศููนย์์ฯ โดยการสแกน QR code และกดติิดตาม เพื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ช่่องทางของศููนย์์ฯ ออกไปให้้ไกลยิ่่�งขึ้้�น ท้้ายนี้้� ขอขอบคุุณมิิตร
โรแทเรีี ย นทุุ ก ท่่ า นที่่� ส นัั บ สนุุ น การทำำ� งานของศููนย์์ โรตารีี ฯ ตลอดปีี ที่่� ผ่่ า นมา
แล้้วพบกัันใหม่่ในปีี 2564-65 โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ สวััสดีีครัับ

Facebook

Instagram

		ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
		
(วิิวััฒน์์ ศิิริิจางคพััฒนา)
		
ผู้้�ว่่าการภาค 3360 โรตารีีสากล ปีี 2546-2547
		ประธานคณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีีฯ ปีี 2563-2565

ตััวเลขโรตารีี ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564 (ในวงเล็็บข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563)
ภาค
3330
3340
3350
3360

รวม

สมาชิิก

2,464 (2,289)

1,404 (1,336)

3,142 (2,860)

1,470 (1,411)

8,480 (7,896)

สโมสร

101 (101)

63 (63)

118 (116)

70 (69)

352 (349)
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พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

มาร่่วมมืือกััน

Transform
สโมสรโรตารีีธนบุุรีี

ร่่วมสนัับสนุุนจััดซื้้�อเครื่่�องวััดความยาวลููกตา แบบไม่่สััมผััสตา มููลค่่า 1,000,000 บาท ให้้แก่่โรงพยาบาล
บ้้านหมี่่� จัังหวััดลพบุุรีี นำำโดย อผภ.วุุฒิิชััย หวั่่�งหลีี สโมสรโรตารีีธนบุุรีี คุุณทรงพล-คุุณสมทรง นิิราพาธพงศ์์พร
สโมสรโรตารีีพระนารายณ์์ลพบุุรีี สโมสรโรตารีีลพบุุรีี สโมสรโรตารีีบ้้านหมี่่� และสโมสรโรตารีีพระราเมศวรลพบุุรีี

การสร้้างสัันติิภาพและ
ป้้องกัันข้้อขััดแย้้ง

การป้้องกัันและ
การรัักษาโรค

ไอคอนใหม่่
ของเรื่่�องที่่�เน้้นความสำำคััญ
(AREA OF FOCUS ICONS)
มีีแล้้วที่่�แบรนด์์เซ็็นเตอร์์

น้ำำ�� สุุขาภิิบาล และ
สุุขอนามััย

ไอคอน (Icon) เรื่่�องที่่�เน้้นความสำำคััญของโรตารีี
ส่่งเสริิมเรื่่�องราวที่่�แสดงให้้เห็็นถึึง ประเด็็นปััญหาที่่�วิิกฤต
ของมนุุษยชาติิ ซึ่�ง่ สโมสรโรตารีีทั่่�วโลกให้้ความสนใจ
สุุขภาพของแม่่และเด็็ก

การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานและ
การรู้้�หนัังสืือ

การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน

สิ่่�งแวดล้้อม

ไอคอนที่่�ได้้รัับการออกแบบใหม่่นี้้� มีีหลากหลายสีีสััน
พร้้อมรููปแบบที่่�ใช้้งานได้้ง่่าย มีีทั้้�งแบบที่่�เป็็น ไอคอนกลุ่่�ม
และ ไอคอนเดี่่�ยว เหมาะสำำหรัับใช้้ในงานกราฟฟิิก
งานทางสื่่�อสัังคม เว็็บไซต์์ หรืือวััสดุุอุุปกรณ์์อื่่�นๆ ซึ่่�งแสดง
ถึึงเรื่่�องราวที่่�สโมสรให้้การสนัับสนุุน
ดาวน์์โหลดไอคอนและคำำแนะนำำการใช้้งานได้้ที่่�
brandcenter.rotary.org โดยคลิ้้�กที่่� Logos
แล้้วจึึงไปที่่� Rotary Logos

