English issue

นิตยสารรายสองเดือน
ปีีที่่� 38 ฉบัับที่่� 196
กัันยายน-ตุุลาคม ๒๕๖๔
September-October2021

หน้้ากากอนามััย, อุุปกรณ์์ป้้องกััน
ตนเอง, น้ำำ��, น้ำำ��ยาฟอกขาว, อาสา
สมััคร, การฝึึกอาชีีพ, ข่่าวบนสื่่�อ
ทางสัังโรตารีี
คม,สนองตอบต่่
อาหาร,
เงิิ
นทุ
น
ุ
,
อโรคระบาด
เวชภััณฑ์์, อุุปกรณ์์วิินิิจฉััยโรค,
เครื่่�องช่่วยหายใจ, ชุุดทดสอบโรค,
การช่่วยเหลืือเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุข, สบู่่�, ผลิิตภััณฑ์์
ทำำความสะอาดมืือ, สื่่�อทางการ
ศึึกษา........

ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน
ในฐานะที่่�เป็็นโรแทเรีียน ข้้าพเจ้้าจะ :
1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้้อมด้้วยมาตรฐาน
จรรยาบรรณในชีีวิติ ส่่วนตััวและวิิชาชีีพ
2) ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นด้้วยความยุุติิธรรมและเคารพใน
วิิชาชีีพของแต่่ละบุุคคล
3) ใช้้ทักั ษะทางวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าผ่่านกิิจกรรมโรตารีี
เพื่่อ� สนัับสนุนุ ส่่งเสริิมเยาวชน ช่่วยเหลืือผู้้เ� ดืือดร้้อน
ที่่�จำำ�เป็็นยิ่่�ง และปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คนใน
ชุุมชนของข้้าพเจ้้าและชุุมชนโลก
4) หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์ต่่อโรตารีีหรืือ
โรแทเรีียนอื่่�นๆ
5) ช่่วยธำำ�รงไว้้ซึ่่�งสภาพแวดล้้อม ที่่�ปลอดจากการ
คุุกคามใดๆ ในการประชุุมโรตารีี การจััดงานและ
การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ รายงานเหตุุน่่าสงสััยใดๆ ใน
การคุุกคาม และช่่วยทำำ�ให้้ผู้้�รายงานมั่่�นใจได้้ว่่าจะ
ไม่่ถููกตอบโต้้กลัับ
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 กัันยายน ๒๕๖๔

เรีียน ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทุุกท่่าน
	ผมแน่่ ใจว่่ า ท่่ า นกำำ�ลัั ง ได้้ รัั บ ประสบการณ์์ อัั น มีี ค่่ า ยิ่่� ง ใน
การบำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ เ พื่่� อ เปลี่่� ย นชีี วิิ ต วิิ ธีี ห นึ่่� ง ที่่� ท่่ า นสามารถ
เปลี่่ย� นแปลงชีีวิตค
ิ นได้้มากที่่�สุดคืื
ุ อการช่่วยให้้พวกเขาเรีียนรู้้ก� ารอ่่าน
การรู้้ห� นัังสืือนั้้�นเปิิดโลกให้้เรา มัันทำำ�ให้้เราได้้รับข้
ั อ้ มููลที่่�ดีขึ้้ี น� เกี่่ย� วกัับ
ชีีวิติ ในชุุมชนของเราเองและเปิิดมุมุ มองสู่่�วัฒ
ั นธรรมอื่่น� ๆ การอ่่านและ
การเขีียนช่่วยเชื่่อ� มโยงกัับผู้้�คนและเป็็นอีีกวิิธีหี นึ่่ง� ในการแสดงความรััก
ต่่อกััน
	กัั น ยายนเป็็ น เดืือนแห่่ ง การศึึ ก ษาขั้้� น พื้้� น ฐานและการรู้้�
หนัังสืือของโรตารีี การเสริิมสร้้างทัักษะการรู้้�หนัังสืือมีีความสำำ�คััญ
ต่่อการลดความยากจน พััฒนาสุุขภาพ และส่่งเสริิมสัันติิภาพ อัันที่่�
จริิงแล้้วถ้้านัักเรีียนทั้้�งหมดในประเทศที่่�มีรี ายได้้น้อ้ ยออกจากโรงเรีียน
ไปโดยมีีทัักษะการอ่่านขั้้�นพื้้�นฐานติิดตััว ก็็จะส่่งผลให้้ความยากจน
ทั่่�วโลกมีีอััตราลดน้้อยลงอย่่างมาก

การส่่งเสริิมให้้ผู้�ค้ นมีีความแข็็งแกร่่งโดยผ่่านการศึึกษาเป็็น
เป้้าหมายหนึ่่ง� ที่่�โดดเด่่นที่่�สุดที่่
ุ เ� รามีีในการเป็็นโรแทเรีียน เราไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องออกไปสำำ�รวจผู้้�คนที่่�ชีวิี ติ ถููกจำำ�กัดั เพีียงเพราะมีีปัญ
ั หาในการอ่่าน
และต้้องพึ่่�งพาผู้้�อื่่�นในการอ่่านหนัังสืือ หรืือไม่่สามารถเขีียนอะไรได้้
มากไปกว่่าชื่่�อของตนเอง
โดยเริ่่�มต้้นในเดืือนนี้้� ขอให้้พิิจารณาดููว่่าสโมสรของท่่าน
จะสามารถทำำ�ให้้ โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ โดยผ่่านการ
เรีี ย นรู้้� ห นัั ง สืือได้้ อ ย่่ า งไร อาทิิ การสนัั บสนุุ น องค์์ ก รท้้ อ งถิ่่� น ที่่� มีี
โปรแกรมฟรีี สนัับสนุุนการรู้้�หนัังสืือของผู้้�ใหญ่่ หรืือการเรีียนรู้้�ภาษา
ท้้องถิ่่�น หรืือพััฒนาวิิชาชีีพของครููโดยเน้้นที่่�การอ่่านและการเขีียน
หรืือเป็็นที่่�ปรึึกษาด้้านการเรีียนรู้้� หรืือทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรใดองค์์กร
หนึ่่�ง อย่่างองค์์กรความร่่วมมืือระดัับโลกเพื่่�อการศึึกษา (Global
Partnership for Education) เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับ
เด็็กทั่่�วโลก หารืือกัับโรงเรีียนและห้้องสมุุดในท้้องถิ่่�นดููว่่าสโมสร
ของท่่านจะสนัับสนุุนโปรแกรมที่่�มีีอยู่่�แล้้วดัังกล่่าวหรืือช่่วยสร้้าง
โปรแกรมใหม่่ๆ ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้้องการในชุุมชนได้้อย่่างไร

หากไม่่มีีการศึึกษา เด็็กที่่�ไม่่รู้้�หนัังสืือจะโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�อ่่าน
ไม่่ออกเขีียนไม่่ได้้ ในปััจจุุบันั มีีประชากรผู้้ใ� หญ่่ทั่่ว� โลกร้้อยละ 14 หรืือ
762 ล้้านคน ขาดทัักษะการอ่่านและการเขีียนขั้้น� พื้้�นฐาน สองในสาม
ของกลุ่่�มนั้้�นเป็็นผู้้ห� ญิิง ทัักษะการรู้้ห� นัังสืือและพื้้�นฐานการคิิดคำำ�นวณ
ในอิินเดีีย โครงการ TEACH ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือที่่�ได้้รัับ
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ได้้รัับที่่�อยู่่�อาศััย การดููแลสุุขภาพ และ ความสำำ�เร็็จระหว่่างสโมสรโรตารีีในประเทศและรััฐบาลได้้แสดงให้้
มีีงานทำำ�ที่่�ดีีขึ้้�นชั่่�วชีีวิติ
เห็็นถึึงวิิธีีการเพิ่่�มความพยายามอย่่างมากในด้้านการเรีียนรู้้�หนัังสืือ
เพื่่�อเข้้าถึึงเด็็กหลายล้้านคน และในช่่วงเวลาที่่�โรงเรีียนทั่่�วประเทศ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับเด็็กผู้้ห� ญิิงและสตรีี การรู้้ห� นัังสืือ อิินเดีียถููกปิิดเนื่่�องจากการระบาดของโควิิด-19 นั้้�น โปรแกรมเสริิม
อาจเป็็นเรื่่อ� งความเป็็นความตาย หากเด็็กหญิิงทุุกคนได้้จบการศึึกษา การเรีียนแบบอีี-เลิิร์น์ นิ่่�ง สามารถเข้้าถึึงเด็็กมากกว่่า 100 ล้้านคนโดย
ระดัับชั้้�นประถม การเสีียชีีวิิตของมารดาก็็จะน้้อยลงมาก และเด็็ก ผ่่านทางโทรทััศน์์แห่่งชาติิ
จะมีีแนวโน้้มอยู่่�รอดพ้้น 5 ขวบ ถ้้าเขาหรืือเธอเกิิดจากแม่่ที่่�สามารถ
อ่่านหนัังสืือออก การพััฒนาให้้เกิิดผลดีีต่่อผู้้�คนทั่่�วโลกให้้มากขึ้้�นจะ
การรู้้�หนัังสืือเป็็นก้้าวแรกของการพ้้นจากความยากจน
เป็็นไปได้้ก็็ต่่อเมื่่�อประเทศต่่างๆ ขจััดอุุปสรรคในการศึึกษาสำำ�หรัับ ดัังที่่� มะลาละห์์ ยููซััฟไซ เจ้้าชองรางวััลโนเบล ได้้กล่่าวว่่า “เด็็กหนึ่่ง� คน
เด็็กผู้้�หญิิง มีีข้้อพิิสููจน์์ทางเศรษฐกิิจสำำ�หรัับเรื่่�องนี้้�ชััดเจนว่่า ในบาง ครููหนึ่่�งคน หนัังสืือหนึ่่�งเล่่ม และปากกาหนึ่่�งด้้าม สามารถเปลี่่�ยนโลก
ประเทศที่่�การศึึกษามุ่่�งเน้้นไปที่่�เด็็กผู้้�ชาย ค่่าโอกาสทางเศรษฐกิิจที่่� ได้้”
หายไปมีีมากกว่่า 1 พัันล้้านดอลลาร์์ต่่อปีี
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานโรตารีสากล
เชคการ์์ เมห์์ตา ตุุลาคม ๒๕๖๔

