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ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรีียน
1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้้อมด้้วยมาตรฐาน
จรรยาบรรณในชีีวิิตส่่วนตััวและวิิชาชีีพ
2) ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นด้้วยความยุุติิธรรมและเคารพใน
วิิชาชีีพของแต่่ละบุุคคล
3) ใช้้ทัักษะทางวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าผ่่านกิิจกรรมโรตารีี
เพื่่�อสนัับสนุุนส่่งเสริิมเยาวชน ช่่วยเหลืือผู้้�เดืือดร้้อน
ที่่�จำำ�เป็็นยิ่่�ง และปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คนใน
ชุุมชนของข้้าพเจ้้าและชุุมชนโลก
4) หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์ต่่อโรตารีีหรืือ
โรแทเรีียนอื่่�นๆ
5) ช่่วยธำำ�รงไว้้ซึ่่�งสภาพแวดล้้อม ที่่�ปลอดจากการ
คุกคามใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและ
การท�ำกิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยใดๆ ใน
การคุกคาม และช่วยท�ำให้ผู้รายงานมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่ถูกตอบโต้กลับ

มาเริ่่�มต้้น
การิ่สำำริ่วจ ที่่น� ่�

ค้นพบโลกทัศน์ใหม่
2022 ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION
ที่ การประชุมใหญ่โรตารีสากล ปี 2022
เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2022

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
เชคการ์์ เมห์์ตา กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรีียน นัักสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รัักทุุกท่่าน
ผมขออวยพรทุุกท่่านและครอบครััวให้้มีีความสุุขในวาระ      
ช่่วงเวลานี้้�เป็็นช่่วงเวลาที่่�ท้า้ ทาย ผมขอชื่่น� ชมความพยายาม
ปีีใหม่่โรตารีี! ขอให้้เราทำำ�ให้้มันั เป็็นปีีที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ในชีีวิติ ของเรา ทำำ�ให้้มันั ของทุุกๆ ท่่านในการต่่อสู้้�รัับมืือกัับโควิิด-19 ไม่่มีีความท้้าทายใด
เติิบโตใหญ่่ขึ้้�นและทำำ�มากขึ้้�น ให้้เป็็นปีีแห่่งนัักสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง ที่่� จ ะใหญ่่ เ กิิ น ไปสำำ�หรัั บ            
และขอให้้เรามาเริ่่�มกัันที่่�สมาชิิกภาพของเรา
โรแทเรีียน ยิ่่�งท้้าทายมาก
อัันของขวััญยิ่่�งใหญ่่ที่่�เราได้้รัับ
โรแทเรีี ย นก็็ ยิ่่� ง หลงใหล
คืือ พลัังพลานุุภาพของชีีวิิต
นั่่�นคืือเหตุุผลว่่า ทำำ�ไมการริิเริ่่�มที่่�จะให้้สมาชิิก 1 คนนำำ� มากขึ้้� น เท่่ า นั้้� น  ดููจาก
สมาชิิกใหม่่มา 1 คนนั้้�นจึึงสำำ�คััญมาก ในปีีนี้้�ผมอยากให้้ท่่านคิิดถึึง สิ่่� ง ที่่� พ วกเราทำำ�  เมื่่� อ เรา ที่จะเปลี่ยนและสร้างความแตกต่าง
วิิธีีการใหม่่ๆ ที่่�จะทำำ�ให้้โรตารีีสามารถขยายการเข้้าถึึงไปยัังชุุมชน เผชิิญกัับความท้้าทายที่่�                                            
ในวงจรชีวิตให้ดีขึ้น
ของท่่านและไปยัังโลก หากสมาชิิกแต่่ละคนแนะนำำ�สมาชิิกใหม่่หนึ่่�ง ยิ่่� ง ใหญ่่ เช่่ น การขจัั ด
คนให้้รู้้�จัักกัับโรตารีี สมาชิิกภาพของเราก็็จะสามารถเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น                    โปลิิ โ อดููจากชีี วิิ ต หลาย
หากเรายอมเอื้อมมือยื่นออกไป
1.3 ล้้านคนภายในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 (2022) ดัังนั้้�น เรามา ล้้านชีีวิติ ที่่�เราได้้ช่ว่ ยเหลืือ ช่วยเหลือด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ
ลงมืือทำำ�กัันเถอะ!
ด้้วยการช่่วยให้้เขาเข้้าถึึง
น้ำำ��  การสุุ ข าภิิ บ าลและ                                 
เวทมนตร์คาถาจะบังเกิด
ลองนึึกภาพการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เราในฐานะสมาชิิกโรตารีี สุุ ข อนามัั ย และจาก
ดุจวงล้อจะเริ่มหมุน
สามารถทำำ�ได้้ เมื่่อ� พวกเรามีีมากขึ้้น� ! มีีผู้ค้� นที่่�ใส่่ใจคนอื่่น� มากขึ้้น�  มีีคนที่่� สิ่่� ง ที่่� เ ร า ทำำ� ทุุ ก ปีี เ พื่่� อ                
มีีจิติ บริิการเพื่่�อเปลี่่�ยนชีีวิติ มากขึ้้น�  คิิดถึงึ ผลกระทบที่่�เราสามารถสร้้าง ส่่งเสริิมสัันติิภาพในพื้้�นที่่�
ขอให้เราหมุนวงล้อไปด้วยกัน
ได้้ด้ว้ ยการเติิบโตใหญ่่ขึ้น้� และทำำ�มากขึ้้น�  จำำ�นวนสมาชิิกที่่�มากขึ้้น�  ย่่อม ที่่� ดูู เ หมืื อ น จ ะ เ ป็็ น ไ ป                                   
เพื่อมวลมนุษย์จะรุ่งเรือง
ช่่วยให้้เราสามารถทำำ�โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ได้้ใหญ่่และโดดเด่่น                                   ไม่่ ไ ด้้ โปรแกรมการ
ยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งพวกเราแต่่ละคนยัังสามารถสานต่่อบริิการในรููปแบบ                                              ศึึกษาขั้้� น พื้้� น ฐานและ
ใช้พลังและเวทมนตร์ที่เรามี
ส่่วนตััวที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการในชุุมชนของเราได้้อีีกด้้วย
การรู้้�หนัังสืือของเราสร้้าง                        เพื่่�อ เปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ
ผลกระทบต่่อชาติิ
พิิศุุทธิ์์�ของโรตารีีก็็คืือการบริิการนั้้�น สร้้างสิ่่�งที่่�แตกต่่าง
ให้้กัับผู้้�คนทั่่�วโลก ปััจจััยสำำ�คััญอัันหนึ่่�งแม้้ว่่าเราจะสามารถนำำ�มา            
ปีีนี้้� ขอให้้พวกเราท้้าทายตััวเอง ด้้วยการทำำ�โครงการและ
ผสมผสานกัับแนวคิิดการทำำ�โครงการต่่างๆ ของเราคืือ การเสริิมสร้้าง โปรแกรมดัังกล่่าวให้้มากขึ้้�น ให้้มีีผลกระทบไปถึึงระดัับประเทศ ปีีนี้้�
เด็็กผู้้�หญิงิ ให้้แข็็งแกร่่ง แต่่น่า่ เสีียดายที่่�ในยุุคนี้้�เด็็กผู้้�หญิงิ และหญิิงสาว เรามาร่่วมมืือกััน เปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ
ต้้องเผชิิญกัับปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ทั่่�วโลก เรามีีพลัังที่่�จะชัักนำำ�ให้้
เกิิดการเรีียกร้้องขอความเท่่าเทีียมทางเพศได้้ การเปิิดโอกาสให้้เด็็ก
ผู้้�หญิิงและหญิิงสาวสามารถเข้้าถึึงการศึึกษา การดููแลสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น                                                                                      
เชคการ์์ เมห์์ตา
การจ้้างงานมากขึ้้�น และความเท่่าเทีียมกัันในทุุกย่่างก้้าวของชีีวิิต
ประธานโรตารีีสากล
ควรจะปลููกฝัังไว้้ในโครงการของโรตารีีทุกุ โครงการ เด็็กผู้้�หญิงิ คืือผู้้�นำำ�       
ในอนาคต ดัังนั้้�น เราจะขอยืืนยัันที่่�จะช่่วยเหลืือพวกเขาในการกำำ�หนด
อนาคตของตััวเอง
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สวััสดีีครัับ นัักสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รัักทุุกท่่าน
		ตามที่่� เรามุ่่�งเน้้ น เรื่่� อ งสมาชิิ ก ภาพของโรตารีี ใ นเดืือนนี้้� ผมขอให้้ ท่่ า น
ช่่ ว ยกัั น สร้้ า งประวัั ติิ ศ าสตร์์ ใ นปีี นี้้� ใ ห้้ เ กิิ ดขึ้้� น กว่่ า 20 ปีี แ ล้้ ว ที่่� ส มาชิิ ก ของเราอยู่่�ที่่�
1.2 ล้้านคน โรตารีีเป็็นองค์์กรที่่�มีีพลัังด้้วยมีีประวััติิศาสตร์์ที่่�ยาวนานถึึง 116 ปีี มีีสมาชิิก
ในกว่่า 220 ประเทศตามพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ และมีีผลงานการทำำ�งานในการขจััดโรคโปลิิโอ
สืืบทอดกัันมา รวมถึึงโครงการเพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์อื่่�นๆ โรตารีีได้้เปลี่่�ยนแปลงไปมากทั้้�งใน
ชีีวิิตของเราและชีีวิิตของผู้้�อื่่�น เมื่่�อเราจะบริิการเพื่่�อเปลี่่�ยนชีีวิิต ท่่านคิิดหรืือไม่่ว่่าโรตารีี
สามารถที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อโลกนี้้�มากขึ้้�น หากมีีผู้้�คนจำำ�นวนมากปฏิิบััติิตามหลัักบริิการ
เหนืือตนเอง
		วิิสััยทััศน์์ของผม คืือ การเพิ่่�มสมาชิิกโรตารีีให้้ได้้ 1.3 ล้้านคนภายในเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ.2565 (2022) และการร้้องขอนี้้�ทำำ�ได้้ง่่ายๆ คืือ หนึ่่�งคนนำำ�มา 1 คน ปีีนี้้�
ผมอยากให้้โรแทเรีียนและโรทาแรคเทอร์์์�ทุุกคน แนะนำำ�คนใหม่่เข้้ามาในสโมสรของตน
		
เราเป็็นองค์์กรสมาชิิก และ สมาชิิกเป็็นทรััพย์์สิินที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ของเรา ท่่าน
คืือผู้้�ที่่�บริจิ าคให้้กับมูู
ั ลนิิธิิโรตารีีด้ว้ ยความเอื้้�อเฟื้้อ� ท่่านคืือผู้้�ที่่�ใฝ่่ฝัันที่่�จะนำำ�สิ่่�งดีีๆ มาสู่่�โลกโดยผ่่านการทำำ�โครงการสำำ�คััญๆ และ
แน่่นอน ท่่านคืือผู้้�ที่่�ทำำ�ให้้โรคโปลิิโอใกล้้จากหมดไปจากโลกนี้้�
		
เมื่่อ� เราให้้ความสำำ�คัญกั
ั บส
ั มาชิิกภาพเป็็นเรื่่อ� งแรกในปีีนี้้� ขอให้้พวกเราเน้้นไปที่่�ความหลากหลายของสมาชิิก
โดยการเข้้าถึึงคนหนุ่่�มสาวและโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับผู้้�หญิิง ทุุกสโมสรควรเฉลิิมฉลองเมื่่�อมีีสมาชิิกใหม่่ และโรแทเรีียนทุุกคนที่่�
แนะนำำ�สมาชิิกหนึ่่�งคนเข้้ามา จะได้้รัับการยกย่่องจากผมเป็็นการส่่วนตััว และสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการหาสมาชิิก
25 คนขึ้้�นไปจะได้้เป็็นสมาชิิกของชมรมสมาชิิกภาพ ชมรมใหม่่ของเรา (Membership Society)
		
แม้้เวลาที่่�เรามอบของบริิจาคของโรตารีีให้้กัับคนอื่่�นๆ ก็็ขอให้้แน่่ใจว่่า สมาชิิกใหม่่เหล่่านี้้�ได้้มีีส่่วนร่่วม
เพราะโรแทเรีียนที่่�มีีส่่วนร่่วมเป็็นสิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่าตลอดไป และระลึึกไว้้ว่่า การให้้สมาชิิกปััจจุุบัันมีีส่่วนร่่วม กัับการรัักษาพวกเขา
ไว้้ในสโมสรของเราก็็มีีความสำำ�คัญ
ั พอๆ กัับการนำำ�สมาชิิกใหม่่เข้้ามา อีีกทั้้�งขอให้้พวกเราเตรีียมพร้้อมที่่�จะก่่อตั้้ง� สโมสรใหม่่ด้ว้ ย
โดยเฉพาะสโมสรที่่�มีลัี ักษณะยืืดหยุ่่�น ผมมั่่�นใจว่่าสโมสรที่่�จััดการประชุุมแบบเสมืือนจริิง หรืือ แบบลููกผสม สโมสรแซทเทิิลไลท์์
และสโมสรที่่�เกิิดขึ้้�นเพราะมีีความสนใจในปััญหาเดีียวกััน (cause based clubs) เป็็นวิิธีีการที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างมากในการ
ขยายโรตารีีด้้วยเช่่นกััน
		
เมื่่�อท่่านเติิบโตขึ้้�น ท่่านย่่อมจะสามารถทำำ�สิ่่�งต่่างๆ ได้้มากขึ้้�น เรามาสร้้างพลัังให้้เด็็กสาวๆ โดยผ่่านงาน
กิิจกรรมของเราในแต่่ละด้้านที่่�เราให้้ความสำำ�คััญ เรื่่�องทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็กผู้้�หญิิง เรื่่�องห้้องน้ำำ��ในโรงเรีียน เรื่่�องการศึึกษา
ด้้านสุุขภาพและสุุขอนามััย - และยัังมีีอีีกหลายเรื่่�องมากมายที่่�เราสามารถทำำ�ได้้ โครงการที่่�เน้้นเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมก็็ได้้รัับความ
สนใจจากทั่่�วโลกเช่่นกััน จงมีีส่่วนร่่วมในโครงการเหล่่านี้้� ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อทำำ�ให้้โลกนี้้�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับพวกเรา
และสำำ�หรัับทุุกสรรพชีีวิิต
		
พวกท่่านแต่่ละคนเป็็นแบรนด์์แอมบาสเดอร์์ของโรตารีี และผลงานยอดเยี่่ย� มทั้้�งหมดที่่�ทำำ�โดยโรแทเรีียนจาก
ทั่่�วโลกจำำ�เป็็นต้้องแบ่่งปัันไปสู่่�ภายนอกชุุมชนของโรตารีี จงใช้้โซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อบอกเล่่าเรื่่�องราวของการบริิการเหนืือตนเองให้้
กัับเพื่่�อน เพื่่�อนร่่วมงาน และญาติิของท่่าน
	ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ในปีีที่่�กำำ�ลัังมาถึึง ผมอยากให้้ทุุกสโมสรลองวางแผนอย่่างน้้อยให้้มีีหนึ่่�งวัันแห่่งการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของ
โรตารีี ซึ่่�งจะนำำ�อาสาสมััครจากภายในและภายนอกโรตารีีมารวมกััน และเฉลิิมฉลองพร้้อมกัับการแสดงผลงานของสโมสรใน
ชุุมชนของท่่าน เข้้าไปที่่� rotary.org เพื่่�อดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับโครงการริิเริ่่�มเหล่่านี้้�ตลอดจนวิิธีีการอื่่�นๆ ในการเปลี่่�ยนชีวิี ิต
ด้้วยจิิตบริิการ
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล
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วิิสััยทััศน์์เพื่่�อโลกที่่ดีีขึ้้�
� น
กรกฎาคม เป็็นเดืือนที่่�น่่าตื่่�นเต้้นที่่�สุุดในโรตารีี มัันคืือเวลาของการเริ่่�มชีีวิติ และการเริ่่�มต้้น
ครั้้�งใหม่่ สำำ�หรัับหลายๆ คนแล้้ว มัันคืือโอกาสในการรัับบทบาทของผู้้�นำำ�ใหม่่ โรแทเรีียนเป็็นผู้้�ที่่�เปี่่�ยม
ไปด้้วยทััศนคติิที่่�ดีี คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งดีีๆ ที่่�เราจะสามารถทำำ�ได้้เพื่่�อมนุุษยชาติิในอีีก 12 เดืือนข้้างหน้้า
ขณะที่่�ผมเขีียนสารนี้้� ผมจำำ�ได้้ว่่ามีีคำำ�พููดหนึ่่�งกล่่าวโดย เฮเลน เคลเลอร์์ นัักเคลื่่�อนไหวเพื่่�อ
คนพิิการชาวอเมริิกัันผู้้�มีีชื่่�อเสีียง “สิ่่�งเดีียวที่่�เลวร้้ายยิ่่�งกว่่าการตาบอดคืือ การมีีสายตาที่่�มองเห็็นแต่่
กลัับมองไม่่เห็็น”
	ช่่างลึึกซึ้้�ง ที่่�ผู้้�หญิิงตาบอดคนหนึ่่�ง ได้้สอนบทเรีียนอัันยิ่่�งใหญ่่แก่่เรา เกี่่�ยวกัับความแตกต่่าง
ระหว่่างการมองเห็็นด้้วยตาและการมองเห็็นด้้วยใจ อัันที่่�จริิงการมองโลกอย่่างที่่�มันั เป็็นเป็็นเรื่่อ� งหนึ่่ง�
แต่่การจิินตนาการว่่ามัันเป็็นเป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�งโดยสิ้้�นเชิิงมููลนิิธิิโรตารีี ล้้วนเป็็นเรื่่�องของจิินตนาการถึึง
ความเป็็นไปได้้-และทำำ�ให้้มัันเกิิดขึ้้�น
ในเมื่่�อเราเริ่่�มต้้นปีีโรตารีีนี้้� ผมอยากถามว่่า อะไรคืือวิิสััยทััศน์์ของท่่านในอีีก 12 เดืือน
ข้้างหน้้า? ชุุมชนหรืือภููมิิภาคที่่�ท่่านรู้้�จัักจะได้้รัับประโยชน์์จากทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิิหรืือไม่่ บางทีี
อาจมีีคนหนึ่่�งได้้รัับ แต่่ขณะที่่�ท่่านกำำ�ลัังอ่่านข้้อความนี้้� ก็็มีีอีีกหลายคนในชุุมชนนั้้�นกำำ�ลัังรอความ
ช่่วยเหลืือจากเราและจากการเป็็นผู้้�นำำ�ของเรา
เรายัังคงต้้องเผชิิญกับค
ั วามท้้าทายในการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่โลกในช่่วง COVID-19 แต่่เรา
ไม่่อาจปล่่อยให้้สิ่่�งนั้้�นหรืือสิ่่�งอื่่�นใดมาหยุุดยั้้�งเราได้้ ความต้้องการด้้านการศึึกษาและการดููแลสุุขภาพ
จำำ�นวนมากทวีีความรุุนแรงขึ้้�นจากการระบาดใหญ่่ โลกต้้องการเรา
	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม ท่่านสามารถสมััครขอรัับทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิิ เพื่่�อทำำ�ในเรื่่�องที่่�
เน้้นความสำำ�คััญใหม่่ของโรตารีี นั่่�นคืือ เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม เดืือนกรกฎาคมยัังนำำ�มาซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลง
หลายอย่่าง เช่่น การปรัับโครงสร้้างทางการเงิินของกองทุุนโลกที่่�ได้้เตรีียมไว้้โดยมองไปที่่�ความยั่่�งยืืน
เรากำำ�ลัังเริ่่�มต้้นปีีที่่�เราจะสานต่่อการให้้ทุุนขนาดใหญ่่ (Programs of Scale grant) เป็็นครั้้�งแรกใน
ประเทศแซมเบีีย หาสถานที่่�เพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์สัันติิภาพโรตารีีแห่่งต่่อไปของเรา และวางแผนดำำ�เนิินการ
เรื่่�องทุุนสนัับสนุุนระดัับภาคและระดัับโลกที่่�จะสร้้างผลกระทบเชิิงบวกสำำ�หรัับคนรุ่่�นต่่อๆ ไป
	ดัังคำำ�พููดของนัักปรััชญาชาวจีีนโบราณเล่่าจื๊๊อ� วัันนี้้�เราเริ่่ม� ต้้นการเดิินทางพัันไมล์์โดยเริ่่ม� จาก
ก้้าวแรกของเรา ให้้เราก้้าวไปด้้วยกััน มองไปข้้างหน้้า ไม่่ใช่่อดีีต โรแทเรีียนชอบความท้้าทาย ดัังนั้้�น
นี่่�คืือความท้้าทายอย่่างหนึ่่ง� สำำ�หรัับเราทุุกคน เรามาท้้าทายตััวเราเองให้้คิดิ ให้้ใหญ่่ขึ้้น� ในปีีนี้้� และขยาย
วิิสััยทััศน์์ของเราเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เราทำำ�ได้้ และจะทำำ�
จงให้้มููลนิิธิิเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวิิสััยทััศน์์ของท่่านเพื่่�อโลกที่่�ดีีขึ้้�น แล้้วท่่านจะเห็็นโลกและ
ตััวท่่านเองเปลี่่�ยนไป
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานมููลนิิธิิ
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ด้้วยสมาชิิกและการสนัับสนุุนที่่�มากขึ้้�น เราจะทำำ�ดีีในโลกได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ในเดืือนสิิงหาคม เรามุ่่�งเน้้นเรื่่�องสมาชิิกภาพ — โดยการสำำ�รวจหาวิิธีีที่่�เราจะสามารถ
ขยายลำำ�ดับั และการเข้้าถึึงของโรตารีี ตามที่่�เราจะก่่อตั้้ง� สโมสรใหม่่และเพื่่อ� ตอบสนองการร้้องขอของ
ประธานโรตารีี เชคการ์์ เมห์์ตา ที่่�ว่่า หนึ่่�งคนนำำ�มาหนึ่่�งคน ให้้เราพิิจารณาว่่าความพยายามในการทำำ�
เช่่นนี้้�จะส่่งผลบวกในทุุกระดัับชั้้�นขององค์์กรของเราได้้อย่่างไร ทรััพย์์สิินที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดสองประการ
ของโรตารีี คืือ สมาชิิกและมููลนิิธิิโรตารีี ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกััน องค์์กรของเราประกอบด้้วยสโมสรโรตารีี
และสโมสรโรทาแรคท์์มากกว่่า 48,000 สโมสร และหากปราศจากสมาชิิกสโมสรที่่�ทุ่่�มเทแล้้วเราคง
ไม่่สามารถบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ได้้ รวมทั้้�งสมาชิิกของเรายัังปฏิิบััติิตามพัันธกิิจของมููลนิิธิิในการทำำ�ความ
ดีีในโลกด้้วยการทำำ�งานโครงการระดัับรากหญ้้า และให้้การบริิจาค เพื่่อ� สนัับสนุนุ โปรแกรมและเงิินทุุน
ช่่วยเหลืือจำำ�นวนนัับไม่่ถ้้วนของมููลนิิธิิ
เมื่่�อมีีสมาชิิกในโรตารีีมากขึ้้�น มููลนิิธิิย่่อมสามารถทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีในโลกได้้เพิ่่�มขึ้้�น เราจะได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือมากขึ้้�นในการทำำ�โครงการน้ำำ�� สุุขาภิิบาล และสุุขอนามััย เพื่่�อให้้ผู้้�คนจำำ�นวนมากขึ้้�น
สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��สะอาด เราจะมีีคนฉลาดมากขึ้้น� เพื่่อ� วางแผนโครงการทุุนสนัับสนุนุ ระดัับโลก (global
grants) ที่่�สนัับสนุุนการบริิการดููแลการตั้้�งครรภ์์ก่่อนคลอด เพื่่�อให้้เด็็กทารกสามารถรอดชีีวิิตมากขึ้้�น
เราสามารถให้้ทุุนสนัับสนุุนระดัับภาค (district grants) มากขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนการรู้้�หนัังสืือเพื่่�อให้้คน
สามารถเรีียนรู้้�ที่่�จะอ่่านได้้มากขึ้้�น
	ปััจจุุบันั มีีสมาชิิกประมาณหนึ่่ง� ในสามของเรา สนัับสนุนุ มููลนิิธิอิ ย่่างเข้้มแข็็ง โดยการบริิจาค
ประจำำ�ปีีหรืือวิิธีีการอื่่�นๆ ลองนึึกภาพว่่าเราจะสามารถขยายการเข้้าถึึงของโรตารีีได้้มากแค่่ไหน
ถ้้าเราเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมในการบริิจาค แม้้จะเพีียงเล็็กน้้อยก็็ตาม เงิินบริิจาคของโรแทเรีียนที่่�มากขึ้้�น
จะหมายถึึงเงิินทุุนที่่�เพิ่่�มให้้กัับศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี เช่่นเดีียวกัับการบริิจาคที่่�ได้้รัับการสมทบมากขึ้้�น
เพื่่�อช่่วยขจััดโปลิิโอ ต้้องขอบคุุณความร่่วมมืือของพวกเรากัับมููลนิิธิิบิิลและเมลิินดาเกทส์์
	มููลนิิธิิโรตารีีเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญที่่�ดำำ�เนิินโครงการที่่�สร้้างผลกระทบและยั่่�งยืืนไปทั่่�วโลกอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ องค์์กรเนวิิเกเตอร์์การกุุศล (Charity Navigator) ได้้ยกย่่องมููลนิิธิิโรตารีีด้้วยการให้้
คะแนนระดัับสี่่�ดาวทุุกปีี เป็็นเวลา 13 ปีีติดต่
ิ อ่ กััน สมาชิิกโรตารีีทุกุ คนสามารถภาคภููมิิใจกัับสิ่่ง� นี้้� และ
จะดีีแค่่ไหนหากโรแทเรีียนทุุกคนสนัับสนุุนมููลนิิธิิในทุุกวิิถีีทางที่่�ทำำ�ได้้
	ผมมีีคำำ�ขอร้้องง่่ายๆ ในเดืือนนี้้� โปรดใช้้เวลา 10 นาทีีในการประชุุมสโมสรครั้้�งต่่อไปเพื่่�อ
หารืือเกี่่�ยวกัับวิิธีีการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในมููลนิิธิิในปีีนี้้�ให้้มากขึ้้�น อาจเป็็นการวางแผนการระดมทุุน
ออนไลน์์เพื่่�อประโยชน์์ของมููลนิิธิิหรืือร่่วมมืือกัับสโมสรอื่่�นๆ เพื่่�อทำำ�โครงการทุุนสนัับสนุุนระดัับโลก
(Global Grant Project)
ไม่่ว่่าท่่านจะทำำ�อะไร จำำ�ไว้้ว่่าสมาชิิกของเรา —เราทุุกคน — ล้้วนเป็็นแรงผลัักดัันความ
พยายามของโรตารีีและจรรโลงความยั่่�งยืืนของมููลนิิธิิให้้สืืบไป
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานมููลนิิธิิ
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ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิิช โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย

มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านครัับ
	บนเส้้นทางสาย อลาสก้้าไฮเวย์์ ที่่�เชื่่อ� มระหว่่าง
ประเทศสหรััฐอเมริิกา และมลรััฐอลาสก้้า ต้้องวิ่่ง� ตััดผ่า่ น
แคว้้นบริิติิช โคลััมเบีีย ของประเทศแคนาดา
เหนืือสุุดชายแดนของแคนาดา ที่่�ทะเลสาบ
วัั ตสัั น เมืืองยููคอน มีี ส ถานที่่� ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� มีี ชื่่� อ เสีี ย ง
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วแวะเวีี ย นมาเยี่่� ย มชม ใช้้ ชื่่� อ ง่่ า ยๆ ว่่ า
ป่่าแห่่งป้้าย (Signpost Forest)
โดยรอบบริิเวณป่่าแห่่งนี้้� เต็็มไปด้้วยเสาป้้าย
จากทุุกมุุมโลก กิินอาณาบริิเวณพื้้�นที่่�กว้้างขวางหลาย
สิิบไร่่
เรื่่� อ งราวเริ่่� ม ต้้ น ขึ้้� น ในปีี 1942 โดยทหาร
อเมริิกััน ที่่�ทำำ�งานบนทางหลวง Alaska Highway คิิดถึึง
บ้้านในมลรััฐอิิลลิินอยส์์ ที่่�ห่่างออกไป 4,500 กม. เขาจึึง
ติิดป้้ายชื่่�อบ้้านเกิิดและระยะทาง คนอื่่�นๆ ก็็เริ่่�มทำำ�ตาม
และกิิจกรรมยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปจนถึึงทุุกวัันนี้้�
ณ เวลานี้้� มีีป้้ายแสดงสถานที่่�ต่่างๆ มากกว่่า
90,000 ป้้ายจากทั่่�วโลก กลายเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีี
ชื่่�อเสีียงบนเส้้นทางสายประวััติิศาสตร์์นี้้�
	มีี เรื่่� อ งราวที่่� คุ้้� นๆ คล้้ า ยกัั บ เรื่่� อ งนี้้� อีี กเรื่่� อง
หนึ่่�งเรื่่�องมีีอยู่่�ว่่า ชายชาวอเมริิกััน 4 คนเดิินทางจาก
นอกเมืือง เข้้ามาทำำ�งานอยู่่�ในเมืืองชิิคาโก ได้้นััดพบปะ
พููดคุุยแก้้เหงาและได้้ร่่วมกัันบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่อชุุมชน
	ผ่่านไปร้้อยกว่่าปีี จากเริ่่�มแรก 4 คน มีีผู้้�คนมา
ร่่วมพููดคุุยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นล้้านกว่่าคน กลัับกลายเป็็นองค์์กร
จิิตอาสาที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของโลก
จากเรื่่อ� งราวข้้างต้้น เป็็นตััวอย่่างว่่า หลายๆ สิ่่ง�
เริ่่ม� ขึ้้น� จากจุุดเล็็กๆ ก่่อนจะกลายเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชน
ต่่อสัังคมในท้้ายที่่�สุุด
		