สวััสดีี ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รััก
เราผ่่านมาแล้้วหนึ่่�งไตรมาสของปีีโรตารีี ผมแน่่ใจว่่าพวกท่่านกำำ�ลัังช่่วยโรตารีี
ให้้เติิบโตใหญ่่ขึ้้�นและทำำ�ได้้มากขึ้้�น และหวัังว่่าท่่านก็็ได้้ทำำ�ในส่่วนของท่่านแล้้วเกี่่�ยวกัับ
โครงการหนึ่่�งคนนำำ�มาหนึ่่�งคน โดยแนะนำำ�คนหนึ่่�งคนให้้รู้�จั้ ักกัับโรตารีี
	ท่่านเคยนึึกถึึงเมื่่�อครั้้�งท่่านมาเป็็นโรแทเรีียนในช่่วงแรกๆ ได้้ไหม? ผมเองนึึกถึึง
อยู่่�บ่่อยๆ — เพราะช่่วงเวลานั้้�นเป็็นเวลาที่่�ได้้ค้้นพบพลัังแห่่งการบริิการที่่�หล่่อหลอมเป็็น
ตััวผมในวัันนี้้� เมื่่อ� ผมเข้้ามาอยู่่�ในสโมสรโรตารีี พวกเราได้้ทุ่่�มเทอย่่างหนัักมุ่่�งไปที่่�ชุมุ ชนใน
ชนบทของอิินเดีีย ที่่�ซึ่่�งผู้้�คนอาศััยอยู่่�ไม่่มีีห้้องสุุขา ใช้้น้ำำ��ดื่่�มจากบ่่อเดีียวกัันกัับที่่�พวกเขา
อาบน้ำำ�� และส่่งลููกๆ เรีียนหนัังสืือกลางแจ้้งใต้้ต้้นไม้้ ผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพที่่�ใกล้้ที่่�สุุดอยู่่�
ห่่างไกลหลายไมล์์ ซึ่่ง� การบริิการก็็ไม่่เพีียงพอ แต่่หลัังจากที่่�สโมสรโรตารีีได้้ดำำ�เนิินโครงการ
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์บางโครงการก็็ทำำ�ให้้หมู่่�บ้้านมีีห้อ้ งสุุขา มีีน้ำำ��ดื่ม่� สะอาด มีีห้อ้ งเรีียนสำำ�หรัับ
เด็็ก และอยู่่�ใกล้้ศููนย์์สุุขภาพ
โรตารีีได้้จุุดประกายไฟในตััวผม ทำำ�ให้้ผมมองข้้ามตััวเองและรัักเพื่่�อนมนุุษย์์
ทำำ�ให้้การบริิการเป็็นวิิถีีชีีวิิตและทำำ�ให้้ผมมีีหลัักการนำำ�ทางซึ่่�งผมยัังคงยึึดถืืออยู่่� นั่่�นคืือ
การให้้บริิการคืือค่่าเช่่าที่่�ผมจ่่ายสำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�ผมครอบครองบนโลก
หากท่่านมีีความรู้้�สึึกว่่าต้้องจุุดประกายไฟแห่่งการบริิการในตััวท่่านหรืือกัับสโมสร
ของท่่านใหม่่อีกี ครั้้�ง เดืือนตุุลาคมซึ่่ง� เป็็นเดืือนแห่่งการพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนจะเป็็นเวลาที่่�ดีี
ที่่�จะทำำ� เมื่่�อเราทำำ�งานเพื่่�อที่่�จะพััฒนาชีีวิติ ของผู้้�คนในชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส เช่่นผ่่านโครงการ
ที่่�ให้้การฝึึกอบรมด้้านอาชีีพและการเข้้าถึึงแหล่่งทางการเงิิน เราจะช่่วยสร้้างและส่่งเสริิม
ความเติิบโตของเศรษฐกิิจในท้้องถิ่่�นได้้อย่่างยั่่�งยืืน
การต้้องการความช่่วยเหลืือนั้้�นมีีมาก ตามข้้อมููลขององค์์การสหประชาชาติิ
ร้้อยละ 9 ของประชากรโลก นั่่�นคืือ 700 ล้้านคน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่อยู่่�ในประเทศที่่�ตั้้�งอยู่่�ทาง
ตอนใต้้ของทะเลทรายซาฮารา ทวีีปอาฟริิกา มีีรายได้้น้อ้ ยกว่่า 1.90 ดอลลาร์์ต่อ่ วััน แต่่ด้ว้ ย
การสนัับสนุุนการพััฒนาชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งและรวมถึึงผู้้�ประกอบการ เราสามารถช่่วยพััฒนา
สภาพความเป็็นอยู่่�ให้้กัับผู้้�คนในภููมิิภาคนั้้�นและที่่�อื่่�นๆ ได้้
	สโมสรของท่่านสามารถส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจในชุุมชนของท่่านเองได้้ด้้วย
การเพิ่่�มโอกาสการฝึึกอบรมด้้านอาชีีพผ่่านโรงเรีียนในท้้องถิ่่�นและวิิทยาลััยในชุุมชน โดย
ร่่วมมืือกัับผู้้�ปล่่อยเงิินกู้้�ปรัับปรุุงการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน หรืือทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กร
ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรที่่�จััดหาทรััพยากรให้้กัับผู้้�ประกอบการและเชื่่�อมโยงกัับธุุรกิิจชุุมชน
แน่่นอนว่่าการพััฒนาชุุมชนให้้เข้้มแข็็งนั้้�นเป็็นไปไม่่ได้้หากไม่่มีีสาธารณสุุขที่่�ดีี
ในวัันที่่� 24 ตุุลาคม วัันโปลิิโอโลก เราจะเฉลิิมฉลองความก้้าวหน้้าอัันยิ่่�งใหญ่่ของเราในการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อขจััดโปลิิโอให้้หมดไป แต่่เราก็็รู้�ว่้ ่าการต่่อสู้้�นั้้�นยัังไม่่จบ เรายัังต้้องการความ
ช่่วยเหลืือจากท่่านในการหาทุุนและสร้้างความตระหนัักเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเด็็กทุุกคนได้้รัับ
วััคซีนี ป้้องกัันโรคโปลิิโอ โปรดอย่่าลืืมกระตุ้้�นสโมสรของท่่านในวัันสำำ�คัญ
ั นั้้�นและสนัับสนุนุ ให้้
พวกเขาบริิจาคที่่�เว็็บไซต์์ endpolio.org/world-polio-day
การบริิการได้้ให้้สิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่ากัับผมมาตลอดชีีวิิต ผมรู้้�ว่่าพวกท่่านหลายคนก็็เช่่น
เดีียวกััน เข้้าร่่วมเดืือนนี้้�กัับผมในการเป็็นผู้้�เช่่าที่่�ดีีบนโลกของเราด้้วยการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นให้้
พวกเขาและชุุมชนของพวกเขาดีีขึ้้�น มาร่่วมกััน เปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล
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หากคุุณมีีความฝััน คุุณก็็สามารถทำำ�ได้้
มะลาละห์์ ยููซััฟไซ เป็็นเด็็กสาวนัักเคลื่่อ� นไหวชาวปากีีสถานที่่�ต่อ่ สู้้เ� พื่่อ� การศึกึ ษาของ
เด็็กผู้้�หญิิงและสตรีี ตอนเป็็นวััยรุ่่�น มะลาละห์์ซึ่่�งโลกรู้้�จัักเธอในชื่่�อจริิง กล้้าพููดเรีียกร้้องสิิทธิิ
ของเด็็กผู้้�หญิิงในการเรีียน แต่่กลุ่่�มหััวรุุนแรงในประเทศไม่่เห็็นด้้วยกัับเธอ และเธอถููกมืือปืืน
ตาลีีบัันยิิงระหว่่างทางกลัับบ้้านจากโรงเรีียน
แต่่ ก ารลอบสัั ง หารนั้้� น ไม่่ ส ามารถหยุุ ดยั้้� ง เธอได้้ แต่่ ก ลัั บยิ่่� ง ทำำ� ให้้ เ ธอมีี ค วาม
มุ่่�งมั่่�นมากขึ้้�น ทัันทีีที่่�เธอฟื้้�นตััวจากการบาดเจ็็บ เธอก็็กลัับมาทำำ�ภารกิิจเคลื่่�อนไหวด้้าน
การศึึกษาต่่อ ปััจจุุบัันกองทุุนมะลาละห์์ได้้ให้้การสนัับสนุุนการศึึกษาผ่่านโครงการต่่างๆ
ทั่่�วโลก
มะลาละห์์ไม่่เพีียงเป็็นแรงบัันดาลใจของสมาชิิกโรตารีี แต่่เรายัังมีีบางสิ่่�งบางอย่่างที่่�
เหมืือนกััน คืือ มีีแรงผลัักดัันที่่�ต้้องการทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง มีีความรัักในการเรีียนรู้้�หนัังสืือ และมีี
พลัังที่่�จะเปลี่่�ยนความฝัันให้้กลายเป็็นความจริิง
	คติิประจำำ�ใจอย่่างหนึ่่�งของผมคืือ หากคุุณมีีความฝััน คุุณก็็สามารถทำำ�ได้้ คติินี้้�นำำ�มา
ใช้้ได้้กับทุ
ั กุ เรื่่อ� งที่่�โรแทเรีียนทำำ� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กัับมููลนิิธิโิ รตารีี เราจะทำำ�ความฝัันของเราให้้
เป็็นจริิงจนได้้
เหมืือนกัับมะลาละห์์ เรารู้้�ว่่าการรู้้�หนัังสืือสำำ�หรัับหลายๆ คนแล้้วมัันเป็็นก้้าวแรกที่่�
ทำำ�ให้้พ้้นจากความยากจน ในการทำำ�ความคิิดของเราให้้เป็็นจริิง ก่่อนอื่่�นเราต้้องเข้้าใจชุุมชน
และปััญหาเฉพาะของสมาชิิก จากนั้้�นจึึงสร้้างความร่่วมมืือกัับพวกเขา แล้้วต่่อไปก็็รวมพลัังกัับ
คนอื่่�น — แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับสโมสรในภาคอื่่�นๆ และทำำ�งานกัับผู้้�คนและองค์์กรนอก
โรตารีี
หนทางแก้้ปัญ
ั หาของเราในรููปของทุุนสนัับสนุนุ ระดัับภาคหรืือระดัับโลกจะมีีการปรัับ
ให้้เหมาะสมกัับชุมุ ชนนั้้�นๆ และเมื่่อ� มัันเป็็นทุุนสนัับสนุนุ ของโรตารีีแล้้ว คุุณเชื่่อ� ได้้เลยว่่ามัันจะ
ถููกวางแผนอย่่างดีี มีีกลยุุทธ์์ในการทำำ�และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ มีีความยั่่�งยืืน ที่่�เราต้้องการมอบ
การรู้้ห� นัังสืือนั้้�นไม่่ใช่่เป็็นเพีียงการบริิจาคหนัังสืือครั้้�งเดีียว แต่่เป็็นการวางแผนเพื่่อ� เปลี่่ย� นแปลง
ชุุมชนเมื่่�อเวลาผ่่านไป
หลายปีีที่่ผ่� า่ นมา ผมได้้เห็็นความพยายามในการทำำ�เรื่่อ� งการเรีียนรู้้ห� นัังสืือนัับไม่่ถ้ว้ น
ในโรตารีี นัับตั้้�งแต่่โครงการวาระแห่่งชาติิลงไปถึึงโครงการในท้้องถิ่่�น เมื่่�อเกิิดการระบาดใหญ่่
ของโรคโควิิด-19 ทั่่�วโลกในปีีที่่�แล้้ว หลายสโมสรได้้ดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือชุุมชนให้้ปรัับเปลี่่�ยน
เป็็นการเรีียนหนัังสืือทางออนไลน์์ รวมถึึงการจััดหาคอมพิิวเตอร์์แล็็ปท็็อป การแก้้ปััญหา
ของโรตารีีนั้้�นไม่่มีีวัันหมด พร้้อมกัับอาสาสมััครของเราก็็ไม่่รู้้�จัักเหน็็ดเหนื่่�อย และถ้้ารู้้�ว่่าเป็็น
โรแทเรีียนแล้้ว ผมรู้้�ว่่าการสร้้างแนวทางแก้้ไขกำำ�ลัังจะมีีมากขึ้้�นอีีก แม้้ในขณะที่่�ผมเขีียนสารนี้้�
	ความกระตืือรืือร้้นของโรตารีีในการทำำ�โครงการการรู้้�หนัังสืือและโครงการเกี่่�ยวกัับ
การศึึกษานั้้�นเป็็นที่่�รู้้�กันั ดีี เช่่นเดีียวกัับความมุ่่�งมั่่น� ที่่�จะทำำ�ให้้มันั เป็็นจริิง และคุุณเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั
โดยผ่่านโรตารีีในการช่่วยเหลืือผู้้�คนให้้ก้้าวออกจากการไม่่รู้้�หนัังสืือ พ้้นจากความยากจน และ
ไปสู่่�สิ่่�งที่่�ดีีกว่่า จำำ�ไว้้ว่่า ถ้้าคุุณมีีความฝััน คุุณก็็สามารถทำำ�ได้้ เหมืือนกัับมะลาละห์์เช่่นกััน
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ลุุกขึ้้�นสู้้�กัับความท้้าทาย
เมื่่�อโรตารีีกล้้าก้้าวไล่่ตามความฝัันของโลกที่่�ปราศจากโรคโปลิิโอ เราทราบดีีว่่า
ความฝัันของเรานั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย แต่่ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) ในการทำำ�งานร่่วมกัับ
พัันธมิิตรของเรา เราได้้ทำำ�ให้้จำ�ำ นวนผู้้�ป่่วยทั่่�วโลกลดลงถึึงร้้อยละ 99.9
อย่่างไรก็็ตาม มัันยัังไม่่จบจนกว่่ามัันจะหมดไป มัันต้้องมีีกำำ�ลัังใจ เรายัังต้้องหา
เงิินและต้้องกดดัันต่่อไปจนกว่่าการต่่อสู้้�ครั้้�งนี้้�จะสิ้้�นสุุด และไม่่มีีเด็็กคนใดต้้องประสบกัับ
ผลร้้ายแรงของโรคโปลิิโออีีกต่่อไป
เนื่่อ� งในโอกาสวัันโปลิิโอโลก 24 ตุุลาคม เรามีีกำำ�ลังั ใจที่่�จะดำำ�เนิินการต่่อ เราได้้สร้า้ ง
โอกาสหนึ่่ง� เดีียวที่่�สามารถยัับยั้้ง� การแพร่่เชื้้อ� โดยทำำ�ให้้อัตั ราการแพร่่ระบาดของไวรััสโปลิิโอใน
อััฟกานิิสถานและปากีีสถานลดต่ำำ��ลงในปััจจุุบันั นอกจากนี้้�เรายัังมีีแผนยุุทธศาสตร์์และวััคซีนี
ตััวใหม่่ที่่�จะสนัับสนุุนความพยายามของเราในการกำำ�จัดั โรค
เพื่่� อ กำำ�จััด ไวรัั ส โปลิิ โ อสายพัั น ธุ์์� ธ รรมชาติิ และ หยุุ ด การระบาดของเชื้้� อไวรัั ส
โปลิิโอสายพัันธุ์์�วััคซีีนที่่�กลายพัันธุ์์�ถ่่ายทอดหมุุนเวีียนอยู่่�ในกลุ่่�มประชาชนที่่�มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่ำำ��
(cVDPV) แผนยุุทธศาสตร์์ใหม่่ของโครงการกำำ�จัดั โปลิิโอทั่่�วโลกจึึงเน้้นที่่�ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ๆ ได้้แก่่
การสนัับสนุุนด้้านการเมืือง เพื่่�อสร้้างความเร่่งด่่วนและความสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบ
ในประเทศที่่�มีีการระบาดของโรคเฉพาะถิ่่�น การมีีส่่วนร่่วมที่่�ดีีกัับชุุมชนที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
การปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานและการเฝ้้าระวัังโรคโปลิิโอ และการผนวกการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันโรค
โปลิิโอในโปรแกรมด้้านสุุขภาพในวงกว้้าง
	ตามยุุทธศาสตร์์ใหม่่ โรตารีีและพัันธมิิตรจะใช้้เครื่่�องมืือใหม่่ที่่�เป็็นวััคซีีนป้้องกััน
โรคโปลิิโอชนิิดหยอดทางปาก (nOPV2) เพื่่�อรัับมืือกัับการระบาดของไวรััสโปลิิโอสายพัันธุ์์� 2
(cVDPV) วััคซีนี ตััวใหม่่นี้้ถู� กู นำำ�ไปใช้้ในประเทศต่่างๆ ตามรายชื่่อ� ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� และเป็็นการพััฒนา
ที่่�มีีแนวโน้้มดีีในการค้้นพบวิิธีีการยุุติิโรคโปลิิโอแบบทีีเดีียวจบ
อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีงานอีีกมากที่่�ต้้องทำำ� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เราจำำ�เป็็นต้้องรัักษา
เป้้าหมายอย่่างแน่่วแน่่เมื่่�อเผชิิญกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ในอััฟกานิิสถาน ในฐานะองค์์กร
ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเมืือง โรตารีีจะยัังคงทำำ�งานที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อปกป้้องสุุขภาพของเด็็กในทุุกที่่�
แม้้ว่า่ หลัังจากที่่�เราได้้ทำำ�ความก้้าวหน้้าทุุกอย่่าง ในการต่่อสู้้�ที่่ย� าวนานหลายทศวรรษ
สิ่่�งที่่�แย่่ที่่�สุุดที่่�เราทำำ�คืือเรากลัับชะล่่าใจ ดัังนั้้�น ท่่านถึึงได้้เข้้ามาอยู่่�ที่่�นี่่�
เรามาสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับบทบาทของโรตารีีในการขจััดโปลิิโอ และเพิ่่�ม
ความมุ่่�งมั่่น� ของเราเป็็นสองเท่่าและหาเงิินเพิ่่�มอีีก 50 ล้้านดอลลาร์์ในแต่่ละปีีสำำ�หรัับโรคโปลิิโอ
โปรดระลึึกว่่า เนื่่อ� งจากมููลนิิธิบิิ ลิ และเมลิินดา เกทส์์ ทำำ�ให้้การบริิจาคใดๆ ของท่่านหรืือสโมสร
โรตารีีหรืือสโมสรโรทาแรคท์์จะได้้รับั การสมทบเป็็น 2 เท่่า
ในโรตารีี เมื่่�อเรามีีความฝััน เราเดิินตามหลัังความฝัันทุุกๆ เรื่่�องที่่�เราสามารถมีีได้้
เราได้้ต่่อสู้้�กัับความท้้าทายมาตลอด และตอนนี้้�การลุุกขึ้้�นอีีกครั้้�งด้้วยความกล้้าหาญเพื่่�อ
เอาชนะโรคโปลิิโอมีีความสำำ�คััญยิ่่�งกว่่าครั้้�งใดๆ
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริอุิ ุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิิช โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย

มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ
ประภาคารโดมสีี แ ดง ตั้้� ง ตระหง่่ า น
มองเห็็ น เด่่ น เป็็ น สง่่ า อยู่่�ท่่ า มกลางเมืืองโบราณ
มรดกโลก มหาปาลีี บุุ รัั ม สถานที่่� ตั้้� ง บนโขดหิิ น
ธรรมชาติิ เป็็นชััยภููมิิที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับส่่งสััญญาณ
ไฟให้้กัับการสััญจรทางทะเลโดยรอบบริิเวณนี้้�
เชนไนหรืือมััทราสเดิิม เป็็นเมืืองหลวง
ของแคว้้นทมิิฬนาฑูู ประเทศอิินเดีีย จากทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
ที่่�อยู่่�ปลายคาบสมุุทรเบงกอล ได้้ทำำ�ให้้เมืืองนี้้�เป็็น
ศููนย์์กลางการติิดต่่อค้้าขายแลกเปลี่่�ยนสิินค้้ามาแต่่
โบราณกาลนัับพันั ปีี และในขณะเดีียวกัันก็็เป็็นแหล่่ง
ส่่งออกที่่�สำำ�คััญของอารยธรรม ศิิลปวััฒนธรรม ที่่�มีี
ต้้นกำำ�เนิิดจากชมพููทวีีปได้้ขจรขจายไปทั่่�วโดยเฉพาะ
อุุษาคเนย์์ของเรา
ประภาคารนี้้� เพิ่่� ง ก่่ อ สร้้ า งขึ้้� น ในต้้ น
ศตวรรษที่่� 20 นี่่�เอง แต่่โขดหิินที่่�ใกล้้ๆ กััน มีีเทวาลััย
ที่่�เชื่่�อว่่าใช้้ก่่อกองไฟเพื่่�อส่่งสััญญาณให้้ชาวประมง
หรืือนัักเดิินเรืือให้้ระมััดระวัังกองหิินโสโครกมานัับ
พัันปีี จึึงถืือได้้ว่า่ เป็็นประภาคารที่่�เก่่าแก่่ที่่สุ� ดุ ในโลก
	ปัั จ จุุ บัั น ประภาคารใหม่่ พ ร้้ อ มด้้ ว ย
เทคโนโลยีี ถูู ก สร้้ า งขึ้้� น ที่่� ห าดมารีี น า กลางเมืือง
เชนไน ส่่วนประภาคารนี้้�ก็ก็ ลายเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
และสถานที่่�ชมทััศนีียภาพเมืืองมรดกโลกจากมุุมสููง
การเปลี่ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประโยชน์สูงสุด ด�ำเนินมาทุกยุคทุกสมัย
ในยุุคนี้้� ยุุคแห่่งการ Disruption หรืือ ยุุค
แห่่งการรื้้�อทำำ�ลาย ซึ่่�งมีีต้้นเหตุุจากเทคโนโลยีี เป็็น
จุุดสำำ�คััญ ยิ่่�งได้้ผนวกเข้้ากัับโรคระบาดโควิิด-19 มา
ซ้ำำ��เติิม ยิ่่ง� ทำำ�ให้้อัตั ราเร่่งของการเปลี่่ย� นแปลงทวีีคููณ
การปรับตัว ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และ
ทันกับเวลาจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
“Fresh Way to connect” และ
“Rotary response to the pandemic” เป็น
หัวข้อที่แสดงให้เห็นถึง การสนองตอบขององค์กร
กับวิกฤติทเี่ กิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็หาแนวทาง
ที่จะด�ำเนินต่อไปในวันข้างหน้า
เป็นก้าวส�ำคัญของพวกเราทุกคน ทีจ่ ะร่วม
ฝ่าฟันช่วงเวลาที่วิกฤตินี้ไปด้วยกัน
		

Disruptive หรืือ
Disruption ?

ทมิิฬนาฑูู

		ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
		
อน.วาณิช โยธาวุธ
บรรณาธิการบริหาร

นิตยสารโรตารีประเทศไทย
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ภาพลัักษณ์์โรตารีี

ประธานคณะกรรมการ
ภาพลัักษณ์์และการสื่่�อสาร
สาธารณะ โรตารีีภาค 3350
ปีี 2563-2566

โรตารีีคืืออะไร เหมืือนคำำ�ถามง่่ายๆ นี้้�จะมีีหลากหลาย
คำำ�ตอบ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับคนที่่�คุุณถาม การรณรงค์์ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์
โรตารีีแนวใหม่่นี้้�ก็็เช่่นเดีียวกััน มุ่่�งจะให้้คำำ�ตอบเรีียบง่่าย ชััดเจน
สม่ำำ��เสมอ และรวมโรแทเรีียนให้้อยู่่�ในแนวเดีียวกััน บอกเล่่าเรื่่�องราว
- แสดง - ให้้โลกเห็็นว่่าเราคืือ คนทำำ�จริิง
แม้้สาธารณชนจะรู้้�จักั ชื่่อ� ของเรา แต่่จากการสำำ�รวจบอกเรา
ว่่าเขาไม่่ได้้เข้้าใจโรตารีีอย่่างแท้้จริิง ไม่่รู้้�ว่า่ เราเป็็นอย่่างไร หรืือทำำ�อะไร
ในชุุมชนท้้องถิ่่�นบ้้าง และส่่วนใหญ่่ของผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจบอกว่่า
ไม่่รู้้�ว่่ามีีสโมสรโรตารีีอยู่่�ในชุุมชนของเขา
	จึึงขึ้้น� อยู่่�กัับพวกเรา ที่่�จะเล่่าเรื่่อ� งราวโรตารีี การรณรงค์์ภาพ
ลัักษณ์์คนทำำ�จริิง (People of Action) มุ่่�งมั่่น� ที่่�จะนำำ�โรตารีีให้้ปรากฏ
แก่่ผู้�ค้ นที่่�ไม่่รู้้�จัักเรา ด้้วยการแสดงว่่า โรแทเรีียน คนทำำ�จริิงนั้้�น คืือ
บรรดาผู้้�นำำ�ที่่�มาร่่วมกัันทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีๆ ในชุุมชน ร่่วมสร้้างแรงบัันดาลใจ
ปรัับปรุุงพััฒนา เชื่่�อมโยงสิ่่�งดีีๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นได้้ การรณรงค์์นี้้�จะ
ผููกมััดและเป็็นแรงบัันดาลใจให้้สมาชิิกปััจจุุบัันและผู้้�มุ่่�งหวััง เฉกเช่่น
เดีี ย วกัั น กัั บ ผู้้�บริิ จ าค อาสาสมัั ค รผู้้�มีี ส่่ ว นร่่ ว ม รวมทั้้� ง ผู้้�ที่่� ใ ห้้ ก าร
สนัับสนุุน
เพื่่อ� ให้้การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์โรตารีีเกิิดผลกระทบเชิิงบวก
อย่่างกว้้างขวางในทั้้�ง 4 ภาค (ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360)
ให้้ทุกุ ชุุมชนได้้รู้้�จักั โรตารีีอย่่างถูกู ต้้องตามความเป็็นจริิงว่่า โรตารีี คืือ
คนทำำ�จริิง หรืือ People of Action นั้้�นคืือใคร ได้้ทำำ�อะไรดีีๆ ให้้แก่่
ชุุมชนของเขา และได้้ช่่วยเปลี่่�ยนชีีวิิตคนในชุุมชนให้้ดีีขึ้้�นอย่่างไร
	จึึงขอเชิิญชวนมวลมิิตรโรแทเรีียนร่่วมกัันรณรงค์์ ‘People
of Action - คนทำำ�จริิง’ Global Campaign ของโรตารีี โดยให้้สโมสร
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จััดกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์พร้้อมกัันทั้้�งประเทศ ในวัันอาทิิตย์์ที่่�
12 ธัันวาคม 2021 (POA 12.12.21) และส่่งภาพโปสเตอร์์และคลิิป
วีีดิิโอชิิงรางวััลของ Region 12 โซน 10B และ C โดยกำำ�หนดให้้ส่่ง
ภาพโปสเตอร์์ภายในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2021 และส่่งวิิดีีโอภายใน
วัันที่่� 31 มกราคม 2022 อีีกทั้้�งร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของภาพประวััติศิ าสตร์์
เทคนิิคโมเสค โดยส่่งภาพเซลฟี่่�ตนเองสวมเสื้้อ� POA ให้้ทีมี งานในเวลา
ที่่�กำำ�หนด
งานรณรงค์์ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ People of Action ของ
เราทั้้�ง 4 ภาคครั้้�งนี้้� จะเพิ่่�มพููนผลกระทบ ขยายการเข้้าถึึง ส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วม และช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการปรัับตััวของพวก
เราโรตารีีทั้้�ง 4 ภาค สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์สำำ�คััญ 4 ประการของ
Rotary Action Plan
ด้้วยภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี แบรนด์์โรตารีีที่่�แข็็งแกร่่ง จะช่่วยให้้มีี
อาสาสมััครมาร่่วมกิิจกรรมกัับเรามากขึ้้�น มีีผู้�ส้ นใจบริิจาคเงิินร่่วม
ในโครงการของเราเพิ่่�มขึ้้�น และจะดึึงดููดให้้มีีผู้�ส้ นใจอยากเข้้ามาเป็็น
สมาชิิกโรตารีี
พวกเราโรแทเรีียนทั้้�ง 4 ภาค ใน 5 ประเทศ CLMVT กำำ�ลััง
จะช่่วยกัันเขีียนประวััติศิ าสตร์์แห่่งการร่่วมมืือระหว่่างกัันแบบที่่�ไม่่เคย
มีีมาก่่อน ที่่�พวกเราจะพร้้อมใจกัันในวัันอาทิิตย์์ที่่� 12 ธัันวาคม ปีีนี้้�
สโมสรโรตารีีทุุกสโมสรจะจััดกิิจกรรมโรตารีีพร้้อมๆ กัันเพื่่�อให้้ชุุมชน
ต่่างๆ ในทั้้�ง 4 ภาคได้้รับรู้
ั ้� และตระหนัักว่่าโรตารีีเรา คืือ People of
Action หรืือ คนทำำ�จริิง และโรแทเรีียนทุุกคนได้้ช่่วยกัันทำำ�ให้้ปีีนี้้�เป็็น
ปีีที่่� “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ”

Article : บทความ

อน.ดร.บุษบง จำ�เริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีีพะเยา

“ถ้้าสัังเกตเห็็น การเปลี่่�ยนแปลง
เล็็กๆ น้้อยๆ แต่่เนิ่่�นๆ
จะช่่วยให้้คุุณ ปรัับตััว รัับการเปลี่่�ยนแปลง
ครั้้�งใหญ่่ที่่�จะเกิิดขึ้้�น”