			
ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
			
อน.วาณิิช โยธาวุุธ
บรรณาธิิการบริิหาร

SignPost Forest
เมืืองยููคอน
แคว้้นบริิติิช โคลััมเบีีย
ประเทศแคนาดา

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ประธานโรตารี เชคการ์ เมห์ตา รับมือ
อุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐอันดราประเทศ ในปี
2013 (พ.ศ.2556) โดยนำ�ชุดอุปกรณ์ไปช่วย
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สนเทศโรตารี
อน.บุุญฤทธิ์์� ตัันสกุุล สโมสรโรตารีีทุ่่�งคา

www.ภููเก็็ตต้้องชนะ.com

	ปััจจุุบันั การเผชิิญโรคภััยไข้้เจ็็บของมนุุษย์์ นัับวันั ยิ่่ง� ท้้าทาย
ขึ้้น� ทุุกวััน ที่่�เห็็นชััดที่่สุ� ดุ ณ เวลานี้้�คืือ โรคโควิิด-19 ที่่�ประชากรทั่่�วโลก
กำำ�ลัังเผชิิญ ซึ่่�งคร่่าชีีวิิตมนุุษย์์ไปมากมายรวมเวลากว่่า 2 ปีี จวบจน
ปััจจุุบันั มาตรการต่่างๆ เช่่น การนำำ�วัคซี
ั นี เข้้ามาฉีีดในมนุุษย์์ก็ส็ ามารถ
ยัับยั้้�งโรคได้้ระดัับหนึ่่�ง จัังหวััดภููเก็็ตเป็็นพื้้�นที่่�แรกๆ ในประเทศไทยที่่�
ได้้รัับการจััดสรรวััคซีีนมาฉีีดให้้ประชาชนที่่�อาศััย และทำำ�งานอยู่่�ใน
พื้้�นที่่� ทั้้�งชาวไทย ต่่างชาติิหรืือต่่างด้้าว ก็็จะได้้รัับวััคซีีนอย่่างทั่่�วถึึง
เพื่่อ� สร้้างให้้ประชากร 70% ในพื้้�นที่่�มีีภููมิคุ้้�ิ มกัันหมู่่� เมื่่อ� มองย้้อนกลัับ
ไปว่่าทำำ�ไมจัังหวััดภููเก็็ตจึึงได้้รัับการจััดสรรวััคซีีนเป็็นพื้้�นที่่�แรกๆ ก็็
เพราะเกิิดจากความร่่วมมืือผลัักดัันของภาคเอกชน พ่่อค้้า ประชาชน
และภาครััฐที่่�ต้้องการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ ให้้ประชากรทั้้�งหลายได้้มีี
รายได้้ เพราะภููเก็็ตได้้รัับผลกระทบอย่่างหนััก เนื่่�องจากรายได้้หลััก
มาจากการท่่องเที่่�ยว ความพยายามของภาคเอกชนภููเก็็ตไม่่ได้้ประสบ
ความสำำ�เร็็จตั้้�งแต่่แรก แต่่ผ่่านการนำำ�เสนอจากทางหลายฝ่่าย หลาย
ช่่องทาง จึึงผสานรวมกัับแผนเปิิดประเทศใน 120 วััน จนเกิิดเป็็น
แผนการฟื้้�นฟููเรีียกว่่า Phuket Sandbox
	สมาชิิกสโมสรโรตารีีทุ่่�งคาและสโมสรอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
จัังหวััดภููเก็็ตไม่่ได้้นิ่่�งนอนใจ ได้้มีีส่่วนร่่วมในแผนฟื้้�นฟูู Phuket
Sandbox โดยสมาชิิกสโมสรหลายๆ ท่่านได้้เข้้าร่่วมทำำ�งานจิิตอาสา
เพื่่�อบริิการประชาชนที่่�มารัับบริิการฉีีดวััคซีีน ผู้้�ที่่�มารัับวััคซีีนจะต้้อง
ลงทะเบีียนผ่่าน www.ภููเก็็ตต้้องชนะ.com มาก่่อนจึึงจะสามารถฉีีด
วััคซีนี ได้้ โดยพื้้�นที่่�จังั หวััดภููเก็็ตมีศููี นย์์บริกิ ารวััคซีนี อยู่่� 6 ศููนย์์กระจาย
วััคซีีนหลัักคืือโรงพยาบาลวชิิระภููเก็็ต และกระจายไปให้้โรงพยาบาล
ฉลอง โรงพยาบาลป่่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลสิิริโิ รจน์์ภููเก็็ต
เพื่่�อดำำ�เนิินการฉีีดให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ จึึงทำำ�ให้้วััคซีีน Lot แรก
จำำ�นวน 2 แสนโดส สามารถฉีีดครบ 2 เข็็มรวดเร็็วในเดืือนเมษายนที่่�
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ผ่่านมา ผมเองซึ่่�งเป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีทุ่่�งคาได้้มีีส่่วนร่่วมในศููนย์์
ฉีีดวัคซี
ั นี ต่่างๆ อย่่างเป็็นระบบของจัังหวััดภููเก็็ตจึึงพออธิิบายเพื่่อ� เป็็น
แนวทางให้้กัับพื้้�นที่่�ต่่างๆ พอสัังเขป
โดยทุุกคนที่่�มาฉีีดวััคซีีนจะต้้องมีีใบนััดของภููเก็็ตต้้องชนะ
ผ่่านทางข้้อความโทรศััพท์์มืือถืือเท่่านั้้�น เมื่่�อเข้้ามาที่่�ศููนย์์ฯ เจ้้าหน้้าที่่�
(ข้้าราชการ อสม. จิิตอาสา องค์์กรต่่างๆ) ตรวจวััดอุณ
ุ หภููมิิ ตรวจสอบ
บััตรประชาชน คััดกรองผู้้�มีใี บนััดรับวั
ั คซี
ั นี ของวัันนั้้�นๆ จากนั้้�นทุุกคน
จะต้้องกรอกเอกสารและตอบคำำ�ถามต่่างๆ และยิินยอมที่่�จะฉีีดวัคซี
ั นี
แล้้วส่่งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบ ขั้้น� ตอนที่่� 2 ทุุกคนต้้องวััดความดัันและ
ชีีพจร 3. ผู้้�รัับวััคซีีนต้้องลงทะเบีียนผ่่านเจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์ฯ นั้้�นๆ
(หมอพร้้อม) 4. ตรวจสอบคััดกรองโรคและซัักประวััติิต่่างๆ โดย
พยาบาลวิิชาชีีพและมีีแพทย์์เป็็นผู้้�ควบคุุม 5. ฉีีดวััคซีีนโดยพยาบาล
วิิชาชีีพหรืือแพทย์์ผู้้�ควบคุุม (หลัังฉีีดขวดวััคซีีนจะถููกเก็็บไว้้รอตรวจ
สอบเป็็นเวลา 14 วััน เมื่่อ� พบเหตุุการณ์์ใดๆ จากวััคซีนี สามารถติิดตาม
ได้้) 6. นั่่�งสัังเกตอาการ 30 นาทีี ก่่อนเดิินทางกลัับบ้า้ น ขั้้น� ตอนทั้้�งหมด
นี้้�แต่่ละศููนย์์ฯ อาจจะปฏิิบััติิไม่่เหมืือนกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับแนวทางและการ
ปรัับแผนของผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ
โดยภาพรวมขณะปฏิิบััติิงานจิิตอาสา เป็็นไปด้้วยความ
เรีียบร้้อยดีีมาก ผู้้ม� าฉีีดวัคซี
ั นี ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�ต่า่ งมีีความเคร่่งครััด
และให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่� ส่่งผลให้้การฉีีดโควิิดเป็็น
ไปตามเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้ อัันจะส่่งผลให้้ภาพรวมของประเทศไทย
และจัังหวััดภููเก็็ต ซึ่่�งถููกวางไว้้ที่่�จะเป็็นประตููเปิิดรัับภาคเศรษฐกิิจ
จะสามารถสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ต่่ อ นานาประเทศต่่ อ ไป และสร้้ า ง
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อสโมสรโรตารีี สมกัับปณิิธานของโรตารีีที่่�ตั้้�งใจจะ
บำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์ต่่อมวลมนุุษย์์สืืบต่่อไป

Article : บทความ

อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีพะเยา ภาค 3360

ต้้อนรัับ
ผู้้�ว่่าการภาคคนใหม่่
Club Qualification
MOU

เป็็นเอกสารรองรัับคุุณสมบััติิของ
สโมสรว่่า
จะสามารถขอทุุนสนัับสนุุนจาก

มููลนิิธิิโรตารีี เมื่่�อ

1) มีีสมาชิิกผ่่านการสััมมนา
เรื่่�องการบริิหารจััดการกองทุุน
2) นายกสโมสรและนายกรัับเลืือก
ได้้ ลงนามใน MOU
และ
3) ภาคอาจมีี เงื่่�อนไขอื่่�นเพิ่่�มเติิม
หากเห็็นสมควร

เดืือนกรกฎาคมที่่�โรตารีีมิิได้้กำำ�หนดให้้เป็็นเดืือนแห่่งอะไร คืือว่่างเอาไว้้ และโรแทเรีียน
ต่่างต้้อนรัับผู้้�ว่่าการภาคคนใหม่่ด้้วยการอยู่่�บ้้านเคร่่งครััด กิิจกรรมยอดนิิยมน่่าจะเป็็นการคุุยกััน
ทางโทรศััพท์์ การเรีียน online นอกจากแก้้เหงาแล้้วยัังได้้ประโยชน์์
ในห้้อง Learning Center มีีความรู้้� มีีบทเรีียนที่่�น่่าสนใจเป็็นจำำ�นวนมาก มีีหลายภาษา
แต่่ขาดภาษาไทย วิิทยากรต้้องเติิมให้้ หากเรีียนเป็็นกลุ่่�มเล็็กๆ พบว่่าใช้้เวลาน้้อยกว่่าเรีียนเอง
ตััวอย่่างบทเรีียนที่่�เป็็นประโยชน์์อย่่างมากในช่่วงนี้้�คืือ การสััมมนาเรื่่�องการบริิหารจััดการกองทุุน
สมทบ
ภาค 3360 ได้้เชิิญชวนโรแทเรีียนเข้้าเรีียน online เพื่่�อให้้ได้้รัับใบประกาศนีียบััตร
(certificate) และนำำ�มาแสดงเพื่่�อให้้นายกสโมสรและนายกรัับเลืือกได้้ลงนามใน MOU เพื่่�อให้้
สโมสรมีีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วน (club qualification) และสามารถขอทุุนสนัับสนุุนจากมููลนิิธิิโรตารีี
พบว่่าได้้รัับความสนใจเกิินคาด มีีสโมสรเป็็นจำำ�นวนมากมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน
MOU เป็็นเอกสารรองรัับคุุณสมบััติิของสโมสรว่่า จะสามารถขอทุุนสนัับสนุุนจาก
มููลนิิธิิโรตารีี เมื่่�อ
1) มีีสมาชิิกผ่่านการสััมมนาเรื่่�องการบริิหารจััดการกองทุุน
2) นายกสโมสรและนายกรัับเลืือกได้้ ลงนามใน MOU และ
3) ภาคอาจมีี เงื่่�อนไขอื่่�นเพิ่่�มเติิมหากเห็็นสมควร
	บรรยากาศใหม่่ในสมััยของผู้้�ว่า่ การภาคคนใหม่่ที่่แ� สดงถึึงความเปลี่่ย� นแปลงทั้้�งที่่�เป็็นอยู่่�
และจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงมากขึ้้�นเป็็นลำำ�ดับั และในหลายๆ เรื่่�อง
การประชุุมสโมสรด้้วยสื่่�อสมััยใหม่่ ทั้้�งแบบ zoom และแบบ line กลุ่่�ม มีีเพิ่่�มมากขึ้้�น
ทดแทนการประชุุมที่่�ต้้องขาดหายไปเพราะถููกปิิดกั้้�นโดยการระบาดของ COVID-19 การประชุุม
สััมมนาใหญ่่ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการประชุุมใหญ่่ประจำำ�ปีี การสััมมนาเจ้้าหน้้าที่่�และคณะกรรมการบริิหาร
สโมสร ต้้องจััดขึ้้�นโดย zoom แม้้ว่่าจะมีีความวิิตกกัังวลอยู่่�บ้้าง แต่่ในท้้ายที่่�สุุดก็็ผ่่านไปด้้วยดีี
และมีีแต่่จะดีีขึ้้�น
การหารืือระหว่่างกลุ่่�มทำำ�งานต่่างๆ ที่่�เคยคิิดว่า่ น่่าจะขััดข้อ้ งเพราะไม่่มีโี อกาสได้้ประชุุม
เหมืือนที่่�ผ่า่ นมา แต่่วิกิ ฤตกลัับสร้า้ งโอกาส โรแทเรีียนต่่างปรัับตัวั ให้้สอดรัับกับวิ
ั ทิ ยาการสมััยใหม่่
การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของโรแทเรีียนถููกปรัับวิิธีีการออกไป ไม่่ถึึงกัับขัดข้
ั ้องเพีียงแต่่แปรรููปไปบ้้าง
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
การขอรัับการสนัับสนุุนกองทุุนสมทบจากมููลนิิธืืโรตารีีเป็็นเรื่่อ� งที่่�เปลี่่ย� นแปลงมากสุุด
ต้้องศึึกษาความเปลี่่�ยนแปลง ต้้องอธิิบายให้้โรแทเรีียนเข้้าใจถึึงความเปลี่่�ยนแปลงพร้้อมเหตุุผล
ต้้องให้้กำำ�ลัังใจในการทำำ�ความดีี ให้้ยิินดีีในการบริิจาค ให้้เข้้มแข็็งในการทำำ�งาน ฯลฯ
	สถานการณ์์ที่่�คละเคล้้ากัันอย่่างนี้้� มีีทั้้�งวิิกฤตและโอกาส ทุุกคนต่่างต้้องเป็็นกำำ�ลััง
ซึ่่�งกัันและกััน และคงจะต้้องเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ผู้�ว่้ ่าการภาคทุุกๆ คนเพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ของแต่่ละภาคที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จต่่อไป
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ประธานโรตารีคนใหม่ของเรา
เชคการ์ เมห์ตา วาดฝันฉากต่อไปของโรตารี –
และพร้อมจะสานมันให้เป็นจริง

คน
สานฝัน
โดย จอห์น รีเซค

ตลอดหลายปีีที่ผ่่� า่ นมา ผมจัับตาดููเชคการ์์ เมห์์ตา เมื่่อ� ท่่านมาที่่ศู� นู ย์์โรตารีีวััน (One
Rotary Center) ในเมืืองอีีแวนสตััน รััฐอิิลลิินอยส์์ เพื่่�อเข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการบริิหาร 
ผมได้้พบกัับท่่านอย่่างเป็็นทางการในวัันหนึ่่ง� ของการประชุุมติิดต่่อกัันกัับหลายคณะทำำ�งาน ซึ่่ง�
เป็็นการประชุุมที่่ปร
� ะธานโรตารีีรัับเลืือกทุุกคนต้้องเข้้า ในช่่วงระหว่่างการประชุุมที่่ผ� มอยู่่�ด้้วย
ท่่านมีีท่่าทีีผ่่อนคลายที่่�สุุดในห้้องแม้้จะเป็็นคนเดีียวที่่�มีีอาการเจ็็ทแล็็ก ท่่านกระฉัับกระเฉง
อดทน และถามคำำ�ถามที่่�ฉลาดหลัักแหลม — ไม่่น่่าแปลกใจสำำ�หรัับคนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ในอาชีีพการงานและชีีวิิตทำำ�งานการกุุศลอย่่างท่่าน ผมคิิดว่่าท่่านกำำ�ลังั ประเมิินพวกเราทีีละคน
เพื่่�อดููว่่าจะเลืือกสรรพวกเราไปช่่วยงานของท่่านให้้บรรลุุความฝัันในโรตารีีอย่่างไร

หน้าก่อน : เชคการ์และ
ราชิ เมห์ตา ที่บ้านพักใน
โกลกัตตา กับภาพวาดรูปแม่
และเด็ก ด้านหลังเธอ
ตรงข้าม : ส่วนหนึ่งของ
โครงการ TEACH เพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือในอินเดีย
เมห์ตามักจะไปเยี่ยมโรงเรียน
ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้
เรียกว่า “โรงเรียนแห่ง
ความสุข” สมาชิกโรตารีใน
อินเดีย ได้ปฏิรูปโรงเรียน
มากกว่า 3,000 แห่งให้เป็น
โรงเรียนแห่งความสุข สโมสร
โรตารีกัลกัตตา-มหานะการ์
สนับสนุนโรงเรียนสตรีแห่งนี้
ในเมืองโกลกัตตา โภวานิปูร์
อารยา วิทยา มันดีร์ กับอาหาร
เช้าประจำ�วันสำ�หรับนักเรียน
กว่า 1,000 คน

12

ผมโชคดีีได้้กลัับมาพบกัับท่่านอีีกแบบ
ตััวต่่อตััวหลัังที่่�พวกเราได้้ประชุุมกััน พวกเราตอนนี้้�กํํา
ลัังเข้้าสู่่�ปีีที่่�สองของการระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 ทั่่�ว
โลก และในขณะที่่�ผมเขีียนบทความนี้้� อิินเดีียตกอยู่่�ใน
สภาพอัันเลวร้้ายของการระบาดน่่าเศร้้าที่่�สุุด โรตารีี
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนบางอย่่าง แต่่หน้้าที่่�ของโรตารีียัังต้้อง
ดำำ�เนิินต่่อไป
ในปีีที่่เ� หตุุการณ์์ปกติิ บรรณาธิิการคนหนึ่่ง�
ของโรตารีีจะเดิินทางไปโกลกััตตา ที่่�ซึ่่�งเชคการ์์อยู่่�กัับ
ราชิิภรรยาของท่่าน เราจะใช้้เวลาอยู่่�กัับท่า่ น ครอบครััว
ของท่่าน เพื่่�อนของท่่าน และเพื่่�อนโรแทเรีียน เพื่่�อสืืบ
เรื่่อ� งราวการเลี้้ย� งดูู และการเติิบโตเป็็นผู้้ใ� หญ่่ในอิินเดีีย
ว่่ า ได้้ ห ล่่ อ หลอมมุุ ม มองชีี วิิ ต และโรตารีี ข องท่่ า น
อย่่างไร แต่่แน่่นอนที่่�ปีีนี้้�ไม่่มีีใครสามารถเดิินทางได้้
ดัั ง นั้้� น เราจึึงขอให้้ ผู้้�ที่่� รู้้�จัั ก เชคการ์์ ดีี ที่่� สุุ ดบ อกเรา
เกี่่�ยวกัับท่่านด้้วยคำำ�พููดของพวกเขาเอง
ในหน้้ า ต่่ อ ไป สมาชิิ ก ในครอบครัั ว ของ
เชคการ์์ เพื่่�อนเก่่าแก่่บางคน ผู้้�ช่่วยส่่วนตััว และผู้้�ช่่วย
ประธานโรตารีี จะมาแบ่่งปัันเกร็็ดเล็็กเกร็็ดน้้อยและ
เล่่าถึึงผู้้�ชายที่่�พวกเขารู้้�จััก เพื่่�อช่่วยให้้สมาชิิกโรตารีี
ทั่่�วทุุกทิิศรู้้�สึึกว่่า ได้้รู้้�จัักท่่านเช่่นกััน แน่่นอนที่่�หลายๆ
คนจะได้้พบกัับท่่านในรููปแบบเสมืือนจริิง แม้้ว่่าจะไม่่
ได้้เจอหน้้ากัันจริิงๆ ตลอดปีีหน้้าก็็ตาม
เชคการ์์ เมห์์ตา เป็็นสมาชิิกของสโมสร
โรตารีีกััลกััตตา-มหานะการ์์ เป็็นโรแทเรีียนมาตั้้�งแต่่
ปีี 1985 (พ.ศ.2528) ท่่านได้้รัับการฝึึกอบรมเป็็น
นัักบััญชีี และได้้ตั้้�งบริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ชื่่�อ
สกายไลน์์ กรุ๊๊ป� ซึ่่ง� ท่่านเป็็นประธานบริิษัทั แต่่ตำำ�แหน่่ง
อาชีีพงานของท่่านบอกเพีียงส่่วนเล็็กๆ ของเรื่่�องราว
คนที่่�ท่่านเป็็น ท่่านยัังเป็็นผู้้�อำำ�นวยการขององค์์กร
รัักษาตาสากล (Operation Eyesight Universal)
สาขาประเทศอิินเดีีย ซึ่่�งเป็็นองค์์กรไม่่แสวงผลกำำ�ไรที่่�
อยู่่�ในแคนาดา และเน้้นเรื่่�องการป้้องกัันการตาบอดที่่�
หลีีกเลี่่�ยงได้้ ท่่านได้้ช่่วยสร้้างโรงพยาบาลตามากกว่่า
15 แห่่งในหลายรััฐของอิินเดีีย ซึ่่�งได้้ร่่วมกัันทำำ�การ
ผ่่ า ตัั ด เกืือบ 50,000 ครั้้� ง ในแต่่ ล ะปีี อีี ก ทั้้� ง ได้้ เริ่่� ม
โครงการรัักษาโรคหััวใจเด็็ก (Saving Little Hearts)
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564

ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ช่่วยผ่่าตััดหััวใจมากกว่่า 2,500 ครั้้�ง
ให้้กัับเด็็กๆ จากอิินเดีีย ปากีีสถาน บัังคลาเทศ เนปาล
และบางประเทศจากแอฟริิ ก า และปัั จ จุุ บัั น เป็็ น
โครงการทั่่�วประเทศอิินเดีีย
เมื่่�อคุุณอ่่านหน้้าเหล่่านี้้� คุุณจะได้้เห็็นว่่า
ท่่านยัังมีีส่่วนร่่วมอย่่างมาก ในงานบรรเทาภััยพิิบััติิ
ซึ่่�งในบรรดางานนั้้�นท่่านได้้ช่่วยเหลืือสร้้างบ้้าน 500
หลัั ง ในหมู่่�เกาะอัั น ดามัั น และนิิ โ คบาร์์ ห ลัั ง จาก
เหตุุ ก ารณ์์ สึึ นามิิ ใ นมหาสมุุ ท รอิิ น เดีี ย ในปีี 2004
(พ.ศ.2547)
ในการประชุุมอบรมผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก
ปีีนี้้� (International Assembly) เชคการ์์ได้้พููดถึึงวิิธีี
การที่่�ท่า่ นและเพื่่อ� นโรแทเรีียนบางคน ตััดสินิ ใจเริ่่ม� ทำำ�
เชลเตอร์์ บ อกซ์์ (ShelterBox) ฉบัั บท้้ อ งถิ่่� น ซึ่่� ง
เชลเตอร์์บอกซ์์ เป็็นองค์์กรที่่�ก่่อตั้้�งโดยโรแทเรีียนใน
สหราชอาณาจัั ก ร “เราตั้้� ง ชื่่� อ มัั น ว่่ า เชลเตอร์์ คิิ ท
(Shelter Kit) และบรรจุุ สิ่่� ง ของเครื่่� อ งใช้้ จำำ� เป็็ น
ประจำำ�วััน 52 รายการในหีีบกล่่องใหญ่่” ท่่านบอกกัับ
ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกว่่า “ในช่่วง 15 ปีีที่่�ผ่่านมา เมื่่�อ
เกิิดภัยั พิิบัติั ครั้้
ิ ง� ใหญ่่ทุกุ ๆ ครั้้�งในอิินเดีีย โรแทเรีียนชาว
อิินเดีียจะอาสานำำ�ชุุดเชลเตอร์์คิิทเหล่่านี้้�ไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�
เกิิ ดภััยพิิบััติิ” โครงการนี้้�ได้้ทำำ�ประโยชน์์ให้้ กัับคน
ประมาณ 75,000 คน เชคการ์์ ยัั ง เป็็ น หนึ่่� ง ใน
คณะกรรมการขององค์์กรเชลเตอร์์บอกซ์์ด้้วย
นอกจากนี้้� ท่่ า นยัั ง เป็็ น คนออกแบบ
โครงการสอนหนัั ง สืือ (TEACH Program) ซึ่่� ง มีี
เป้้าหมายที่่่จ� ะไม่่ทำำ�อย่่างอื่่น� นอกจากมุ่่�งเน้้นขจััดปัญ
ั หา
การไม่่รู้้�หนัังสืือให้้หมดไปจากอิินเดีีย (คุุณจะได้้อ่่าน
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับโครงการที่่�ยากนี้้�ในฉบัับต่่อๆ ไป)
แม้้ว่่าเชคการ์์จะมีีทัักษะในศิิลปะการทำำ�
ธุุรกิิจ แต่่ท่า่ นก็็อยากจะขยายความเชี่่ย� วชาญด้้านอื่่น� ๆ
ของท่่าน ท่่านบอกกัับผมว่่าหลัังจากได้้เรีียนและอ่่าน
หนัังสืือมามากแล้้วในอาชีีพการงาน ตอนนี้้�ท่่านอยาก
จะเรีียนรู้้�ที่่�จะพููดคุุยกัับผู้้�คน ท่่านกล่่าวเสริิมว่่า “ผม
เกลีียดทำำ�บััญชีี” ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นเพราะความเชื่่อ� ของท่่าน
ที่่�ว่่า เราควรคิิดดีีจากหััวใจให้้มาก เท่่ากัับมาจากจิิตใจ
ของเรา

ชีีราก เมห์์ตา

ราวีี วาดลามานีี

ลููกชายของเชคการ์์และราชิิ
เท่่าที่่�ผมจำำ�ได้้ คุุณพ่่อมีีชีีวิิตและลมหายใจ
เป็็นโรตารีี ท่่านและคุุณแม่่ทำำ�งานหนัักทั้้�งในด้้านบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์และการคบหาสมาคม ท่่านวางแผนงานและ
เข้้าร่่วมงานต่่างๆ แล้้วก็็อยู่่�กัับเพื่่�อนๆ โรตารีีจนถึึงเช้้า
นัับครั้้�งไม่่ถ้้วน ผมกัับชานด์์นีี น้้องสาวของผมจะพููด
ล้้อเล่่นกัันว่่าเรามีีพี่่น้� อ้ งที่่�มองไม่่เห็็น นั่่�นคืือ โรตารีี และ
โรตารีีก็็ได้้ส่่งผลกลัับมาให้้เราทั้้�งครอบครััว ให้้เพื่่�อน
อัันดัับแรกกัับผมและชานด์์นีี และทำำ�ให้้เรามีีจิตวิ
ิ ญญ
ิ าณ
แห่่งการบริิการ ซึ่่ง� พ่่อจะเน้้นย้ำำ��เสมอกัับพวกเราและใน
บทสุุ น ทรพจน์์ ข องท่่ า นในโรตารีี นัั บ ไม่่ ถ้้ ว น ตลอด
บทบาทความเป็็ น ผู้้�นำำ� ของท่่ า น ท่่ า นจะให้้ เราเป็็ น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการเดิิ น ทางของท่่ า นเสมอ เราเคยไป
โรงพยาบาลตาและค่่ายฉีีดวััคซีีนโปลิิโอ มีีส่่วนร่่วมใน
การช่่ ว ยเหลืือผู้้� ป ระสบภัั ย หารืือทุุ ก แง่่ มุุ ม เกี่่� ย วกัั บ
ภารกิิจโครงการรู้้�หนัังสืือของท่่าน และเข้้าร่่วมประชุุม
หลายครั้้�ง ผลที่่�ได้้คืือเราได้้เรีียนรู้้�และพััฒนาอย่่างมาก
โรตารีี ทำำ� ให้้ คุุ ณ พ่่ อ คุุ ณ แม่่ ข องผม มีี ก าร
พััฒนาในด้้านส่่วนตััวอย่่างมหาศาล การได้้เดิินทางไป
ทั่่� ว โลกและพบกัั บ ผู้้�ค นจากหลายประเทศ ทำำ� ให้้
พวกท่่านมีีความรู้้� รู้้�จัักตนเอง อ่่อนน้้อมถ่่อมตน และมีี
ความเห็็นอกเห็็นใจมากขึ้้น� ในฐานะลููกชาย ผมรู้้�สึึกเป็็น
เกีียรติิอย่่างยิ่่ง� ที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของโรตารีี และภููมิิใจใน
ตััวตนของพวกท่่านทุุกวัันนี้้�
	ความทรงจำำ�ในวััยเด็็กช่่วงแรกๆ ของผม คืือ
การได้้อ่่านหนัังสืือทำำ�เนีียบของโรตารีี และท่่องจำำ�ชื่่�อ
และคติิ พจน์์ ประจำำ�ปีีของประธานโรตารีี ตอนนี้้�มััน
เหมืือนฝััน แต่่มันั ก็็คู่่�ควรอย่่างยิ่่ง� ที่่�คุณ
ุ พ่่อของผมได้้เป็็น
ประธานโรตารีีแล้้ว

ดีีพััค เชาด์์ดููรีี

สโมสรโรตารีีกััลกััตตา-มหานะการ์์
Main hoon na คำำ�วลีีภาษาฮิินดีีนี้้�หมายถึึง
“อย่่ากัังวล ผมจะอยู่่�ที่่นั่่� น� กัับคุุณ” สะท้้อนแนวความคิิด
ของเชคการ์์
	ท่่านอยู่่�ตรงนั้้�นไม่่ใช่่เพื่่�อผมคนเดีียว แต่่เพื่่�อ
คนจำำ�นวนมากในโรตารีีและส่่วนอื่่�นๆ ในชีีวิิตของท่่าน
ท่่านเป็็นแบบนี้้�มานานเท่่าที่่�ผมรู้้�จัักท่่าน - ครั้้�งแรกใน
ฐานะทนายความของท่่านก่่อนที่่�ท่่านจะแนะนำำ�ให้้ผม
รู้้�จัักกัับโรตารีีในปีี 2002 (พ.ศ. 2545) และนัับตั้้�งแต่่นั้้�น
เป็็นต้้นมา
ด้้ ว ยความรอบรู้้� แ ละความเฉลีี ย วฉลาด
ของท่่าน ท่่านสามารถทำำ�ให้้คุุณหััวเราะได้้ทุุกเมื่่�อ แต่่
เมื่่อ� ท่่านเห็็นความเดืือดร้้อน ท่่านจะทุ่่�มเทสุุดตัวั อย่่างไม่่
ลดละที่่�จะกำำ�จััดสาเหตุุของมััน ท่่านฝัันถึึงโลกที่่�เต็็มไป
ด้้วยรอยยิ้้�ม และเมื่่�อท่่านตื่่�นขึ้้�นมาท่่านจะทำำ�ให้้มัันเป็็น
จริิง ท่่านเป็็นนัักสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ตั้้�งใจจะสร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้คนทั้้�งยุุคมีีใจบริิการเพื่่�อเปลี่่�ยนชีีวิิต
	ผมเคยอ่่านเมื่่�อสองสามปีีก่่อนว่่าสิ่่�งดีีๆ จะ
เกิิดขึ้้�นเมื่่�อคุุณมีีส่่วนร่่วมในโรตารีี เชคการ์์และราชิิ
เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการปลููกฝัังความเชื่่�อนี้้�ในตััวผมและ
คนอื่่�นๆ
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สโมสรโรตารีีกุุนตููร์์ อิินเดีีย
ผู้้�ว่่าการภาค 3150 ปีี 2001-02 (พ.ศ.2544-2545)
เมื่่�อผมพบกัับเชคการ์์เมื่่�อเกืือบ 20 ปีีที่่�แล้้ว
ท่่านกำำ�ลัังยุ่่�งอยู่่�กัับการจััดบููธที่่�การประชุุมใหญ่่โรตารีี
สากล ในการจััดแสดงโครงการของสโมสรนั้้�น ท่่านแสดง
ให้้เห็็นถึึงความกระตืือรืือร้้นและพลัังของท่่าน ทำำ�ให้้
ตััวผมเองซึ่่ง� เป็็นนัักทำำ�โครงการก็็ได้้รับั แรงบัันดาลใจจาก
ผลงานที่่�ท่่านจััดแสดง และการได้้พบหน้้ากัันอย่่างเป็็น
กัันเองครั้้�งนั้้�นทำำ�ให้้มิิตรภาพของเราพััฒนาไปอย่่าง
แน่่นแฟ้้น
เชคการ์์เป็็นผู้้�นำำ�ที่่มี� วิี สัิ ยั ทััศน์์กว้้างไกล ท่่าน
มัักจะเห็็นในสิ่่�งที่่�คนอื่่�นไม่่เห็็นเสมอ ท่่านคิิดหาวิิธีีที่่�จะ
ขจััดการไม่่รู้ห้� นัังสืือให้้หมดไปจากอิินเดีียภายในปีี 2025
(พ.ศ. 2568) และออกแบบโปรแกรม TEACH (ซึ่่�งย่่อมา
จาก Teacher support, E-learning, Adult literacy,
Child development, Happy school) ท่่านเริ่่�ม
โครงการเชลเตอร์์ คิิ ท ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั น เป็็ น กองหน้้ า ของ
การบรรเทาสาธารณภััยในอิินเดีีย โครงการรัักษาโรค
หััวใจเด็็กของท่่านที่่�ให้้การผ่่าตััดหััวใจแก่่เด็็กหลายพััน
คน กัับโรงพยาบาลตากว่่า 15 แห่่งที่่�ท่า่ นช่่วยก่่อตั้้ง� และ
ได้้ให้้บริิการแก่่คนหลายแสนคนนั้้�นแสดงให้้เห็็นถึึงวิิสััย
ทััศน์์ของท่่าน
	ท่่านมีีความสามารถพิิเศษในการสร้้างทีีม
และผลัักดัันให้้พวกเขาบรรลุุเป้้าหมาย โครงการและ
แนวคิิดของเชคการ์์อาจดููยิ่่�งใหญ่่เกิินชีีวิิต แต่่เพื่่�อที่่�จะ
ทำำ�ให้้โรแทเรีียนรู้้�สึึกสบายเหมืือนอยู่่�บ้้าน ท่่านมัักจะทำำ�
อะไรที่่�เกิินคาดเสมอ
การวางแผน ความเพีียร และความอดทน
ทำำ�ให้้ท่า่ นมีีพลัังความฝัันอัันยิ่่ง� ใหญ่่ ท่่านเป็็นนัักสื่่อ� สาร
ที่่�ยอดเยี่่�ยมสามารถเชื่่�อมโยงกัั บผู้้�ฟััง และพููดดลใจ
ให้้ผู้�ค้ นทำำ�เรื่่�องใหญ่่ๆ ได้้ นอกจากนี้้�ท่่านยัังเป็็นผู้้�ชาย
ที่่�รักั ครอบครััวโดยได้้รับั แรงหนุุนอย่่างดีีจากราชิิภรรยา
ของท่่าน
อะไรคืือพรสวรรค์์ของเชคการ์์ ในฐานะผู้้�นำำ� ไม่่มีี
ใครกล้้าปฏิิเสธท่่าน เมื่่�อท่่านร้้องขออะไรบางอย่่าง

ซาร์์ลา และ นิิชีีท ทอตลา

สโมสรโรตารีีกััลกััตตา-มหานะการ์์
เราได้้พบกัับเชคการ์์และราชิิ เมื่่�อประมาณ
32 ปีีที่่แ� ล้้วโดยผ่่านเพื่่อ� นของเราทั้้�งสองคน มาวัันนี้้�พวก
ท่่านไม่่ได้้เป็็นแค่่เพื่่อ� นแต่่เป็็นครอบครััวของเรา เชคการ์์
จะเป็็นคนแรกที่่�อยู่่�ตรงนั้้�นยามชีีวิิตมีีสุุขและทุุกข์์ ท่่าน
อยู่่�ที่่�นั่่�นในงานแต่่งงานลููกสาวของเรา โดยทำำ�หน้้าที่่�
สำำ�คััญในงาน ท่่านอยู่่�ที่่�นั่่�นในงานเผาศพแม่่ของซาร์์ลา
เชคการ์์ยัังแนะนำำ�เราให้้รู้้�จัักกัับโลกของโรตารีี ซึ่่�งได้้
กลายเป็็นส่่วนสำำ�คััญในชีีวิิตของเรา
เชคการ์์มีคุี ณ
ุ สมบััติพิิ เิ ศษ เป็็นคนมีีวิสัิ ยั ทััศน์์
ที่่�ไม่่มีีใครเสมอเหมืือน เป็็นแรงจููงใจที่่�ยิ่่�งใหญ่่ และเป็็น
คนมองโลกในแง่่ดีี มีีพลัังมาก มีีความกระตืือรืือร้้น ใจดีี
อย่่างเหลืือเชื่่�อ และรัับความรู้้�สึึกได้้ไว ท่่านเป็็นคนของ
ครอบครััวที่่�สมบููรณ์์แบบและเหนืือสิ่่�งอื่่�นใดเป็็นมนุุษย์์
มหััศจรรย์์

“

โครงการและแนวคิด
ของ เชคการ์ ยิง่ ใหญ่
กว่าชวี ติ แต่เพือ่ ให้

โรแทเรียน

รสู้ กึ สบายเหมือนอยบู้่ าน
ท่านมักจะทำ�อะไร
ที่เกินคาดเสมอ

ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน :
สโมสรของเมห์ตาได้สร้างห้องสุขา
ประมาณ 7,000 ห้องในหมูบ่ า้ น
ทีไ่ ม่มหี อ้ งนำ�ใ้ นบ้านทีน่ ่ที า่ นและ
เพอื่ นสมาชิก
(จากซ้าย) ปราเน อะกาวัล และ
แซนดีพ ชาห์ ช่วยสร้างหนงึ่ ห้อง/
เยีย่ มผู้ปว่ ยทีโ่ รงพยาบาลตา
ซึ่งก่อตัง้ โดยสโมสรโรตารี
กัลกัตตา-มหานะการ์/ รับมือ
อุทกภัยครัง้ ใหญ่ในรัฐอันดรา
ประเทศในปี 2013 (พ.ศ.2556)
โดยนำ�ชดุ อุปกรณ์ไปช่วย/
เล่นกีฬาคาร์รอม (carrom)
กับนักเรียนทีโ่ รงเรียน Paresh
Nath Vidyalaya ในเมือง
โกลกัตตา “พวกเขาชนะ
ผมเสมอ” เมห์ตากล่าว/ ราชิและ
เชคการ์ เมห์ตากับอานุ รัมไพล์
วิทวัล กำ�ลังเยีย่ มเด็กทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดหัวใจผ่านโครงการ
Saving Little Hearts/ กับอดีต
กรรมการบริหารโรตารีสากล
และทรัสตี อโศก มหาจัน
อดีตผูว้ า่ การภาค 3142
จันดรา เชคาร์ โคลวีคาร์ และ
สโมสรโรตารีธาเนฮิลส์ ประเทศ
อินเดีย สมาชิก Anindya
Dasgupta ในวันเปิดโครงการ
การเรียนรดู้ ว้ ยคอมพิวเตอร์
สำ�หรับนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสายตา

“

เชคการ์จะทำ�ให้โรตารีได้รับการ

ยกย่องไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในเรื่อง
การบำ�เพ็ญประโยชน์ ที่ทำ�อยู่
แต่ยังเป็นการนำ�ผู้คนจากทุกที่มา
รวมกัน
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ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน :
เชคการ์และราชิ เมห์ตา กับ
คาร์โล ราวิซซา ประธาน
โรตารีสากล ปี 1999-2000
(พ.ศ.2542-43) และ รสนา
ภรรยาของท่านทีก่ ารประชุม
อบรมผู้วา่ การภาครับ
เลอื กปี 1999 (พ.ศ.2542)/
สมาชิกเฉลิมฉลองครบรอบ
25 ปี ของสโมสรโรตารี
กัลกัตตา-มหานะการ์ ในเดือน
กรกฎาคม 2015 (พ.ศ.2558)/
ในปี 2016 (พ.ศ.2559) ผู้น�ำ
โรตารีจากทัว่ ประเทศอินเดีย
รวมทัง้ กัลยัน บาเนอร์จี
ประธานโรตารีสากลปี 2011-12

แนนซี่่� บาร์์บีี

ไบรน์์ สไตล์์ส

ในปีี 2010 (พ.ศ.2553) เพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่
กััลยััน บาเนอร์์จีี ที่่�ได้้รับั เลืือกเป็็นประธานโรตารีีในขณะ
นั้้� น เชคการ์์ ก ล่่ า วถึึงความใฝ่่ ฝัั น ของเขาในการเปิิ ด
โรงเรีียน 100 แห่่ง โรงพยาบาล 100 แห่่ง ศููนย์์ฝึกึ อบรม
เยาวชนหญิิง 100 แห่่ง และโรงพยาบาลตา 100 แห่่ง
ในอิินเดีีย เรากำำ�ลัังนั่่�งอยู่่�ในบ้้านของท่่านในโกลกััตตา
และขณะที่่�ฟััง ฉัันรู้้�เลยว่่าฉัันกำำ�ลัังพบคนที่่�มีีวิิสััยทััศน์์
กว้้างไกล
	ตั้้�งแต่่นั้้�นท่่านก็็ได้้สร้้างแรงบัันดาลใจอย่่าง
มากไปทั่่�วโลก การผ่่าตััดหััวใจเด็็ก ผ่่าตััดตา โปรแกรม
TEACH เพื่่อ� การรู้้ห� นัังสืือ และการลงนามในบัันทึึกความ
เข้้าใจระหว่่างรััฐบาล องค์์กรไม่่แสวงผลกำำ�ไร และมููลนิิธิิ
ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนเป็็นผลงานจากวิิสััยทััศน์์ของท่่าน
	ทุุกครั้้�งที่่�ท่่านพููด ท่่านจะจููงใจให้้เราทุุกคน
“ฝัันให้้ใหญ่่” เป็็นแรงบัันดาลใจให้้เราทำำ�ดีขึ้้ี �น อยู่่�ดีีขึ้้�น
คิิดดีขึ้้ี �น และทำำ�สิ่่�งใหญ่่ๆ ไม่่ทำำ�โครงการเล็็กอีีกต่่อไป
	ท่่านคิิดใหญ่่เมื่่อ� สิิบปีที่่ี แ� ล้้ว และฉัันเองอยาก
ได้้เข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของความฝัันของท่่านซึ่่ง� ตอนนี้้�ได้้
กลายเป็็นจริิงแล้้ว เชคการ์์เป็็นผู้้�นำำ�โรตารีีในอิินเดีียและ
เป็็นแรงบัันดาลใจให้้คนอื่่�น เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ในทางที่่�ดีีและยั่่�งยืืนทั่่�วโลก

	ผมพบกัับเชคการ์์ครั้้ง� แรก เมื่่อ� เราอยู่่�ในคณะ
กรรมการบริิหารของโรตารีีในปีี 2012-13 (พ.ศ.2555
- 2556) เรามีีความสััมพัันธ์์ที่่ดี� แี ต่่ไม่่ได้้สนิทกั
ิ นั เมื่่อ� เชค
การ์์ ได้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นประธานโรตารีีสากลปีี 202122 (พ.ศ.2564-65) ท่่านขอให้้แรนดี้้� ภรรยาของผมและ
ตััวผม เป็็นผู้้�ช่่วยของราชิิและของท่่าน ตั้้�งแต่่นั้้�นมาเรา
จึึงได้้พััฒนามิิตรภาพใกล้้ชิิดขึ้้�น
	สิ่่�งที่่�ผมได้้เรีียนรู้้แ� ละชื่่น� ชมในตััวเชคการ์์ คืือ
ท่่านเป็็นคนที่่�รัับฟัังคำำ�แนะนำำ� ท่่านตระหนัักดีีว่่าท่่าน
ไม่่ใช่่ผู้้�เชี่่�ยวชาญในทุุกเรื่่�อง ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อเข้้ารัับ
ตำำ�แหน่่งประธานโรตารีีนอมิินีี ท่่านก็็ได้้ทำำ�ความเข้้าใจ
และชื่่�นชมในความพยายามของโรตารีีที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด
สัันติิภาพมากขึ้้�น ท่่านได้้พููดคุุยกัับเจ้้าหน้้าที่่� โรแทเรีียน
และพัันธมิิตรด้้านสัันติิภาพของเรา เพื่่�อเรีียนรู้้�วิิธีีการที่่�
จะส่่งเสริิมความพยายามของเรา กัับสหประชาชาติิ
ศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี มวลมิิตรสัันติิภาพ และคนอื่่�นๆ
	ผมคงจะไม่่ให้้อภััยตััวเอง หากไม่่ได้้เอ่่ยถึึง
เรื่่�องที่่�เชคการ์์เป็็นคนมีีอารมณ์์ขัันที่่�สุุดยอด ซึ่่�งช่่วยให้้
ท่่านสามารถเชื่่�อมโยงกัับผู้้�คน และทำำ�ให้้พวกเขารู้้�สึึก
สบายใจ ท่่านเป็็นวิิทยากรที่่�เก่่ง สามารถทำำ�ให้้ทุุกคน
รู้้�สึึกได้้รัับการต้้อนรัับ ผมรู้้�ว่่าท่่านเสีียใจที่่�ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมการสััมมนาอบรมนายกรัับเลืือก ซึ่่�งท่่านควรจะ
ได้้พบกัับนายกสโมสรอย่่างเห็็นหน้้ากััน แต่่ความรู้้�สึึกนั่่�น
ก็็ได้้ส่่งผ่่านไปถึึงแม้้ว่่าจะจััดในรููปแบบเสมืือนจริิง

สโมสรโรตารีีเมย์์สวิิลล์์ นอร์์ทแคโรไลนา
ผู้้�ประสานงานมููลนิิธิิโรตารีีภููมิิภาค โซน 33
ปีี 2018-21 (พ.ศ.2561-64)

อนัันตนารายานััน

S. ‘Venky’ Venkatesh
สโมสรโรตารีีเชนไน มััมบาลััม อิินเดีีย
กรรมการบริิหารโรตารีีสากล ปีี 2021-23
(พ.ศ. 2564-66)
(พ.ศ.2554-2555) และ บิโนตา
(แถวหน้า) ภรรยาของท่าน
ร่วมจุดเทียนให้ค�ำ ปฏิญญาณทีจ่ ะ
ทำ�ให้เด็กหลายหมืน่ คนได้เข้าเรียน
ในโรงเรียนผ่านโครงการ Asha
Kiran (แสงแห่งความหวัง) โดย
จัดชัน้ เรียนสำ�หรับเด็กทีล่ าออกไป
แล้วหรือไม่เคยไปโรงเรียนเพือ่ ช่วย
ให้พวกเขาได้เรียนทันนักเรียนคน
อืน่ ๆ ในกลุม่ อายุคราวเดียวกัน/
เชคการ์และราชิ เมห์ตา ทำ�หน้าที่
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารโครงการ
End Polio Now/ เพลิดเพลิน
กับอาหาร pani puri อาหาร
ข้างทาง ยอดนิยมในอินเดีย
กับรองประธานมูลนิธโิ รตารี
คนปัจจุบนั ซังกู ยุน

ในหััวใจของเชคการ์์ สิ่่�งที่่�รัักมากที่่�สุุด คืือ
งานด้้านมนุุษยธรรม เป็็นดีีเอนเอเฉพาะของโรตารีี การ
สนทนากัับท่่านมัักจะต้้องอยู่่�จนดึึกดื่่�นเสมอ ผมใช้้เวลา
อยู่่�กัับท่่านหลายชั่่�วโมงในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา และ
นึึกไม่่ออกเลยว่่าท่่านกิินหรืือนอนตอนไหน ท่่านมีีพลััง
เหลืือล้้น มีีทักั ษะของคนที่่�สุดุ ยอดและมีีความคิิดที่่สร้
� า้ ง
แรงบัันดาลใจ ความกระตืือรืือร้้นของท่่านกระตุ้้�นผู้้�อื่่�น
ผมรู้้�สึึกดีีใจที่่�จะได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการ
บริิหารระหว่่างที่่�ท่่านเป็็นประธานโรตารีี

รััศมีี ซิิงห์์ และ
มาธุุลิิกา เจน

น้้องสาวของเชคการ์์
เชคการ์์ พี่่�ชายของเราเป็็นคนช่่างฝััน ซึ่่�ง
ความฝัันครั้้�งใหม่่ มัักจะใหญ่่และกล้้ากว่่าครั้้�งก่่อนเสมอ
ท่่านรัักในการบริิการชุุมชนที่่�สืืบทอดมาจากพ่่อแม่่ และ
การมองโลกในแง่่ดีี ความพิิถีีพิิถััน และการอุุทิิศตนเป็็น
เคล็็ดลัับสู่่�ความสำำ�เร็็จของท่่าน
	คำำ�ต อบที่่� ท่่ า นชอบพููดกัั บ เรา คืือ Main
hoon na ซึ่่�งแปลว่่า “อย่่ากัังวล พี่่�จะอยู่่�ที่่�นั่่�นกัับน้้อง”
ตลอดระยะเวลากว่่า 50 ปีีที่่�เราอยู่่�ด้้วยกััน ท่่านรัักษา
คำำ�พููดเสมอ

สโมสรโรตารีีแบร์์รีี-ฮููโรเนีีย ออนแทรีีโอ
ผู้้�ช่วย
่ ประธานโรตารีี

ริิตูู คีีเดีีย

ผู้้�ช่วย
่ โรตารีีของเชคการ์์
เชคการ์์มีหี ลัักการนำำ�ทางว่่า “การบริิการคืือ
ค่่าเช่่าที่่�ผมจ่่ายเพื่่�อเช่่าพื้้�นที่่�ที่่�ผมครอบครองบนโลกใบ
นี้้� และผมต้้องการที่่�จะเป็็นผู้้�เช่่าที่่�ดีี” ท่่านมองเห็็น
เป้้าหมายที่่�อาจดููเหมืือนเป็็นไปไม่่ได้้สำำ�หรัับคนอื่่น� ท่่าน
สามารถเปลี่่�ยนความฝัันของท่่านให้้กลายเป็็นจริิง ท่่าน
จะทำำ�ดีที่่ี สุ� ดุ เมื่่อ� ทำำ�งานกัับทีมี โดยหากลยุุทธ์แ์ ละกำำ�หนด
เวลาในการทำำ� เชคการ์์ทำำ�ได้้ดีีเพราะท่่านรัักในสิ่่�งที่่�ทำำ�
เป็็นนัักพููดที่่�ยอดเยี่่ย� มสามารถชัักชวนผู้้�อื่น่� ให้้เข้้าร่่วมทำำ�
กัับท่่าน ท่่านเป็็นนัักวางแผนชั้้�นยอดและเจาะลึึกลงไป
ถึึงระดัับรากหญ้้า เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าแผนปฏิิบััติิการของ
ท่่านจะประสบความสำำ�เร็็จ ท่่านจะร่่วมลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิง
ตลอดกระบวนการ
เชคการ์์เป็็นคนรัักษาคำำ�พููด ถ้้าท่่านบอกว่่า
จะทำำ�อะไรแล้้วท่่านก็็จะทำำ� ท่่านช่่วยเหลืือคนขััดสนและ
สอนพวกเขาให้้ช่่วยเหลืือคนอื่่�น ท่่านเป็็นผู้้�ฟัังที่่�อดทน
และเป็็นที่่�ปรึึกษาที่่�ดีี — ผมโชคดีีที่่�ได้้มีีประสบการณ์์
นั้้�นโดยตรง ท่่านได้้สอนผมถึึงวิิธีจัี ดส
ั รรเวลาทำำ�งานและ
ชีีวิิตส่่วนตััวให้้เหมาะสมอย่่างที่่�ท่่านทำำ� ท่่านใจดีีกัับคน
รอบข้้างมาก

กััมมาล สัังข์์วีี

สโมสรโรตารีีดัันแบด ประเทศอิินเดีีย
กรรมการบริิหารโรตารีีสากล
ปีี 2019-21 (พ.ศ. 2562-64)
	คนเรามัักคิิดอะไรที่่�เหมืือนคนอื่่�นจนไม่่กล้้า
ที่่� จ ะสำำ� รวจความเป็็ น ไปได้้ ข องความคิิ ดตัั ว เอง แต่่
สำำ�หรัับเชคการ์์ ในทางตรงกัันข้้าม ท่่านกลัับมีีความ
สามารถอย่่างประหลาด ในการเห็็นภาพบางสิ่่�งที่่�ยััง
ไม่่เกิิด เห็็นความเป็็นไปได้้ในขณะที่่�คนอื่่�นพบทางตััน
ท่่านจะคอยติิดตามถามสถานการณ์์ที่่�เป็็นอยู่่�
และคิิ ด อยู่่�ตลอดเวลาที่่� จ ะพัั ฒ นาความชำำ� นาญ สิ่่� ง
ผลิิตภััณฑ์์หรืือการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของโรตารีี เชคการ์์
เป็็ น คนที่่� มีี น วัั ต กรรมมากที่่� สุุ ดค นหนึ่่� ง ที่่� ผ มรู้้�จัั ก มีี
ทางออกให้้กัับทุุกปััญหา
	ท่่านมีีความสามารถมาก ในการเอาชนะ
อุุปสรรคด้้วยความแน่่วแน่่และความเพีียร จะไม่่ยอม
หลัับนอน จนกว่่าจะบรรลุุเป้้าหมายไม่่ว่า่ มัันจะยากเย็็น
แค่่ไหน สมาชิิกในทีีมของท่่านก็็ไม่่ได้้พัักผ่่อนเช่่นกััน
เชคการ์์เชื่่�อว่่าสมาชิิกแต่่ละคนได้้เดิินตามหลัักการสู่่�
ความเป็็นเลิิศ
	สำำ�หรัับท่่านแล้้ว ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างต้้องยิ่่�งใหญ่่
กว่่าชีีวิติ การคิิดใหญ่่ไม่่ใช่่เรื่่อ� งพิิเศษแต่่การคิิดใหญ่่และ
กล้้าที่่�จะทำำ�ต่่างหากที่่�เป็็น เชคการ์์เชื่่�อว่่าความฝัันไม่่ใช่่
สิ่่�งที่่�คุุณเห็็นในขณะหลัับ แต่่ความฝัันคืือสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คุุณ
ไม่่อาจหลัับได้้ ท่่านเชื่่�อว่่า “ความรัักและความเห็็นอก
เห็็นใจเป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้ ไม่่ใช่่ความหรููหรา มนุุษยชาติิ
อยู่่�ไม่่ได้้หากปราศจากความรัักและความเห็็นใจ” ท่่าน
ยัังเชื่่อ� อีีกว่่า หากคุุณไม่่สามารถทำำ�ให้้ครอบครััวของคุุณ
มีีความสุุข คุุณก็็ไม่่สามารถทำำ�ให้้คนอื่่�นมีีความสุุขได้้

อานัันท์์ สุุรีีกา

สโมสรโรตารีีกััลกััตตา-มหานะการ์์
	ผมรู้้�จักั เชคการ์์มาตั้้ง� แต่่ปีี 2001 (พ.ศ.2544)
และมีีโอกาสได้้ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดกั
ิ บท่
ั า่ นเมื่่อ� ครบรอบ
100 ปีีของโรตารีีในปีี 2005 (พ.ศ.2548) สิ่่�งที่่�ผมได้้
เรีียนรู้้�คืือ ท่่านมีีความมุ่่�งมั่่�นสููง ไม่่เคยปฏิิเสธอะไร มีี
ไหวพริิบและอารมณ์์ขันั ที่่�ยอดเยี่่ย� ม มัักทำำ�ให้้ผู้�ฟั้ งั พอใจ
เสมอยามที่่�ท่า่ นพููด และเหนืือสิ่่ง� อื่่น� ใดท่่านเป็็นคนดีีมาก
และเป็็นเพื่่อ� นที่่�ดีี ปรััชญาพื้้�นฐานในการทำำ�กิจิ กรรมของ
ท่่านคืือ มนุุษยชาติิคืือหน้้าที่่�ของท่่าน
ในปีี 2008 (พ.ศ. 2551) เชคการ์์ใฝ่่ฝัันที่่�จะ
ตั้้�งโรงพยาบาลตาอีีกแห่่งหนึ่่�งในโกลกััตตา โดยร่่วมมืือ
กัับสถาบัันประสาทตาชื่่อ� ว่่า L.V.Prasad Eye Institute
ซึ่่ง� เป็็นโรงพยาบาลรัักษาตาที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ แห่่งหนึ่่ง� ในประเทศ
ท่่านได้้ช่่วยหาทุุนและอุุทิิศเวลา ทรััพยากร และพลััง
เพื่่อ� ทำำ�ให้้โรงพยาบาลดำำ�รงอยู่่�ได้้ อย่่างยั่่ง� ยืืนด้้วยตนเอง
ท่่านมัักจะนำำ�หน้้าเสมอ เมื่่อ� ใดก็็ตามที่่�เกิิดภัยั พิิบัติั ขึ้้ิ น� ใน
ประเทศผมจะเห็็นท่่านอยู่่�ที่่นั่่� น� เมื่่อ� เกิิดอุทุ กภััยในกุุนตููร์์
และเบกููซาราย หรืือเกิิ ด แผ่่ น ดิิ น ไหวใกล้้ ช ายแดน
ปากีีสถานหรืือในเนปาล ท่่านก็็จะอยู่่�ที่่นั่่� น� และช่่วยเหลืือ
แบบบริิการเหนืือตนเอง
	ท่่านมัักจะมองหาวิิธีที่่ี จ� ะทำำ�สิ่่ง� ต่่างๆ ให้้มาก
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ขึ้้�นและสำำ�รวจด้้านใหม่่ๆ ในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์อยู่่�
เสมอ ไม่่ว่่าจะสร้้างห้้องน้ำำ�� หรืือสร้้างห้้องสมุุด ท่่านก็็ไม่่
หมดพลัังและวิิสััยทััศน์์

คีีชอร์์ กุุมาร์์ เชรููกุุมาลลีี

สโมสรโรตารีี วีีแซก อีีลิิท ประเทศอิินเดีีย
ผู้้�ว่่าการภาค 3020 ปีี 2009-10 (พ.ศ.2552-53)
	ครั้้�งแรกที่่�ผมพบกัับเชคการ์์ ท่่านบรรยายอยู่่�
ที่่� ส โมสรแห่่ ง หนึ่่� ง ในเมืืองโกลกัั ตต าในปีี 2008
(พ.ศ.2551) ผมรู้้�สึึกประทัับใจกัับคำำ�พููดของท่่านมากซึ่่ง�
เต็็มไปด้้วยความคิิดที่่�เปิิดเผยและห้้าวหาญ. ในปีี 2010
(พ.ศ.2553) ผมได้้เชิิญท่่านมาร่่วมการประชุุมใหญ่่ภาค
ของเรา ซึ่่� ง ได้้ ก ลายเป็็ น จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ของมิิ ต รภาพที่่�
แน่่นแฟ้้น ผมยัังมีีโอกาสได้้ร่่วมงานกัับท่่านในงานอื่่�นๆ
และกัับคณะกรรมการต่่างๆ และได้้เห็็นจรรยาบรรณใน
การทำำ� งานของท่่ า น พัั นธกิิ จ ของท่่ า นในโรตารีี คืือ
บริิการ บริิการ บริิการ
	ท่่านมีีความฝัันยิ่่ง� ใหญ่่ แต่่ก็เ็ ป็็นผู้้�ฟังั ที่่�ฉลาด
ช่่างสัังเกต ช่่างวิิเคราะห์์ และลงมืือทำำ�ตามแผนเพื่่�อให้้
บรรลุุเป้้าหมาย ท่่านเชื่่�อมั่่�นในโรตารีีและปฏิิบััติิตามใน
สิ่่�งที่่�ท่่านสอนคนอื่่�น ท่่านเคารพประชาธิิปไตยและ
พิิจารณาทุุกความคิิดเห็็นอย่่างรอบคอบในการตััดสินิ ใจ
ของกลุ่่�ม ซึ่่ง� เรื่่อ� งนี้้�ทำำ�ให้้ทุกุ คนที่่่��ทำำ�งานกัับท่า่ นพยายาม
ทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่� ท่่านสามารถชี้้�จุุดแข็็งของสมาชิิกใน
ทีีมได้้อย่่างแม่่นยำำ�และมอบความรัับผิดช
ิ อบในโรตารีีให้้
ตรงกัับสมาชิิกได้้อย่่างเหมาะสม บ่่อยครั้้�งในการประชุุม
ท่่านมัักจะทำำ�ลายบรรยากาศน่่าเบื่่อ� ด้้วยการเล่่ามุุขตลก
อย่่างมีีอารมณ์์ขััน
	ครั้้�งหนึ่่ง� เชคการ์์ต้อ้ งไปกล่่าวปราศรััย ในการ
ประชุุมที่่�เมืืองหนึ่่ง� โดยมีีเวลาเตรีียมตััวเพีียงไม่่กี่่�ชั่่ว� โมง
อดีีตพนัักงานคนหนึ่่ง� ของท่่าน อาศััยอยู่่�ในเมืืองที่่�จัดั งาน
และได้้เชิิญท่่านไปเยี่่�ยมที่่�บ้้านของเขา แม้้ว่่าในตาราง
เวลาเป็็นไปไม่่ได้้ที่่�ท่่านจะมีีเวลาให้้ แต่่ท่่านก็็เต็็มใจ
รัับปากซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า ท่่านให้้ความสำำ�คััญในการ
จรรโลงซึ่่�งความสััมพัันธ์์ ประกอบกัับท่่านมีีพลัังตลอด
เวลาอย่่างประหลาด มีีความสามารถทำำ�งานวัันละ 18
ชั่่�วโมง และแก้้ปัญ
ั หาได้้ทัันทีีกับทุ
ั ุกๆ ปััญหา

“

โรตารี

ทำ�ใหค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่
ของผมมกี ารพัฒนา
ในดา้ นส่วนตัว
อย่างมหาศาล

การได้เดินทาง
ไปทัว่ โลก

และพบกับผู้คนจาก
หลายประเทศ ทำ�ให้
พวกท่านมคี วามรู้

รจู้ กั ตนเอง

อ่อนนอ้ มถ่อมตน
และมี ความเห็นอก
เห็นใจ มากขึน้

อนิิรุุธา รอยเชาว์์ดููรีี

สโมสรโรตารีีกััลกััตตาเมกะซิิตี้้�
ผู้้�ว่่าการภาค 3291 ปีี 2007-08 (พ.ศ.2550-2551)

ชานด์์นิิ เมห์์ตา

เชคการ์์เป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มีีเสน่่ห์์ และมีีพลัังบวก
เสมอ เป็็ น นัั ก จููงใจและเป็็ น นัั ก คิิ ด นอกกรอบ ท่่ า น
ส่่งเสริิมมิิตรภาพ มีีความปรารถนาดีี และเข้้าถึึงได้้ง่่าย
ทััศนคติิที่่ไ� ม่่มีวัี นั ยอมแพ้้ของท่่าน เป็็นหนึ่่ง� ในคุุณสมบััติิ
ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดของท่่าน ท่่านเป็็นคนติิดดิิน ชอบอาหาร
เรีียบง่่ายในร้้านธรรมดาๆ และมัักจะไปทานอาหาร
อิินเดีียรสจััดที่่�ร้้านอาหารข้้างทาง
	ท่่านและราชิิเติิมเต็็มซึ่่ง� กัันและกััน ราชิิเป็็น
คนใจเย็็นและหนัักแน่่น ทำำ�ให้้เชคการ์์แข็็งแกร่่งและ
ได้้รัับตำำ�แหน่่งสููง

คุุณพ่่อมีีความปรารถนาอย่่างแรงกล้้าและ
ความกระตืือรืือร้้นมากในชีีวิิต ท่่านส่่งพลัังความอบอุ่่�น
และชนะใจผู้้�คนด้้วยอารมณ์์ขัันและความมีีน้ำำ��ใจ ท่่าน
ตระหนัักรู้้�ถึึงความไม่่เท่่าเทีียมกััน และความมุ่่�งมั่่�นของ
ท่่านในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ก็็เกิิดขึ้้�นจากความตั้้�งใจ
ของท่่านที่่�จะสร้้างความเป็็นธรรมและความมีีมิิตรภาพ
ในหมู่่�คน ท่่านจุุดประกายความกระตืือรืือร้้นให้้คนอื่่�น
ที่่�สำำ�คัญที่่
ั สุ� ดท่
ุ า่ นมีีความคิิดอิสิ ระ มีีจิติ ใจที่่�ไม่่ยอมแพ้้ให้้
กัับชีีวิิตและการลงมืือทำำ�

ลููกสาวของเชคการ์์กัับราชิิ

“

เชคการ์์

มีีความปรารถนา
อย่่างแรงกล้้า
และมีีความ
กระตืือรืือร้้นมาก
ในชีีวิิต
ท่่านส่่ง พลััง

ความอบอุ่่�น

และชนะใจผู้้�คน
ด้้วยอารมณ์์ขััน
และมีีน้ำำ��ใจ
ภาพก่อนหน้า
ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน:
ครอบครัวเมห์ตา: ลกู ๆ ของชานด์นิ และ
ชีราก; ราชิ และ เชคการ์; และลกู สะใภ้
กีตา้ พ่อแม่ของเมห์ตา คือ สุเมร์ จันด์ และ
วัลลับห์ เมห์ตา ราย
ทีโ่ ต๊ะทำ�งานของท่าน: “นี่คือที่ท่ผี มทำ�
ความฝันทัง้ หมดให้เป็นจริง” เมห์ตากล่าว
คนในชีวติ และในโรตารี เชคการ์และราชิ
เมห์ตา
รายล้อมไปด้วยลกู หลาน; (แถวหลัง)
ชีราก และ มาดูลิคา เจน, ราชิและเชคการ์
เมห์ตา และ รัศมีและเคเค ซิงห์ (แถวกลาง)
กีตาและชีราก เมห์ตา กับพ่อแม่ของเชค
การ์ และ (แถวหน้า) อิชติ าและโรสช์นิ เจน;
ชานด์นิ เมห์ตา ลกู สาวของเชคการ์; และ
เซจาล และ สัญจนา ซิงค์
อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์แห่งนี้สร้างโดย
บริษทั ของท่านคือ สกายไลน์ กรุป๊ ซึ่งใหญ่
ที่สดุ ในรัฐราชาสถาน
ลูกชายของชีรากและกีตา้ เมห์ตา ชื่อ เวียร์
“เขาเป็นหลานชายคนเดียวของเรา”
เมห์ตากล่าว “เป็นแสงตะวันในชีวติ ของเรา”
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สโมสรโรตารีีจัันดิิการ์์ ประเทศอิินเดีีย
ประธานโรตารีีสากล ปีี 1991-92 (พ.ศ.2534-35)

	ผมรู้้�จัักเชคการ์์ โดยผ่่านอดีีตผู้้�ว่่าการภาค
วิิเจ บัันดารีี ที่่�ได้้พููดถึึงเชคการ์์อย่่างสููงส่่ง บอกว่่าท่่านมีี
ศัั ก ยภาพที่่� จ ะเติิ บ โตในโรตารีี เพื่่� อ นของผม วิิ เ น
เนวาเทีีย สมาชิิกสโมสรโรตารีีกัลั กััตตาบอกผมว่่า ถ้้าผม
ไปที่่�อพาร์์ตเมนต์์ของเชคการ์์ ผมจะเห็็นห้้องเต็็มไปด้้วย
สิ่่� งของชุุดบรรเทาภัั ยพิิ บััติิ และทั้้� งเชคการ์์ และราชิิ
ภรรยาก็็จะยุ่่�งกัับการแพคกล่่อง ผมรู้้�ว่่าเชคการ์์เป็็น
โรแทเรีียนที่่�เน้้นการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์แบบลงมืือทำำ�
เมื่่อ� เกิิดสึึนามิิในวัันบอกซิ่่ง� เดย์์ (วัันแห่่งการ
ให้้และการรัับของขวััญ) ในปีี 2004 (พ.ศ.2547) สโมสร
ของเชคการ์์ได้้จััดชุดอุ
ุ ุปกรณ์์ยัังชีีพหลายร้้อยชุุด ให้้กัับ
ผู้้�คนบนเกาะอัันดามัันและนิิโคบาร์์ ซึ่่�งได้้รัับความเสีีย
หายมาก เชคการ์์เดิินทางหลายพัันไมล์์ไปกลัับระหว่่าง
หมููเกาะในอ่่าวเบงกอลหลายครั้้�ง เพื่่�อส่่งชุุดอุุปกรณ์์
ยัังชีีพและช่่วยจััดตั้้�งที่่�พัักพิิงให้้ผู้�้ประสบภััย และในปีี
2015 (พ.ศ.2558) ก็็ได้้จััดส่่งไปเนปาลหลัังจากเกิิด
แผ่่นดิินไหวครั้้�งใหญ่่ที่่�นั่่�น

ราชิิ เมห์์ตา

ภรรยาของเชคการ์์
เชคการ์์มีีจิิตวิิญญาณ และหััวใจที่่�ยิ่่�งใหญ่่
ท่่านไม่่ได้้เป็็นแค่่คนดีี แต่่ยังั เห็็นความดีีในตััวคนอื่่น� ด้้วย
ท่่านไม่่เคยลัังเลที่่�จะยกย่่องคนอื่่น� และให้้กำำ�ลังั ใจกัับคน
ที่่�ทำำ�ความดีีแม้้เพีียงเล็็กๆ น้้อยๆ ท่่านชอบทำำ�งานกัับ
ผู้้�คน เป็็นคนในทีีมมากเท่่าๆ กัับเป็็นผู้้�นำำ� ความสุุข พลััง
และความสามารถของท่่านเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสองเท่่า เมื่่�อ
ทำำ� งานร่่ ว มกัั บทีี ม ท่่ า นเป็็ น คนคิิ ดบ วกและมีี ค วาม
กระตืือรืือร้้นเป็็นพิิเศษ ฉัันไม่่เคยเห็็นท่่านคิิดในเรื่่�อง
ความล้้มเหลวเลย หากมีีอะไรเกิิดขึ้้น� ท่่านจะเข้้มแข็็งและ
ปราดเปรื่่อ� งมากเมื่่อ� มีีเหตุุการณ์์ที่่ท้� า้ ทาย ท่่านฝึึกตััวเอง
ให้้คิิดมองหาโอกาสในสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากและ
ยึึดมั่่�นในศรััทธาที่่�ว่่าเราจะต้้องชนะ

กััลยััน บาเนอร์์จีี

สโมสรโรตารีีวาปีี อิินเดีีย
ประธานโรตารีีสากล ปีี 2011-12 (พ.ศ.2554-2555)
	ผมพบกัับเชคการ์์ครั้้�งแรกเมื่่�อ 25 ปีีที่่�แล้้ว
เวลานั้้�นผมยัังเป็็นกรรมการบริิหารโรตารีีสากล ท่่าน
ประธานโรตารีี ส ากล เฮิิ ร์์ บ บราวน์์ ได้้ ข อให้้ ผ ม
เป็็นประธานจััดการประชุุมใหญ่่ภาคเอเชีียใต้้ ที่่�เมืือง
กาฐมาณฑุุ ประเทศเนปาลซึ่่ง� ตอนนั้้�นอยู่่�ในภาคเดีียวกัับ
โกลกััตตา ผู้้�ว่่าการภาคได้้แต่่งตั้้�งทีีมโรแทเรีียนคนหนุ่่�ม
คนสาวมาช่่วยผมจััดงาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งมีีชายหนุ่่�ม
คนหนึ่่� ง ที่่� ป ราดเปรื่่� อ ง เฉลีี ย วฉลาด และมัั ก พููดจา
เปิิ ด เผย ทำำ� ให้้ ผ มประทัั บ ใจมาก ท่่ า นเต็็ ม ไปด้้ ว ย
ความคิิด ความกระตืือรืือร้้น และนวััตกรรมใหม่่ๆ และ
เต็็มใจที่่�จะเรีียนรู้้�เสมอ นั่่�นเป็็นวิิธีที่่ี �ผมรู้้�จัักเชคการ์์เป็็น
ครั้้�งแรก
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หลัังจากประสบความสำำ�เร็็จในการจััดงานที่่�
เนปาล เชคการ์์กับผ
ั มยัังคงติิดต่อ่ กัันเรื่่อ� ยมา ผมติิดตาม
ผลงานของท่่านในโรตารีีด้้วยความสนใจ อย่่างแรกคืือ
ท่่านได้้รัับเลืือกเป็็นผู้้�ว่่าการภาค และจากนั้้�นสองสามปีี
ต่่อมาเป็็นกรรมการบริิหาร ผมรู้้�สึึกทึ่่ง� กัับความสามารถ
ของท่่านในการหาคนมาช่่วยทำำ�งานได้้อย่่างแข็็งขััน
ไม่่ว่า่ จะเป็็นงานอะไรที่่�ท่า่ นมอบหมาย ท่่านเป็็นคนร่่าเริิง
และเต็็มไปด้้วยความคิิดใหม่่ๆ
หลัังจากเกิิดสึึนามิิในวัันบ็็อกซิ่่�งเดย์์ ท่่านได้้
เดิินทางไปยัังหมู่่�เกาะอัันดามัันและนิิโคบาร์์ ซึ่่ง� แม้้จะอยู่่�
ในภาคของท่่ า นแต่่ ก็็ อ ยู่่�ห่่ า งออกไป 1,000 ไมล์์ ใ น
มหาสมุุทรอิินเดีีย และต่่อมาท่่านได้้คิิดค้้นชุุดอุุปกรณ์์
ยัังชีีพอัันน่่าทึ่่�งซึ่่�งมีีเต็็นท์์ เครื่่�องนอน อุุปกรณ์์อาบน้ำำ��
เทีียนไข เสื้้อ� ผ้้า และเครื่่อ� งมืือพื้้�นฐาน โรแทเรีียนจากทุุก
ภาคของอิินเดีียช่่วยกัันบริิจาคเงิิน และถ้้ามีีแผ่่นดิินไหว
ในเนปาลอย่่างที่่�มัักจะเกิิดบ่่อย หรืือเกิิดสึึนามิิในเมืือง
เชนไน หรืือพายุุไซโคลนในโอริิสสา หรืือภััยพิิบััติิในรััฐ
มหาราช ชุุ ดอุุ ป กรณ์์ ดัั ง กล่่ า วนี้้� จ ะมีี พ ร้้ อ มตลอด
24 ชั่่�วโมง เชคการ์์เองก็็จะไปอยู่่�ที่่�นั่่�นหลัังเกิิดเหตุุเล็็ก
น้้อย
องค์์ ก รเชลเตอร์์ บ อกซ์์ ซึ่่� ง อยู่่�ในสหราช
อาณาจัักร และก่่อตั้้�งโดยโรแทเรีียนเป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับ
สากลว่่า เป็็นองค์์กรให้้ความช่่วยเหลืือหลัังภััยพิิบััติิ
ทั่่�วโลก ประมาณปีี 2015 (พ.ศ.2558) คณะกรรมการ
โรตารีีได้้เชิิญเชคการ์์ประชุุมกัับองค์์กรเชลเตอร์์บอกซ์์
เพื่่อ� เจรจาข้้อตกลงระยะยาว ไม่่เพีียงแต่่ท่า่ นจะประสบ
ความสำำ� เร็็ จ ในเรื่่� อ งนี้้� ท่่ า นยัั ง ได้้ เ ป็็ น กรรมการของ
องค์์กรเชลเตอร์์บอกซ์์อีีกด้้วย
ในช่่วงหลายปีีที่่ผ่� า่ นมา ด้้วยความจริิงใจและ
ความมุ่่�งมั่่น� ชััดเจนที่่�มีต่ี อ่ โรตารีี เชคการ์์ได้้สร้า้ งความไว้้
วางใจและโน้้มน้้าวให้้เกิิดการอุุทิิศตนในหมู่่�โรแทเรีียน
แทบทุุกคนที่่�ท่า่ นได้้พบในทุุกที่่� ผมเฝ้้าดููด้้วยความชื่่น� ชม
เหมืือนท่่ า นเป็็ น นัั ก เป่่ า ปี่่� (pied piper) ในโรตารีี
และไม่่แปลกใจเมื่่อ� ท่่านรัับมอบหมายงานที่่�จะทำำ�ให้้ชาว
อิินเดีียรู้้�หนัังสืือทุุกคน ไม่่มีีใครมั่่�นใจหรอกว่่าเรื่่�องนี้้�จะ
ทำำ�ได้้ อิินเดีียมีีประชากร 1.3 พัันล้้านคน ประมาณหนึ่่�ง
ในสี่่�ยัังไม่่มีีการศึึกษา เชคการ์์ได้้ติิดต่่อประสานงานกัับ
รััฐบาลอิินเดีียและร่่วมมืือกัับองค์์กรเอ็็นจีีโอที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทำำ�ให้้โรตารีีได้้รัับการยอมรัับในเรื่่�องความจริิงจัังและ
จริิงใจ
ภารกิิจการทำำ�ให้้คนรู้้ห� นัังสืือนี้้�เป็็นงานใหญ่่
พอๆ กัับการทำำ�ให้้อินิ เดีียปลอดโรคโปลิิโอ และบััดนี้้เ� มื่่อ�
เชคการ์์ เ ป็็ น ผู้้�นำำ� โรตารีี ผมมั่่� น ใจว่่ า งานนี้้� จ ะสำำ� เร็็ จ
และเชคการ์์จะทำำ�ให้้โรตารีีได้้รัับการยกย่่องไปทั่่�วโลก
ไม่่เพีียงแต่่ในเรื่่�องการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่�ทำ�ำ อยู่่�แต่่ยััง
เป็็นการนำำ�ผู้้�คนจากทุุกที่่�มารวมกััน

ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

Our District
กองบรรณาธิิการ
บรรณาธิิการบริิหาร
อน.วาณิิช โยธาวุุธ

บรรณาธิิการผู้้�ช่่วย
อน.จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร

บรรณาธิิการผู้้�ช่่วย

(สโมสรโรตารีีแม่่สาย)

(สโมสรโรตารีีล้้านนา)

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์ (สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์)
รทร.เดีียร์์ราห์์ พิิบููลย์์วััฒนวงษ์์ (สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง )
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
(สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ)
อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์ (สโมสรโรตารีีแพร่่)
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อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร
สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่
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นายกเมธััสสิินีี หอมทรััพย์์ สโมสรโรตารีี E-Club 3340 ภาค 3340

นย. เมธัั สสิิ นีี หอมทรัั พ ย์์
ทำำ�หน้้าที่่�นายกสโมสรในปีี
ที่่�ผ่่านมาและในปีีปััจจุุบััน
กล่่ า วว่่ า ตนเองทำำ�ธุุ ร กิิ จ
ด้้านเสื้้�อผ้้าและโรงงานทำำ�
ขนมนานาชนิิดอยู่่�ที่่�จัังหวััด
จัั น ทบุุ รีี มีี บุุ ต รสาวสอง
คน ซึ่่�งคนโตได้้เป็็นเยาวชน
แลกเปลี่่�ยน ไปประเทศสหรััฐอเมริิกาเมื่่�อสามปีีที่่�ผ่่านมา เมื่่�อตอบรัับเป็็นนายกสโมสรโรตารีีก็็ได้้เตรีียม
ความพร้้อมในการทำำ�หน้้าที่่�โดยปฏิิญานไว้้กับตั
ั วั เองว่่าจะทำำ�หน้้าที่่�ให้้เต็็มความสามารถ และทำำ�งานอย่่าง
มีีความสุุขด้้วยมิิตรภาพตามแนวทางของโรตารีี โดยช่่วงที่่�เป็็นนายกรัับเลืือกได้้ศึึกษาหาความรู้้�จากการ
ประชุุมต่่างๆ ที่่�ทางภาคได้้จััดเเละจากโลกออนไลน์์ เมื่่�อพร้้อมแล้้วจึึงเปิิดโอกาสให้้ตััวเอง และเปิิดประตูู
สู่่�โอกาสเเก่่เพื่่�อนๆ เพื่่�อมาเป็็นสมาชิิกใหม่่ที่่�จะมาร่่วมงานที่่�มีีอุุดมการณ์์เดีียวกััน
	ก่่อนรัับตำ�ำ แหน่่งนายกสโมสร ได้้เชิิญสมาชิิกมุ่่�งหวัังที่่�มีีศัักยภาพเข้้ามาเป็็นโรแทเรีียน โดยชํํา
ระค่่าสมาชิิกเสร็็จสิ้้น� ในวัันเริ่่ม� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�วันั แรกคืือวัันที่่� 1 กรกฎาคมถืือได้้ว่า่ เป็็นพลัังขัับเคลื่่อ� นวงล้้อ
โรตารีีที่่�ดีีมาก นย. เมธััสสิินีีได้้ตระหนัักถึึงการสร้้างความเข้้มเเข็็งในสโมสร ด้้วยการส่่งเสริิมให้้สมาชิิก
ใหม่่และสมาชิิกเก่่าทํํางานร่่วมกัันอย่่างราบรื่่�นและมีีความสุุข จึึงเน้้นกิิจกรรมภายในสโมสร การประชุุม
สโมสรในเเต่่ละครั้้�งจะสนุุกเเละน่่าสนใจทํําให้้สมาชิิกอยากเข้้ามาร่่วมประชุุม หนึ่่�งในกิิจกรรมนั้้�นคืือ
โครงการ Fit & Firm เป็็นที่่�มาของคํําพููดที่่�ว่่า “ถ้้าเราสุุขภาพไม่่ดีี เเล้้วเราจะไปช่่วยคนอื่่�นได้้อย่่างไร”
เป็็นกิิจกรรมที่่�สร้้างความสััมพัันธ์์ในสโมสรที่่�ดีีมาก ได้้จััดเเข่่งขัันออกกํําลัังกาย วััดเเคลอรี่่� ซึ่่�งประสบ
ความสํําเร็็จมาก เพราะคนที่่�ชนะการเเข่่งขัันทั้้�งสองลํําดัับมีีการเปลี่่�ยนเเปลงอย่่างเห็็นได้้ชััด สามารถลด
น้ำำ��หนัักได้้ 9 กิิโลกรััม นัับเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่�ดีแี ละเห็็นผลที่่�ชัดั เจน ส่่งผลต่่อการทํํากิิจกรรมอื่่น� ๆ ตามมา เกิิด
ความรััก ความสามััคคีี เป็็นนํ้้�าหนึ่่ง� ใจเดีียวกััน ในวัันที่่�ประกาศผลผู้้�ชนะ ตนเองได้้เห็็นเเววตาที่่�มีคี วามสุุข
จากมวลสมาชิิกทุุกคน เสีียงหััวเราะและรอยยิ้้�มเป็็นผลสรุุปของกิิจกรรมเล็็กๆ ภายในสโมสรของเรา ซึ่่�ง
เป็็นการเปลี่่�ยนเเปลงที่่�เกิิดขึ้้�นจากตััวเองเเละสมาชิิกในสโมสรที่่�เปลี่่�ยนไปสู่่�ชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นจริิงๆ
ในปีีที่่�ผ่่านมาสโมสรโรตารีี E-Club 3340 ได้้เพิ่่�มสมาชิิกสุุทธิิจํํานวน 19 คน คิิดเป็็น
90 เปอร์์เซ็็นต์์ ได้้รับั รางวััลจากภาค 3340 เเละอีีกหนึ่่ง� รางวััลใน Rotary Showcase เมื่่อ� สโมสรมีีสมาชิิก
ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจํํานวนมากทํําให้้สโมสรเข้้มแข็็ง ได้้มีีการจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องโรตารีี
มากขึ้้�น โดยได้้รัับความร่่วมมืือร่่วมใจจากวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในภาคมาให้้ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์ เเละ
ทีีมกรรมการของสโมสร ที่่�ทุกุ ท่่านตั้้ง� ใจทํําให้้งานสํําเร็็จลุุล่ว่ งผ่่านไปได้้ด้ว้ ยดีี จนมีีเสีียงเรีียกร้้องให้้จัดอี
ั กี
ในปีีถััดไป
นย. เมธััสสินีิ กี ล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า “หนึ่่ง� ในโครงการที่่�ดิฉัิ นั ประทัับใจคืือ โครงการเติิมความรู้้�สู่่�เด็็ก
ก่่อนปฐมวััยเเละเด็็กปฐมวััยทั้้�งในเเละนอกห้้องเรีียน เน้้นกิิจกรรมตามเเนวทางการเจริิญเติิบโตของเด็็ก
การเรีียนรู้้�หนัังสืือ เปิิดรัับบริิจาคหนัังสืือเเละเสื้้�อผ้้าเด็็ก เป็็นการทํําในรููปเเบบ Hands on เปิิดโอกาส
ให้้ทุุกคนได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมนี้้� สร้้างความประทัับใจ ทํําให้้เราได้้ประจัักษ์์ได้้ว่่า กิิจกรรมที่่�
ทํําขึ้้�นในหลายโรงเรีียนนั้้�น สร้้างความสุุขอิ่่�มเอมใจเพีียงใด ดีีใจที่่�ได้้เห็็นเเววตาเปี่่�ยมไปด้้วยความสุุขของ
น้้องๆ ดีีใจที่่�ได้้เห็็นน้้องๆ ชอบกัับสิ่่�งที่่�เรามอบให้้ เเละทํําให้้ได้้มีีโอกาสเปลี่่�ยนเเปลงชีีวิตน้
ิ ้องๆ ให้้ดีีขึ้้�น
เเละหวัังว่่าจะเป็็นโครงการที่่�จะดํําเนิินต่่อไปในภารกิิจของนายกทุุกสมััยของสโมสร”

นย.เมธััสสินีิ ี กล่่าวถึึงความภููมิิใจ ที่่�ได้้ทํํางานมาทํําหน้้าที่่� นายกสโมสรโรตารีีในปีี
Rotary Opens Opportunities “เมื่่�อมองย้้อนกลัับไปพบว่่ามีีเเต่่ความอิ่่�มเอม
ใจ ที่่�ตัวั เราเองกล้้าที่่�จะเปลี่่ย� นเเปลงพร้้อมที่่�จะยอมรัับเเละนํําพาสโมสรให้้เติิบโต
ไปอีีกก้้าวหนึ่่�ง สมาชิิกในสโมสร มีีความสุุขสนุุกสนาน ร่่วมใจกัันทํํางาน มีีความ
ภููมิิใจที่่�ได้้มาทํํางานให้้องค์์กรเเห่่งความดีีนี้้� ปีีที่่ผ่� า่ นมาเป็็นปีีหนึ่่ง� ที่่�ถืือว่่าโรตารีีได้้
เปลี่่�ยนชีีวิิตด้้วยจิิตบริิการจริิงๆ”
อดีีตนายก ดร. ธนณััฏฐ์์ แจ้้งสามสีี สโมสรโรตารีียานนาวา ภาค 3350
อน.ดร. ธนณัั ฏฐ์์ แจ้้ ง สามสีี เ ป็็ น นายกสโมสร
โรตารีีปีี 2563-2564 มีีอาชีีพเป็็นนัักกฎหมาย
ปััจจุุบันั เป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย และอาจารย์์พิเิ ศษ
สอนวิิชากฎหมายในระดัับอุุดมศึึกษา และเป็็น
คณะอนุุกรรมการป้้องกัันและปราบปราม การ
ทุุจริิต (ป.ป.ท.) ดร. ธนณััฏฐ์์กล่่าวว่่า ตนเองมา
รัับตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�สโมสร ในช่่วงที่่�ตอนนั้้�นเพิ่่�งผ่่าน
การเกิิดโรคระบาดโคโรน่่าไวรััสหรืือโควิิด-19
ทุุกภาคส่่วนได้้รัับผลกระทบทุุกด้้าน

กิิจกรรมในชุุมชน เช่่น โครงการปัันสุุขเพื่่อ� ชุุมชนด้้วยการแจกอาหารฟรีีทุกุ ชุุมชน
ในพื้้�นที่่�เขตยานนาวา ร่่วมบููรณะเรืือโบราณยานนาวา สร้้างอาชีีพพััฒนาเศรษฐกิิจ
ให้้ชุมุ ชน การให้้ความรู้้ด้� ว้ ยการบรรยายการวางแผนชีีวิติ ด้้วยการทำำ�พินัิ ยั กรรมให้้
กัับผู้้�สููงอายุุและสโมสรโรตารีีที่่ส� นใจสามารถใช้้งานได้้ทันั ทีี โครงการมอบที่่�ดินิ ให้้
เป็็นทางเข้้า-ออกโรงพยาบาลไทรน้้อย และอีีกหลายๆ โครงการ
นอกจากทำำ�กิิจกรรมในภาค 3350 ทางสโมสรฯ ได้้ทำำ�กิิจกรรมกัับ
ต่่างภาคโดยร่่วมกัับนายกสโมสรร่่วมรุ่่�นในภาค 3330, 3340, 3360 เช่่น โครงการ
มอบสัังฆทานเครื่่อ� งมืือแพทย์์ที่่วั� ดร้
ั อ้ งหลอด จัังหวััดเชีียงราย โครงการพาน้้องไป
จุ่่�มน้ำำ�� (เด็็กพิิการทางสายตาและพิิการซ้ำำ��ซ้้อน) จัังหวััดชลบุุรีี โครงการสัันติิภาพ
ด้้วยการแบ่่งปัันให้้กับค
ั นไทยพลััดถิ่่น� ที่่�จังั หวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์ โครงการก่่อสร้้าง
ถนนโรตารีียานนาวา ที่่�โรงเรีียนราษฎร์์ประชานุุเคราะห์์ 35 จัังหวััดพัังงา
ในส่่วนของการทำำ�งานให้้กับั ภาค 3350 ดร. ธนณััฏฐ์ไ์ ด้้รับั หน้้าที่่�เป็็น
ประธานจำำ�หน่่ายเสื้้�องานเดิินวิ่่�งเพื่่�อขจััดโปลิิโอ ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�จำำ�หน่่ายได้้มากที่่�สุุด
กว่่าทุุกปีีที่่�ผ่่านมา เกิิดจากมิิตรภาพและความร่่วมมืือของนายกสโมสรร่่วมรุ่่�นที่่�
ได้้สนัับสนุุนกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� และกิิจกรรมอื่่�นๆ อย่่างเข้้มแข็็ง
	ดร. ธนณััฏฐ์์กล่่าวว่่าในปีี 2563-2564 สโมสรโรตารีียานนาวาได้้ทำำ�
กิิจกรรมบรรลุุเป้้าหมาย 18 ข้้อ จากเป้้าหมายทั้้�งหมด 25 ข้้อ รวมทั้้�งหมดมากกว่่า
50 กิิจกรรม ได้้รัับรางวััล Citation จากประธานโรตารีีสากลที่่�ผ่่านเกณฑ์์ 15 ข้้อ
โดยตนเองได้้ทำำ�งานด้้วยใจ ลงมืือทำำ�จริิง ในปีีที่่ผ่� า่ นมามีีความประทัับใจที่่�สมาชิิก
ให้้ความร่่วมมืือและสร้้างแรงบัันดาลใจให้้สมาชิิกในสโมสรโรตารีียานนาวาร่่วม
มืือร่่วมใจไปในทิิศทางเดีียวกััน สร้้างแรงบัันดาลใจให้้สมาชิิกเป็็นผู้้ล� งมืือทำำ�อย่่าง
แท้้จริิง รวมทั้้�งได้้สร้า้ งมิิตรภาพที่่�ดีรี ะหว่่างเพื่่อ� นนายกฯ ด้้วยกััน เกิิดภาพลัักษณ์์
การทำำ�งานของโรตารีี ทุุกครั้้�งที่่�ทำำ�กิจิ กรรม ทำำ�ให้้คนทั่่�วไปรู้้�จักั โรตารีีเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ�
สโมสรโรตารีียานนาวาได้้ส่ง่ ภาพประกวด People of Action ของภาค 3350 ได้้
รัับรางวััลสามสโมสรแรกที่่�มีคี ะแนนเท่่ากััน เมื่่�อภาค 3350 ได้้ส่่งภาพ People
of Action ดัังกล่่าวนี้้�ไปประกวดที่่� Region 12 (Zone 10 B ) ได้้รับั รางวััลอัันดัับ
สามในการคััดเลืือกจาก 171 ภาพ จาก 10 ประเทศ เป็็นภาพประวััติิศาสตร์์และ
เป็็นภาพที่่�เผยแพร่่เป็็นภาพลัักษณ์์โรตารีีทั่่�วโลก
	ดร. ธนณััฏฐ์์กล่่าวทิ้้�งท้้ายว่่าในทุุกๆ วัันของปีีโรตารีีที่่�ตนเองได้้ทำำ�
หน้้าที่่�นายกสโมสรฯ ได้้ทำำ�งานให้้กัับชุมุ ชนทั้้�งในและต่่างพื้้�นที่่� เผยแพร่่ให้้ชุมุ ชน
ได้้รู้้�จัักองค์์กรโรตารีี เห็็นภาพการลงมืือทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่อชุุมชน
ทำำ�ให้้เกิิดภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อโรตารีีด้้วยการทำำ�งานที่่�ตนเองตั้้�งปฎิิภาณไว้้แต่่ต้้นปีี
ว่่า “นายกฯ ต้้องทำำ�งานและลงมืือทำำ�จริิง” ซึ่่�งในการประชุุมครั้้�งสุุดท้้ายที่่�ได้้ทำำ�
หน้้าที่่�นายกสโมสร สมาชิิกสโมสรโรตารีียานนาวาได้้มอบโล่่นายกดีีเด่่นให้้กัับ
ตนเองด้้วย นัับได้้ว่่าปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นปีีที่่�ตนเองได้้เปลี่่�ยนชีีวิิตด้้วยจิิตบริิการหรืือ
Serve To Change Lives นั่่�นเอง

เมื่่อ� รัับหน้้าที่่�นายกสโมสรจึึงมีีความตั้้ง� ใจและได้้กำำ�หนดทิิศทางในการ
เป็็นผู้้�นำำ�ของตััวเองด้้วยการบริิการเหนืือตนว่่า “นายกฯ ต้้องทำำ�งานและลงมืือ
ทำำ�จริิง” เมื่่�อตั้้�งใจและได้้แนวทางแล้้ว จึึงมาวางแผนว่่าจะทำำ�อย่่างไรให้้เป็็นไป อดีีตนายกนิิตยา จัันทร์์อิินทร์์ สโมสรโรตารีีมณีีกาญจน์์ ภาค 3330
อน. นิิ ต ยา จัั น ทร์์ อิิ น ทร์์ เป็็ น คู่่�ครองของ
ตามสิ่่�งที่่�โรตารีีสากลกำำ�หนด 7 Areas of Focus สอดคล้้องกัับคติิพจน์์แห่่งปีี
อผภ. เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์ ผู้้�ว่่าการภาคเพิ่่�ง
“โรตารีี เปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส” ดัังนั้้�น ตั้้�งแต่่วัันแรก 1 กรกฎาคม 2563 ได้้
ผ่่านพ้้นของภาค 3330 ในปีีที่่�ผ่่านมาเราจะเห็็น
จััดประชุุมประจำำ�สััปดาห์์ครั้้�งแรกด้้วยการรณรงค์์ให้้สมาชิิกสโมสรเข้้าร่่วมเกืือบ
อน. นิิตยาได้้ทำำ�หน้้าที่่�คู่่�ครองของผู้้�ว่า่ การภาคและ
ร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ มีีเพื่่อ� นนายกสโมสรรุ่่�นเดีียวกัันมาร่่วมประชุุมมากกว่่า 20 สโมสร
โรแทเรีียนอย่่างเข้้มแข็็ง โดย อน. นิิตยากล่่าวว่่าคง
ได้้สร้า้ งมิิตรภาพในสโมสรและต่่างสโมสร และเมื่่อ� ถึึงวัันสถาปนาคณะกรรมการ
เป็็นครั้้�งเดีียวในชีีวิิตของโรแทเรีียนที่่�ได้้มีีโอกาส
บริิหารสโมสรมีีเพื่่�อนนายกมากกว่่า 50 สโมสร ผู้้�นำำ�ภาค มิิตรโรแทเรีียนมาร่่วม
ยืืนเคีียงข้้างผู้้�นำำ�ภาค 3330 โรตารีีสากล ในการ
งานเป็็นจำำ�นวนมาก
เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กรบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ เพื่่�อ
ในการทำำ�กิิจกรรมของสโมสรโรตารีียานนาวา ดร. ธนณััฏฐ์์กล่่าวว่่า
สร้้างสิ่่�งดีีๆ ให้้กัับโลกใบนี้้� เป็็นประสบการณ์์ที่่�ดีี
ได้้รับค
ั วามร่่วมมืือร่่วมใจจากสมาชิิกสโมสรเป็็นอย่่างมาก รวมถึึงผู้้�นำำ�ชุมุ ชนที่่�เรา
ที่่�สุุดและประทัับใจที่่�สุุด เป็็นปีีที่่�สามารถเรีียกได้้
ไปทำำ�กิิจกรรม เริ่่�มจากผู้้�อำำ�นวยการเขตและเจ้้าหน้้าที่่�เขตยานนาวา วััด โรงเรีียน
ผู้้�สููงอายุุยานนาวา หน่่วยงานเอกชน จิิตอาสา และพื้้�นที่่�ต่่างสโมสรด้้วยการทำำ� ว่่า Serve to Change Lives ปีีหนึ่่�งเลยทีีเดีียว
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อน. นิิ ต ยาเริ่่� ม เข้้ า สู่่�
วงการโรตารีี ด้้ วยการ
ทำำ�หน้้าที่่�โรตารีีแอนน์์ หรืือ
คู่่�ครองของ รทร. เฉลิิมฉััตร
จัันทร์์อิินทร์์ สโมสรโรตารีี
กาญจนบุุ รีี ตั้้� ง แต่่ ปีี 2543
และเริ่่�มเป็็นสมาชิิกของ
สโมสรโรตารีีมณีีกาญจน์์ ซึ่่�ง
เป็็นสโมสรสุุภาพสตรีีล้้วน
ในปีี 2554 รัับหน้้าที่่�นายก
สโมสรในปีี 2560-2561
เมื่่�อได้้รัับโอกาสในการเป็็น
คู่่�ครองของผู้้�นำำ�ภาคในยุุค
มีีการระบาดของโรคโคโร
น่่าไวรััส (โควิิด-19) จึึงได้้
มีีการวางแผนการทำำ�งาน
และปรัับแผนบ่่อยครั้้�งตาม
สถานการณ์์ โดยที่่� จ ะต้้ อ ง
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อย่่างต่่อเนื่่อ� งต่่อสโมสรโรตารีีในภาคจำำ�นวน 101 สโมสร ในการทำำ�งานจึึงต้้องวางเป้้าหมาย
ว่่า “เป้้าหมายเป็็นหลััก อุุปสรรคไม่่มีี”
อน. นิิตยากล่่าวถึึงจุุดเริ่่�มต้้นของการทำำ�หน้้าที่่�คู่่�ครองของผู้้�นำำ�ภาคด้้วยการไปอบรมที่่�ต่่าง
ประเทศ เริ่่�มจากการอบรมผู้้�ว่่าการภาคนอมิินีีที่่�ประเทศอิินโดนีีเซีีย การอบรมผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกและ
คู่่�ครองที่่�ประเทศฟิิลิปิิ นิ ส์์ และอบรม International Assembly ที่่�เมืืองซานดิิเอโก้้ ประเทศสหรััฐอเมริิกา
เป็็นระยะเวลา 1 สััปดาห์์ โรตารีีสากลได้้จัดั โปรแกรมการฝึึกอบรมผู้้�นำำ�ภาคอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ได้้พบกัับ
ประธานโรตารีีสากลและผู้้�ที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ภาคต่่างๆ ทั่่�วโลก เป็็นการเตรีียมความพร้้อมของผู้้�นำำ�ภาคอย่่าง
ยอดเยี่่�ยม ในส่่วนของคู่่�ครองของผู้้�นำำ�ภาคนั้้�น ตนเองได้้เข้้าห้้องอบรมสำำ�หรัับคู่่�ครองของผู้้�นำำ�ภาคที่่�เรีียก
ว่่า Partner ให้้ได้้รับค
ั วามรู้้เ� ต็็มหลัักสููตรเช่่นเดีียวกัับผู้้�ว่า่ การภาค เพีียงแต่่แยกห้้องฝึึกอบรม เนื้้�อหาอาจ
ต่่างกัันตามบทบาท ทำำ�ให้้ได้้ทราบหลัักการและบทบาทของคู่่�ครองของผู้้�นำำ�ภาคในการเป็็น ผู้้�สนับสนุ
ั นุ
พััฒนาเสริิมทัักษะความรู้้� ได้้แลกเปลี่่�ยน สร้้างทััศนคติิที่่�ดีี และเข้้าใจหลัักการขององค์์กรโรตารีี หลััก
การพััฒนาภาวะผู้้�นำำ� เสริิมสร้้างทัักษะความสามารถ และเพิ่่�มศัักยภาพของผู้้�นำำ�ในองค์์กรเพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมายของโรตารีี รวมทั้้�งพััฒนาภาพลัักษณ์์สโมสรให้้เข้้มแข็็งต่่อสาธารณชนต่่อไป
เมื่่�อผู้้�ว่่าการภาคเฉลิิมฉััตรได้้ปฏิิบััติิภารกิิจตามแผนงาน อน. นิิตยาก็็ได้้เริ่่�มปฏิิบััติิหน้้าที่่�
คู่่�ครองของผู้้�ว่า่ การภาคตามบทบาทหน้้าที่่� อีีกทั้้�งตนเองเป็็นโรแทเรีียนและผู้้�นำำ�สโมสรมาก่่อนจึึงสามารถ
ทำำ�งานได้้อย่่างเข้้าใจในภารกิิจโดยเฉพาะการเยี่่ย� มสโมสรโรตารีีอย่่างเป็็นทางการของผู้้�ว่า่ การภาค จำำ�นวน
101 สโมสร ได้้มีีส่่วนร่่วมกัันผลัักดััน ส่่งเสริิม สนัับสนุุนการทำำ�หน้้าที่่�ของนายกสโมสรและสมาชิิกให้้มุ่่�ง
สู่่�เป้้าหมายตามแผนที่่�วางไว้้ “ท่่านผู้้�ว่่าการภาคเฉลิิมฉััตรได้้มอบหมายให้้ดิิฉัันช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ด้้านการประชาสััมพัันธ์์และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของภาคและของสโมสร เพื่่�อให้้งานด้้านนี้้�มีีประสิิทธิิผล
และสร้้างการรัับรู้้�สู่่�ระดัับสาธารณะมากขึ้้น� ทุุกสโมสรต่่างให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี และดิิฉันั ก็็มั่่น� ใจว่่า
ผลสำำ�เร็็จของงานด้้านนี้้�ได้้แสดงให้้ท่่านเห็็นทั้้�งนี้้�สื่่�อออนไลน์์ โดยเฉพาะ Facebook ของภาค 3330 ที่่�มีี
ยอดสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 150% กิิจกรรมของภาค 3330 ได้้ถููกเผยแพร่่ สร้้างการรัับรู้้� ออกไปสู่่�สาธารณะ
อย่่างวงกว้้างในหนึ่่�งปีี จำำ�นวนมากกว่่า 1,500 เรื่่�อง ซึ่่�งการเผยแพร่่ได้้ส่่งไปยัังโรตารีีทั้้�งสี่่�ภาคของไทย
และส่่งไปไกลให้้คู่่�มิติ รในต่่างประเทศ”
นอกจากนี้้� อน. นิิตยาได้้ทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยประสานงาน ติิดตามงานที่่�ผู้�ว่้ ่าการภาคมีีนโยบาย
หรืือมอบหมายให้้สโมสรโรตารีีดำำ�เนิินการ เพื่่�อแบ่่งเบาภาระงานของผู้้�ว่่าการภาค อีีกทั้้�งในกลุ่่�มไลน์์ของ
นายกสโมสรปีี 2563-2564 อน. นิิตยาได้้รัับหน้้าที่่� “ชาร์์ทพลัังสุุข ปลุุกพลัังบวก” ให้้กัับนายกฯ จำำ�นวน
101 สโมสร โดยส่่งในรููปภาพกิิจกรรม คลิิปวิิดีโี อ โปสเตอร์์ คำำ�ชื่น่� ชมในทุุกกิิจกรรมทุุกวัันโดยไม่่มีวัี นั หยุุด
เป็็นการ กระตุ้้�นพลัังให้้นายกสโมสรนำำ�พาสมาชิิกไปร่่วมทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ปีีบริิหาร
จนถึึงวัันสิ้้�นสุุด 30 มิิถุุนายน 2564 ซึ่่�งมีีสโมสรที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจจนวัันท้้ายสุุดของปีีบริิหาร ซึ่่�งเป็็นความ
ภาคภููมิิใจร่่วมกััน รุ่่�นนี้้�จึึงมีีการตั้้�งฉายาว่่ารุ่่�นทะลุุมิิติิ
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564