ในโลกของการเปลี่่�ยนแปลง
ในช่่วงเวลาเกืือบสองปีีที่่ทุ� กุ คนในโลกต่่างอยู่่�กัับ COVID-19
ด้้วยทััศนคติิที่่แ� ตกต่่างกััน มีีหลายคนที่่�ต้อ้ งจากไป ทิ้้�งบทเรีียนมากมาย
ให้้กัับคนที่่�เหลืือ อีีกหลายคนยัังดิ้้�นรนต่่อไป อีีกทั้้�งด้้วยวิิธีีการเดิิม
และวิิธีีการใหม่่ที่่�แต่่ละคนจะคิิดขึ้้�นได้้ว่่าน่่าจะเป็็นหนทางที่่�ดีีที่่�สุุด
อีีกหลายคนพล่่ามแล้้วพล่่ามอีีก ด้้วยเรื่่อ� งที่่�ตนสรรค์์สร้า้ งขึ้้น� และเหมา
เอาว่่าเป็็นความจริิง กระหยิ่่�มยิ้้�มย่่องว่่าข่่าวปลอมที่่�ตนเองสร้้างขึ้้�น
และกระจายไปนั้้�นมีีผลดีีเหลืือหลาย จนหลงไปว่่าเป็็นความฉลาด
ล้ำำ��ลึึก ในขณะที่่�บางคนนิ่่�งเงีียบ คิิดคำำ�นึึงหลายเรื่่�องในสมอง
ในช่่วงอยู่่�บ้้าน มีีเวลา คงมีีโรแทเรีียนหลายคนที่่�เป็็นนัักอ่่าน
ดิิ ฉัั น อยากแนะนำำ� หนัั ง สืือเก่่ า แก่่ แ ต่่ ใช้้ ไ ด้้ ดีี ในห้้ ว งเวลาของการ
เปลี่่�ยนแปลง “ใครเอาเนยแข็็งของฉัันไป” เขีียนโดย คุุณหมอ
สเปนเซอร์์ จอห์์นสััน แปลโดย ดร.สืืบศัักดิ์์� ศิิริิจรรยา
	มีีตััวละคร 4 ตััว สองตััวแรกเป็็นหนููชื่่�อ สนิิฟกัับสเคอร์์รี่่�
อีีก 2 ตััวเป็็นมนุุษย์์จิ๋๋�ว ชื่่�อ เฮ็็มกัับฮอว์์ ในทุุกวัันหนููและมนุุษย์์จิ๋๋�วต่่าง
ใช้้เวลาในเขาวงกต มองหาเนยแข็็งที่่�พวกเขาชื่่�นชอบ หนููมีีสมอง
ธรรมดาแบบสััตว์ที่่์ ใ� ช้้ฟันั แทะ แต่่มีสัี ญ
ั ชาตญาณดีี ไม่่ได้้วิเิ คราะห์์อะไร
มากมายนััก ไม่่ถููกถ่่วงด้้วยความเชื่่�อที่่�ซัับซ้้อน ทุุกวัันจะวิ่่�งไปใน
เขาวงกต ลองผิิดลองถููก วิ่่�งชนกำำ�แพงก็็หลายครั้้�ง เจอทางตัันก็็บ่่อย
เมื่่�อเจอเนยแข็็งที่่�สถานีี น ก็็มีีกิินอย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�อหมดไปก็็วิ่่�งหา
เนยแข็็งก้้อนใหม่่
ในขณะที่่� ม นุุ ษ ย์์ จิ๋๋� ว ใช้้ ส มองที่่� เ ต็็ ม ไปด้้ ว ยความเชื่่� อ
หลากหลาย ค้้นพบเนยแข็็งในวัันต่่อมาที่่�สถานีี น เช่่นกััน เขาถืือว่่า
เนยแข็็งเป็็นของเขาพาพวกเข้้ามาอยู่่�ใกล้้ๆ สร้้างชีีวิิตทางสัังคมโดยมีี
เนยแข็็งเป็็นศููนย์์กลาง เนยแข็็งของเฮ็็มคืือการได้้เป็็นผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ สููงส่่ง
ควบคุุมผู้้�อื่่�นได้้ เป็็นเจ้้าของคฤหาสน์์โดดเด่่น ส่่วนฮอว์์ เนยแข็็งคืือ
ความรู้้�สึึกมั่่น� คงปลอดภััย มีีครอบครััวน่่ารัักอยู่่�ในกระท่่อมน้้อย อบอุ่่�น
แสนสบาย
	วัั น หนึ่่� ง เนยแข็็ ง ของเขาหายไป เฮ็็ ม ตะโกนเสีี ย งดัั ง ว่่ า
“ใครเอาเนยแข็็งของฉัันไป ไม่่ยุุติิธรรมเลย เรามีีสิิทธิ์์� เราต้้องได้้รัับ
ผลประโยชน์์ เราไม่่ได้้เป็็นผู้้�ก่อ่ ปััญหา คนอื่่น� ต่่างหาก” เขาเต็็มไปด้้วย
ความโกรธแค้้นและเฝ้้ารอที่่�สถานีี น ใครเอาไปต้้องนำำ�มาคืืน ส่่วนฮอว์์
รู้้�สึึกเศร้้าสลดและวิิตกว่่าอะไรจะเกิิดขึ้้�นหากพรุ่่�งนี้้�ไม่่มีีเนยแข็็ง ทั้้�งคู่่�
กลัับบ้้านด้้วยความหิิวโหยและท้้อแท้้

ฮอว์์เขีียนบนผนัังว่่า “เนยแข็็งสำำ�คัญ
ั มากเพีียงใด ก็็ยิ่่ง� ต้้อง
ยึึดเอาไว้้” เขาหาวิิธีกี ารต่่างๆ เพื่่อ� หาเนยแข็็งก้้อนใหม่่ โต้้แย้้งกัันไปมา
รวบรวมความคิิด ความกล้้า จะออกจากเขาวงกตก็็เกรงกลััวอัันตราย
บางวัันก็็คิดิ ได้้ว่่าอะไรๆ ก็็เปลี่่�ยนแปลง อะไรๆ ก็็ไม่่เหมืือนเดิิมอีีก แต่่
ชีีวิิตต้้องดำำ�เนิินต่่อไป
ฮอว์์ออกจากสถานีี น เพื่่�อหาวิิธีีการใหม่่ เขาเขีียนบนผนััง
ครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่าว่่า “ถ้้าคุุณไม่่เปลี่่ย� นแปลง คุุณอาจสููญพัันธุ์์�” “คุุณจะ
ทำำ�อะไรถ้้าคุุณไม่่กลััว” “ดมกลิ่่�นเนยแข็็งบ่่อยๆ นะ จะได้้รู้้�ว่่ามัันเก่่า
หรืือยััง” “การเปลี่่�ยนทิิศทางใหม่่ช่่วยให้้คุุณได้้พบเนยแข็็งใหม่่”
“หายกลััวเมื่่อ� ใดก็็เป็็นอิิสระเมื่่อ� นั้้�น” “การจิินตนาการว่่าได้้เพลิิดเพลิิน
กัับเนยแข็็งใหม่่ แม้้จะยัังหาไม่่พบแต่่ก็็จะนำำ�ฉัันไปให้้พบได้้” “ทิ้้�ง
เนยแข็็ ง เก่่ า ไปเร็็ ว เท่่ า ใด ก็็ จ ะได้้ พ บเนยแข็็ ง ใหม่่ เร็็ ว ขึ้้� น เท่่ า นั้้� น ”
“การไปเสาะหาในเขาวงกต ยัั ง ปลอดภัั ย กว่่ า ทนรออยู่่�โดยไม่่ มีี
เนยแข็็ง” “ความเชื่่�อเก่่าจะไม่่นำำ�ไปพบเนยแข็็งชิ้้�นใหม่่” “ถ้้าสัังเกต
เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กๆ น้้อยๆ แต่่เนิ่่�นๆ จะช่่วยให้้คุุณปรัับตััวรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ที่่�จะเกิิดขึ้้�น”
บััดนี้้� ฮอว์์ปล่่อยอดีีตให้้ผ่่านไปและกำำ�ลัังปรัับตััวสู่่�อนาคต
เขาเดิินทางต่่อด้้วยความเข้้มแข็็ง รวดเร็็วกว่่าเดิิม เนยแข็็งที่่�เขาพบใน
สถานีีใหม่่ ชื่่�อ ม ทำำ�ให้้เขาตกตะลึึง มัันเป็็นคลัังเนยแข็็งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ
บางชนิิดไม่่รู้�ว่้ ่าชื่่�ออะไรเพราะเขาไม่่เคยรู้้�จัักมาก่่อน เขามองไปรอบๆ
พบว่่าหนููสนิิฟและสเคอร์์รีต่ี า่ งพุุงป่่อง เพราะคงอยู่่�ที่่�นี่่ม� านานพอควร
เขานั่่�งลงหััวเราะเยาะความโง่่เง่่าเต่่าตุ่่�นของตนเอง เพีียงแค่่ปล่อ่ ยวาง
ได้้ก็็จะสามารถไปต่่อได้้อย่่างรวดเร็็ว
ฮอว์์มาไกลมากแล้้ว เขาตรวจตราความเปลี่่�ยนแปลงที่่�
เกิิดขึ้้�นสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้รัับรู้้�ความเป็็นไปของสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น� โดยรอบ เขา
นั่่�งลง ได้้ยิินเสีียงเคลื่่�อนไหว รู้้�ทัันทีีว่่ามีีคนกำำ�ลัังมา “จะเป็็นเฮ็็มหรืือ
เปล่่า?? กำำ�ลัังเลี้้�ยวตรงหััวมุุมใช่่ไหม?? เขาสวดมนต์์อ้้อนวอนและ
หวัังว่่าเพื่่�อนของเขาคงจะ............
เชิิญชวนโรแทเรีียนให้้อ่่านต่่อในหนัังสืือที่่�แนะนำำ�ไว้้นะคะ
เหมาะอย่่างยิ่่ง� กัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่�เรีียกว่่า การเปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
รุุนแรง (Disruption)

ในยามที่่�วิิกฤตร้้ายแรง
ครอบงําาโลก
สมาชิิกโรตารีี
ได้้กระโดดเข้้าไป
ลงมืือทำำจริิง
และเตรีียมรัับกัับทุุกสิ่่ง�
ทีจ่ ะตามมา

พร้้อมรัับ

คำำท้้าทาย
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ตััวอย่่างแนะนำำ�
จากการกระตุ้้�นให้้กำำ�ลัังใจ
ของประธานโรตารีีสากล
สามท่่านต่่อเนื่่�องกััน
-มาร์์ค มาโลนีีย์์,
โฮลเกอร์์ คนััค
และ เชคการ์์ เมห์์ตา
รวมทั้้�งได้้รัับความ
ช่่วยเหลืือจากกองทุุน
มููลนิิธิิโรตารีี ประมาณ
35 ล้้านดอลล่่าร์์
โรแทเรีียนและ
โรทาแรคเทอร์์จากทั่่�วโลก
สามารถก้้าวไปข้้างหน้้า
เพื่่�อให้้บริิการที่่�จํําเป็็น
มากมาย ส่่งมอบวััสดุุ
อุุปกรณ์์ให้้ข้้อมููลเพื่่�อ
การช่่วยเหลืือ
ให้้คํําแนะนํําและ
ปลอบโยนผู้้�คน
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 “ทุุกๆ ความ
ท้้าทายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ คืือโอกาส
ในการเปลี่่�ยนแปลงใหม่่
และการเติิบโต”
คนััคกล่่าว – ความจริิง
ของคํําพููดนี้้�ได้้แสดงให้้เห็็น
ในภาพถ่่ายในที่่�นี่่�และ
ในหน้้าต่่อไปนี้้�

ภาพที่แสดงนับจากซ้าย
ไปขวา จากบนลงล่าง:
เทเรซา เมนโดซา ปัลมา;
บิล แกลเดอร์; ซาเวียร์
เฟอร์แรนด์; เตเจช เอ.
เมธา; เทเรซา บี. วัตสัน;
เจ้าชายโคโตโกะ; เฟอร์นัน
โด เตเซรา; บี เอ็ม อิมรา
นุล อิสลาม อี เอ็ม ยู และ
เอ็ม ไครุล อาลัม โรตารี
ภาค 3281; เทเรซา เมน
โดซา ปัลมา; บี เอ็ม อิ
มรานุล อิสลาม อี เอ็ม ยู;
และเอ็ม ไครุล อาลัม
โรตารีภาค 3281;
ไครุล อาลัม ภาค 3281
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เมื่่�อสิิบแปดเดืือนที่่�ผ่า่ นมา กิิจกรรมทุุกพื้้น� ที่่�ในโลกหยุุดชะงััก และในช่่วงเวลาสั้้น� ๆ นั้้�น โรตารีีก็็
หยุุดปฏิิบััติิการพร้้อมกัันไปด้้วย ในเดืือนมีีนาคม 2020 ส่่วนนิิตยสารโรตารีี ได้้หยุดุ รายงาน
ข่่าวสารในฉบัับเดืือนพฤษภาคม เพื่่�อเตรีียมรวบรวมข้้อความที่่�ต้อ้ งจััดเขีียนขึ้้น� ใหม่่ โดยประธาน
โรตารีีสากล ปีี 2019-20 มาร์์ค มาโลนีีย์์
“ระหว่่างต้้นเดืือนมีีนาคม 2020 ข่่าวเกี่่�ยวกัับ
การระบาดของ COVID-19 เริ่่�มความรุุนแรงขึ้้�นทั่่�วโลก”
ประธานโรตารีีสากล มาร์์ค มาโลนีีย์์ กล่่าวว่่า “เราขอให้้
โรตารีีทุุกๆ ภาค และสโมสรโรตารีีระงัับการประชุุม
แบบพบกัันตััวต่่อตััว จนกว่่าจะแจ้้งให้้ทราบอีีกครั้้�ง และ
ให้้จััดการประชุุมแบบเสมืือนจริิงแทน” หลัังจากนั้้�น
มาโลนีีย์์ก็็เริ่่�มเดิินหน้้านโยบายต่่างๆ เขากล่่าวว่่า “โลก
กํําลัังเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว” “รวมทั้้�งในโรตารีี
ความสามารถในการปรัับตัวั และความแข็็งแกร่่งของเรา
จะช่่วยให้้เราใช้้ประสบการณ์์นี้้�นํําทางไปข้้างหน้้าได้้”
	ชาวโรแทเรีี ย นทุุ ก ๆ พื้้� น ที่่� ไ ด้้ ต อบสนอง
การเรีียกร้้องแนวทางปฏิิบััติิของมาโลนีีย์์ ในบางพื้้�นที่่�
พ ว ก เข า ไ ด้้ ค า ด ก า ร ณ์์ ล่่ ว ง ห น้้ า ไว้้ แ ล้้ ว เ มื่่� อ
ถึึงเวลาที่่�นิติ ยสารโรตารีีฉบัับเดืือนพฤษภาคมจััดส่่งมาให้้
โรแทเรีียน หลายๆ สโมสรได้้เปลี่่ย� นการประชุุมเป็็นแบบ
เสมืือนจริิงเรีียบร้้อยแล้้ว และสมาชิิกทั่่�วโลกได้้ให้้การ
สนัับสนุุนช่่วยเหลืือเรื่่�องการดููแลสุุขภาพแก่่ผู้�ป้ ฏิิบััติิงาน
ด้้ า นสุุ ข ภาพทางการแพทย์์ และชุุ ม ชนที่่� ต้้ อ งการ
ความช่่วยเหลืือ รวมทั้้�งผู้้�คนที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการสััมผััส
การแพร่่ระบาดของโรคมากที่่�สุุด และไม่่สามารถเข้้าถึึง
การบริิการ
ในเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2020 เราเริ่่� ม เผยแพร่่
โครงการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ COVID-19 ฉบัับแรกของเรา และ
ในเดืือนกรกฎาคม 2020 ประธานโรตารีีสากล โฮลเกอร์์
คนััค กล่่าวในนิิตยสารโรตารีีฉบัับแรกของเขาว่่า “ทุุกๆ
ความท้้าทายที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ คืือโอกาสในการเปลี่่ย� นแปลงใหม่่
และการเติิบโต” ในนิิตยสารฉบัับเดีียวกััน เราได้้แสดงให้้
เห็็นว่่าโรตารีีและพัันธมิิตรในโครงการขจััดโปลิิโอให้้หมด
ไปจากโลก (Global Polio Eradication Initiative) ได้้
ปรัับใช้้ประสบการณ์์ของพวกเขา ตอบสนองช่่วยเหลืือ
เรื่่อ� งการระบาดของโรคโควิิด-19 ด้้วย และในฉบัับเดืือน
สิิงหาคม เราบอกเล่่าเรื่่อ� งราวส่่วนตััวจากเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับ
แนวหน้้า 10 คนจากทั่่�วโลก – ประกอบด้้วยโรแทเรีียน
เก้้าคนและโรทาแรคเทอร์์หนึ่่�งคน แม้้จะมีีความเสี่่�ยง
ร้้ายแรงต่่อสุุขภาพของตััวเอง เขาเหล่่านั้้�นยัังก้้าวไป
ข้้างหน้้าเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือ ให้้ความสะดวกสบาย
และช่่วยสร้้างแรงบัันดาลใจ
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	ตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา เราดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�อง
ครอบคลุุมด้้วยวิิธีีการที่่�ว่่องไวและสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งสโมสร
พบว่่าตอบสนองต่่อการป้้องกัันการแพร่่ระบาด ผลงาน
ส่่วนใหญ่่ได้้รัับทุุนจากโครงการของมููลนิิธิิโรตารีี เช่่น
ในเดืือนมิิถุุนายน ได้้รัับเงิินทุุนสนัับสนุุนจากโครงการ
ระดัับโลกของมููลนิิธิิโรตารีีมากกว่่า 27 ล้้านดอลลาร์์
เป็็ น โครงการสนองตอบ COVID-19 ของโรตารีี
โดยตรง นอกเหนืือจากเงิิ น ทุุ น ตอบสนองภัั ย พิิ บัั ติิ
อีีกเกืือบ 8 ล้้านดอลล่่าร์์
โรตารีี มีี ก ารปรัั บตัั ว เช่่ น เดีี ย วกัั น มาโลนีี ย์์
และคนััค มั่่�นใจว่่าเราทํําได้้ แม้้จะมีีการแพร่่ระบาดของ
โรค แต่่โรแทเรีียนและโรทาแรคเทอร์์ยัังคงทำำ�ให้้เกิิดการ
พััฒนาขึ้้�นได้้ ล่่าสุุดเราได้้เฉลิิมฉลองการสิ้้�นสุุดของโรค
โปลิิโอในทวีีปอาฟริิกา เราเพิ่่�มพื้้�นที่่�ใหม่่โครงการที่่�มููลนิิธิิ
โรตารีี สนัั บสนุุ น เป็็ น เรื่่� อ งสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และเมื่่� อ ต้้ น ปีี
2021 นี้้� เราต้้อนรัับกลุุ่ม� นัักศึึกษาทุุนสัันติิภาพรุ่่�นเปิิดตัวั
ศููนย์์สัันติิภาพโรตารีีแห่่งแรกในแอฟริิกา
ในนิิตยสารฉบัับนี้้� เราใช้้เวลาในช่่วง 18 เดืือน
ที่่�ผ่า่ นมา เพื่่อ� มองไปข้้างหน้้า ว่่าอะไรคืือสิ่่ง� ต่่อไปที่่�จะทำำ�
ท่่านจะพบตััวอย่่างของความเฉลีียวฉลาด มีีความคิิด
สร้้างสรรค์์และมีีความยืืดหยุ่่�น ที่่�สมาชิิกโรตารีีได้้ปฏิิบััติิ
ตั้้� ง แต่่ เริ่่� ม ต้้ น ท่่ า นอาจจะได้้ รัั บฟัั ง นัั ก ระบาดวิิ ท ยา
โรแทเรีี ย นและสมาชิิ ก หน่่ ว ยเฉพาะกิิ จ COVID-19
เกี่่�ยวกัับบทบาทของโรตารีีในการสนองตอบการแพร่่
ระบาด ท่่านอาจจะได้้อ่่านพบเกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�สโมสร
ยอมรัับการเปลี่่�ยนแปลง และเรีียนรู้้�ว่่าการเชื่่�อมต่่อกััน
และกัั น แบบเสมืือนจริิ ง สามารถเปิิ ด ประตููให้้ ผู้�ค้ น
จํํานวนมากเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในพัันธกิิจของโรตารีี
ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา เนื่่� อ งจากเราผ่่ า นทุุ ก สิ่่� ง มา
ด้้วยกััน แต่่ละคนมีีการเปลี่่�ยนแปลง ได้้รับค
ั วามท้้าทาย
ใหม่่ๆ และได้้เรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ๆ ในส่่วนของโรตารีีมีีการ
เปลี่่� ย นแปลงเช่่ น เดีี ย วกัั น ยัั ง มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอีี ก
มากมายกํําลัังจะเกิิดขึ้้น� อย่่างแน่่นอน ตามที่่�ท่า่ นประธาน
โรตารีี ส ากล เชคการ์์ เมห์์ ต า ได้้ เ ตืือนพวกเราเมื่่� อ
สองเดืือนก่่อน ในสารโรตารีีฉบัับแรกที่่�มีีถึึงสมาชิิกว่่า
“ไม่่มีคี วามท้้าทายใดใหญ่่เกิินไปสํําหรัับชาวโรแทเรีียน”

ผู้้�แปล อผภ.นพ.วีีระชััย จำำเริิญดารารััศมีี สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่

โครงการป้้องกัันการระบาด
สมาชิิกของโรตารีีทํําหน้้าที่่�
เป็็นอาสาสมััครในฐานะ
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญอาชีีพ
ได้้เป็็นแบบอย่่างในการ
สนัับสนุนุ การฉีีดวัคซี
ั นี และ
ปฏิิบัติั ติ นเป็็นตััวอย่่างให้้ผู้�อื่้ น่�
สโมสรโรตารีีจัดั หาหน้้ากาก
อนามััยและชุุดป้อ้ งกัันอื่่น� ๆ
(ชุุด PPE) ชุุดทดสอบโรค
สื่่อ� การศึกึ ษา อุุปกรณ์์ช่ว่ ย
การวิินิจิ ฉััยโรค ท่่อช่่วย
การหายใจ เครื่่อ� งช่่วยหายใจ
เจลทํําความสะอาดมืือ
รายการสุุขอนามััยส่่วนบุุคคล
ต่่างๆ และสิ่่ง� จํําเป็็นอื่่น� ๆ เช่่น
อาหารและนำ้้��ดื่่ม� พวกเขา
อาสาสมััครเป็็นผู้้ใ� ห้้ความ
ช่่วยเหลืือแก่่ผู้�ลี้้้ ภั� ยั และผู้้�ที่่�
ยากไร้้ไม่่มีที่่ี อ� ยู่่�อาศััย รวมถึึง
ช่่วยการฝึึกอบรมวิิชาชีีพ
เพื่่อ� ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่กํํ� าลัังมองหา
งานทำำ� โดยอบรมผ่่านระบบ
การสััมมนาแบบออนไลน์์
(เสมืือนจริิง) ช่่วยกระจาย
ข่่าวสารโดยใช้้สื่อ่� ทางสัังคม
และช่่องทางอื่่น� ๆ สโมสร
ยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นแหล่่งข้้อมููล
ที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือเกี่่ย� วกัับการขอรัับ
วััคซีนี และหััวข้้อที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการระบาดอื่่น� ๆ

เครดิตภาพจากซ้ายไปขวา
และจากบนลงล่าง:
บี เอ็ม อิมรานุล อิสลาม อี
เอ็ม ยุ; เอ็ม ไครุล อาลัม
ภาค 3281; เร็กซ์ วิลล์กัส;
ราเกช กาจู; สก็อตแฟ
รงคลิน; บิล แกลเดอร์;
นาตาสซา วิทค์ซัค; เฟอร์
นันโด เตเซรา; เทเรซา เมน
โดซา ปัลมา; เร็กซ์ วิลล์กัส;
ฟลาวิโอ บอมฟิม; ฟลาวิโอ
บอมฟิม; เตเจช เอ. เมธา;
โอลก้า กนิก; บี เอ็ม อิมรา
นุล อิสลาม อี เอ็ม ยู; และ
เอ็ม ไครุล อาลัม ภาค 3281;
ฟลาวิโอ บอมฟิม; เทเรซ่า
เมนโดซ่า ปัลมา
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โรแทเรีียน
โรทาแรคเทอร์์และ
อิินเทอร์์แรคเทอร์์ ทั้้�งหมด
ได้้เร่่งให้้ความช่่วยเหลืือใน
ช่่วงของการแพร่่ระบาด
รููปภาพเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็น
ผู้้�คนที่่�พร้้อมจะเป็็นจิิตอาสา
และโครงการช่่วยเหลืือ
ต่่างๆ มีีรายละเอีียด
สมาชิิกของสโมสร
อิินเทอร์์แรคท์์ของ Sonrise
Christian High ประเทศ
กานา สโมสรโรทาแรคท์์
ของ Ho ประเทศกานา;
มหาวิิทยาลััยสุุขภาพ
และสหเวชศาสตร์์
ประเทศกานา; Warszawa
Frydryk Chopin
ประเทศโปแลนด์์ และยัังมีี
ตััวแทนของสโมสรโรตารีี
North Jefferson and
Gardendale, Alabama;
Boa Vista-Caçari,
Teresina-Fátima และ
Vargem Grande
Paulista-Conecta
บราซิิล; Guayaquil Norte
และ Tsachila de Santo
Domingo, เอกวาดอร์์;
โมซ์์, ฝรั่่�งเศส; Evanston
Lighthouse อิิลลิินอยส์์;
Madras Next Gen,
อิินเดีีย; เทรนตััน นอร์์ท
แคโรไลนา; เมโทรนากา,
ฟิิลิิปปิินส์์; สิิงคโปร์์;
เพลนวิิว เท็็กซััส; และ
วาเลรา เวเนซุุเอลา; รวมทั้้�ง
สมาชิิกของโรตารีีในเขต
3040 (อิินเดีีย),
3281 (บัังกลาเทศ)
และ 9212 (เคนยา)

เครดิตรูปภาพ จากซ้ายไป
ขวา บนลงล่าง :
Alessandra Silver; Xavier
Ferrand; Judith Lopez;
Flavio Bomfim; Bill
Glader; Flavio Bomfim;
Fernando Teixeira; Rex
Villegas; Flavio Bomfim;
Natasza Witczak; Flavio
Bomfim; B M Imranul
Islam EMU & M Khairul
Alam, District 3281;
Dawn Rochelle; Angela
Serrano Gregorio;
Sanjiv Soni; Bill Glader.