อน. นิิตยากล่่าวสรุุปว่่าการได้้ทำำ�หน้้าที่่�ในบทบาทของคู่่�ครองของ
ผู้้�ว่่าการภาค ตามที่่�โรตารีีสากลคาดหวัังและกำำ�หนดตามที่่�ได้้เข้้ารัับการอบรม
International Assembly ผู้้�ว่า่ การภาคและตนเองได้้กำำ�หนดบทบาทของคู่่�ครอง
ผู้้�ว่่าการภาคอย่่างชััดเจน เพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�งานของโรแทเรีียนในภาคให้้บรรลุุ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ ตลอดระยะเวลาหนึ่่�งปีีที่่�โรตารีีได้้เปิิดแนวทาง สร้้างโอกาส ใน
การทำำ�หน้้าที่่�คู่่�ครองของผู้้�ว่า่ การภาค ได้้รับค
ั วามร่่วมมืือที่่�ดีมี ากจากนายกสโมสร
และสมาชิิกทุุกสโมสร “ดิิฉันั ขอถืือโอกาสนี้้� ขอบพระคุุณทุุกท่่านที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
ให้้ความรััก ความปรารถนาดีีเสมอมา จนทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จของภาค 3330 ใน
มิิติิต่่างๆ ที่่�ผู้้�ว่่าการภาคได้้นำำ�เสนอผลงานสู่่�สาธารณชนไปแล้้ว”
อดีีตนายกชุุติิมา เกิิดเดโช สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ ภาค 3360
อน. ชุุติิมา เกิิดเดโช เป็็นโรตารีีแอนน์์หรืือคู่่�ครอง
ของ อผภ. สมชาย เกิิดเดโช ผู้้�ว่่าการภาคเพิ่่�ง
ผ่่านพ้้นของภาค 3360 ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมาเราจะเห็็น
อน. ชุุติิมามีีบทบาทในการทำำ�หน้้าที่่�คู่่�ครองของ
ผู้้�ว่่ า การภาคอย่่ า งเข้้ ม แข็็ ง อน. ชุุ ติิ ม ากล่่ า วว่่ า
ตนเองเข้้ามาเป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่เมื่่�อ
ปีี พ.ศ. 2548 ซึ่่� ง เป็็ น ปีี แรกที่่� ส โมสรแห่่ ง นี้้� รัั บ
สมาชิิกสุุภาพสตรีี และรัับตำำ�แหน่่ง=นายกสโมสร
โรตารีีเชีียงใหม่่ในปีี 2557-2558 ด้้วย สโมสร

ระบบซููมออนไลน์์ การเดิินทางด้้วยระยะทางทั่่�วภาคเหนืือที่่�ต้อ้ งขึ้้น� เขา โดยเฉพาะ
ช่่วงหน้้าฝนทำำ�ให้้ผ่่านประสบการณ์์ที่่�หลากหลาย การได้้ไปพบปะกัับสมาชิิก
โรตารีีทุุกสโมสรเป็็นเวลาที่่�มีีค่่าที่่�ผู้้�ว่่าการภาคและตนเองต้้องเตรีียมการในทุุกๆ
ด้้าน เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ทั้้�งการชี้้�แจงเป้้าหมายของโรตารีีสากล แนวทาง
การดำำ�เนิินกิิจกรรมของภาค การพบปะสร้้างมิิตรภาพกัับโรแทเรีียนทุุกสโมสร
การให้้กำำ�ลัังใจ การรัับฟัังปััญหาและแก้้ไขปััญหา และร่่วมทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์กัับหลายๆ สโมสร เพราะหลายสโมสรจะจััดกิิจกรรมพิิเศษในวัันที่่�
ผู้้�ว่่าการภาคเยี่่�ยมสโมสร อาทิิ การสถาปนาและประดัับเข็็มรัับสมาชิิกใหม่่
การบริิจาคให้้กับมูู
ั ลนิิธิโิ รตารีี การทำำ�กิจิ กรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์กับชุ
ั มุ ชน เช่่น การ
หยอดวััคซีีนโปลิิโอ มอบอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือแพทย์์ มอบรถเข็็น รวมถึึงการจััดงาน
วัันครอบครััวโรตารีี จึึงขอโอกาสนี้้�ขอบคุุณมายัังโรแทเรีียนและคู่่�ครองทุุกท่่านที่่�
ต้้อนรัับอย่่างอบอุ่่�น ในบทบาทของคู่่�ครองผู้้�ว่่าการภาคจึึงได้้ทำำ�งานเคีียงคู่่�ไปกัับ
ผู้้�ว่า่ การภาคโดยเฉพาะการให้้กำำ�ลังั ใจกัับผู้้�ว่า่ การภาค รวมไปถึึงคู่่�ครองของสมาชิิก
โรตารีีท่่านอื่่�นๆ ในสโมสรที่่�เราไปเยี่่�ยมด้้วย เพื่่�อให้้เกิิดความรัักความสามััคคีีที่่�
จะสร้้างพลัังใจในการทำำ�กิิจกรรมดีีเพื่่�อผู้้�อื่่�นและเพื่่�อชุุมชน ตนเองให้้ความสำำ�คััญ
กัับสถาบัันครอบครััว จะเห็็นว่่าสโมสรไหนที่่�มีีโรตารีีแอนน์์และสุุภาพบุุรุุษโรตารีี
มาร่่วมด้้วยช่่วยกััน สโมสรนั้้�นจะเป็็นสโมสรที่่�เข้้มแข็็ง
อน. ชุุติิมากล่่าวถึึงความประทัับใจที่่�จะขอกล่่าวถึึงคืือวัันที่่�ไปเยี่่�ยม
สโมสรโรตารีีสอง จัังหวััดแพร่่ ทางสโมสรฯ ได้้จัดั งานเซอร์์ไพรส์์วันั เกิิดให้้เมื่่อ� วัันที่่�
22 ตุุลาคม 2563 “สมาชิิกสโมสรโรตารีีสองได้้พาดิิฉัันไปยัังโครงการชลประทาน
แม่่ยม อ. สอง จ. แพร่่ ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�ที่่�ดิฉัิ ันเกิิด ตอนที่่�คุุณพ่่อคุุณแม่่ไปทำำ�งาน
เป็็นวิิศวกรที่่�โครงการนี้้�เมื่่�อปีี 2509 ดิิฉัันไม่่ได้้ไปสถานที่่�นี้้�มานานหลายปีีแล้้ว จึึง
รู้้�สึึกประทัับใจเป็็นอย่่างมาก เป็็นงานวัันเกิิดที่่�มีีคุุณค่่าต่่อจิิตใจจริิงๆ”
แม้้ว่่าจะเดิินทางไปยัังที่่�ต่่างๆ และทำำ�กิิจกรรมมากมาย อน. ชุุติิมา
กล่่าวว่่าไม่่เคยเจ็็บป่่วยเลย รู้้�สึึกว่่าตนเองแข็็งแรงขึ้้�น เป็็นเพราะสุุขภาพใจที่่�ดีี
จากการได้้รัับพลัังบวกและมิิตรภาพจากโรแทเรีียนจึึงทำำ�ให้้สุุขภาพกายดีีไปด้้วย
จากประสบการณ์์ในรอบหนึ่่�งปีีของการทำำ�หน้้าที่่�นี้้� อน. ชุุติิมา กล่่าวว่่าตนเองได้้
ปรัับเปลี่่ย� น “Mindset” หรืือทััศนคติิในการรัับรู้ใ้� นเรื่่อ� งต่่างๆ มากขึ้้น� จากสิ่่ง� ที่่�ได้้
พบและสััมผััส ได้้เห็็นการทำำ�งานเพื่่อ� ผู้้�อื่น่� โดยไม่่หวัังผลตอบแทน ซึ่่ง� สิ่่ง� ที่่�ตนเองได้้
รัับคืือความอิ่่�มเอมใจที่่�มาเติิมเป็็นพลัังบวกให้้กัับตนเองและผู้้�คนรอบข้้าง ทำำ�ให้้
รู้้�สึึกว่่าตนเองเป็็นคนมีีคุณ
ุ ค่่า ได้้ยกระดัับจิติ ใจให้้สููงขึ้้น� พร้้อมที่่�จะทำำ�งานในระดัับ
ต่่อๆ ไป

บทส่่งท้้าย: จากการสััมภาษณ์์โรแทเรีียนทั้้�งสี่่ท่� า่ นจะเห็็นว่่า
ในปีีที่ผ่่� า่ นมาทุุกท่่านได้้รับั การ “เปิิดแนวทางสร้้างโอกาส” ในบทบาท
ของนายกสโมสรโรตารีีและคู่่�ครองของผู้้�ว่่าการภาค ได้้ปฏิิบัติั ิภารกิิจ
ในการ “บริิการเหนืือตนเอง” ตามแนวทางของโรตารีี ซึ่่�งถืือได้้ว่่า
โรตารีีเชีียงใหม่่เป็็นสโมสรใหญ่่และเก่่าแก่่ตั้้�งมาเป็็นสโมสรโรตารีีลำำ�ดัับสามของ “โรตารีีเปลี่่ย� นชีวิี ติ ด้้วยจิิตบริิการ” หรืือ “Serve to Change Lives”
ประเทศไทย มีีสมาชิิกจำำ�นวนมากในทุุกช่่วงวััย จึึงทำำ�ให้้มีีการบริิหารจััดการ อัันเป็็นคติิพจน์์ของประธานโรตารีีสากลในปีีโรตารีี 2564-2565 นั่่�นเอง
และกิิจกรรมที่่�หลากหลาย เป็็นการทำำ�งานที่่�ท้้าทายในการประสานงานกัับ
โรแทเรีียนภายในและต่่างสโมสร การเป็็นนายกสโมสรโรตารีีนัับเป็็นความ
ประทัั บใจที่่� ได้้ บริิการผู้้�อื่่�นเหนืือตนเอง จวบจนได้้ มีีโอกาสทำำ�หน้้ าที่่� คู่่�ครอง
ของผู้้�ว่่าการภาค ทำำ�ให้้ได้้ทำำ�งานในระดัับที่่�สููงขึ้้�นโดยเป็็นผู้้�ทำำ�งานในส่่วนของ
การสนัับสนุุนงานของผู้้�ว่่าการภาคให้้บรรลุุเป้้าหมาย
	กิิจกรรมสำำ�คััญที่่�จะไม่่กล่่าวถึึงไม่่ได้้คืือ การเยี่่�ยมสโมสรอย่่างเป็็น
ทางการของผู้้�ว่า่ การภาค ในภาค 3360 มีีทั้้ง� หมดจำำ�นวน 69 สโมสร ได้้เยี่่ย� มสโมสร
โรตารีี ใ นประเทศไทยครบทุุ ก สโมสร ยกเว้้ น สโมสรโรตารีี เ วีี ย งจัั น ทน์์
สปป.ลาว ที่่�อยู่่�ต่่างประเทศ ในยุุคโรคระบาดโควิิด-19 ทำำ�ให้้ต้้องประชุุมผ่่าน
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บรรณาธิิการ ภาค 3330 โรตารีีสากล

ผวภ.ไพกิิจ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์
ปีี 2564-65

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์

สวััสดีีมวลมิิตรโรแทเรีียน
สวััสดีีค่ะ่  ท่่านโรแทเรีียนทุุกๆ ท่่าน หากมีีพรที่่�วิเิ ศษ
ที่่�พวกเราขอได้้ ก็อ็ ยากขอให้้ชาวโลกปลอดภััย โรค COVID-19
ลดลง และหายไปจากโลกนี้้� แต่่เราก็็ต้้องใช้้กำำ�ลัังใจ ความ
อดทน สู้้�ต่่อไป เมื่่�อไรจะจบก็็ยัังไม่่มีีใครทราบได้้
มิิ ต รโรแทเรีี ย นคะ หากความตั้้� ง ใจสานต่่ อ
อุุ ด มการณ์์ ยัั ง ไม่่ ม อดหมดไป  พวกเรายัั ง คงมุ่่�งบำำ� เพ็็ ญ
ประโยชน์์ต่อ่ มวลมนุุษยชาติิต่อ่ ไป อะไรที่่�ช่ว่ ยได้้ก็ช่็ ว่ ยกัันต่่อ
ไปเรื่่อ� ยๆ ทั้้�งสนัับสนุุนบุุคลากรทางการแพทย์์ให้้มีสุี ขุ ภาพจิิต
และสุุขภาพกายที่่�แข็็งแรง ร่่วมสนัับสนุุนอาหาร ตลอดจน
เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ในทางการแพทย์์
นี่่�แหละการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่มิ� ติ รโรแทเรีียนช่่วย
กัันมาตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ในปีี 2019 จนถึึงปััจจุุบันั และในอนาคต จิิตใจ
ที่่�ดีย่ี อ่ มทำำ�ให้้เกิิดแต่่สิ่่ง� ที่่�ดีๆี  ดิิฉันั และทีีมงานขอให้้ครอบครััว
ทุุกๆ ท่่านปลอดภััย จากโรค COVID-19 และขอให้้ทุกุ ๆ ท่่าน
มีีสุุขภาพกาย สุุขภาพใจที่่�ดีี มีีสติิต่่อสู้้�กัับวิิกฤติิครั้้�งนี้้�ไปได้้
ด้้วยกัันค่่ะ
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การทำำ�หน้้าที่่�ผู้�ว่้ ่าการภาค 3330 และแผนงานที่่�มีีในปีีนี้้�
การเข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ว่่าการภาค 3330 ในปีี โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต
ด้้วยจิิตบริิการ นี้้�ถืือเป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่�ง ในปีีนี้้�โลกเรายัังคงเผชิิญภััย
คุุกคามจากโรคระบาด COVID-19 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเทศไทยได้้เผชิิญ
การระบาดอย่่างหนัักหน่่วงยิ่่ง� กว่่าปีีที่่แ� ล้้ว การระบาดระลอก 2 เริ่่ม� ขึ้้น� ตั้้ง� แต่่
ปลายปีีที่่แ� ล้้วจนถึงึ ปััจจุุบันั ที่่�สถานการณ์์ก็ยั็ งั ไม่่ดีขึ้ี น้� โดยงานสััมมนาอบรม
นายกรัับเลืือกร่่วม 4 ภาคหรืือ Multi district-PETS ต้้องยกเลิิกและให้้
แต่่ ล ะภาคแยกกัั น ไปจัั ดกัั น เอง หลัั ง จากนั้้� น งาน District Training
Assembly ก็็ต้้องถููกยกเลิิกไป หลายภาคตััดสิินใจจััดงานในระบบ online
ทดแทน
สำำ�หรับั ภาค 3330 นั้้�นได้้ทำำ�การเลื่่อ� นการจััดงาน PETS และ DTA
ไปประมาณปลายเดืือนกัันยายนแต่่สถานการณ์์ก็็ไม่่ดีีขึ้้�น สุุดท้้ายทางภาค
จึึงตััดสิินใจจััดการอบรมแบบ online ขึ้้�นทดแทน อย่่างไรก็็ตามการจััดงาน
อบรมแบบ online ของทางภาคได้้เปลี่่�ยนวิิธีีการนำำ�เสนอใหม่่ แทนที่่�จะจััด
เป็็น Virtual PETS and DTA ภาค 3330 ได้้เปลี่่�ยนเป็็นการอบรมผ่่าน            
Line Call ในชื่่�อว่่าห้้องเรีียนโรตารีี โดยจััดทั้้�งหมด 12 ครั้้�ง 12 หััวข้้อใน  

วัันพุุธและวัันเสาร์์ เวลา 19.00 – 20.00 น. ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับจาก
สมาชิิกเป็็นอย่่างดีี มีผู้ี ้�เข้้าร่่วมอบรมแต่่ละครั้้�งไม่่ต่ำำ��กว่่า 150 คน เมื่่�อ
จบโปรแกรมห้้องเรีียนโรตารีี ทางภาคได้้จััดอบรม DTA ผ่่านระบบ
Zoom ในวัันเสาร์์อีีก 3 ครั้้�ง โดยเปิิดให้้โรแทเรีียนทุุกคนเข้้าร่่วมฟััง
การอบรมได้้โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นนายกฯหรืือกรรมการสโมสรแต่่
อย่่างใด
สำำ�หรัับแผนงานที่่�มีีในปีีนี้้� ทางภาคมีีแผนที่่�จะสนัับสนุุนให้้
สโมสรทำำ�โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ โดยใช้้ทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิิ
โรตารีี หรืือที่่�รู้้�จัักในชื่่�อทุุนสนัับสนุุนระดัับโลก (District grant) และ  
ทุุนสนัับสนุุนระดัับภาค (Global grant) โดยตั้้�ง เป้้าที่่�จะใช้้ DDF ที่่�มีี
อยู่่�ให้้หมดภายใน 3 ปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับระเบีียบใหม่่ของมููลนิิธิิ
โรตารีี นอกจากนี้้�ทางภาคมีีแผนที่่�จะจััดงาน Rotary Day of Service
ในวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2564 โดยจะให้้สโมสรในภาคทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ร่่วมกัับชุุมชน พร้้อมกัับใส่่เสื้้�อ End Polio ที่่�ทางภาค
จำำ�หน่่ายให้้กัับสมาชิิก โดยรายได้้หลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายจะบริิจาคเข้้า
กองทุุนโปลิิโอพลััสของมููลนิิธิิโรตารีี
ในส่่วนของสมาชิิกภาพ ทางภาคมีีแผนที่่�มุ่่�งเน้้นในการรัักษา

สมาชิิกเดิิมไว้้ ส่่วนการเพิ่่�มสมาชิิกและการก่่อตั้้�งสโมสรใหม่่ให้้เป็็นไป
ตามสถานการณ์์ขณะนั้้�นจะอำำ�นวย โดยภาค 3330 จะเน้้นไปที่่�          
การจััดการในส่่วนของโรทาแรคท์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งของปรัับโครงสร้้าง
ในระดัับสโมสรและระดัับภาคเพื่่�อเตรีียมสโมสร Rotaract ให้้พร้้อม
โดยทางภาคจะเน้้นการเพิ่่�มของสโมสรโรทาแรคท์์ในชุุมชน เพราะทาง
ภาคเล็็งเห็็นแล้้วว่่า โรทาแรคท์์คือื อนาคตของโรตารีี ในด้้านภาพลัักษณ์์
นั้้�น ทางภาคได้้เน้้นเรื่่อ� งการสื่่อ� สารทั้้�งภายในและภายนอก โดยเน้้นให้้
ตััวโรตารีีและพัันธกิิจขององค์์กรให้้เป็็นที่่�รู้�จั้ ักแก่่บุุคคลภายนอกมาก
ขึ้้�นผ่่านการใช้้ Brand Center ของทางโรตารีีสากล
เนื่่�องจากผลกระทบจากโรค COVID-19 ผู้้�ว่่าการภาคจะใช้้
วิิธีผี สมผสานทั้้�งแบบ in-person และ online ในการเยี่่ย� มสโมสรอย่่าง
เป็็นทางการ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการของสโมสรนั้้�นๆ ส่่วนการ
จััดการอบรมหรืือสััมมนาจะมีีการพิิจารณาเป็็นระยะๆ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
สถานการณ์์ ใ นช่่ ว งนั้้� น ๆ แต่่ ค าดว่่ า อาจจะได้้ เริ่่� ม จัั ดสัั ม มนาแบบ          
in-person ได้้ในราวปลายปีีนี้้ ห
� ากการจััดการโรคระบาดประสบความ
สำำ�เร็็จ กิิจกรรมต่่างๆ ของโรตารีีน่่าจะได้้เริ่่�มทำำ�ในราวปลายปีีนี้้�ถึึง      
ต้้นปีีหน้้า

D.3330

Club President
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นย.ศุุลีีพร มานะจิิตต์์
สโมสรโรตารีีพราวด์์นคร ภาค 3330
ปริิญญาตรีี : พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (การเงิิน) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาโท : MBA , Babson College , MA, USA
ปััจจุุบััน : กรรมการผู้้�จััดการ หจก.วอลล์์ประกอบกิิจ & บริิษััท ประกอบกิิจ ไอซ์์ จำำ�กััด
	สโมสรโรตารีีพราวด์์นครเริ่่�มก่่อตั้้�งเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2019 เป็็นสโมสรน้้องใหม่่ที่่�
มีีอายุุย่่างเข้้าปีีที่่� 2 เท่่านั้้�น แต่่มีีพลัังและความมุ่่�งมั่่�นเกิิน 100% ที่่�อยากทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
บริิการชุุมชนเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคมให้้ผ่่านพ้้นจากความยากลำำ�บาก
การได้้รัับตำำ�แหน่่งนายกสโมสรในปีีนี้้�จึึงถืือเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทาย เนื่่�องจากการระบาดของ
COVID-19 ทำำ�ให้้ปััญหาชััดเจนและกระจายอยู่่�ทั่่�วทุุกพื้้�นที่่� เราต้้องปรัับรููปแบบการทำำ�งานใหม่่ให้้
คล่่องตััว และทำำ�งานให้้รวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น
	นัับตั้้ง� แต่่รับตำ
ั ำ�แหน่่งในเดืือนกรกฎาคม 2021 พวกเราประชุุมกัันอย่่างต่่อเนื่่อ� งผ่่านระบบ
Online เร่่งทำำ�กิิจกรรมหารายได้้ เพื่่�อสามารถนำำ�เงิินมาช่่วยเหลืือในสิ่่�งจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนของสัังคม
เป้้าหมายหลัักในปีีนี้้�ของสโมสรโรตารีีพราวด์์นครจะเน้้นในเรื่่�องการป้้องกัันและรัักษา
โรค ซึ่่�งเป็็น 1 ใน 7 เรื่่�องที่่�เน้้นความสำำ�คััญของโรตารีี โดยแบ่่งออกเป็็น 3 กิิจกรรมหลัักดัังนี้้�
1. กิิจกรรมโครงการ “ช่่วยหมอ ต่่อชีีวิิต” เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 เป็็นกิิจกรรม
ที่่�ทางสโมสรจะช่่วยสนัับสนุนุ เครื่่อ� งมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์จำำ�เป็็นอื่่น� ๆ เพื่่อ� ให้้ทางโรงพยาบาลต่่างๆ
สามารถมีีความพร้้อมในการต่่อสู้้�กัับ COVID-19 ได้้ทัันท่่วงทีี ล่่าสุุดเราจััดหารายได้้ได้้จำำ�นวนหนึ่่�ง
และได้้นำำ�รายได้้ไปช่่วยภาคส่่วนต่่างๆ ดัังนี้้�
• มอบเครื่่�องทำำ�ออกซิิเจน Highflow ให้้กัับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีีธรรมราช
• มอบเครื่่�อง Oximeter และปรอทวััดไข้้ จำำ�นวน 200 ชุุด ให้้กัับสาธารณสุุขจัังหวััด
เพื่่�อนำำ�ไปทำำ� “กล่่องรอดตาย” ให้้กัับผู้้�ป่่วยทั้้�งจัังหวััดนครศรีีธรรมราชที่่�ไม่่มีีเตีียงและต้้องทำำ�
Home Isolation
• มอบที่่�นอนหมอนผ้้าปูู จำำ�นวน 100 ชุุด โครงการ “ช่่วยหมอ ต่่อชีีวิิต” ให้้กัับ
โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลหััวไทรและโรงพยาบาลนบพิิตำำ� เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
2. กิิจกรรมตู้้�ปันั สุุข ให้้กับั ผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งที่่�เข้้ารัับการทำำ�คีโี ม ณ ห้้องเคมีีบำำ�บััด โรงพยาบาล
มหาราช จ.นครศรีีธรรมราช
3. กิิจกรรมน้ำำ��ดื่่�มสะอาด โรงเรีียนสตรีีปากพนััง จ.นครศรีีธรรมราช กิิจกรรมที่่�สโมสร
โรตารีีพราวด์์นครได้้รัับความร่่วมมืือ ร่่วมแรงจากสมาชิิกสโมสร และผู้้�สนัับสนุุนจากสโมสรพี่่�เลี้้�ยง
	สโมสรพราวด์์นครในวัันนี้้�ถึึงแม้้จะเป็็นสโมสรที่่�มีีผู้้�หญิิงล้้วน แต่่เราก็็ทุ่่�มเททำำ�งานอย่่าง
เต็็มที่่� เพื่่อ� อยากทำำ�หน้้าที่่�ของโรแทเรีียนให้้ดีสุี ดุ เพื่่อ� ช่่วยเปลี่่ย� นแปลงชีีวิติ เปลี่่ย� นแปลงสัังคมที่่�เรา
อาศััยอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม ดัังคติิพจน์์ของปีีนี้้�ที่่�ว่่า “Serve to Change Lives”

D.3340
บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

ผวภ.ผศ.ดร.จารีีศรีี กุุลศิิริิปััญโญ
ปีี 2564-65

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

สวััสดีีค่่ะ มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
เริ่่�มต้้นสู่่�ปีี “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ”
อาจจะเป็็นปีีที่่�ยากต่่อการทำำ�กิิจกรรมสำำ�คััญใหญ่่ๆ อีีกปีี
เพราะเรายัังคงอยู่่�กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส       
ระลอก 3 ที่่�หนัักหนาสาหััสกว่่า 2 ครั้้�งแรกยิ่่�งนััก แต่่เราก็็คง
ต้้องหาวิิธีีอยู่่�กัับมัันต่่อไปด้้วยการปรัับตััว ปรัับวิิถีีชีีวิิตให้้มีี
การป้้องกัันตนเองมากยิ่่�งขึ้้�น
ในปีีนี้้� ทุุกสโมสรในภาค 3340 และคงจะรวมถึึง
ทุุกสโมสรทั่่�วประเทศ ทั่่�วโลก ต่่างก็็คงมีีการจััดพิิธีีสถาปนา
ในรููปแบบใหม่่ที่่�น่่าจะแตกต่่างจากเดิิมอย่่างมาก หลาย
สโมสรจััดพิิธีีสถาปนาบน online และหลายสโมสรที่่�เคยจััด
พิิธีสถ
ี าปนาร่่วมกัันหลายสโมสรในครั้้ง� เดีียว ก็็ต้อ้ งมาจััดแบบ
แยกเฉพาะภายในสโมสร พร้้อมกัับงดการเชิิญแขกพิิเศษเพื่่�อ
เป็็นการจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานให้้ไม่่เกิิน 50 ตามที่่�รััฐ
กำำ�หนด 
อย่่างไรก็็ดี สิ่่
ี ง� ที่่�เห็็นได้้ชัดหลั
ั งั การสถาปนา คืือการ
เริ่่ม� ทำำ�กิจิ กรรมช่่วยเหลืือสัังคมแทบจััดทันั ทีีในหลายๆ สโมสร
ด้้วยการออกช่่วยเหลืือด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาด
ของไวรััส ไม่่ว่า่ จะเป็็นการแจกอาหาร เครื่่อ� งดื่่ม� แก่่ประชาชน
การมอบสิ่่ง� ของอำำ�นวยความสะดวกแก่่โรงพยาบาลสนามใน
พื้้�นที่่� การมอบเครื่่อ� งมืือแพทย์์ที่่จำ� ำ�เป็็นเร่่งด่่วน และอื่่น� ๆ อีีก
มากมาย นั่่�นแสดงให้้เห็็นว่่า โรแทเรีียนทุุกสโมสรต่่างก็็มีีจิิต
บริิการ มีีจิิตอาสา ที่่�ต้้องการจะช่่วยเหลืือสัังคมของเราอย่่าง
เต็็มที่่�อยู่่�แล้้ว โดยมิิได้้ห่่วงเรื่่�องความยากลำำ�บากที่่�จะเข้้าไป
ทำำ�กิิจกรรมในบางพื้้�นที่่�เลยแม้้แต่่น้้อย
สุุดท้้ายนี้้� ขอแสดงความยิินดีีกัับคณะกรรมการ
บริิหารสโมสรโรตารีี ปีี “โรตารีี เปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ”
ทุุกท่่าน ทุุกสโมสร ที่่�ได้้เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�นำำ�พาสโมสรบรรลุุ
เป้้าหมายในปีีนี้้� แม้้จะมีีความยากลำำ�บาก แต่่เชื่่อ� ว่่าทุุกสโมสร
จะประสบความสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ค่่ะ
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ปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�ท้้าทายความสามารถของโรแทเรีียนเป็็นอย่่างมาก      
การทำำ�งานต้้องปรัับเปลี่่�ยนไปตามสถานการณ์์เพื่่�อให้้เกิิดความเหมาะสม
การทำำ�งานในปีี 2564-65 จึึงมีีแนวทางเป็็น 3 ลัักษณะ
ลัักษณะที่่� 1 งานตามแผนในแต่่ละปีีตามที่่�โรตารีีสากลและภาค
กำำ�หนด โดยปรัับรููปแบบให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์เพื่่�อให้้งานเดิินหน้้าไป
ตามกำำ�หนดระยะเวลาที่่�เหมาะสม
ลัักษณะที่่� 2 คืือ การทำำ�งานตามนโยบาย
ตามนโนบายของผู้้�ว่า่ การภาค การร่่วมกัันป้้องกัันการระบาดของ
COVID-19 ด้้วยการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่� ป้้องกัันการแพร่่กระจายโรคตาม
มาตรฐาน การช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรคและ  
การช่่วยสนัับสนุุนบุุคลากรทางการแพทย์์ด่่านหน้้า
การขอความร่่วมมืือให้้ทุุกเขต ทำำ�กิิจกรรมในชุุมชนที่่�เน้้นการ     
ส่่ งเสริิ มเด็็ กผู้้�หญิิงและสตรีี และทุุ กสโมสรช่่ วยกัั นรณรงค์์ โปลิิ โอและ            
มีีกิิจกรรมในวัันโปลิิโอ และในวัันโรตารีี (Rotary day)
ตามนโยบายของประธานโรตารีีสากล ที่่�เน้้นการเพิ่่�มสมาชิิกใหม่่
ด้้วยวิิธีีการ Each One, Bring One สมาชิิกที่่�เพิ่่�มมีีความหลากหลาย            
เท่่าเทีียมและอยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่างมีีความสุุข (Diversity Equity and Inclusion)
เพื่่�อให้้สมาชิิกที่่�เพิ่่�มมาอย่่างมีีคุุณภาพนั้้�นช่่วยกัันบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ได้้มาก
ขึ้้�น (Grow more to do more) บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ตาม 7 เรื่่�องที่่�เน้้นความ
สำำ�คััญ โดยเพิ่่�มเรื่่อ� งของสิ่่ง� แวดล้้อมเข้้ามา และเน้้นเรื่่อ� งของการเสริิมสร้้าง
พลัังของเด็็กผู้้�หญิิง (Empowering girls) เพื่่�อให้้เด็็กผู้้�หญิิงได้้รัับการ
สนัับสนุุนเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็นในการพััฒนาตนเอง และสามารถเป็็นผู้้�นำำ�สตรีี
ที่่�เข้้มแข็็งในอนาคต กิิจกรรมที่่�ยัังคงต้้องดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องคืือ         
การขจััดโปลิิโอ (Eradicating Polio) ต้้าน COVID-19 (Fighting COVID-19)
และการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้ชุุมชน (Serving Our Communities)

เกิิดขึ้้�น

ลัักษณะที่่� 3 คืือ การทำำ�งานตามสถานการณ์์เฉพาะหน้้าที่่�

สถานการณ์์เฉพาะหน้้าที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น ให้้ความช่่วยเหลืือ       
เมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิต่่างๆ เช่่น น้ำำ��ท่่วม ภััยแล้้ง ภััยหนาว เป็็นต้้น โดย
ทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายและหน่่วยงานราชการอย่่างสอดคล้้อง
ทั้้�ง 3 ลัักษณะที่่�กล่่าวข้้างต้้นเป็็นภาพรวมทั้้�งหมด ซึ่�ง่ ยัังคง
มีีรายละเอีียดต่่างๆ มากมายที่่�ไม่่ได้้กล่่าวถึึงในที่่�นี้้� การทำำ�งานและ
แนวทางการทำำ�งานโดยรวมในปีีนี้้ ส
� ามารถอธิิบายได้้ตามภาพด้้านข้้าง

พิิธีีสถาปนาผู้้ว่� ่าการภาค
พิิธีีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร
ในปีี “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ” สโมสรโรตารีี ใน
ภาค 3340 ได้้มีนี โยบายแจ้้งให้้กับทุ
ั กุ สโมสรทำำ�พิธีิ สี ถาปนาเล็็กภายใน
สโมสร ตามแต่่ความสะดวกของแต่่ละสโมสร ไม่่ว่า่ จะเป็็นรููปแบบ เวลา
และสถานที่่� โดยเริ่่�มต้้นพิิธีีสถาปนาผู้้�ว่่าการภาค ผ่่านระบบ online
เพื่่อ� เปิิดให้้ทุกุ สโมสรในภาค ได้้มีโี อกาสเข้้าร่่วมได้้อย่่างสะดวก และยััง

คงความสมเกีียรติิให้้กัับผู้้�ว่่าการภาค จากนั้้�นมีีหลายสโมสรได้้จััดพิิธีี
สถาปนาแบบเล็็กภายในสโมสร ซึ่่�งมีีเฉพาะสมาชิิกของสโมสรเท่่านั้้�น
ทำำ�ให้้พิธีิ สี ถาปนาคณะกรรมการบริิหารสโมสรในปีีนี้้� เป็็นไปด้้วยความ
เรีียบร้้อยตามมาตรการของรััฐ ในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส
และทุุกสโมสรยัังคงไว้้ซึ่ง่� ความศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ ใ� นความหมายของการสถาปนา