16

กัันยายน-ตุุลาคม 2564

การประชุุมสมััยใหม่่
โดย Vanessa Glavinskas

ในเดืือนเมษายน หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอชิิงตัันโพสต์์ได้้ตีีพิิมพ์์บทความเรื่่�อง “สิ่่�งที่่�เราจะรัักษาไว้้”
โดยนัักเขีียน 11 คน ได้้แสดงข้้อคิิดเห็็นในแง่่มุุมต่่างๆ ของชีีวิิตในช่่วงของการเกิิดโรคระบาด
ที่่�พวกเขาอยากเห็็นให้้มีีอยู่่�ต่่อไป เช่่น การปรัับตััวในระบบสื่่�อสารโทรคมนาคม ความชื่่�นชมคน
ที่่�เป็็นแรงงานสำำคััญ และการใช้้ชีีวิิตแบบธรรมชาติิมากขึ้้�น
การอยู่่�บ้้านเพื่่อ� ชะลอการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19
ทำำ�ให้้กิิจวััตรประจำำ�วัันของเราต้้องหยุุดชะงััก แต่่มัันก็็มีีบางสิ่่�ง
บางอย่่างเปลี่่�ยนไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น ถึึงเวลาที่่�เราต้้องคิิดแล้้วว่่าเมื่่�อ
สัังคม กลัับมาใช้้ชีวิี ติ แบบเดิิมอีีกครั้้�ง เราจะนำำ�สิ่่ง� ที่่�เราได้้รับบท
ั เรีียน
นั้้�นมาทำำ�ให้้ชีวิี ติ ของเราดีีขึ้้น� และพััฒนาสิ่่ง� ที่่�เราเคยยอมรัับว่า่ “เป็็น
เรื่่�องธรรมดา” ให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร
โรตารีีได้้สำำ�รวจสมาชิิกเมื่่�อปลายปีี 2020 (พ.ศ.2563)
มีีโรแทเรีียนร้้อยละ 75 รายงานว่่าสโมสรของพวกเขาส่่วนใหญ่่
มีี ก ารประชุุ ม ทางออนไลน์์ ใ นช่่ ว งที่่� มีี ก ารระบาดใหญ่่ ขณะที่่�
ร้้อยละ 18 ประชุุมแบบพบปะเห็็นหน้้ากััน และมีีสโมสรจำำ�นวน
เล็็กน้้อยที่่�หยุุดการประชุุมไป
	ถึึงแม้้ว่่าสโมสรส่่วนใหญ่่จะประสบความสำำ�เร็็จในการ
ปรัั บตัั ว ให้้ เข้้ า กัั บ การประชุุ ม แบบเสมืือนจริิ ง แต่่ ก ารประชุุ ม
แบบซููมก็็ถููกยกมาอ้้างหลายครั้้�งว่่าเป็็นต้้นเหตุุของความเหนื่่อ� ยล้้า
และความหงุุดหงิิด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกลุ่่�มสมาชิิกที่่�เป็็นสมาชิิก
มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ดปีี แต่่สำำ�หรัับสมาชิิกใหม่่บางคนกลัับไม่่ได้้
รู้้�สึึกทุุกข์์ร้้อนกัับการเปลี่่�ยนรููปแบบการประชุุม และคนหนึ่่�งที่่�
ยอมรัับมัันคืือ เจนนี่่� สก็็อตซ์์
	สก็็อตซ์์ ได้้ช่่วยก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีเอเธนส์์ ซัันไรส์์ ใน
รััฐโอไฮโอในปีี 2016 (พ.ศ.2559) ซึ่่�งสโมสรประชุุมกัันที่่�ร้้านกาแฟ
จนกระทั่่�งเกิิดการระบาดใหญ่่จึึงได้้ปิิดการประชุุมแบบพบปะกััน
จากนั้้�นก็็เปลี่่�ยนไปใช้้ซููมซึ่่�งเป็็นประโยชน์์กัับสก็็อตซ์์มากเพราะ
การประชุุมของสโมสรในเวลา 7 โมงเช้้าขััดกัับตารางเวลาของลููกๆ
เธอชอบที่่�จะได้้ทำำ�งานหลายอย่่างพร้้อมๆ กััน อย่่างเช่่นโทรศััพท์์
เข้้าร่่วมประชุุมเสมืือนจริิงขณะขัับรถพาลููกๆ ไปโรงเรีียน นั่่�นเป็็น
ความยืืดหยุ่่�นที่่�เธอหวัังว่่าสโมสรจะทำำ�อย่่างนี้้�ต่่อไป
“เมื่่�อฉัันได้้ยิินว่่าเรากำำ�ลัังจะ ‘กลัับไปเป็็นแบบเดิิม’
ฉัันกล่่าวเบาๆ ว่่า “ไม่่ได้้นะ เราจะต้้องทำำ�อะไรที่่�ใหม่่ๆ ” สก็็อตซ์์
กล่่าว “ฉัันรู้้�ว่า่ คนกำำ�ลังั เหนื่่อ� ยกัับซููมมากๆ แต่่ไม่่ใช่่ว่า่ การประชุุม
ซููมไม่่ดีี แต่่มัันอยู่่�ที่่�คนใช้้เวลาทั้้�งหมดไปกัับซููมจึึงทำำ�ให้้คุุณรู้้�สึึก
เหนื่่�อย”
เจเรมี่่� ไบเลนสััน ผู้้�อำำ�นวยการห้้องแล็็ปด้้านปฏิิสัมั พัันธ์์
ของมนุุษย์์เสมืือนจริิง (Virtual Human Interaction Lab) ของ
มหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด คาดการณ์์ว่่า “การประชุุมทางวิิดีีโอจะ
คงอยู่่�ต่่อไป” ไม่่ใช่่สำำ�หรัับองค์์กรอย่่างโรตารีีเท่่านั้้�นแต่่สำำ�หรัับ
สถานที่่�ทำำ�งานต่่างๆ ด้้วยเช่่นกััน “ซููมสามารถสร้้างประสิิทธิผิ ลและ
ช่่วยลดภาวะการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน แทนการเดิินทาง” เขาเขีียน
เรื่่อ� งนี้้�ในวารสารชื่่อ� เทคโนโลยีี จิิตใจ และพฤติิกรรม (Technology,
Mind and Behavior) ฉบัับเดืือนกุุมภาพัันธ์์
นอกจากนี้้�ซููมยัังช่่วยประหยััดเงิินซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ของโลกธุุรกิิจที่่�ใช้้กััน ในปีี 2020 (พ.ศ.2563) มาร์์ค ซััคเคอร์์เบิิร์์ก
ได้้ทำำ�นายว่่าในอีีก 5-10 ปีีข้้างหน้้า พนัักงานครึ่่�งหนึ่่�งของเฟสบุ๊๊�ค
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อาจจะทำำ�งานทางไกล ส่่วนกููเกิิลเสนอรููปแบบการทำำ�งานแบบผสม
โดยให้้พนัักงานมาทำำ�งานร่่วมกัันที่่�สำำ�นักั งานสามวัันต่่อสััปดาห์์ และ
ให้้พนัักงานส่่วนใหญ่่ทำ�ำ งานจากบ้้านอย่่างอิิสระอีีกสองวััน
	สก็็ อ ตซ์์ ซึ่่� ง ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ประธานสมาชิิ ก ภาพของ
ภาค 6690 หวัังว่่าสโมสรโรตารีีจะยัังใช้้ประโยชน์์จากการประชุุม
ทางวิิดีโี อต่่อไป ไม่่ใช่่แค่่เพื่่อ� ให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�นแก่่สมาชิิกปััจจุุบันั
เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง ทำำ� ให้้ ส มาชิิ ก ใหม่่ ๆ ได้้ เข้้ า มามีี ส่่ ว นร่่ ว มด้้ ว ย
“มัันเป็็นการส่่งข่่าวสารได้้อย่่างครอบคลุุม” เธอกล่่าว “เป็็นโอกาส
ที่่�จะได้้ถามว่่า ใครหายหน้้าไปจากสโมสรและทำำ�ไม? บางทีีการ
ประชุุมเสมืือนจริิงอาจจะเหมาะสำำ�หรัับพวกเขาก็็ได้้ นี่่�เป็็นช่่วงเวลา
ที่่�เหมาะที่่�ควรจะเน้้นให้้ผู้�ค้ นมีีช่อ่ งทางในการเข้้ามาร่่วมมากยิ่่ง� ขึ้้น� ”
วิิกฤตสร้้างโอกาส
เมื่่� อ เดืือนกัั น ยายนที่่� ผ่่ า นมา นายแอนโธนีี เฟาซีี
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันโรคภููมิิแพ้้และโรคติิดเชื้้�อแห่่งชาติิ ได้้ปลีีกตััว
จากงานที่่�ปรึึกษาของรััฐบาลสหรััฐอเมริิกาเกี่่�ยวกัับการรัับมืือการ
ระบาดใหญ่่ เพื่่�อมาพููดในที่่�ประชุุมสโมสรโรตารีีซึ่่�งจััดขึ้้�นในโรงรถ
(ใช่่ครัับ เป็็นโรงรถครัับ)
การประชุุมจััดขึ้้�นที่่�บ้้านของ จิิม มาร์์กกราฟ ซึ่่�งเป็็น
สมาชิิกของสโมสรโรตารีีลาโมริินดา ซัันไรส์์ รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย และ
แม้้ว่่าการประชุุดจะจััดแบบเรีียบง่่าย แต่่ก็็มีีการระบายอากาศดีี
ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�เข้้ามาร่่วมประชุุมแบบพบปะกัันมีีพื้้�นที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับ
การเว้้นระยะห่่าง มาร์์กกราฟกล่่าวว่่า “การประชุุมซููมเปิิดโอกาส
ให้้สโมสรที่่�มีีความคิิดดีีๆ รู้้�จัักหาวิิทยากรที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลก
มาบรรยาย เนื่่�องจากนายเฟาซีีสามารถนำำ�เสนอการบรรยายผ่่าน
วิิดีโี อ ดัังนั้้�นสถานที่่�ของสโมสรจึึงไม่่เป็็นอุุปสรรค ผู้้�บรรยายคนอื่่น� ๆ
มีีทั้้�งประธานโรตารีีสากล โฮลเกอร์์ คนััค ในขณะนั้้�น ตลอดจนผู้้�นำำ�
จากมููลนิิธิิบิิลและเมลิินดา เกทส์์ และองค์์การอนามััยโลก
มาร์์กกราฟได้้บัันทึึกเทปการประชุุมซึ่่�งรวมถึึงมุุมมอง
ส่่วนตััว เพื่่�อที่่�จะได้้แบ่่งปัันแนวคิิดนั้้�นว่่าทำำ�งานอย่่างไร และยัังได้้
รวบรวมคำำ�แนะนำำ�การใช้้งานเพื่่�อช่่วยให้้สโมสรต่่างๆ สามารถ
จััดการประชุุมแบบลููกผสมของตนเอง “แผนการคืือการผลิิตวิิดีีโอ
เพื่่อ� ช่่วยให้้สโมสรเห็็นว่่าการเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมแบบลููกผสม
หรืือแบบเสมืือนจริิงหรืือแบบพบปะกัันนั้้�นง่่ายเพีียงใด การประชุุม
แบบที่่�มีผู้ี ้�คนมาอยู่่�รวมกัันในขณะที่่�ให้้สมาชิิกทางไกลเข้้ามาประชุุม
ด้้วย” มาร์์กกราฟกล่่าว (ดููการประชุุมในโรงรถและคำำ�แนะนำำ�
การใช้้งานที่่�เว็็ปไซต์์ tgig.org)
มาร์์กกราฟ เป็็นนัักประดิิษฐ์์และผู้้�ประกอบธุุรกิิจ เป็็น
ที่่�รู้้�จัักกัันเป็็นอย่่างดีีในเรื่่�องการผลิิตเครื่่�องแทปเล็็ตจอ 5 นิ้้�ว
ยอดนิิยม (LeapPad) ของบริิษัทั LeapFrog ซึ่่�งเป็็นระบบช่่วยให้้
เด็็กๆ สามารถพััฒนาทัักษะการอ่่านและการคำำ�นวณ ปััจจุุบัันเขา
เน้้นที่่�จะช่่วยเหลืือสโมสรโรตารีีโดยผ่่านองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร

วิิธีีจััดการประชุุมเสมืือนจริิง
และแบบพบปะกััน
ที่่�ประสบความสำำเร็็จ
2 ใส่่ใจกัับระบบเสีียง
ผู้้�ร่่วมประชุุมออนไลน์์
ของคุุณต้้องสามารถ
ได้้ยิินคุุณ ดาวน์์โหลด
บทแนะนำำทีีละขั้้�นตอน
เกี่่�ยวกัับวิิธีีตั้้ง� ค่่า
สภาพแวดล้้อมของ
เสีียงให้้เหมาะสมที่่�
เว็็บไซต์์ tgig.org

เคล็็ดลัับหกประการจากองค์์กร TGIG
ซึ่่�งเป็็นองค์์กรไม่่แสวงผลกำำไร
ที่่�ดำำเนิินกิิจการโดยโรแทเรีียน
ซึ่่�งช่่วยให้้สโมสรนำำเทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้
(ภาพด้้านบน)

3. ใช้้สิ่ง�่ ที่่�คุณ
ุ มีี
หลายสโมสรใช้้
โปรเจ็็กเตอร์์
และจอขนาดใหญ่่
สำำหรัับการประชุุมแบบ
พบปะกัันอยู่่แ� ล้้ว
ให้้ใช้้มันั ฉายภาพผู้้�ชม
ออนไลน์์ หรืือวิิทยากร
จากทางไกล ให้้กับั กลุ่่�ม
ที่่�เข้้ามารวมกััน

1. ตั้้�งทีีมเทคโนโลยีี
ขอให้้สมาชิิก
อาสาสมััคร จััดตั้้�งทีีม
เพื่่�อจััดการด้้านเทคนิิค
ของการประชุุม
ในแต่่ละสััปดาห์์

Yann Sadi / blindSALIDA
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6. อย่่ากลััวที่่�จะ
ถามคำำถาม
หากต้้องการ
ความช่่วยเหลืือ
ส่่งอีีเมลไปที่่�
team@tgig.org