D.3340

Club President

32

นย.ภคมน พร้้อมขุุนนาง
สโมสรโรตารีีครบุุรีีโคราช
	ดิิฉัันในฐานะนายกสโมสรครบุุรีีโคราช มีีความยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�
สมาชิิกสโมสรทุุกท่่านไว้้วางใจและสนัับสนุุนให้้ได้้รัับตำ�ำ แหน่่งนายกในปีี
นี้้� และขอขอบคุุณทุุกท่่านด้้วยความจริิงใจ และในฐานะนายกดิิฉัันมีี
แนวทางการบริิหารดัังนี้้�
1. จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อสาธารณะประโยชน์์และการกุุศลด้้วยความ
ซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิตและจริิงใจ อย่่างเต็็มความสามารถเพื่่อ� ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
และประโยชน์์สููงสุุดตามนโยบายของโรตารีีสากล
2. ดิิฉัันอยากเชิิญชวนสมาชิิกในสโมสรครบุุรีีโคราชทุุกท่่านให้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของ
สโมสรทุุกๆ กิิจกรรม ผ่่านช่่องทางทางออนไลน์์ ทุุกช่่องทาง เนื่่อ� งจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรน่่า-19 เราไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�หรืือประชุุมกัันแบบเผชิิญหน้้าได้้
3. ช่่วยกัันเชิิญชวนเพื่่�อนๆ ของท่่านร่่วมเป็็นสมาชิิกสโมสร เพื่่�อขยายขนาดของสโมสรให้้
เป็็นที่่�รู้้�จัักแพร่่หลายในชุุมชนยิ่่�งขึ้้�น และช่่วยระดมทุุนบริิจาคเข้้ามููลนิิธิิต่่างๆ ขององค์์กรโรตารีีสากล
เพื่่�อให้้มีีทุุนในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่อไป
4. ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกทั้้�งในและนอกสโมสร รวมไปถึึงความสััมพัันธ์์ใน
ประเทศ ระหว่่างประเทศด้้วย ให้้มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกัันเพื่่�อความคล่่องตััวและการติิดต่่อประสาน
งานเป็็นไปอย่่างราบรื่่น� และง่่ายในการทำำ�งานต่่างๆ ในอนาคต ส่่งเสริิมให้้มีกี ารแลกเปลี่่ย� น แบ่่งปัันแนว
ความคิิดซึ่่�งกัันและกัันอีีกด้้วย
5. ส่่งเสริิมให้้มีีโอกาสทางการศึึกษาและประสบการณ์์ใหม่่ๆ แก่่เยาวชนในชุุมชนหรืือบุุตร
หลานของสมาชิิกตามโครงการเด็็กแลกเปลี่่�ยนของสโมสรโรตารีีสากลทุุกปีี
6. ให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�นำำ�ในชุุมชน หรืือผู้้�บริิหารของหน่่วยงาน องค์์กรภาครััฐ และเอกชน
ต่่างๆ ในการประสานงานลงพื้้�นที่่� และให้้เขามีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมของสโมสรโรตารีีครบุุรีีโคราชเพื่่�อ
ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของสโมสรให้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์เพิ่่�มขึ้้�น
7. จััดประชุุม (ตามสถานการณ์์และมาตรการณ์์โรคระบาด) เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์และ
ระดมความคิิดเห็็นของสมาชิิกสโมสรในการจััดทำำ�โครงการกุุศลหรืือระดมทุุนต่่างๆ และมีีการติิดตาม
ประเมิินผล รวมทั้้�งเพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางแก้้ปััญหา อุุปสรรคต่่างๆ ร่่วมกัันทุุกเดืือน
	ทั้้�งนี้้�หััวใจหลัักในการทำำ�งานและการบริิหารของดิิฉััน อยากให้้ทุุกท่่านทำำ�งานด้้วยความสุุข
บนพื้้�นฐานจิิตใจที่่�เป็็นการกุุศลเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะทั่่�วโลก ไม่่ใช่่เฉพาะที่่�ใดที่่�หนึ่่�ง เพราะเราทุุกคน
คืือมนุุษยชาติิของโลกร่่วมกััน เมื่่อ� เรามีีคุณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ เ� แล้้วก็็ไม่่ลืืมที่่�จะแบ่่งปัันสิ่่ง� ดีีๆ สู่่�สัังคมให้้มากที่่�สุดุ
ที่่�เราทุุกคนจะทำำ�ได้้ตามกำำ�ลัังและความสามารถของพวกเรา บนพื้้�นฐานไม่่ให้้ตััวเองเดืือดร้้อนหรืือ
เบีียดเบีียนใคร โรตารีีเปลี่่�ยนชีวิี ิต ด้้วยจิิตบริิการ.....ด้้วยความขอบคุุณ
นย.เอื้้�อมภรณ์์ ภาษยะวรรณ
สโมสรโรตารีีจัันทบููร
ในปีีบริิหาร 2564 – 2565 เป็็นปีีที่่� 117 “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วย
จิิตบริิการ” (Serve to change lives) เราเริ่่�มปีีบริิหารด้้วยความท้้าทาย
อย่่างยิ่่�งจากสถานการณ์์ของโรคระบาด COVID-19 ที่่�พวกเราต้้องเผชิิญ
และต่่อสู้้�กัับโรคภััยที่่�ไม่่เคยประสบมาก่่อน
จากสถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั น ทำำ� ให้้ เราชาวโรตารีี ต้้ อ งปรัั บตัั ว ตาม
สถานการณ์์ ทั้้�งเรื่่�องสุุขภาพอนามััยของสมาชิิกในองค์์กร รููปแบบการ
ประชุุมประจำำ�สััปดาห์์ การอบรมสััมมนาต่่างๆ รวมไปถึึงการบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ต่่อชุุมชน ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นเรื่่�องที่่�เราต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีปฏิิบััติิ
แต่่ถึึงอย่่างไร สโมสรโรตารีีจัันทบููรก็็ยัังคงยึึดแนวทางการบริิการเหนืือตนเอง (Service Above Self)
และบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ตามแนวทางโรตารีี 7 แนวทาง ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของภาค 3340 ปีี 2564
– 2565
• ด้้านการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ให้้ความสำำ�คััญกับั Rotary Day Of Service ส่่งเสริิมเด็็กผู้้�
หญิิงและสตรีี และจะเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) เข้้าไปด้้วย ยัังคงให้้ความสำำ�คััญ
เรื่่�องสุุขภาพอนามััยของคนในชุุมชนในสถานการณ์์ของโรคระบาด COVID-19
• ด้้านภาพลัักษณ์์สาธารณะ ใช้้รููปแบบ People Of Action ในช่่องทางสื่่�อสารทุุกรููปแบบ
โดยเน้้นเรื่่�อง Social Media ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อขยายผลในวงกว้้างด้้านประชาสััมพัันธ์์
• ด้้านมููลนิิธิิโรตารีี มีีการรณรงค์์ให้้สมาชิิกร่่วมบริิจาคเข้้ากองทุุนมููลนิิธิิโรตารีี และมีีส่่วน
ร่่วมในทุุกกิิจกรรม
• ด้้านสมาชิิกภาพ มุ่่�งเน้้นการคงอยู่่�ของสมาชิิก รัักษาสมาชิิกเก่่าและเพิ่่�มสมาชิิกใหม่่ โดย
เน้้นเรื่่�องอุุดมการณ์์แห่่งโรตารีีเป็็นสำำ�คััญ

กรกฎาคม-สิงหาคม 2564

นย.บุุญญฤทธิ์์� นิิลแย้้ม
สโมสรโรตารีีพลููตาหลวง
ผมเป็็นนายกป้้ายแดงของสโมสรโรตารีีพลููตาหลวง
พื้้�นที่่�ตั้้�งใน ต.พลููตาหลวง อ.สััตหีีบ จ.ชลบุุรีี เป็็น
สโมสรที่่�มีีผู้�ว่้ ่าการภาคสตรีีในปีีปััจจุุบััน และมีีอดีีต
ผู้้�ว่่ า การสตรีี ม าแล้้ ว 1 คน ปัั จ จุุ บัั น เรามีี ส มาชิิ ก
20 คน ที่่�มีีความหลากหลายทั้้�งอายุุ อาชีีพ และแนว
ความคิิด แต่่เราสามารถทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างราบรื่่น�
ผมและกรรมการบริิ ห ารสโมสร ปีี 2564-65 มีี
แนวทางการทำำ�งาน ดัังต่่อไปนี้้�
ด้้านการบริิหารจััดการสโมสร:
1.แบ่่งงานให้้ประธานแต่่ละฝ่่ายเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหลััก และให้้การ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานและการจััดกิิจกรรมต่่างๆของสโมสร
2.ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกใช้้ My Rotary, Rotary Club Central และ
ทรััพยากรต่่างๆ ของโรตารีีเพื่่�อการพััฒนาสโมสรอย่่างน้้อยร้้อยละ 80
3.การประสานงานกัับผู้้�ช่ว่ ยผู้้�ว่า่ การภาคและสมาชิิก รวมไปถึึงการกำำ�กับั
ดููแลในสโมสร เน้้นการสื่่�อสารแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์
ควบคู่่�กัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ด้้านสมาชิิกภาพ: เพิ่่�มสมาชิิกคนรุ่่�นใหม่่ให้้ได้้อย่่างน้้อย 2 คน และรัักษา
สมาชิิกเก่่าให้้ได้้ร้้อยละ 100
ด้้านมููลนิิธิิโรตารีี: รณรงค์์ให้้สมาชิิกมีีส่่วนร่่วมบริิจาคเงิินเข้้ากองทุุน
ต่่างๆ เฉลี่่�ย $ 100/คน
โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์: เน้้นการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ในชุุมชนร่่วมกัับ
หน่่วยงานในพื้้�นที่่� ให้้สอดคล้้องกัับความเร่่งด่่วนและต้้องการของชุุมชน จััดกิจิ กรรม
รณรงค์์ไม่่ให้้โปลิิโอกลัับมาระบาด จััดกิจิ กรรมที่่�ส่ง่ เสริิมพลัังของสตรีีและเด็็กผู้้ห� ญิิง
และให้้ความสำำ�คััญกัับ Rotary Day of Service
ด้้านภาพลัักษณ์์สาธารณะ: สนัับสนุุนให้้สมาชิิกทุุกคนเป็็นแบบอย่่าง
ของโรแทเรีียนที่่�ดีี ร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ส่ง่ เสริิมภาพลัักษณ์์ให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
ภาค ใช้้ Social Media เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์งานในสโมสรและภาค ปรัับเพจของ
สโมสรให้้มีีการเคลื่่อ� นไหวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เผยแพร่่ภาพและวีีดีโี อในแบบ People of
Action
	ปีีนี้้เ� ป็็นปีีที่่ท้� า้ ทายการทำำ�งานอย่่างมาก ผมและสมาชิิกต้้องปรัับรููปแบบ
การทำำ�งาน การสื่่อ� สารให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และเชื่่อ� มั่่�นว่่า 12 เดืือนข้้างหน้้า
นี้้� สโมสรเราจะบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องและได้้รัับประสบการณ์์
โรตารีีที่่�ดีี เพื่่�อบอกเล่่าให้้สาธารณชนทราบต่่อไป
นย.ดร.สุุจิิน บุุตรดีีสุุวรรณ
สโมสรโรตารีีมหาสารคาม
แนวทางการบริิหารสโมสรภายใต้้แนวความคิิด
“โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ” (Serve to
change lives) สโมสรโรตารีีมหาสารคามได้้รัับการ
จััดตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี พ.ศ.2538 มีีพื้้น� ที่่�ให้้บริกิ ารครอบคลุุม
13 อำำ�เภอของจัังหวััดมหาสารคาม สโมสรโรตารีี
มหาสารคามถืือเป็็นสโมสรขนาดเล็็ก ในปััจจุุบัันมีี
สมาชิิกอยู่่� 21 คน วััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�งสโมสร
จะคล้้ายๆ กัับสโมสรโรตารีีทุุกสโมสร คืือ เพื่่�อดำำ�เนิิน
การตามวััตถุุประสงค์์ของโรตารีีสากล เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้
ประสบความสำำ�เร็็จตามบริิการ 5 แนวทาง เพื่่อ� พััฒนาสมาชิิกภาพให้้มีคี วามเข้้มแข็็ง
และสนัับสนุุนมููลนิิธิิโรตารีีของโรตารีีสากล
	ที่่�ผ่า่ นมา การบริิหารจััดการสโมสรได้้ดำำ�เนิินการและทำำ�กิจิ กรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ให้้สอดคล้้องตามเป้้าหมายและนโยบายของโรตารีีสากล และของภาค
3340 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเรื่่�องน้ำำ��สะอาด การป้้องกัันโรค สุุขภาพแม่่และเด็็ก
ด้้านการศึึกษาและการส่่งเสริิมการอ่่านการรู้้�หนัังสืือ การพััฒนาเด็็กและเยาวชน
การบริิจาคเงิินให้้กับมูู
ั ลนิิธิโิ รตารีี การสร้้างภาพลัักษณ์์ของโรตารีี และการสร้้างความ
เข็็มแข็็งของสโมสรโดยการพััฒนาและส่่งเสริิมให้้สมาชิิกได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
ต่่างๆ และการพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง

	สำำ�หรัับในปีิิ� 2564-2565 นี้้� สโมสรคงยึึดแนวทางเดิิมคืือสานงานต่่อและ
การดำำ�เนิินการตามแนวทางและนโยบายของโรตารีีสากล และของผู้้�ว่่าการภาค
ดร.จารีีศรีี กุุลศิิริิปัญ
ั โญ แต่่ที่่�จะเน้้นเป็็นพิิเศษคืือการเพิ่่�มจำำ�นวนสมาชิิกใหม่่ให้้ได้้
ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละยี่่สิ� บิ การจััดกิจิ กรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มสตรีีและเด็็ก
ให้้มากขึ้้�น การพััฒนาภาพลัักษณ์์โรตารีี การพััฒนาระบบข้้อมููลและเทคโนโลยีีทาง
สัังคมมากใช้้ให้้มากขึ้้�น การบริิจาคให้้มููลนิิธิิโรตารีีไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละแปดสิิบของ
จำำ�นวนสมาชิิก การรณรงค์์ให้้สมาชิิกทุุกคนเข้้าใช้้ My Rotary ครบทุุกคน และ
เนื่่�องจากปีีนี้้�สถานการณ์์โรคไวรััสโควิิดยังั รุุนแรงต่่อเนื่่อ� งดัังนั้้�นสโมสรมีีความมุ่่�งมั่่น�
ที่่�จะจััดกิิจกรรมสนัับสนุุนอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือทางการแพทย์์และการช่่วยเหลืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ในครั้้�งนี้้�
นย.อััญชนีีย์์ วงศ์์กาฬสิินธุ์์�
นายกสโมสรโรตารีีสกลนคร
มาถึึงวัันนี้้�เราทุุกคนทราบดีีว่่าในสถานการณ์์
ที่่� วิิ ก ฤตจากเชื้้� อ ไวรัั ส COVID-19 ทำำ� ให้้ เราได้้
“เรีียนรู้้�” และ “ปรัับเปลี่่�ยน” ตั้้�งแต่่ งดการพบปะ
สัังสรรค์์ งดเว้้นการประชุุมแบบเจอหน้้า แต่่เรายััง
โชคดีีที่่มี� เี ทคโนโลยีีที่่ทำ� ำ�ให้้เราคลายความคิิดถึึงกัันได้้
บ้้าง การประชุุมแบบออนไลน์์จึึงเกิิดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่เกิิด
วิิกฤติิโรคระบาดครั้้�งที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน แต่่เรา
ชาวโรตารีีก็ไ็ ม่่เคยย่่อท้้อ เราต้้องอยู่่�และปรัับเปลี่่ย� นวิิถีชีี วิี ติ หลายอย่่างเริ่่ม� ชะลอตััว
ไปจนถึึงหยุุดชะงััก แต่่ในทางกลัับกัันก็็กระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อเป็็นทาง
เลืือกสู่่�ทางรอดมากขึ้้�น ในวิิกฤตมีีโอกาสซ่่อนอยู่่�เสมอ ขอให้้รัับมืือกัับมัันอย่่างมีีสติิ
โรคระบาดทำำ�ให้้เราหวาดกลััวแต่่ทำำ�ให้้เราได้้เรีียนรู้้� วิิธีีป้้องกัันตััวเองมากขึ้้�น ทำำ�ให้้
หลายธุุรกิิจหยุุดชะงััก การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ของเราชาวโรตารีีก็็หยุุดชะงัักไปด้้วย
แต่่อาจเป็็นโอกาสในการกลัับมาตั้้�งหลััก เพื่่�อเตรีียมก้้าวเดิินหรืือก้้าวกระโดดไปให้้
ไกลกว่่าเดิิม อย่่าท้้อแท้้ จงมองหาโอกาสที่่�เป็็นทางเลืือกสู่่�ทางรอด ในยามวิิกฤตของ
เราให้้เจอ กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เราทำำ�ได้้ในขณะนี้้�ที่่ทำ� ำ�ได้้ โดยการให้้กำำ�ลังั ใจและสนัับสนุนุ
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์เพื่่�อป้้องกัันเชื้้�อโรค COVID-19 ให้้กัับโรงพยาบาล คณะคุุณ
หมอ คณะพยาบาล ทีีมงานหน่่วยฉีีดวัคซี
ั นี ป้้องกัันเชื้้อ� COVID-19 ซึ่่ง� ท่่านเหล่่านั้้�น
คืือผู้้�ที่่�เสีียสละ ทั้้�งแรงกาย แรงใจ ความสุุขส่่วนตััว ความสุุขของครอบครััว เพื่่�อให้้
เราทุุกท่่านปลอดภััย จงเรีียนรู้้แ� ละอยู่่�กัับวิถีิ ชีี วิี ติ ใหม่่ เราจะก้้าวไปด้้วยกัันและสร้้าง
มิิตรภาพที่่�ดีี ผ่่านเทคโนโลยีีต่่างๆ โดยไม่่ย่่อท้้อดั่่�งคติิพจน์์ที่่�ว่่า “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต
ด้้วยจิิตบริิการ”
นย.นลิินรััตน์์ ศิิริิอำำ�นาจเมธา
สโมสรโรตารีีอำำ�นาจเจริิญ
ในปีี 2564-65 ดิิฉัันรู้้�สึึกปลาบปลื้้�มและเป็็นเกีียรติิ
อย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจจากสมาชิิกสโมสร
โรตารีีอำำ�นาจเจริิญให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนี้้�
	ดิิฉันั จะมุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจและทำำ�กิจิ กรรมของสโมสรให้้
ลุุล่ว่ งไปได้้ด้ว้ ยดีี ซึ่่ง� ในปีีโรตารีิิ�นี้้ดิ� ฉัิ นั มีีความตั้้ง� ใจเป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�จะนำำ�พาสโมสรโรตารีีอำำ�นาจเจริิญทำำ�
กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการแพร่่กระจายการ
ระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่�มีีผลกระทบต่่อมนุุษย์์
ชนทั่่�วโลก โดยจะจััดทำำ�โครงการจััดหาเครื่่�องมืือทางการแพทย์์ที่่�ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยที่่�
มีีปัญ
ั หาในระบบทางเดิินหายใจ ส่่งมอบให้้กัับโรงพยาบาลในชุุมชน และกระตุ้้�นให้้
ประชาชนเห็็นความสำำ�คััญของการรัับวััคซีีนต้้าน COVID-19 พร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้�
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับไวรััส COVID-19 อีีกทั้้�งในปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�มีีผู้้�ว่่าการภาคเป็็นสตรีีซึ่่�งชี้้�ให้้
เห็็นว่่าเพศสตรีีเป็็นเพศที่่�มีีความรู้้�ความสามารถสููงรอบด้้าน ได้้รัับการยอมรัับอย่่าง
ดีีเยี่่�ยม ดิิฉัันต้้องการพััฒนาศัักยภาพของสตรีีให้้มีีความเชื่่�อมั่่�น กล้้าแสดงออก และ
มีีบทบาททางสัังคมส่่วนรวมให้้มากขึ้้�น
มีีการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันเป็็นภาพลัักษณ์์ของสโมสรโรตารีีที่่�เข้้มแข็็ง
มีีศักั ยภาพ มีีความเสมอภาคในการแสดงความคิิดเห็็นต่่างๆ สโมสรโรตารีีเป็็นสโมสร
ที่่�ดิฉัิ ันรัักและศรััทธาในองค์์กรที่่�ทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อส่่วนรวมโดยไม่่หวัังผลตอบแทน
ดิิฉันั มุ่่�งหวัังที่่�จะส่่งเสริิมองค์์กรให้้มั่่น� คงตลอดไป “โรตารีีเปลี่่ย� นชีวิี ติ ด้้วยจิิตบริิการ”

D.3350
บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

ผวภ.ศ.คลิินิิก เกีียรติิคุุณ นพ.วิิรุุณ บุุญนุุช
ปีี 2564-65

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ

สวััสดีีค่่ะทุุกท่่าน
เริ่่ม� ปีีโรตารีีใหม่่กันั อีีกครั้้ง� ในบรรยากาศเดิิมๆ ที่่�เรา
ยัังคงต้้องรัักษาระยะห่่างกัันอยู่่� ทำำ�ให้้การประชุุมต่่างๆ หััน
มาใช้้ทาง Virtual เป็็นการประชุุมเสมืือนจริิงโดย Zoom
แทน   ซึ่่�งโรแทเรีียนมากมายหลายคนเพิ่่�งเริ่่�มมาเรีียนรู้้�ไป  
ด้้วยกััน และเริ่่ม� ติิดใจกัับการได้้พููดคุยุ เห็็นหน้้าเห็็นตาโดยไม่่
ต้้องเดิินทางไปพบกััน ได้้เข้้าร่่วมประชุุมต่่างสโมสร ต่่างภาค
อย่่างง่่ายดาย บางสโมสรถึงึ กัับเชิิญผู้บ้� รรยายหรืือคู่่�มิิตรจาก
ต่่างประเทศเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย  ในอนาคตแม้้โคโรน่่าไวรััส
จะจางหาย แต่่ก็็เชื่่�อว่่าการประชุุมยัังอาจเป็็นแบบ Hybrid
Meeting คืือผสมผสานกัันระหว่่างพบกัันบ้้าง และผ่่านทาง
Social Media บ้้าง
ฉบัับนี้้�   ขอเสนอนโยบายของท่่านผู้้�ว่่าการภาค      
และตััวแทนนายกสโมสร ภาค 3350 ว่่าตั้้�งใจจะทำำ�โครงการ
อะไรกัันบ้้าง โดยเฉพาะในปีีนี้้�เมื่่�อพููดถึึง Rotary Areas of
Focus เป็็นที่่�ทราบกัันว่่าทางโรตารีีสากลได้้เพิ่่�มเรื่่�องของ  
“สิ่่�งแวดล้้อม” ขึ้้�นมา ซึ่่�งดููเหมืือนหลายสโมสรตื่่�นตััวที่่�จะ         
ทำำ�โครงการในเรื่่�องใหม่่นี้้�กััน
มีีภาพงานสำำ�คััญที่่�เพิ่่�งผ่่านไป  2 งานมาให้้ชมกััน
ด้้วยค่่ะ คืืองานสถาปนาผู้้�ว่า่ การภาค และงานสถาปนานายก
สโมสร 36 สโมสร
พบกัันอีีกครั้้�งใน 2 เดืือนข้้างหน้้านะคะ
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
Tel. / Line ID : 0816122340
email : trongs3350@gmail.com
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การที่่�ผมได้้รัับการสรรหาเมื่่�อ 3 ปีีที่่�แล้้ว ให้้เป็็นผู้้�ว่่าการภาค 3350              
โรตารีีสากล ผมก็็ไม่่คิิดว่่าเมื่่�อรัับหน้้าที่่�ผู้�ว่้ ่าการภาคแล้้ว จะมีีโรคร้้าย COVID-19
แพร่่ระบาดทำำ�ลายชีีวิิตผู้้�คนในโลกนัับล้้านคน ผมต้้องใช้้ความระมััดระวัังในการ
ทำำ�งานอย่่างมาก งานที่่�ทำำ�ผ่า่ นไปแล้้วคืือ 1) การอบรมนายกรัับเลืือกและกรรมการ
บริิหารสโมสร ทั้้�งหมด  118 สโมสร (PETS และ DTTS )   โดย อผภ.ดร.อาภา        
อรรถบููรณ์์วงศ์์ ตันั โสด ประธานจััดงาน ได้้ปรับั เปลี่่�ยนวิิธีกี ารจััดงานจาก In Person
มาเป็็นทาง Virtual และ 2) การจััดงานอบรมคณะกรรมการบริิหารสโมสร (DTA)
โดย อน.อััญชลีี ธรศรีี ประธานจััดงาน ก็็จััดการอบรมโดยทาง Virtual เช่่นเดีียวกััน
โดยมีีการอบรมฝ่่ายต่่างๆ 3 วััน ในวัันที่่� 23 – 25 เมษายน 2564 แบ่่งการอบรม
เป็็นห้้องภาษาไทย 5 ห้้อง และภาษาอัังกฤษ 2 ห้้อง โดยเชิิญวิิทยากรที่่�มากความ
สามารถมาช่่วยอบรม งานผ่่านไปด้้วยความเรีียบร้้อย โรแทเรีียนได้้รัับความรู้้�          
เกี่่�ยวกัับโรตารีีมากมาย
เมื่่�อวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2564 ผมได้้รัับการสถาปนาเป็็นผู้้�ว่่าการภาค
3350 โรตารีีสากล ณ บ้้านของอดีีตประธานโรตารีีสากล พิิชัยั  รััตตกุุล ท่่านได้้คล้้อง
เหรีียญผู้้�ว่า่ การภาค พร้้อมทั้้�งให้้โอวาทและคำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบัติั ติ นในฐานะผู้้�นำำ�
องค์์กร แก่่ผมและเพื่่�อนโรแทเรีียนที่่�ไปร่่วมในพิิธีีด้้วย
ต่่อมา วัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2564 ผมและผู้้�ว่่าการภาคผ่่านพ้้น สมศรีี           
เมฆธน ได้้เข้้าร่่วมพิิธีี District Joint Installation โดย อน.วััลภา ชื่่�นโชคสัันต์์
ประธานจััดงาน ได้้จัดั งานสถาปนาร่่วม 36 สโมสร สำำ�เร็็จอย่่างสมเกีียรติิ มีมี าตรการ
ในการป้้องกัันการระบาดของไวรััสโควิิด-19 อย่่างเข้้มงวด ผู้้�ที่่ม� าร่่วมงานทุุกคนต้้อง
ใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดทั้้�งงาน
ในปีีนี้้�ผมได้้ตั้้�งเป้้าหมายคืือ 1) จะเพิ่่�มโรแทเรีียนให้้ได้้ 3350 คน ตาม
ชื่่�อภาค 3350  2) จะบริิจาคเงิินเข้้ามููลนิิธิิโรตารีีสากลในทุุกกองทุุนให้้ได้้ 700,000
USD ขอให้้โรแทเรีียนทุุกท่่านร่่วมกัันบริิจาคเงิินอย่่างน้้อยคนละ 100 USD (EREY)      
คาดว่่าจะได้้เงิิน 300,000 USD ซึ่่�งเงิินที่่�บริิจาคเข้้ามููลนิิธิิโรตารีีนี้้� ในอีีก 3 ปีี          
ข้้างหน้้าทางภาค 3350 จะได้้กลัับมาใช้้ทำำ�โครงการต่่างๆ ในภาคเป็็นจำำ�นวน 40%
และขอให้้ Rotaractor ช่่วยกัันบริิจาคเงิินคนละ 90 บาท เข้้ามููลนิิธิิโรตารีีสากล
หรืือกองทุุน PolioPlus  3) ในเรื่่�องการสร้้างภาพลัักษณ์์ของโรตารีี ขอให้้เราช่่วย
กัันทำำ�ให้้เกิิด  People of Action  4) ขอเชิิญชวนให้้สโมสรต่่างๆ ในภาค 3350
ร่่วมกัันทำำ�โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์อย่่างน้้อย 100 โครงการ  5) ก่่อตั้้ง� สโมสรใหม่่
จำำ�นวน 10 สโมสร
ผมขอขอบคุุณเพื่่�อนๆ โรแทเรีียนทุุกท่่านในภาค 3350 ที่่�มาร่่วมกัันทำำ�
กิิจกรรมดีี ๆ เพื่่�อชุุมชนและสัังคมกัับสโมสรของท่่าน ซึ่่�งจะส่่งผลไปถึึงเพื่่�อนในโลก
ของเราทุุกคน

ช
พิิธีีสถาปนาผู้้�ว่่าการภาค
ศ.คลิินิิก เกีียรติิคุุณ
นพ.วิิรุุณ บุุญนุุช
ณ บ้้านพัักท่่าน
อดีีตประธานโรตารีีสากล
พิิชััย รััตตกุุล
เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่�
12 มิิถุุนายน 2564

พิิธีีสถาปนาผู้้ว่� ่าการภาค
พิิธีีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร

พิิธีีสถาปนาร่่วมคณะกรรมการโรตารีี ปีี 2564 - 2565 รวม 36 สโมสร
ณ ภััตตาคารจริินทร์์ทิิพย์์ ถนนศรีีนคริินทร์์ เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 26 มิิถุุนายน 2564

D.3350

Club President
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นย.ดร.วุุฒิิ เอราวััณ
สโมสรโรตารีีพระนคร
เป็็นโรแทเรีียนมาตั้้�งแต่่ปีี 2560
ขอพููดถึึง 7 แนวทางที่่�โรตารีีเน้้นความสำำ�คััญ (7 Areas of Focus) คืือ
1. การสร้้างสัันติิภาพและป้้องกัันข้้อขััดแย้้ง
(Peacebuilding & Conflict Prevention)
2. การป้้องกัันและรัักษาโรค (Disease Prevention and Treatment)
3. น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและสุุขอนามััย (Water, Sanitation and Hygiene)
4. สุุขภาพของแม่่และเด็็ก (Maternal and Child Health)
5. การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานและการรู้้�หนัังสืือ (Basic Educational & Literacy)
6. การพััฒนาเศรษฐกิิจชุมช
ุ น (Community Economic Development)
7. สิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
ในปีีนี้้� โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของสโมสรโรตารีีพระนคร มีีดัังนี้้�
1. Global Grant “โครงการโรตารีีปลุกุ หััวใจ คืืนชีีวิติ #4 : CPR & AED สู่่�ชุุมชน” เป็็นโครงการ
มอบเครื่่อ� งช็็อกไฟฟ้้าหััวใจอััตโนมััติิ (AED) แก่่ศููนย์์สุขุ ภาพชุุมชนในเขตพระนคร พร้้อมอบรมการช่่วยชีีวิติ
เบื้้�องต้้น (BLS) แก่่คนในชุุมชน มููลค่่าโครงการ 40,000 USD อยู่่�ในแนวทางที่่� 2
2. Global Grant “โครงการหน่่วยบริิการสาธารณสุุขเคลื่่�อนที่่�สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ
และผู้้�สููงอายุุ” เป็็นโครงการจััดหารถขนย้้ายผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ และผู้้�สููงอายุุในชุุมชนเขตพระนคร    
ไปรัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล มููลค่่าโครงการ 42,000USD อยู่่�ในแนวทางที่่� 2
3. Global Grant “โครงการแปรรููปผัักตบชวา เพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน” เป็็นโครงการ  
สร้้างงานแปรรููปผัักตบชวาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน และ เป็็นการลดปริิมาณ            
ผัักตบชวาในแหล่่งน้ำำ� อั
� ันเป็็นการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมไปในตััว อยู่่�ในแนวทางที่่� 6 และ 7
4. District Grant “โครงการโรตารีีปลููกปััญญา พััฒนาการศึึกษา: ติิวเตอร์์กวดวิิชา ภาค 3350”
เป็็นโครงการกวดวิิชาให้้แก่่นัักเรีียนระดัับ ป.6 ในโรงเรีียนเขตพระนคร   เพื่่�อสอบ O Net อยู่่�ในแนวทาง
ที่่� 5
นอกจากนี้้�  ยัั ง มีี “โครงการอบรมสัั น ติิ ภ าพและการแก้้ ไขข้้ อ ขัั ด แย้้ ง แก่่ ผู้้�นำำ�ชุุ ม ชนใน                         
เขตพระนคร” อยู่่�ในแนวทางที่่� 1 และ “โครงการฝึึกสอนทำำ�อาหารเพื่่�อนำำ�ไปประกอบอาชีีพแก่่ชุุมชนใน
เขตพระนคร” ซึ่่�งอยู่่�ในแนวทางที่่� 6 ด้้วย
จึึงขอแบ่่งปัันแนวทางในการทำำ�โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของสโมสรโรตารีีพระนคร ตาม
แนวทาง 7 Areas of Focus มาพอสัังเขป เพื่่�อเป็็นไอเดีียแก่่สโมสรอื่่�นๆ ในการทำำ�โครงการ เพื่่�อให้้สำำ�เร็็จ
ตามคำำ�ขวััญปีีนี้้� “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ”
นย.ดร.ภญ.เมธ์์วดีี เรีียววิิไลสุุข
สโมสรโรตารีีสยามเอราวััณ
SMART CHILD BY ROTARY CLUB OF SIAM ERAWAN เป็็นโครงการ
ที่่�เปรีียบเสมืือนลายเซ็็น (signature) ของสโมสร จากจุุดเริ่่�มต้้นเมื่่�อตอนที่่�
ตนเองรัับหน้้าที่่�ประธานบริิการชุุมชนในปีี 2561-2562 ได้้ลงสำำ�รวจความ
ต้้องการของชุุมชนพื้้�นที่่�โรงเรีียนรััตนโกสิินทร์์สมโภชน์์ ในราชทััณฑ์์อุปถั
ุ มั ภ์์
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร
พบความขาดแคลนยาเวชภััณฑ์์ ชุุดปฐมพยาบาล ประเมิินความ
ต้้องการชุุมชนแล้้วตรงกัับ Rotary Area of Focus ในแนวทางการป้้องกััน
และการรัักษาโรค (Disease Prevention and Treatment) จึึงได้้นำำ�ทีีมสมาชิิกไปมอบกระเป๋๋ายาสามััญ
ประจำำ�บ้้าน ชุุดปฐมพยาบาล และทีีมวิิทยากรอาสาสมััคร อาทิิ เภสััชกรชุุมชน พยาบาลวิิชาชีีพ และทีีม
บุุคลากรสาธารณสุุข ไปทำำ�กิิจกรรมให้้ความรู้้� ทัักษะภาคปฏิิบัติั ิ (Workshop) ในการอ่่านฉลากยา ฉลาก
โภชนาการให้้เป็็น ให้้เข้้าใจความหมายก่่อนบริิโภค ฝึึกการปฐมพยาบาลเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุ ฝึึกการสัังเกต
เหตุุการณ์์ภาวะฉุุกเฉิิน ช่่วยเหลืือเมื่่�อพบคนหมดสติิ เป็็นต้้น กิิจกรรมนี้้�ยัังตรงกัับแนวทางการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐาน ทัักษะที่่�เป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยตนเองอีีกด้้วย (Basic Education and Literacy)
Smart Child ประสบความสำำ�เร็็จและได้้รัับความสนใจเป็็นอย่่างมากจากสมาชิิกในสโมสร
นยล.ศมานัันทน์์ รััตนศิิริิวิิไล จึึงอาสารัับตำำ�แหน่่งประธานบริิการชุุมชนในปีี 2562-2563 เพื่่�อขัับเคลื่่�อน
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่ส� อง  โดยประชุุมร่่วมกัับผู้้�อำำ�นวยการ รองผู้้�อำำ�นวยการและคณะครููผู้้�สอนในโรงเรีียน
รััตนโกสิินทร์์สมโภชน์์ฯ พบว่่ามีีสภาพปััญหาการถููกล่่วงละเมิิดจากผู้้�ใหญ่่ พฤติิกรรมเด็็กที่่�ถููกกลั่่�นแกล้้ง               
ล้้อเลีียน (Bullying) จนทำำ�ให้้เป็็นปมด้้อย เกิิดความกดดัันในจิิตใจ ส่่งผลให้้เด็็กเหล่่านี้้�มีพี ฤติิกรรมก้้าวร้้าว
แสดงออกด้้วยความรุุนแรง เกิิดการทะเลาะเบาะแว้้ง หรืือพฤติิกรรมเก็็บกด  เก็็บตััว ขาดความมั่่�นใจ           
ในตััวเอง เครีียด ซึึมเศร้้า เป็็นต้้น

กรกฎาคม-สิงหาคม 2564

เมื่่อ� สรุุปสภาวการณ์์ดังั กล่่าวร่่วมกัันแล้้ว คณะกรรมการ Smart Child
จึึงมีีมติิอนุุมััติิให้้ขัับเคลื่่�อนโครงการ เพราะตรงตามแนวทางการสร้้างสัันติิภาพ
และป้้องกัันข้้อขััดแย้้ง (Peace Building and Conflict Prevention) จึึงประกาศ
รัับวิิทยากรอาสาสมััครมาร่่วมงาน ได้้รัับความสนใจเกืือบ 10 คน แต่่ด้้วย
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโคโรนาไวรััส  COVID-19 ทำำ�ให้้ทีีมงานต้้องเผชิิญ
ความท้้าทายเมื่่�อเจอประกาศปิิดโรงเรีียน แม้้ว่่าจะเตรีียมงานมาเป็็นอย่่างดีีและ
วิิทยากรเดิินทางข้้ามจัังหวััดมาเตรีียมบรรยายแล้้วก็็ตาม หลัังจากได้้ประกาศเลื่่อ� น
กิิจกรรม Smart Child ไป 2 ครั้้�ง เราได้้เรีียนรู้้�การยืืดหยุ่่�น ปรัับตััวเพื่่�อแก้้ปััญหา
รวมทั้้�งกำำ�หนดแผนสำำ�รองเพื่่�อดำำ�เนิินการได้้สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
ปััจจุุบัันในปีี 2564-2565 Smart Child ถููกบรรจุุใน Club Plan             
ตามแนวทางการสร้้างสัันติิภาพอย่่างต่่อเนื่่�องเพิ่่�มแผนพััฒนาครูู  ควบคู่่�กัับการ
พััฒนาเด็็ก โดยมีี รทร.วรางคณา สุุนทรวนา รัับตำำ�แหน่่งประธานโครงการ และ
การต่่อยอด Smart Child เพื่่�อสร้้างชุุมชนโรตารีี (RCC) ของโรตารีีสยามเอราวััณ
ให้้สำ�ำ เร็็จภายในปีีนี้้�
นย.มะลิิวััลย์์ พััฒนะชััยสิิริิ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพเบญจสิิริิ
เป็็นสมาชิิกสโมสรกรุุงเทพเบญจสิิริิ มาตั้้�งแต่่
ปีี 2019 ในด้้าน 7 Areas of Focus นั้้�น ทางสโมสร
เล็็งเห็็นความสำำ�คััญ  และมุ่่�งเน้้นให้้การช่่วยเหลืือ
สัังคมและชุุมชนตามแนวทางดัังกล่่าวมาโดยตลอด 
เรามีีความตั้้�งใจสืืบสานโครงการทุุกภาคส่่วน  เน้้น
ให้้เกิิดแนวความคิิดใหม่่ๆ ในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
โดยริิ เริ่่� ม กิิ จ กรรมสร้้ า งสรรค์์ และสานต่่ อ งาน
กิิจกรรมประจำำ�ปีีที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
ชุุมชน เราเชื่่�อว่่าการให้้โดยไม่่หวัังผลตอบแทน เป็็นหััวใจสำำ�คััญในการยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตคนในสัังคม และชุุมชนของเราให้้ดีีขึ้้�น
จากการประเมิินความต้้องการของชุุมชนและสัังคม ในพื้้�นที่่�ที่่�เรา             
รัับผิิดชอบ เราพบความต้้องการที่่�สอดคล้้องใน 4 แนวทาง ทางสโมสรจึึงได้้มีี
โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์สำำ�หรัับสำำ�หรัับชุุมชนในท้้องถิ่่�น ดัังนี้้� :
ด้้านการศึึกษาขั้้�นพื้น้� ฐาน : สโมสรให้้การสนัับสนุุนและอุุปถัมั ภ์์สโมสร
อิินเทอร์์แรคท์์โรงเรีียนสายน้ำำ��ผึ้้�งมาโดยตลอด  ในปีีนี้้�เราวางแผนที่่�จะส่่งนัักเรีียน
เข้้าร่่วมกิิจกรรมรางวััลเยาวชนผู้้�นำำ�โรตารีี (RYLA) จำำ�นวน 2 คน นอกจากนั้้�น         
เรายัังร่่วมกัับสโมสรโรตารีีซููวอน ซููซอง จากประเทศเกาหลีี จััดทำ�ำ โครงการมอบ
ทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนยากจนในทุุกๆ ปีี
น้ำำ�� สุุขาภิิบาล และสุุขอนามััย : เรามีีโครงการน้ำำ��สะอาด ซึ่่�งได้้มอบ
เครื่่�องกรองน้ำำ�� ให้้โรงเรีียนและวััดในเขตชานเมืือง
ด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน : สโมสรได้้ก่่อตั้้�งและสนัับสนุุนกลุ่่�ม
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ชุมุ ชนโรตารีี (RCC) ชุุมชนไผ่่สิงิ โต เรามีีโครงการมอบหม้้อไร้้สาร
ให้้ชุุมชนคลองเตยในทุุกปีี และ โครงการมอบเก้้าอี้้�นั่่�งถ่่านให้้ รพสต. พร้้อมอบรม
ให้้ความรู้้�เรื่่�องการติิดเชื้้�อ ดื้้�อยา ในปีีนี้้�เรายัังได้้เพิ่่�มการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจใน
การใช้้สมุุนไพรเพื่่�อต้้านโควิิดอีีกด้้วย เราได้้ร่่วมกัับสโมสรโรตารีีโตโยฮาชิิใน
โครงการพััฒนาชุุมชนต้้นน้ำำ� ที่่
� �จัังหวััดเชีียงราย นอกจากนี้้�เรายัังได้้จััดงานวัันเด็็ก
ณ สวนเบญจสิิริิ ทุุกปีี โครงการล่่าสุุดที่่�เรามุ่่�งเน้้นให้้ความรู้้�กัับแกนนำำ�ชุุมชน        
คืือ Rotary Time Bank โดยทางสโมสรได้้ร่่วมสนัับสนุุน Software ในการ             
ดำำ�เนิินการด้้วย
ด้้านการป้้องกัันและการรัักษาโรค : ทางสโมสรได้้ทำำ� Global Grant
กัับสโมสรโรตารีี ซููวอน ซููซอง ประเทศเกาหลีี มอบเครื่่�องมืือแพทย์์ให้้กัับ                  
โรงพยาบาลที่่�ขาดแคลน 2 ปีีติิดต่่อกััน และ ยัังคงตั้้�งเป้้าหมายทำำ� Global Grant
อย่่างน้้อย 1 โครงการทุุกปีี ในปีีนี้้�เราจะมีีโครงการมอบแว่่นสายตาให้้แก่่ชุุมชน
เพิ่่�มด้้วย
เราเชื่่�อว่่า ด้้วยจิิตบริิการและมิิตรภาพที่่�อบอุ่่�นภายในสโมสร จะเป็็น
พลัังให้้พวกเราร่่วมสร้้างสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ได้้มากมายให้้กัับสัังคมของเรา ตาม
แนวทางทั้้�ง 7 ในปีี “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ”

นย.ปััญญา จิิตเพีียรธรรม
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพ-พระราม 3
เป็็ น โรแทเรีี ย นมาตั้้� ง แต่่ ปีี 2015 โดยการ
ชัักชวนของคุุ ณแม่่สุุนิิสา ซึ่่�งเป็็นอดีี ตนายกของ           
สโมสร การทำำ�โครงการ Global Grant ของปีีนี้้�        
ต่่อเนื่่�องมาเป็็นปีีที่่� 4 ตั้้�งแต่่โครงการแรกจนถึึง
ปััจจุุบััน โดยเราทำำ�เกี่่�ยวกัับการบริิจาคเครื่่�องมืือ
ทางการแพทย์์ให้้โรงพยาบาลรััฐมาโดยตลอด              
ยกตััวอย่่างเช่่น เครื่่�องช่่วยหายใจแบบแรงดัันให้้            
โรงพยาบาลดำำ� เนิิ น สะดวก เครื่่� อ งกรอหิิ น ปููน             
หลอดเลืือดหััวใจให้้โรงพยาบาลเจริิญกรุุงประชารัักษ์์ฯ ซึ่่�งโครงการเหล่่านี้้�อยู่่�ใน
หััวข้้อการป้้องกัันและรัักษาโรค ซึ่่�งเป็็น1 ในเรื่่�องที่่�เน้้นความสำำ�คััญ  7 ข้้อของ        
โรตารีี แต่่ละโครงการมีีมููลค่่ามากกว่่า 1 ล้้านบาทขึ้้�นไป รวมแล้้วทั้้�งสิ้้�นถึึงปััจจุุบััน
มููลค่่าโครงการทั้้�งหมดตั้้�งแต่่ทำ�ำ มา ตกประมาณเกืือบสี่่ล้� า้ นบาท ได้้ช่ว่ ยชีีวิติ ผู้้�ป่ว่ ย
ไปแล้้วหลายสิิบชีีวิิต และจะสามารถช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วยไปได้้อีีกหลายปีี รวมแล้้ว     
คาดว่่าจะช่่วยชีีวิิตคนได้้ถึงึ หลัักพััน
แรกเริ่่�มที่่�ทำำ�โครงการ เราได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จาก อผภ.เจสััน ลิิม ซึ่่�งเป็็น
ประธานมููลนิิธิิ ภาค 3350 ในขณะนั้้�น เนื่่�องจากในปีีนั้้�น สโมสรโรตารีีกรุุงเทพพระราม 3 บริิจาคเงิินเข้้ามููลนิิธิเิ ป็็นจำำ�นวนมากที่่�สุดุ ในภาค 3350 จนได้้ถ้ว้ ยรางวััล                          
อผภ.เจสััน จึึงติิดต่่อแนะนำำ�ให้้เราทำำ�โครงการ Global Grant ซึ่่�งทางสโมสรได้้ทำำ�
มาทุุกปีีนับั แต่่นั้้น� มา และคิิดว่า่ จะทำำ�ต่อ่ ไปเรื่่อ� ยๆ ตราบเท่่าที่่�สโมสรยัังมีีศักั ยภาพ
พอที่่�จะทำำ�ได้้ เพราะเราได้้เห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�ชุุมชนของเราได้้รัับจากโครงการที่่�
ผ่่านๆ มา
ในความเห็็นของผม การสำำ�รวจความต้้องการชุุมชน หรืือ Community
Assessment เป็็นขั้้�นตอนแรกและขั้้�นตอนสำำ�คััญในการทำำ�โครงการ เพราะเป็็น
ขั้้�นตอนที่่�ทำ�ำ ให้้สมาชิิกของสโมสรได้้เห็็นถึึงความเดืือดร้้อนและปััญหาของคนใน
ชุุมชนอย่่างแท้้จริิง ทำำ�ให้้เกิิดแรงผลัักดััน และแรงจููงใจที่่�จะทำำ�โครงการอย่่างจริิงจััง
เพื่่�อช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนและปััญหาของคนในชุุมชน
ผมอยากให้้ชาวโรแทเรีียนในทุุกๆ สโมสรของประเทศไทย เข้้ามาศึึกษา
และทำำ�ความรู้้�จัักกัับโครงการ Global Grant เพราะเมื่่�อรู้้�จัักโครงการนี้้�ดีีแล้้ว           
ทุุกคนจะรู้้�ว่่าโครงการนี้้� เป็็นโครงการที่่�สามารถทำำ�ประโยชน์์ให้้ชุุมชนของเรา
ประเทศของเราได้้อย่่างมาก เพราะเราจะได้้รับั ทุุนสมทบเพิ่่�มจากมููลนิิธิโิ รตารีีของ
โรตารีีสากลถึงึ 80% ในการทำำ�โครงการ ซึ่ง่� รายละเอีียดตรงนี้้�สามารถสอบถามกัับ
ทางภาคได้้ หรืือเข้้าร่่วมสััมมนา Grant Management Seminar ที่่�ทางภาค       
จััดขึ้้�นทุุกปีี
นย.ศัักร์์สฤษฏิ์�์ พัันธุ์์�สายทอง
สโมสรโรตารีีบางรััก
นายกอาร์์ม เป็็นนายกคนที่่� 37 ของสโมสร
เป็็ น สมาชิิ ก บางรัั ก มา 10 ปีี ในปีี นี้้� ยัั ง คงมุ่่�ง                       
ทำำ�กิิ จ กรรมต่่ า งๆ แบบ New Normal เน้้ น                  
การสื่่�อสารทาง on line ผ่่าน Social Media                 
มากขึ้้�น การประชุุมประจำำ�สััปดาห์์ที่่�เป็็นหนึ่่�งใน
หััวใจของกิิจกรรม จะเป็็นการประชุุมผ่่าน Zoom
โดยปรัับปรุุงเทคโนโลยีีต่่างๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพ          
มากขึ้้�น มุ่่�งสรรหาวิิทยากรที่่�มีีชื่่�อเสีียง มีีความรู้้�
ความสามารถ  เหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบัันในช่่วงนั้้�นๆ เราอาจกลัับมา
ประชุุมแบบ Hybrid เมื่่�อสถานการณ์์โรคระบาดดีีขึ้้�นกว่่านี้้�
สำำ�หรัับแนวทางกิิจกรรมในปีีนี้้� เรายัังคงเน้้นหลััก ROTARY 7 Areas
of Focus ยกตััวอย่่างเช่่น “ด้้านการป้้องกัันโรคและการรัักษา” เรามีีโครงการ        
ต่่อเนื่่�องในการจััดสรรอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ซึ่่�งปััจจุุบัันในชนบทยัังขาดแคลน         
อยู่่�มาก โครงการเรื่่�องน้ำำ��และสุุขาภิิบาล เรามีีแผนที่่�จะประสานกัับหน่่วยงาน
ราชการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเสริิมศัักยภาพของโครงการต่่างๆ อีีกด้้วย
ผมเชื่่� อ ว่่ า “ในทุุ ก วิิ ก ฤติิ  มีี โ อกาสเล็็ ก ๆ ซ่่ อ นอยู่่�เสมอ” ผมและ               
คณะกรรมการบริิหาร คิิดว่่า COVID-19 คืือความท้้าทายและเราต้้องไม่่ท้้อถอย            
เราคงต้้องสู้้�ต่่อไปเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสอีีกมาก

D.3360
บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

ผวภ.จิิระยุุทธ หิิรััณยวััฒน์์
ปีี 2564-65

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีีแพร่่

เรีียนมวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
ก้้าวเข้้าสู่่�ปีีโรตารีี 2021-2022 นิิตยสารฉบัับเดืือน
กรกฎาคม-สิิงหาคม 2564 ได้้รวบรวมพิิธีีสถาปนานายก
สโมสรภาค 3360 โรตารีีสากล ในรููปแบบวิิถีีใหม่่ (new
normal) และเชื่่�อว่่าภาคอื่่�นๆ ก็็น่่าจะจััดในรููปแบบคล้้ายๆ
กัันเนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของโคโรน่่าไวรััส  2019
ทำำ�ให้้เราต้้องปรัับเปลี่่�ยนการจััดการหลายๆ อย่่างในโรตารีี
เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินงานและโครงการต่่างๆ ต่่อได้้อย่่างไม่่ติดขั
ิ ัด
เริ่่� ม ต้้ น ปฐมฤกษ์์ ด้้ ว ยคำำ� อวยพร และการแจ้้ ง          
เป้้าหมายของผู้้�ว่่าการภาค 3360 ให้้แก่่ทุุกสโมสรในภาค
3360 ตลอดไปถึึง การสััมภาษณ์์นายกปีีโรตารีี 2021-2022
เพื่่�อแบ่่งปัันแนวความคิิดและการบริิหารสโมสรของตนเองใน
ปีีโรตารีีนี้้�
และสุุดท้้ายนี้้�ขอให้้มวลมิิตรโรแทเรีียนและผู้้�อ่่าน
ทุุ ก ท่่ า น รัั ก ษาสุุ ข ภาพตัั ว เอง ปลอดภัั ย จากการติิ ด เชื้้� อ
COVID-19 ทุุกๆ ท่่านนะครัับ

	สวััสดีีครัับมวลมิิตรโรแทเรีียนภาค 3360 ทุุกท่่าน และสวััสดีี
นายกทุุกๆ สโมสรในภาค 3360 ก้้าวเข้้าสู่่�ปีีโรตารีี 2021-2022 แล้้ว สำำ�หรัับ
นโยบายเป้้าหมายของภาค 3360
ด้้านสมาชิิกภาพ
• เพิ่่�มสมาชิิกภาพ 10% หรืือประมาณ 160 คน โดยนายกสโมสร
และสมาชิิกแต่่ละสโมสร “หนึ่่ง� คนเชิิญมาหนึ่่ง� คน” เน้้นสมาชิิกคนหนุ่่�มสาว
และสมาชิิกสุุภาพสตรีี รัักษาสมาชิิกเก่่าให้้ได้้
• ก่่อตั้้ง� สโมสรใหม่่ ให้้ได้้ 2 สโมสรในภาค ตามโซนการขยายสโมสร
2 โซน
• ก่่อตั้้�งสโมสรโรทาแรคท์์ให้้เพิ่่�มขึ้้�น โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
ด้้านมููลนิิธิิโรตารีี
• เป้้าหมายการบริิจาครวมของภาค 200,000 USD. เชิิญชวน
สมาชิิกทุุกสโมสรมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิจาคอย่่างน้้อย 200 USD. เข้้ากองทุุน
มููลนิิธิิโรตารีี
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ด้้านโครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
• ร่่วมกัันทำำ�โครงการที่่�เป็็นประโยชน์์กัับชุุมชนอย่่างแท้้จริิง ไม่่
คำำ�นึึงว่่าจะเป็็นโครงการขนาดเล็็กหรืือใหญ่่ ตาม Rotary Areas of Focus
ในด้้านสุุขภาพ และพลานามััย น้ำำ�ดื่
� ่�มสะอาด และโครงการเรีียนรู้้�หนัังสืือ
• รณรงค์์ให้้สโมสรในภาคร่่วมกัันทำำ�โครงการ Global Grant โดย
ชัักชวนรวมกลุ่่�มกัันทำำ�โครงการให้้มากที่่�สุดุ และให้้ความรู้้�กับส
ั โมสรในการ
เขีียนโครงการ Global Grant ได้้
• โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่�เน้้นให้้ความสำำ�คััญ แก่่เด็็กผู้้�หญิิง
ตามปรััชญา DEI คืือความหลากหลาย (Diversity) ความเท่่าเทีียม (Equity)
และการอยู่่�ร่่วมกััน (Inclusion)
• ส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมของทั้้�งโรแทเรีียนและโรทาแรคท์์ โดยร่่วม
จััดกิิจกรรมแสดงผลงานของเขาในวัันโรตารีีแห่่งการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
(Rotary Days Of Service)

ด้้านส่่งเสริิมประชาสััมพัันธ์์และภาพลัักษณ์์สาธารณะ
• จััดกิิจกรรมด้้านการกำำ�จััดโปลีีโอ เพื่่�อสร้้างความตระหนััก
ให้้โรคโปลีีโอหมดสิ้้�นไป
• ประชาสััมพัันธ์์โครงการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ ของภาคและ
สโมสรในสื่่�อโซเซีียลทุุกชนิิด และการเรีียนรู้้�เรื่่�อง People of Action
Campaign และการประกวดส่่งภาพถ่่ายชิิงรางวััล
ด้้าน My Rotary
• สนัับสนุนุ ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกลงทะเบีียน ใน My Rotary ไม่่
ต่ำำ��กว่่า 80% ทุุกสโมสรมีีการวางเป้้าหมายใน Rotary Club Central

การบรรลุุเป้้าหมายประจำำ�ปีีของโรตารีีสากล
• ส่่งเสริิมสนัับสนุนุ ให้้ทุกุ สโมสรได้้รับั ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ของ
ประธานโรตารีีสากล ปีี 2564-65 (Rotary Citation)
• ให้้ทุุกสโมสรจััดทำำ�แผนของสโมสร 5 ปีี (5 Year Plan)
	ผมและโรตารีี แอนน์์ มีี ค วามภููมิิ ใจที่่� ไ ด้้ ร่่ว มงานกัั บมิิตร
โรแทเรีียนในภาค 3360 ทุุกท่่าน ถึึงแม้้ยัังมีีการระบาดของไวรััส
COVID-19 อยู่่� ในปีี “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ” (Serve to
change lives) แล้้ว เราทุุกคนจะผ่่านวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกัันครัับ

พิิธีีสถาปนานายกสโมสร
ในปีี โรตารีี 2021-2022 พวกเราทราบกัั น ดีี อ ยู่่�แล้้ ว ใน
สถานการณ์์การระบาดของโคโรน่่าไวรััส 2019 ทำำ�ให้้การทำำ�กิิจกรรม
ในการรวมตััวต่่างๆ ต้้องถููกจำำ�กััดลง หากแต่่เราไม่่ได้้ห่่างเหิินกัันไป
เพราะเรายัังสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัันทางออนไลน์์ได้้อยู่่� และเชื่่�อว่่า
มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านจะเริ่่ม� ใช้้สื่อ่� ออนไลน์์กันั ได้้อย่่างคล่่องแคล่่วมาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ และเรีียนรู้้�ที่่�จะใช้้ชีีวิิตไปกัับสิ่่�งเหล่่านี้้�
	พิิธีสี ถาปนานายกสโมสรภาค 3360 ทางภาคได้้ตกลงกัันจััด
ขึ้้น� ในรููปแบบออนไลน์์ โดยดำำ�เนิินการให้้ทุกุ สโมสรถ่่ายรููปการประดัับ

เหรีียญนายกและอดีีตนายกจากผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาคหรืืออดีีตผู้้�ว่่าการ
ภาค แล้้วส่่งภาพมาที่่�ส่ว่ นกลาง รููปแบบการนำำ�เสนอพิิธีดำี ำ�เนิินการโดย
พิิธีกี รของภาค ได้้แนะนำำ�แต่่ละสโมสรพร้้อมทั้้�งชื่่อ� นายกสโมสร แสดง
ภาพกิิจกรรมต่่างๆ ของสโมสรที่่�ผ่่านมาในปีีโรตารีี 2020-2021 และ
ตามด้้วยรููปถ่่ายการประดัับเหรีียญ พิิธีจัี ดขึ้้
ั น� 2 วัันติิดกันั เพื่่อ� แบ่่งโซน
การสถาปนาของสโมสรต่่างๆ ในภาค 3360 พร้้อมทั้้�งมีีการตอบคำำ�ถาม
ชิิงรางวััลเพื่่อ� ให้้ทุกุ ท่่านที่่�ร่ว่ มงานมีีส่ว่ นร่่วมและได้้ของที่่�ระลึึกของงาน
ไปโดยทั่่�วหน้้า นัับว่่ามีีผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีีสถาปนาอย่่างล้้นหลาม

D.3360

Club President
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นย.รุุจิิรา หวัังเกษมกุุล
นายกสโมสรโรตารีีเชีียงของ
อายุุ 62 ปีี อาชีีพธุุรกิิจส่่วนตััว (ธุุรกิิจอาหารแช่่แข็็ง) เข้้ามาเป็็นโรแท
เรีียนรุ่่�นก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีเชีียงของ เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม 2558 รู้้�สึึกยิินดีี
และเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับเกีียรติิให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกสโมสรโรตารีี
เชีียงของ และจะทำำ�หน้้าที่่�อัันทรงเกีียรติินี้้�ให้้ดีีที่่�สุุด
ส่่ ว นนโยบายในการเพิ่่� ม จำำ� นวนสมาชิิ ก สโมสรในปีี นี้้� จ ะมุ่่�งเน้้ น
โรแทเรีียนเก่่าที่่�เคยร่่วมอุุดมการณ์์เดีียวกััน ไปชัักชวนให้้ท่่านเหล่่านั้้�นกลัับ
เข้้ามาเป็็นสมาชิิกอีีกครั้้�ง และหาสมาชิิกใหม่่จากการเชิิญผู้้�มุ่่�งหวััง เข้้าร่่วม
ทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ร่่วมกัับทางสโมสร เพื่่�อสร้้างความศรััทธา
ให้้เกิิดแก่่ผู้้�มุ่่�งหวััง แล้้วเราก็็จะได้้สมาชิิกที่่�เข้้ามาเป็็นโรแทเรีียนที่่�มีีใจ มีี
แรงศรััทธา ในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่อ� ชุุมชนร่่วมกัันการทำำ�โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ในปีีนี้้อ� าจจะทำำ�ได้้
ไม่่ดีี ด้้วยสถานการณ์์ที่่�เราต่่างประสบอยู่่�ในขณะนี้้� เบื้้�องต้้นมีีโครงการที่่�ได้้วางแผนไว้้ดัังนี้้�
• กิิจกรรมที่่�มีีการบููรณาการร่่วมกัับองค์์กรต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชนในท้้องถิ่่�น ตลอดจนสโมสร
ใกล้้เคีียง
• โครงการ wheel chair ร่่วมกัับสโมสรโรตารีีอุตุ รดิิตถ์์ ร่่วมกัับโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
เชีียงของ ในการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ในการจััดหารถเข็็นและอุุปกรณ์์ในการที่่�จะทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยติิดเตีียง
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
• โครงการตาสว่่างสู่่�ชุุมชน โดยตััดมอบ แว่่นสายตายาวให้้แก่่ผู้�อ้ ายุุ ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอเชีียงของ
• โครงการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันมะเร็็งปากมดลููก ให้้แก่่น้้องๆ ผู้้�หญิิง อายุุระหว่่าง 9-14 ปีี จำำ�นวน
30 คนเข็็มที่่� 2 (เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องตาม Global Grant#1982235 ) ร่่วมกัับสโมสรโรตารีีกรุุงเทพ
สุุวรรณภููมิิและสโมสรพัันธมิิตร ภาค 3350 RI
เป้้าหมายในปีีโรตารีีนี้้� คาดหวัังให้้สโมสรโรตารีีเชีียงของเป็็นสโมสรที่่�มีีเสน่่ห์์และมีีความสุุข ใน
ส่่วนของการเผยแพร่่ภาพลัักษณ์์โรตารีี สโมสรโรตารีีเชีียงของใช้้สื่่�อ ทาง Facebook, line และสื่่�อทาง
หนัังสืือพิิมพ์์ท้้องถิ่่�น และตััวโรแทเรีียนเองในการนำำ�เสนอกิิจกรรมของสโมสร
นย.สร้้อยสนธิ์์� นามาภิินัันท์์
สโมสรโรตารีีสุุโขทััย
	สวััสดีค่ี ่ะ ดิิฉัันนายกสร้้อยสนธิ์์� ประกอบกิิจการภู่่�อรุุณรีีสอร์์ทสุุโขทััย
และดููแลกิิจการโรสวิิลล่่าเขาใหญ่่ เข้้ามาเป็็นสมาชิิกโรตารีีเมื่่อ� ปีี 2018 จริิงๆ
แล้้วเป็็นครอบครััวโรตารีีมาตั้้�งแต่่เมื่่�อ 18 ปีีที่่�แล้้ว โดยครอบครััวได้้ลาออก
และดิิฉัันเข้้ามาแทนเมื่่�อ15 ปีีที่่�แล้้ว น้้องชายและน้้องสาวได้้ไปแลกเปลี่่�ยน
ยัังประเทศแคนาดาและเยอรมััน
	ความรู้้�สึึกที่่�ได้้รัับเป็็นนายกปีี 2021-2022 ก็็รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�ง
ที่่�ได้้มีีโอกาสได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นตััวแทนสโมสรในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และได้้
ตอบแทนโรตารีีที่่เ� ป็็นทั้้�งผู้้�ช่ว่ ยเหลืือผู้้�อื่น่� และให้้โอกาสผู้้�อื่น่� และจะทำำ�หน้้าที่่�
ให้้ดีีที่่�สุุดภายใต้้สถานการณ์์โควิิดที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนของตนเอง
นโยบายการเพิ่่�มสมาชิิกของสโมสร ตั้้�งแต่่เข้้ามาในสโมสรก็็ได้้รัับเป็็นกรรมการสมาชิิกภาพ
อบรมครั้้�งแรกเลย ตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีการให้้เพิ่่�มสมาชิิกภาพและจุุดเริ่่�มต้้นของการรัับรางวััลสโมสรสุุโขทััย ได้้รัับ
รางวััลครั้้�งแรกจำำ�ได้้ว่่าขึ้้�นไปรัับรางวััลทุุกครั้้�งๆ ละ 40,000 บาท และได้้รัับมา 3 ปีีซ้้อน รวมถึึงปััจจุุบัันก็็
ยัังได้้รับั อยู่่� นโยบายที่่�ทำำ�ให้้สมาชิิกเข้้ามาโดยความเต็็มใจและอยู่่�อย่่างยืืนยาวและมีีความสุุขคืือ จััดกิจิ กรรม
สู่่�สาธารณะ เช่่น การจััดงานที่่�มีีธีีมงานทุุกเทศกาล การออกงานประชาสััมพัันธ์์ให้้คนรู้้�จัักในนามสโมสร
โรตารีีสุโุ ขทััย การจััดนำำ�เที่่�ยวกระชัับมิติ รทั้้�งสมาชิิกและไม่่ใช่่สมาชิิกเพื่่อ� เป็็นแนวทางในการชัักชวนเข้้ามา
เป็็นสมาชิิกโดยจััดนำำ�เที่่�ยวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศและเชิิญชวนเข้้ามางานเลี้้ย� งวัันครอบครััวโดยยััง
ไม่่เก็็บค่่าสมาชิิก ให้้ทดลอง ให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมก่่อน เป็็นต้้น
นโยบายกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่างๆ รวมไปถึึงการบริิหารจััดการสโมสรวิิถีีใหม่่ สำำ�หรัับ
กิิจการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ยัังยึึดนโยบายของโรตารีีเป็็นหลััก แต่่เนื่่�องจากในสถานการณ์์ปััจจุุบัันมีีทั้้�งโรค
ระบาด COVID-19 เกิิดขึ้้�นมาใหม่่ ทำำ�ให้้ทางสโมสรต้้องปรัับเปลี่่�ยนไปให้้ความช่่วยเหลืือตามสถานการณ์์
เร่่งด่่วนฉุุกเฉิิน ตามแต่่ละชุุมชน สถานที่่�ตั้้�งของแต่่ละสโมสรต่่างกััน จัังหวััดสุุโขทััยนอกจากจะเกิิดโรค
ระบาดแล้้วสถานการณ์์ที่่ต้� อ้ งประสบทุุกปีีคืือน้ำำ��ท่ว่ ม ที่่�เราจะต้้องช่่วยเหลืือโดยบ้้างครั้้�งการได้้รับั ขอความ
ช่่วยเหลืืออาจจะต้้องรีีบเร่่งและทัันการณ์์ นายกสโมสรยุุคใหม่่ก็็ต้้องทัันเหตุุการณ์์ปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์ใหม่่และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ตามมาเพื่่�อช่่วยให้้ทัันกัับสภาวะในปััจจุุบััน
เป้้าหมายในปีีโรตารีีนี้้�ส่่วนใหญ่่ก็็จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามนโยบายของภาคและโรตารีีสากลเป็็น
หลัักอยู่่�แล้้วในทุุกๆ ปีีก็็จะทำำ�ให้้ได้้เป้้าหมายที่่�ภาค 3360 ให้้มาก็็ประสบความสำำ�เร็็จมาบ้้าง เช่่น เพิ่่�ม
สมาชิิก บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ร่ว่ มโครงการร่่วมกัับสโมสรอื่่น� ในภาค 3360 และปีีนี้้ก็� เ็ ช่่นกัันโรตารีีสากล SERVE
TO CHANGE LIVES โดยประธานโรตารีีสากล เชคการ์์ เมห์์ตา ปีี 2021-2022 เน้้นนโยบายแม่่และเด็็ก
โดยสโมสรโรตารีีสุโุ ขทััยได้้มุ่่�งเน้้นกิิจกรรมแม่่และเด็็กไว้้ว่า่ จะมอบอุุปกรณ์์จำำ�เป็็นแก่่คุณ
ุ แม่่หลัังคลอดและ
มีีบุุตรและขาดแคลนยากไร้้เบื้้�องต้้นเป็็นชุุด Gift set แก่่โรงพยาบาลตามอำำ�เภอห่่างไกล แต่่ทั้้�งนี้้�ต้้องขึ้้�น
อยู่่�กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดทำำ�ให้้ทางสโมสรออกมาทำำ�กิจิ กรรมไม่่สะดวกเพราะสมาชิิกบางท่่านเป็็น
ผู้้�สููงวััย

	สุุดท้า้ ยนี้้� ภาพลัักษณ์์เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งเผยแพร่่ออกไป โดย
ทางสโมรได้้จััดทำำ�สื่่�อต่่างๆ เพจสโมสร ทำำ�กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องและร่่วมมืือทำำ�
กิิจกรรมต่่างๆ กัับภาครััฐและเอกชน เพื่่�อให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักและตามมาด้้วยการอยาก
มีีส่่วนร่่วมของบุุคคลภายนอกที่่�ชื่่�นชม การให้้ความร่่วมมืือจััดการแสดงโดยส่่งตััว
แทนสโมสรร่่วมแสดงและร่่วมงานทั้้�งภาครััฐและเอกชนเพื่่อ� ให้้เป็็นที่่�รู้้�จักั ในชุุมชน
นอกเหนืือจากการทำำ�กิิจกรรมของสโมสรเราเอง

1. สนัับสนุุนด้้านการศึึกษาให้้กัับผู้้�ด้้อยโอกาสในชุุมชน โดยมุ่่�งเน้้นให้้
ผู้้�รัับการสนัับสนุุนได้้เรีียนรู้้�ในแบบตามอััธยาศััยสร้้างอาชีีพให้้ผู้้�รัับการสนัับสนุุน
พร้้อมๆ กัับการได้้รัับวุุฒิิการศึึกษา
2. สนัับสนุนุ ช่่วยเหลืือผู้้ไ� ร้้ที่่พึ่� ง่� ให้้ได้้มีโี อกาสได้้มีที่่ี อ� ยู่่�อาศััยที่่�ปลอดภััย
สโมสรได้้วางแผนบริิหารจััดการสโมสรในวิิถีใี หม่่ ด้้วยการเรีียนรู้้ก� ารจััดการประชุุม
ของสมาชิิกในระบบ Zoom เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การระบาดของโรค
COVID-19
นย.วสิิน เลิิศเกีียรติิดำำ�รงค์์
เป้้าหมายในปีีโรตารีีนี้้� คาดหวัังให้้เกิิดการสร้้างความเข้้มแข็็งมากขึ้้�น
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่
กัับสโมสร สร้้างความเข้้าใจในภารกิิจของโรตารีีให้้มากขึ้้น� สร้้างโอกาสให้้กับค
ั นใน
เข้้ามาเป็็นโรแทเรีียนตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2551 ทำำ� ชุุมชนเพิ่่�มขึ้้น� มุ่่�งเน้้นให้้ชุมุ ชนรู้้�จักั สโมสรโรตารีีพรานกระต่่าย และเข้้าใจ การเป็็น
ธุุรกิิจค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง ธุุรกิิจรัับเหมาก่่อสร้้าง ธุุรกิิจ โรตารีี เข้้าใจภารกิิจของโรตารีี มีีวิิธีีการเผยแพร่่ภาพลัักษณ์์ของสโมสรสู่่�ชุุมชน
อสัังหาริิมทรััพย์์ ธุุรกิิจหอพััก เซอร์์วิสิ อพาร์์ทเม้้นท์์ โดยการทำำ�งานร่่วมกัับทุกุ ภาคส่่วนเพื่่อ� ให้้เกิิดการเข้้าใจในบริิบทของโรตารีี กระตุ้้�น
โรงแรม และอาคารพาณิิชย์์ให้้เช่่า รู้้�สึึกดีีใจที่่�ได้้รัับ ให้้สมาชิิกลงมืือทำำ�ในกิิจกรรมของสโมสร สร้้างโลโก้้ลงในกิิจกรรมที่่�เป็็นวััตถุถุ าวร
ตำำ�แหน่่งนายก และขอบคุุณผู้้�ใหญ่่ทุุกท่่านที่่�ให้้ เพื่่�อให้้คนในชุุมชนได้้เห็็นและรำำ�ลึึกถึึงโรตารีีอยู่่�เป็็นนิิจ
โอกาส
การเป็็นนายกคืือการฝึึกการพััฒนาตนเอง
นย.รััชนีีพร ฉัันท์์พััฒนาพงศ์์
การฝึึกการเสีียสละ และการฝึึกการบริิหาร นโยบาย
สโมสรโรตารีีวัังจัันทน์์
ในการเพิ่่�มจำำ�นวนสมาชิิกสโมสร ใช้้หลััก Each One, Bring One ของ RI ซึ่่�ง
อาชีีพข้้าราชการบำำ�นาญ เข้้ามาเป็็นโรแทเรีียน
จำำ�นวนสมาชิิกมีีส่ว่ นสััมพัันธ์์ต่อ่ การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของ
เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2561 โดยการแนะนำำ�ของ
โรตารีีจะทำำ�ให้้มีีจำำ�นวนสมาชิิกเพิ่่�มมากขึ้้�น เน้้นการส่่งเสริิมกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
โรแทเรีียนอััญธิิสา ซึ่่�งเป็็นเพื่่�อนอยู่่�ที่่�อเมริิกาผ่่าน
ประโยชน์์โดยเพิ่่�มการอบรมให้้ความรู้้ใ� นการค้้นคว้้าพััฒนาความรู้้�รููปแบบใหม่่ เช่่น
อผภ.รุ่่�งรานีี แสงศิิริิ รู้้�สึึกภาคภููมิิใจ และเป็็นเกีียรติิ
การบริิจาคผ่่านอิินเตอร์์เน็็ต อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และเครื่่�องมืือสารสนเทศต่่างๆ
อย่่างยิ่่�งที่่�เพื่่�อนสมาชิิกสโมสรโรตารีีวัังจัันทน์์ให้้
ให้้แก่่ครูู เด็็ก เยาวชน เพื่่�อให้้มีีโอกาสเข้้าถึึงความรู้้�และการศึึกษาทั่่�วโลกได้้
ความไว้้วางใจในการนำำ�นาวาที่่�ชื่่�อว่่าสโมสรโรตารีี
	กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์รููปแบบใหม่่ เช่่น การให้้คำำ�ปรึึกษาผู้้�ป่่วย
วัังจัันทน์์ไปถึึงฝั่่�งอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โควิิดทางโทรศััพท์์ และ Application Zoom โดยสมาชิิกสโมสรและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
	สโมสรมีีนโยบายให้้สมาชิิกชวนเพื่่�อนหรืือ
ด้้านจิิตวิิทยา เพื่่�อความสุุขของผู้้�ป่่วยและครอบครััว
สมาชิิกผู้้�มุ่่�งหวััง หรืือแนะนำำ�เพื่่�อนมาร่่วมอุุดมการณ์์เดีียวกัันมาร่่วมประชุุม ร่่วม
การบริิหารจััดการสโมสรวิิถีีใหม่่ มีีการปรัับนำำ� Application ในการ กิิจกรรมด้้วยกัันและเพื่่�อพััฒนามาเป็็นโรแทเรีียน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความฝััน
ชำำ�ระเงิินแทนรููปแบบการใช้้เช็็คแต่่ยังั คงไว้้ซึ่ง่� ความปลอดภััยในการอนุุมัติั ิ 2 ใน 3 ของประธานโรตารีีสากลท่่านเชคการ์์ เมห์์ตา คืือ Each One, Bring One หรืือ
และส่่งเสริิมให้้ทุุกคนใช้้ My Rotary อบรมผ่่านความรู้้�ออนไลน์์ เป้้าหมายในปีี แต่่ละคนนำำ�เข้้ามา 1 ซึ่่ง� เป้้าหมายคืือ ภายใน 10 เดืือนข้้างหน้้า ต้้องพยายามทำำ�ให้้
โรตารีีนี้้�อยากส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์วััฒนธรรมเก่่าอัันดีีงาม 61 ปีี และพััฒนา ได้้ ขณะนี้้�เริ่่�มปีีโรตารีี 2021 -22 สโมสรฯ มีีสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�น 2 คน และจะพยายาม
ความรู้้�ความเข้้าใจความสนุุกสนานและเพิ่่�มรููปแบบการประชุุมให้้เหมาะสมกัับทุกุ ทำำ� ให้้ ส มาชิิ ก เก่่ า ไม่่ ห ายและหาใหม่่ เ พิ่่� ม จะทำำ� ให้้ ส มาชิิ ก โรแทเรีี ย นเพิ่่� ม ขึ้้� น
เพศทุุกวััย มีีวิธีิ กี ารเผยแพร่่ภาพลัักษณ์์ของสโมสรโดยสมาชิิกและครอบครััวของ อย่่างน้้อย 5 คน
สมาชิิกช่่วยกัันกดไลค์์สื่่�อโซเชีียลมีีเดีียและช่่วยกัันแชร์์เพื่่�อเผยแพร่่ภาพลัักษณ์์สู่่�
การวางแผนทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่างๆ ได้้แก่่ การร่่วมทำำ�
บุุคคลภายนอก อีีกทั้้�งทุุกกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ จะมีีการลงสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย โครงการ Global Grant ทำำ�โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่�อยู่่�ในกรอบของ Seven
เพื่่�อโปรโมททุุกช่่องทาง ใช้้ชื่่�อว่่า “ชอบช่่วยไลค์์ ใช่่ช่่วยแชร์์ๆ”
Areas of Focus โดยเน้้นการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันกัับคณะกรรมการสโมสร
เพื่่�อให้้เกิิ ดประสิิ ทธิิภาพสููงสุุ ด มีีการประชุุมปรึึกษาหารืือกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
นย.ธนพร พลอาจ
นอกจากนั้้� น ยัั ง ได้้ ทำำ� งานร่่ ว มกัั บส โมสรโรตารีี ใ นจัั ง หวัั ด เดีี ย วกัั น สโมสร
สโมสรโรตารีีพรานกระต่่าย
โรทาแรคท์์และประสานกัับชุมุ ชนด้้วย ซึ่่ง� โครงการแรกของสโมสรโรตารีีวังั จัันทน์์
เป็็นสมาชิิกก่่อตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ คืือโครงการบริิจาคโลหิิตเนื่่อ� งในวโรกาสวัันเฉลิิมพระชนม์์พรรษาพระบาทสมเด็็จ
2559 ประกอบธุุรกิิจ กิิจการทำำ�เฟอร์์นิเิ จอร์์หินิ อ่่อน พระเจ้้าอยู่่�หััวฯ ในวัันที่่� 28 กรกฎาคม 2564
ชื่่�อ “พลอยหิินอ่่อน”
การบริิหารจััดการสโมสรในวิิถีีใหม่่ เราจััดประชุุมประจำำ�สััปดาห์์
การได้้ รัั บ เลืือกเป็็ น นายกสโมสรโรตารีี เดืือนละ 2 ครั้้�ง วัันอัังคารสััปดาห์์ที่่� 1 และสััปดาห์์ที่่� 3 ของเดืือน และถ้้ามีีกิจิ กรรม
พรานกระต่่าย ซึ่่�งเป็็นการมีีโอกาสได้้ร่่วมเป็็นส่่วน พิิเศษก็็จััดประชุุมเพิ่่�มตามเหมาะสม การประชุุมจััดประชุุมทาง Social โดยใช้้
สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนสัังคมในชุุมชน ได้้รัับความ โปรแกรม Zoom หรืือทาง VDO Call ในไลน์์กลุ่่�มของสมาชิิกสโมสรโรตารีี
เอื้้อ� อารีีย์แ์ ละร่่วมช่่วยเหลืือเพื่่อ� นมนุุษย์์ นัับเป็็นสิ่่ง� วัังจัันทน์์ (เนื่่อ� งจากสถานการณ์์โควิิด) และเปิิดโอกาสให้้คนรุ่่�นใหม่่เข้้าร่่วมประชุุม
ที่่�ประเสริิฐสุุดในการร่่วมกัันทำำ�ความดีีสู่่�สังั คม แม้้ว่า่ เช่่น สมาชิิกสโมสรโรทาแรคท์์ ได้้แสดงความคิิดเห็็นและทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่อ� ให้้คน
สโมสรโรตารีีพรานกระต่่ายเป็็นสโมสรใหม่่ ที่่�ยัังต้้องเรีียนรู้้�วิิธีีและบริิบทของการ รุ่่�นใหม่่ได้้ใช้้ความสามารถในหลายๆ ด้้าน มาร่่วมมืือกัันทำำ�งานเพื่่อ� สัังคมและชุุมชน
ทำำ�งานอีีกมิิใช่่น้อ้ ย แต่่ก็เ็ ป็็นความท้้าทายในการทำำ�งานเพื่่อ� สัังคม และรู้้�สึึกดีีเพราะ ให้้ดีีขึ้้�น โดยสอดคล้้องกัับคติิพจน์์โรตารีี “Serve to Change Lives” “โรตารีี
มีีสมาชิิกเป็็นทีีมที่่�เข้้มแข็็งพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือและร่่วมกัันทำำ�ภาระกิิจต่่างๆ ไป เปลี่่�ยนชีวิี ิต ด้้วยจิิตบริิการ” ทำำ�สโมสรให้้เป็็นสโมสรที่่�มีีความสุุข สมาชิิกสโมสร
ด้้วยกััน ขอเพีียงให้้ได้้ทำำ�แม้้จะเป็็นโครงการเล็็กๆ แต่่ก็สร้
็ า้ งโอกาสให้้กับชุ
ั มุ ชนได้้ และครอบครััวเป็็นเสมืือนบุุคคลในครอบครััวเดีียวกัันที่่�เราต้้องเผื่่�อแผ่่ความรััก
รัับสิ่่�งดีีๆ จากโรตารีี นั่่�นคืือความภููมิิใจในการได้้รัับเลืือกมาเป็็นนายกสโมสรใน ความอบอุ่่�นและความห่่วงใยกัันโดยการพููดคุุยถามถึึงทุุกข์์สุุขของสมาชิิกและ
ปีิิ� 2021-2022
ปรึึกษาหารืืออย่่างเป็็นกัันเองผ่่านทาง Line กลุ่่�มของสโมสร และทาง Zoom
	สโมสรโรตารีีพรานกระต่่ายเป็็นสโมสรน้้องใหม่่ การรณรงค์์การเพิ่่�ม 	ปีีนี้้�คาดหวัังให้้มีีจำำ�นวนสมาชิิกสโมสรเพิ่่�มขึ้้�น “เพราะโลกต้้องการ
สมาชิิกยัังไม่่ได้้มุ่่�งเน้้นมากนััก เราเน้้นรัักษาสมาชิิกเก่่าให้้ได้้ และทำำ�ความเข้้าใจ โรตารีี และโรตารีีต้้องการคุุณ” มีีการทำำ�งานเป็็นทีีมแบบมีีประสิิทธิิภาพ สมาชิิก
ในบทบาทของโรตารีีให้้มากขึ้้�น ถ้้ามีีสมาชิิกเก่่าลาออกไป เราจะพยายามหา สโมสรทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์มากๆ และเน้้นการบริิการคน
สมาชิิกใหม่่เข้้ามาทดแทน การสร้้างภาพลัักษณ์์ของสโมสรให้้คนในชุุมชนเห็็นว่่า อื่่�นอย่่างจริิงใจให้้นึึกถึึงส่่วนรวม นึึกถึึงผู้้�อื่่�นก่่อนเสมอ สมกัับคำำ�ว่่า “บริิการเหนืือ
โรตารีีเกิิดในชุุมชนแล้้วมีีประโยชน์์ต่่อชุุมชนเช่่นไรนั่่�นคืือเป้้าหมายที่่�จะทำำ�ให้้เรา ตน ไม่่หวัังตอบแทน” การวางแผนเผยแพร่่ภาพลัักษณ์์ของสโมสรสู่่�ชุุมชน คืือ เมื่่อ�
สามารถหาสมาชิิกได้้ต่่อไปในภายภาคหน้้า
มีีกิิจกรรมที่่�เป็็นสาธารณะประโยชน์์ ทำำ�แผ่่นพัับเล็็กๆ แจก ประชาสััมพัันธ์์ทาง
ในส่่วนของกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ สโมสรได้้วางแนวทางในการ facebook ทุุกครั้้�งที่่�มีีการจััดประชุุมหรืือมีีกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ และ
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ดัังนี้้�คืือ
ประชาสััมพัันธ์์ทางไลน์์กลุ่่�มต่่างๆ

Rotary Centre in Thailand
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
ก้้าวใหม่่สู่่�โลกแห่่งการสื่่�อสารกัับ
อนุุกรรมการประชาสััมพัันธ์์
โรตารีีประเทศไทย
World Bank รายงานว่่ า ในปีี
พ.ศ.2562 ร้้อยละ 66.7 ของประชากรไทย
เข้้ า ถึึงอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ทั้้� ง ที่่� ไ ทยเพิ่่� ง เริ่่� ม มีี
อิินเทอร์์เน็็ตใช้้งานเมื่่อ� ปีี พ.ศ.2530 นี้้�เอง การ
เข้้ามาของอิินเทอร์์เน็็ต เปลี่่�ยนโลกแห่่งการ
สื่่�อสารโดยสิ้้�นเชิิงจนเกิิดเป็็นกระแส Digital
Disruption ที่่�โรแทเรีียนทุุกท่่านได้้พบและ
สััมผััสด้้วยตััวเอง เราเห็็นการผุุดขึ้้�นมาของวิิถีี
ชีี วิิ ต ใ ห ม่่ ๆ แ ล ะ ธุุ ร กิิ จ ใ ห ม่่ ๆ แ ล ะ มีี
ส่่วนเกี่่ย� วข้้องไม่่มากก็็น้อ้ ย กัับการจากไปหรืือ
เข้้ามาใหม่่ กัับการพลิิกโฉม (Transformation)
เพื่่� อ ความอยู่่�รอดของหลากหลายธุุ ร กิิ จ /
ธุุ ร กรรม รวมถึึงโลกแห่่ ง ข่่ า วสารและ
การสื่่�อสาร
ตำำ� นานของความร่่ ว มสมัั ย ของ
โรตารีีในประเทศไทย มีีมานานกว่่า 91 ปีีแล้้ว
เราปรัับตััวให้้เข้้ากัับความเปลี่่�ยนแปลง และ
ความหลากหลายของปััจจััยรอบด้้าน โดย
หััวใจสำำ�คัญ
ั อยู่่�ที่่ส� มาชิิก ณ วัันที่่�เขีียนบทความ
มีีจำำ�นวน 8,239 คน ใน 362 สโมสร ของ
4 ภาคใน 5 ประเทศ (ไทย ลาว กััมพููชา
เมีี ย นมาร์์ และเวีี ย ดนาม) ทั้้� ง นี้้� ยัั ง ไม่่ ร วม
สมาชิิ ก ในครอบครัั ว โรตารีี อาทิิ สโมสร
โรทาแรคท์์ สโมสรอิินเทอร์์แรคท์์ ฯลฯ ที่่�เป็็น
คนรุ่่�นใหม่่ - อัันเป็็นอนาคตของเรา

บทสัั ม ภาษณ์์ อผภ.ทนงศัั ก ดิ์์� พงษ์์ ศ รีี
ประธานคณะอนุุกรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
โรตารีีประเทศไทย หนึ่่�งในตััวเร่่ง (Catalyst)
สำำ�คัั ญนี้้� เพื่่� อ เชื้้� อ เชิิ ญ ให้้ ส มาชิิ ก มาร่่ ว มกัั น
เคลื่่�อนโรตารีีเข้้าสู่่�โลกแห่่งการสื่่�อสารใน           
ยุุคใหม่่
วิิ วัั ฒ นาการด้้ า นการสื่่� อ สาร... ในโรตารีี
เป็็นอย่่างไร
โรตารีี เ ป็็ น องค์์ ก รที่่� ช าญฉลาด  เราผสม
ผสานการเคารพกติิกาและอุุดมการณ์์ ที่่�มีีอายุุ
ย่่าง 117 ปีี กัับกระแสใหม่่ๆ ของโลกตลอด
เวลา สมาชิิกของเรามีีความหลากหลายด้้าน
อายุุ (Generations) แต่่ไม่่มีีใคร “ตกรถไฟ” เลย เพราะทุุกคนปรัับตััวตามความ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารได้้อย่่างงดงาม ถึึงแม้้จะแตกต่่างกัันบ้้างในด้้าน
ความเร็็วแต่่ก็็ไม่่ใช่่ปััญหาเลย
 ปััจจุุบัันสมาชิิกโรตารีีและครอบครััวโรตารีีจะเข้้าถึึงสื่่�อออนไลน์์ผ่่าน
ทางไลน์์ (LINE) เฟซบุ๊๊�ก (Facebook) ฯลฯ ส่่วนพััฒนาการของการสื่่�อสารของ            
โรตารีีสากล เริ่่�มจาก จดหมาย - โทรสาร - อีีเมล เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั ในการสื่่�อสาร
ภายใน สู่่�การเน้้นความสำำ�คััญในการสื่่�อสาร “ทั้้�งภายในและภายนอก” โดยใช้้        
สื่่�อออนไลน์์ทุุกช่่องทางของแต่่ละภููมิิภาค   และเปิิดกว้้างให้้สมาชิิกทุุกคนเข้้าถึึง
เรื่่�องราวของโรตารีีสากลทาง My Rotary

เทคโนโลยีีการสื่่�อสารเองก็็เปลี่่�ยนแปลงค่่อนข้้างรวดเร็็ว เป็็นไปตาม       
ยุุคสมััย   ในปััจจุุบัันสื่่�อออนไลน์์แต่่ละประเภทก็็จะมีีการแบ่่งกลุ่่�มกััน ในระหว่่าง
ที่่�คนสููงวััยจะนิิยมใช้้ไลน์์ (Line) เฟซบุ๊๊�ก (Facebook) และยููทููป  (YouTube)         
ฯลฯ คนหนุ่่�มสาวก็็ จ ะเป็็ น อีี ก กลุ่่�มที่่� นิิ ย มใช้้ ไ อจีี (Instagram) และติ๊๊� ก ต๊๊อก
(TikTok) ฯลฯ การปรัับตััวของสมาชิิกตามวิิวััฒนาการด้้านการสื่่�อสารมีีความ
เป็็นรููปธรรมมยิ่่�งขึ้้�น ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด  โรแทเรีียนและสมาชิิกครอบครััว        
โรตารีีในประเทศไทย เปลี่่�ยน “วิิกฤติิ” เป็็น “โอกาส” เราปรัับตััวใช้้สื่่�อออนไลน์์
ในการประชุุมสโมสร ใช้้สื่่�อออนไลน์์ในการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ในชุุมชน เช่่น ซููม
(Zoom) วิิดีีโอคอลของไลน์์ (Line VDO Call) ฯลฯ อีีกทั้้�งใช้้สื่่�อออนไลน์์ในการ     
ทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ได้้ด้้วยผ่่านแอพพลิิเคชั่่�นออนไลน์์ต่่างๆ
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คณะอนุุกรรมการประชาสััมพัันธ์์ ปีี 2564-65
การปรัับตััวของโรตารีีประเทศไทยต่่อปััจจััยข้้างต้้นเป็็นเชิิงค่่อยๆ ทำำ�
หรืือก้้าวกระโดด
ผมมองว่่ า เป็็ น การปรัั บ ตัั ว แบบก้้ า วกระโดด  (Frog
Leaping) ยิ่่�งในช่่วงสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ระบาด สมาชิิกใน
ประเทศไทยทุุกภาค และบ่่อยครั้้�งที่่�ข้้ามประเทศ / ข้้ามภููมิิภาค
- ทะลุุ เ ส้้ น บางๆ ที่่� กั้้� น ระหว่่ า งกัั น มาทำำ�กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั น ทั้้� ง ด้้ า น        
การสื่่�อสารและการทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์สร้้างมิิตรภาพ ที่่�
สื่่�อถึึงความรััก ความสามััคคีี ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวของมิิตรโรแทเรีียน
ในประเทศไทย ตััวอย่่างเช่่น ไลน์์โอเพนแชท  (LINE Open Chat)
กิิ จ กรรมไลฟ์์ สดท างเฟซบุ๊๊� ก (Facebook Lives) ทางแฟนเพจ
Rotary News Thailand หรืือ คุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีี และโครงการ     
โรตารีีไทม์์แบงค์์ (Rotary Time Bank) เป็็นต้้น
โครงสร้้างทีีมงานประชาสััมพัันธ์์ของโรตารีีประเทศไทย เป็็นอย่่างไร
โครงสร้้างทีีมงานประชาสััมพัันธ์์ของโรตารีีประเทศไทย
เป็็นคณะใหญ่่ มีีความหลากหลายทั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คนหนุ่่�มสาว และ
มีี ตัั ว แทนโรแทเรีี ย นจากทุุ ก ภาคในประเทศไทย แบ่่ ง งานกัั น ตาม
ลัักษณะของสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ ดัังนี้้�
ความท้้ า ทายของคณะกรรมการชุุ ดนี้้� ก็็ คืื อ ความ
เปลี่่� ย นแปลงท่่ ามกลางวิิ ก ฤติิ และตอบโจทย์์ สร้้างสื่่� อออนไลน์์ ใ น

เฟสบุ๊๊�คแฟนเพจ ยููทููป  และสร้้างสื่่�อออนไลน์์ที่่�ตอบโจทย์์คนหนุ่่�มสาว
เช่่น IG, TikTok ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น
โรตารีีสอนเราไม่่ให้้ยึึดติิด  2 ปีี เพีียงพอสำำ�หรัับการจััด
ระบบการทำำ� งาน สร้้ า งทีี ม  สร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยบููรณาการด้้ า นข้้ อ มููล
ข่่าวสาร ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดการสร้้างโอกาสที่่�ให้้คนหนุ่่�มสาวคนรุ่่�นใหม่่     
เข้้ามาทำำ�งานร่่วมในทีีมและการส่่งไม้้ต่่อ

ประเทศไทยให้้เป็็นหนึ่่�งเดีียว เชื่่�อมโยงข้้อมููลข่่าวสารจากผู้้�คนใน สมาชิิก 1 คนหรืือสโมสร จะช่่วยผลัักดัันภารกิิจที่่�ท่่านรัับผิิดชอบได้้
ชุุมชน สโมสรโรตารีี ภาค โรตารีีประเทศไทย ไปสู่่�โรตารีีสากลและ อย่่างไร
แน่่นอนครัับ โรแทเรีียนทุุกท่่านเป็็นฟัันเฟืืองขัับเคลื่่�อนวง
ชาวชุุมชนโลก
ล้้อโรตารีี..สู่่�สโมสร..สู่่�ภาค ขัับเคลื่่�อนโรตารีีประเทศให้้เป็็นหนึ่่�งเดีียว
โรตารีีสร้้างผู้้�นำำ�ผ่่านระบบหมุุนเวีียน – หากสิ้้�นสุุดเทอมของท่่าน สร้้างสรรค์์สิ่่�งดีีงาม เพื่่�อเด็็กๆ และผู้้�คนในชุุมชนของเรา เป็็นภารกิิจ
ภารกิิจนี้้�จะเดิินต่่อและเติิบโตต่่อให้้ทัันโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงเร็็วและแรง ของเราโรแทเรีียนทุุกท่่านครัับ
ขึ้้�นมากอย่่างไร
วาระการทำำ� งาน 2 ปีี  สำำ�หรัั บ การจัั ด ระบบ สร้้ า งทีี ม      
ทำำ�สื่่� อ ออนไลน์์ ที่่� มีี อ ยู่่�แล้้ ว เช่่ น เว็็ บ ไซต์์ (Website) โอเพนแชท 
(Open Chat) ให้้ เ ดิิ น ต่่ อ ด้้ ว ยระบบการจัั ด การที่่� ชัั ด เจนและมีี
ประสิิทธิิภาพ สร้้างสื่่�อออนไลน์์ที่่�สามารถเข้้าถึึงผู้้�คนในชุุมชน เช่่น

สารประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
สวััสดีีครัับ มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
หนึ่่�งปีีโรตารีีผ่่านไปแล้้ว แต่่เราทุุกคนยัังต้้องอยู่่�ท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาด
ของโรค COVID-19 ในประเทศไทยและทั่่�วโลก ซึ่�ง่ ยัังไม่่สามารถจะบอกได้้ว่่า จะกลัับมาสู่่�
ภาวะปกติิได้้เมื่่อ� ใด ในระยะนี้้�ทางเจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์โรตารีีในประเทศไทยก็็มีกี ารปรัับตััวโดย
การ Work From Home 100% การประสานงานต่่างๆ ก็็มีีการปรัับให้้สะดวกต่่อสมาชิิก
สโมสรโรตารีีมากขึ้้�น เช่่นการชำำ�ระค่่า RI โดยการโอนเข้้าบััญชีีเป็็นต้้น การปรัับตััวของภาค
และสโมสรต่่างๆ โดยเฉพาะด้้านการประชุุมก็็มีีการใช้้ระบบออนไลน์์มากยิ่่�งขึ้้�น ผมขอเป็็น
ตััวแทนคณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย และเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีใน
ประเทศไทยทุุกคน เป็็นกำำ�ลัังใจให้้ทุุกท่่าน ในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บาก
นี้้� และสามารถผ่่านพ้้นมัันไปด้้วยกััน อย่่างไรก็็ตาม ผมได้้เห็็นข้้อดีีของการใช้้ระบบการประชุุม
ออนไลน์์ จากที่่�ได้้เห็็นสมาชิิกส่่งต่่อข้้อมููลต่่างๆ ผ่่านทาง Line Open Chat ของศููนย์์                  
โรตารีีฯ ก็็คือื การที่่�เราสามารถเข้้าร่่วมการประชุุมของสโมสรที่่�อยู่่�ห่่างไกลได้้โดยไม่่มีอุี ปส
ุ รรค
ด้้านระยะทาง รวมถึึงการเชิิญผู้้�บรรยายพิิเศษประจำำ�สััปดาห์์ ก็็ทำำ�ให้้สามารถเชิิญบุุคคลได้้
อย่่างหลากหลาย และมีีความน่่าสนใจมากขึ้้�นเช่่นกััน น่่าชื่่�นชมที่่�ได้้เห็็นการแลกเปลี่่�ยน         
ผู้้�บรรยาย ผู้้�รู้้�ระหว่่างภาคต่่าง ๆ โดยอาศััยข้้อดีีของการประชุุมแบบออนไลน์์นี้้� เราจึึงเห็็น       
ได้้ว่่าในอุุปสรรคย่่อมจะมีีโอกาสอยู่่�เสมอ อยู่่�ที่่�เราจะเสาะแสวงหามัันอย่่างไร
มิิตรโรแทเรีียนที่่�รัักทุุกท่่าน ในปีีโรตารีีใหม่่ 2564-2565 หรืือปีี โรตารีีเปลี่่�ยนชีวิี ิต
ด้้ วยจิิ ต บริิ ก าร นี้้� จะมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงต่่ า งๆ ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ผ่่ า นการดำำ� เนิิ น งานของคณะ
อนุุกรรมการต่่างๆ ของศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ยกตััวอย่่างเช่่น คณะกรรมการแปลเอกสาร
ที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการแปลคำำ�ศััพท์์โรตารีีใหม่่ และปรัับปรุุงคำำ�แปลคำำ�ศััพท์์โรตารีีเดิิมให้้มีีความ
ทัันสมััยมากยิ่่�งขึ้้�น คณะอนุุกรรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ได้้เพิ่่�มช่่องทางการประชาสััมพัันธ์์
ข่่าวสารของโรตารีีประเทศไทยในช่่องทางใหม่่ๆ เพิ่่�มมากขึ้้น� และนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
ฉบัับออนไลน์์ในรููปแบบแอพพลิิเคชั่่น�  ก็็ใกล้้จะเสร็็จสมบููรณ์์พร้้อมใช้้งานแล้้ว ผมขอขอบคุุณ
ในความทุ่่�มเทในการทำำ�งานของคณะอนุุกรรมการทุุกชุุดมา ณ โอกาสนี้้�
ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
                                                    (วิิวััฒน์์ ศิิริิจางคพััฒนา)
                                     ผู้้�ว่่าการภาค 3360 โรตารีีสากล ปีี 2546-2547
                             ประธานคณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีีฯ ปีี 2563-2565
ตััวเลขโรตารีี ข้้อมููล www.rotary.org ณ วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 (ในวงเล็็บข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563)
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คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ปี 2564-65
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
ประธาน (ภาค 3360)

อน.วาณิช โยธาวุธ
บรรณาธิการนิตยสาร (ภาค 3360)

อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ

รองประธานคนที่ 1 (ภาค 3330)

อผภ.สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล
รองประธานคนที่ 2 (ภาค 3340)

อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล

รองประธานคนที่ 3 (ภาค 3350)

อผภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส
กรรมการห้องสมุด (ภาค 3340) กรรมการประชาสัมพันธ์ (ภาค 3350) กรรมการการเงิน (ภาค 3330)

ผวล.ละออ จินดา
ภาค 3330

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์
ภาค 3330

อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง
ภาค 3330

อผภ.ธงชัย ล้อตระกานนท์
ภาค 3340

อผภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผวล.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ ผวภ.ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
ภาค 3350
ภาค 3340
ภาค 3340

DGE Mitsutaka Iida
ภาค 3350

อผภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
กรรมการแปล (ภาค 3350)

อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
ภาค 3330

ผวภ.จิระยุทธ หิรัณยวัฒน์
ภาค 3360

อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี
ภาค 3360

อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ
เลขานุการ (ภาค 3360)

ผวภ.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
ภาค 3340

อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร
ภาค 3340

อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล
ภาค 3350

อผภ.เจสัน ลิม
ภาค 3350

อผภ.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์
ภาค 3360

ผวล.ศุภลักษณ์ โลหะโชติ
ภาค 3360

คณะที่ปรึกษา
PRIP พิชัย รัตตกุล

PRID นรเศรษฐ ปัทมานันท์

PRID ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

อผภ.สมภพ สุขสิงห์
ภาค 3350

อผภ.ชัยสิน มณีนันทน์
ภาค 3360

อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
ภาค 3330

อผภ.ชาญชัย วิศิษฏ์กุล
ภาค 3350

อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ
ภาค 3360

อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล
ภาค 3340

อผภ.สมภพ ธีระสานต์
ภาค 3330

ประธาน (ภาค 3350)

ภาค 3350

ภาค 3350

มาร่วมมือกัน

SAVE LIVES
สโมสรโรตารีีศิิลปาคม
มอบเครื่่�องเขีียนและหน้้ากากผ้้า พร้้อมสอนวิิธีีใช้้ที่่�ถููกต้้อง
ให้้กัับเด็็กนัักเรีียน โรงเรีียนบ้้านนาฝาย ต.นาดีี อ.หนองแสง จ.อุุดรธานีี