2

4. พาชมห้้องใช้้
เว็็บแคมหรืือ
สมาร์์ทโฟน เป็็นกล้้อง
แยกต่่างหากเพื่่�อให้้
ผู้้�ชมออนไลน์์ได้้เห็็น
คนในห้้อง

1
4
5

3

5. ถ่่ายทอดสด
การวางแล็็ปท็็อปไว้้ที่่�
แท่่นด้้านหน้้าห้้อง
ช่่วยคุุณสามารถใช้้
กล้้องและไมโครโฟน
ของเครื่่�อง เพื่่�อให้้
วิิทยากรสื่่�อสารกัับ
ผู้้�ชมทางออนไลน์์
และผู้้�ชมที่่�พบปะกัันได้้
พร้้อมกััน

การประชุุมสมััยใหม่่
ที่่�เขาก่่อตั้้�งขึ้้�นคืือ องค์์กร The Global Impact Group (TGIG) ซึ่่�ง
ดำำ�เนิินการโดยสมาชิิกโรตารีีและมีีเป้้าหมายเพื่่�อช่่วยให้้องค์์กรไม่่
แสวงหาผลกำำ�ไรสามารถใช้้เทคโนโลยีีได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
การประชุุมแบบเสมืือนจริิงทำำ�ให้้สมาชิิกเข้้าถึึงการประชุุม
ได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์กัับสมาชิิกที่่�ต้้องการเข้้าประชุุมทดแทน
ขณะอยู่่�ไกลบ้้าน สามารถเข้้าเยี่่�ยมสโมสรต่่างๆ ได้้ง่่าย เช่่นเดีียวกัับ
สมาชิิกที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมแบบพบปะด้้วยตนเองเนื่่�องจาก
ปััญหาสุุขภาพหรืือปััญหาเรื่่�องเวลา จิิม ซิิมเมอร์์มอนเป็็นโรแทเรีียน
คนหนึ่่�งที่่�ได้้รัับประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่�จากทางเลืือกที่่�เปิิดขึ้้�นโดยการ
ประชุุมแบบเสมืือนจริิง
	ซิิมเมอร์์มอน อายุุ 95 ปีี อาศััยอยู่่�ในบ้้านพัักคนชราใน
เพนซิิ ลเวเนีี ย เข้้ าร่่ วมการประชุุ มทุุ กวัั น อัั งคารกัั บสโมสรโรตารีี
โอ๊๊คมอนต์์ เวโรนา รััฐเพนซิิลเวเนีีย ผ่่านทางซููม จากนั้้�นในวัันพุุธ
เขาก็็เข้้าร่่วมประชุุมออนไลน์์ของอีีกสโมสรหนึ่่�งที่่�เขาเคยเป็็นสมาชิิก
และทุุกวัันพฤหััสบดีเี ขาจะเข้้าร่่วมการประชุุมออนไลน์์อีกี ครั้้�ง คราว
นี้้�กัับสโมสรโรตารีีไฮแลนด์์สแรนช์์ (ลิิตเติิลตััน) โคโลราโดของลููกชาย
“ผมชอบเข้้าประชุุมโรตารีี มัันทำำ�ให้้ผมยกระดัับตัวั เอง” ซิิมเมอร์์มอน
กล่่าว “มัันไม่่สำำ�คััญว่่าคุุณอายุุเท่่าไหร่่ ใครๆ ก็็ทำำ�ซููมได้้”
	สก็็อตต์์ ดอลล์์ ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งซีีอีีโอขององค์์กร TGIG
คาดการณ์์ว่่าในยุุคที่่�เกิิด “การบููมของซููม” เทคโนโลยีีใหม่่ๆ จะช่่วย
เสริิมส่่วนประกอบเสมืือนจริิงเพิ่่�มเติิมให้้กับั การประชุุมต่่างๆ ได้้ง่่าย
ยิ่่ง� ขึ้้น� “เป็็นการดีีที่่จ� ะได้้ติดต่
ิ อ่ แบบเห็็นหน้้ากััน” ดอลล์์ซึ่ง่� เป็็นสมาชิิก
คนหนึ่่�งของสโมสรโรตารีีอััลฟาเรตตา รััฐจอร์์เจีีย กล่่าว “แต่่ผมยััง
คิิดว่า่ เราจะได้้เห็็นการประชุุมเสมืือนจริิงและเทคโนโลยีีแบบลููกผสม
ที่่�มีีความล้ำำ��ยุุคและทำำ�ให้้คนใช้้งานง่่ายขึ้้�นอีีก และยอมรัับว่่ามัันเป็็น
วิิธีหี นึ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะได้้พบกััน” เพื่่อ� ทำำ�ธุรุ กิิจ เพื่่อ� ความสุุข หรืือเพื่่อ�
สัังคมที่่�ดีี
รัับมืือกัับความท้้าทาย
“เราต้้องใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเชื่่�อมต่่อสามถึึงสี่่�ตััวเพื่่�อจััดการ
ประชุุมสโมสรแบบลููกผสม เผื่่�อกรณีีมีีระบบหนึ่่�งระบบใดขััดข้้อง”
ไดห์์ดรา พอตเตอร์์ สมาชิิกโรตารีีโร้้ดทาวน์์ หมู่่�เกาะบริิติชิ เวอร์์จินิ ซึ่่ง�
เริ่่ม� จััดการประชุุมเสมืือนจริิงผสมกัับแบบพบปะกัันในฤดููร้้อนปีี 2020
(พ.ศ.2563) กล่่าว “เรามีีสมาชิิกที่่�ต้้องการพบปะกัันแบบเดิิมกัับ
เพื่่�อนๆ โรแทเรีียน แต่่ก็็มีีสมาชิิกกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�ไม่่สะดวกที่่�จะมาด้้วย
ตนเอง”
พอตเตอร์์ ประธานบริิหารสโมสรประจำำ�ปีี 2020-21
(พ.ศ.2563-64) กล่่าวว่่าแม้้เธอไม่่ได้้มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีี
แต่่เธอก็็ตั้้�งใจแน่่วแน่่ที่่�จะหาวิิธีีทำ�ำ ให้้การประชุุมได้้ผลสำำ�หรัับทุุกคน
แต่่ด้ว้ ยการเชื่่อ� มต่่ออิินเทอร์์เน็็ตในพื้้�นที่่�จัดั ประชุุมกลางแจ้้งอย่่างลาน
ร้้านอาหารไม่่เสถีียร ดัังนั้้�นระบบใหม่่จึึงต้้องใช้้เวลาสัักพัักกว่่ามัันจะ
สมบููรณ์์
“ในการประชุุมครั้้�งหนึ่่�งของเรา ผู้้�ว่่าการภาคพููดได้้เพีียง
สามคำำ�ก่อ่ นที่่�อินิ เทอร์์เน็็ตจะล่่มแล้้วท่่านก็็หยุุดนิ่่ง� ไป” พอตเตอร์์เล่่า
“เราต้้องรอสองสามนาทีีแล้้วรีีเซ็็ตใหม่่ แต่่กว่่าจะรู้้� เสีียงท่่านก็็ออก
มาตลกและพููดต่่อ” ตั้้�งแต่่นั้้�นมา พ็็อตเตอร์์จึึงเรีียนรู้้�การใช้้เครืือข่่าย
ไวไฟสองเครืือข่่ายในสถานที่่�จัดั งานรวมทั้้�งการใช้้ตัวั เชื่่อ� มต่่ออื่่น� ๆ ด้้วย
เช่่น ฮอตสปอตมืือถืือเพื่่�อรองรัับกัับเครื่่�องแล็็ปท็็อปและโทรศััพท์์
หลายเครื่่�องที่่�จำำ�เป็็นในการถ่่ายภาพผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมที่่�มาพบปะกััน
และยิิงภาพผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทางซููม ส่่วนเครื่่�องเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต
อื่่�นๆ ใช้้เป็็นเครื่่�องสำำ�รอง
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	ความเพีียรพยายามของพ็็อตเตอร์์ได้้ผลดีี การเข้้าร่่วม
ประชุุมของสโมสรโดยรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 35 “เรามีีสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�น
จากผู้้�ที่่�อยู่่�บ้้านล็็อกอิินเข้้ามา” เธอกล่่าว “บางครั้้�งเรามีีสมาชิิก
40 คนจากสโมสรของเราเองและอีีก 20 คนจากสโมสรอื่่�น ซึ่่�งรวมถึึง
โรทาแรคท์์และอิินเทอร์์แรคท์์ด้้วย” หลายคนที่่�เข้้าร่่วมประชุุมแบบ
เสมืือนจริิงมาจากเกาะอื่่�นๆ ในแคริิบเบีียน
“เมื่่�อชายแดนของเราปิิดให้้บริิการนัักท่่องเที่่�ยว สมาชิิก
จำำ� นวนมากประสบความสููญเสีี ย ในธุุ ร กิิ จ ” พอตเตอร์์ ก ล่่ า ว
“พวกเขาต้้องปิิดตัวั ลงหรืือเลิิกจ้้างพนัักงาน เมื่่อ� ไม่่มีรี ายได้้ หลายคน
ก็็เป็็นทุุกข์์” นั่่�นเป็็นเหตุุผลหนึ่่�งที่่�พอตเตอร์์รู้้�สึึกว่่าจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ให้้
สโมสรอยู่่�ต่่อไป “เราจำำ�เป็็นต้้องมีีการประชุุมต่่างๆ มาดููแลพวกเรา
กัันเอง” เธอกล่่าว เอลวิิส แฮร์์ริิแกน สมาชิิกโรดทาวน์์เล่่าสะท้้อน
ความรู้้�สึึกนั้้�น “ตั้้�งแต่่ปีี 2017 (พ.ศ.2560) เราเจอพายุุเฮอริิเคน
หลายลููก แล้้วก็็มาโควิิด-19 และตอนนี้้�มีภููี เขาไฟระเบิิดที่่เ� ซนต์์วินิ เซนต์์
อีีก” แฮร์์ริิแกนกล่่าว “ตลอดเหตุุการณ์์ทั้้�งหมดนี้้� โรตารีีเป็็นแหล่่ง
ช่่วยลดความเครีียด”
“การประชุุมแบบลููกผสมอาจต้้องมีีการวางแผนมาก แต่่
ก็็คุ้้�มค่่า เพราะคุุณสามารถเข้้าถึึงผู้้�คนในที่่�ที่่�พวกเขาอยู่่�” พอตเตอร์์
เสริิม “ในช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บากนี้้� เรากลัับสามารถพบความสุุขในสิ่่�ง
ที่่�เรารััก นั่่�นคืือโรตารีี”
สิ่่�งที่่�จะเกิิดต่่อไป
“ผู้้�คนกำำ�ลัังเปลี่่�ยนไป และลำำ�ดัับความสำำ�คััญของเรื่่�อง
ต่่างๆ ก็็กำำ�ลัังถููกสัับเปลี่่�ยน” ทอม ธอร์์ฟิินสััน ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกสโมสร
โรตารีีอีีเดน แพรรีี นููน รััฐมิินนิิโซตา และเป็็นหััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�
ยุุทธศาสตร์์ของโรตารีีสากลกล่่าว เมื่่อ� ผู้้�คนเริ่่ม� ออกจากการกัักตััวหลััง
จากหนึ่่�งปีีหรืือมากกว่่าหนึ่่�งปีี โดยหวัังที่่�จะได้้้�เวลาของพวกเขาอย่่าง
ที่่�ตั้้ง� ใจ ธอร์์ฟินิ สัันเชื่่อ� ว่่า สโมสรจะมีีโอกาสได้้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์อย่่าง
มีีความหมายและสร้้างความสััมพัันธ์์ต่่างๆ โดยอาศััยคุุณค่่าหลัักของ
โรตารีี
ในขณะที่่�โรแทเรีียนส่่วนใหญ่่รายงานว่่าการระบาดของ
โควิิด-19 ไม่่ได้้ส่่งผลกระทบต่่อความเป็็นไปได้้ที่่�จะยัังเป็็นสมาชิิกใน
ปีีหน้้า แต่่ประมาณ 9 เปอร์์เซ็็นต์์ของผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ กล่่าวว่่า
มีีโอกาสน้้อยหรืือน้้อยมากที่่�พวกเขาจะยัังคงเป็็นสมาชิิกต่่อไป แม้้ว่่า
ความเหนื่่�อยล้้าจากการประชุุมออนไลน์์มีีผลกระทบต่่อคนบางคน
และการเป็็นสมาชิิกก็็ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายและต้้องมีีเวลา แต่่การใช้้ทาง
เลืือกแบบเสมืือนจริิงนี้้�ก็ส็ ามารถช่่วยให้้สโมสรรัักษาสมาชิิกภาพไว้้ได้้
เจฟฟรีี คาโดเร็็ท อดีีตกรรมการบริิหารโรตารีีสากล และ
ประธานคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจเกี่่�ยวกัับการประเมิินสโมสร และ
ภาคที่่�อาจจะได้้รัับประโชนย์์์�ที่่�สุุดจากระบบเชื่่�อมต่่อเสมืือนจริิงใน
อนาคตกล่่าวว่่า “มัันช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายให้้แก่่สมาชิิกถ้้าคุุณประชุุม
เสมืือนจริิงเดืือนละสองครั้้�ง” เขาตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าสโมสรลููกผสมที่่�เลืือก
ใช้้ระบบเสมืือนจริิงไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีเทคโนโลยีีที่่�ซัับซ้้อน และมััน
สามารถเป็็นทางเลืือกที่่�ยืืดหยุ่่�นสำำ�หรัับสมาชิิกที่่�กัังวลเรื่่�องค่่าใช้้จ่่าย
และเวลาที่่�ต้้องให้้กัับโรตารีี
“รููปแบบดั้้� ง เดิิ ม ของสโมสรอยู่่�กัั บ เรามาแล้้ ว 115 ปีี ”
คาโดเร็็ ท กล่่ า ว “หากเราจะไปที่่� ส โมสรเพีี ย งแค่่ อ าหารเช้้ า
อาหารกลางวััน และ อาหารค่ำำ��เท่่านั้้�น เราก็็ไม่่ต้้องสนใจกัับเวลาอีีก
10 ปีีข้้างหน้้า เราจำำ�ต้้องให้้เกีียรติิกัับอดีีตของเราอยู่่� แต่่เราจะ
ปรัับแต่่งใหม่่เพื่่�ออนาคต”

ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก
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อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร
สโมสรโรตารีีล้้านนา
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การเชื่่�อมต่่อของชาวโรตารีีวิิถีีใหม่่
เมื่่�อเราเปิิด Facebook เพจ Rotary News Thailand ก็็จะได้้ยิินเสีียงเพลง
ประจำำ�รายการคุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีีก่่อนเริ่่�มรายการต่่างๆ ซึ่่�งมีีการออกอากาศทุุกวััน เป็็น
รายการที่่�มีีผู้�้ติิดตามและรัับชมมากที่่�สุุดอีีกช่่องทางหนึ่่�ง มีีผู้�ช้ มที่่�เป็็นทั้้�งโรแทเรีียนและ
ประชาชนทั่่�วไปได้้รัับชมเรื่่�องราวดีีๆ ที่่�โรตารีีทำำ�เป็็นการประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่กิิจกรรม
ของสโมสรโรตารีีต่า่ งๆ ทั่่�วทุุกภาคในประเทศไทย เสริิมด้้วยการให้้ความรู้้� และความบัันเทิิง
ควบคู่่�กัันไป
ผู้้� เขีี ย นเองก็็ เ ป็็ น หนึ่่� ง ในทีี ม งานของรายการคุ้้�ยข่่ า ว.ชาวโรตารีี โดยใน
ด้้านโครงสร้้างการบริิหารงานของทีีมงานได้้รัับผิิดชอบด้้านงานบุุคลากรของทีีมงานตาม
สายงานวิิชาชีีพของตนเอง ส่่วนในด้้านการผลิิตรายการได้้รัับผิิดชอบเป็็นหััวหน้้าทีีม
งานของรายการส่่องกิิจกรรม ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�เผยแพร่่กิิจกรรมของสโมสรโรตารีีต่่างๆ
ทั้้�งการประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นเพื่่�อเชิิญชวนให้้มวลมิิตรโรแทเรีียนมา
ร่่วมกิิจกรรมและนำำ�เสนอกิิจกรรมที่่�ผ่่านไปแล้้ว เพื่่�อร่่วมกัันแสดงความยิินดีีและเผยแพร่่
กิิจกรรมให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ โดยเชิิญทีีมงานจากทุุกภาคมาร่่วมกัันผลิิตรายการ
เพื่่�อให้้การนำำ�เสนอกิิจกรรมเป็็นไปอย่่างทั่่�วถึึง ซึ่่�งแขกรัับเชิิญแต่่ละครั้้�งที่่�มาออกรายการ
คืือ โรแทเรีียนที่่�เป็็นตััวแทนจากสโมสรโรตารีีที่่�มาเผยแพร่่กิิจกรรม การออกอากาศใน
รููปแบบใหม่่นี้้เ� ริ่่ม� เมื่่อ� วัันที่่� 6 กัันยายน 2564 ทีีมงานได้้นำำ�เสนอรายการมาแล้้ว 4 ครั้้�งได้้รับั
ความสนใจจากมิิตรโรแทเรีียนที่่�มารัับชมรายการพร้้อมทั้้�งแสดงความคิิดเห็็น และร่่วมตอบ
คำำ�ถามจากแขกรัับเชิิญที่่�มาร่่วมรายการกัันอย่่างคึึกคััก โดยบางครั้้�งแขกรัับเชิิญจากสโมสร
โรตารีีที่่ม� าออกรายการได้้มอบของขวััญให้้กับั ผู้้�ชมที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมในการแสดงความเห็็นหรืือ
ตอบคำำ�ถาม ทำำ�ให้้การเชื่่อ� มต่่อของโรแทเรีียนเป็็นไปด้้วยดีีในยุุควิถีิ ใี หม่่หรืือ new normal
เป็็นการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ได้้อย่่างเหมาะสม เพราะเป็็นช่่วงที่่�สถานการณ์์โรค
ระบาดโควิิด-19 ในประเทศไทยค่่อนข้้างรุุนแรงและทุุกคนต้้องอยู่่�กัับบ้้าน การเชื่่�อมต่่อ
ทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็นช่่องทางที่่�เหมาะสมที่่�สุุดในช่่วงนี้้� ซึ่่�งบุุคคลที่่�ริิเริ่่�มผลิิตรายการ
คุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีีที่่�ทำำ�ให้้มีีช่่อง Rotary News Thailand คืือ อน. สุุขกิิจ ทวีีวิิเสสานนท์์
เราไปพบกัับเขากัันเลยค่่ะ
อน. สุุขกิิจ ทวีีวิิเสสานนท์์
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพตะวัันออก ภาค 3350
อน. สุุขกิิจ กล่่าวว่่า ได้้เริ่่�มผลิิตรายการคุ้้�ยข่่าว.ชาว
โรตารีี เมื่่�อวัันที่่� 4 กัันยายน 2560 นัับถึึงวัันนี้้�ครบ 4 ปีีเต็็ม
และปััจจุุบัันได้้ย่่างเข้้าสู่่�ปีีที่่� 5 แล้้ว แรกเริ่่�มได้้ลงมืือทำำ�เพีียง
คนเดีียวมีีอุุปกรณ์์ค่่อนข้้างจำำ�กััด ต่่อมาได้้ขยัับขยายทั้้�งทีีมงาน
และเครื่่�องมืือต่่างๆ ที่่�ใช้้ ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันมีีทีีมทำำ�งานที่่�เข้้าร่่วม
จััดรายการคุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีีจำำ�นวนกว่่า 30 คน จากสโมสร
โรตารีีต่า่ งๆ ทั้้�ง 4 ภาคในประเทศไทยซึ่่ง� ทุุกคนมาทำำ�งานกัันด้้วยจิิตอาสา ไม่่มีค่ี า่ ตอบแทน
ที่่�เป็็นเงิินหรืือสิ่่ง� ของใดๆ สิ่่ง� ที่่�ได้้คืือมิิตรภาพที่่�ดีรี ะหว่่างเพื่่อ� นร่่วมงานพร้้อมกัับความรู้้�สึึก
ภาคภููมิิใจที่่�ได้้ร่ว่ มกัันแบ่่งปัันสิ่่ง� ดีีๆ โดยการเชื่่อ� มต่่อระหว่่างโรตารีีและสาธารณชน รวมถึึง
ระหว่่างโรแทเรีียนด้้วยกัันอีีกด้้วย
	ปััจจุุบััน Facebook เพจ Rotary News Thailand มีีผู้้�ติิดตามมากกว่่า 3,000
คนและเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ด้้วยรููปแบบการนำำ�เสนอที่่�ปรัับปรุุงให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์และความสนใจของผู้้�ชม ซึ่่ง� การนำำ�เสนอของทางทีีมงานจะนำำ�เสนอในช่่วงเย็็น
ประมาณ 19.00 น. เป็็นต้้นไปโดยมีีผัังรายการดัังนี้้�คืือ
วัันจัันทร์์: รายการคุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีี 3 สไตล์์ นำำ�เสนอ 3 ช่่วงรายการคืือ

• ช่่วงที่่� 1 ช่่วงส่่องกิิจกรรม เป็็นการนำำ�เสนอกิิจกรรมดีีๆ รููปแบบวิิธีกี ารนำำ�เสนอให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์หรืือการตอบกลัับ

ที่่�โรตารีีทำำ�สู่่�สาธารณชน โดย อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร และทีีมงาน
• ช่่วงที่่� 2 ช่่วงเสริิมความรู้้� เพื่่อ� ให้้ความรู้้�ที่่เ� ป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�ชม โดย อน. เหมืือนฝััน บำำ�รุุงตน และทีีมงาน
• ช่่วงที่่� 3 ช่่วงสารพัันบัันเทิิง เป็็นช่่วงที่่�ผ่่อนคลายก่่อนส่่ง
ท่่านผู้้�ชมเข้้านอน โดย อน. พงษ์์พััฒน์์ สััตยวิินิิจ และทีีมงาน
วัันอัังคาร: English news channel โดย นย.ดร.ภญ.
เมธ์์วดีี เรีียววิิไลสุุข และทีีมงาน
• รายการข้้อคิิดดีีๆ ที่่�โรตารีีมีีให้้
โดย อน. ณััฐธีีร์์ อัังค์์สุุวรรณเมธ
วัันพุุธ: รายการเยาวชนคนเก่่ง โดย อน.ดร. พรชััย สาเมืือง
และทีีมงาน
• รายการข้้อคิิดดีีๆ ที่่�โรตารีีมีีให้้
โดย อน. ณััฐธีีร์์ อัังค์์สุุวรรณเมธ
วัันพฤหััสบดีี: รายการข้้อคิิดดีีๆ ที่่�โรตารีีมีีให้้
โดย อน. ณััฐธีีร์์ อัังค์์สุุวรรณเมธ
วัั น ศุุ ก ร์์ : รายการคุุ ย ข่่ า วข้้ น 3330 โดย อน. นิิ ต ยา
จัันทร์์อิินทร์์ และทีีมงาน
วัันเสาร์์: รายการคลัังเวลาโรตารีี
โดย อน. ธนััญญ์์ธััช อิิทธิิวััฒนวาณิิช (mimi-นิิรมิิต)
วัันอาทิิตย์:์ รายการเทท้้ายครััว ซึ่่�งเป็็นรายการอาหารเพื่่�อ
สุุขภาพและส่่งเสริิมอาชีีพด้้านอาหารของโรแทเรีียน
โดย อน. พงษ์์พััฒน์์ สััตยวิินิิจ และทีีมงาน
	ฝ่่ายเทคนิิคการออกอากาศ: อน. สุุกิิจ ทวีีวิิเสสานนท์์,
อน. ปรีียทััศน์์ ศรายุุทธ และทีีมงาน
	ผัังรายการต่่างๆ เหล่่านี้้�บางรายการได้้นำำ�เสนอมาแล้้ว
ระยะหนึ่่�ง บางรายการเพิ่่�งเริ่่�มต้้น และบางรายการกำำ�ลัังจะเริ่่�ม เช่่น
English news channel ซึ่่�งต้้องการเชื่่�อมต่่อกัับโรแทเรีียนชาว
ต่่างชาติิที่่อ� ยู่่�ในประเทศไทยและโรแทเรีียนต่่างประเทศ เป็็นการขยาย
กลุ่่�มผู้้�ชมให้้มากขึ้้น� รายการที่่�นำำ�เสนอไปอาจปรัับเปลี่่ย� นหรืือปรัับปรุุง

(feedback) จากผู้้�ร่่วมรายการ เป็็นการเชื่่�อมต่่อและนำำ�เสนอแบบมีี
ส่่วนร่่วมของผู้้�จััดรายการและท่่านผู้้�ชม จะทำำ�ให้้การสื่่�อสารเป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ น่่าสนใจ และได้้ประโยชน์์ร่่วมกััน
	ทีีมงานมีีเพลงประจำำ�รายการคุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีีเพื่่อ� นำำ�เสนอ
เป็็นไตเติ้้ล� ตอนเริ่่ม� รายการ ซึ่่ง� ได้้รับค
ั วามอนุุเคราะห์์การแต่่งเนื้้�อเพลง
และจััดทำำ�โดย อน. ทนงศัักดิ์์� วิิบููลย์์มา สโมสรโรตารีีสาทร ประธาน
คณะกรรมการเพลง ภาค 3350 โดยทีีมงานคุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีีเป็็น
ผู้้�ร่่วมร้้องเพลงบัันทึึกเสีียง เป็็นเพลงที่่�สร้้างความสนุุกสนานให้้กัับ
การเริ่่�มรายการ
	ทีีมงานคุ้้�ยข่่าว.ชาวโรตารีีได้้จััดประกวดร้้องเพลงมวลมิิตร
4 ภาคเมื่่อ� เดืือนกรกฎาคม-สิิงหาคมที่่�ผ่า่ นมา โดยรอบแรกจััดประกวด
ร้้องเพลงแต่่ละภาค เพื่่�อคััดเลืือกผู้้�ชนะเลิิศและรองชนะเลิิศภาคละ
5 คน หลัังจากนั้้�นเป็็นรอบรวม 4 ภาค รููปแบบของการประกวด
ร้้องเพลงคืือให้้ผู้้�สมััครแต่่ละคนอััดเสีียงหรืือวีีดีีโอแล้้วส่่งเข้้ามายััง
รายการ เพื่่อ� นำำ�เสนอทาง Facebook live โดยทีีมงานได้้เชิิญกรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจิ ากทั้้�ง 4 ภาคมาเป็็นผู้้�ตัดสิ
ั นิ พร้้อมทั้้�งให้้ผู้�ช้ มมีีส่ว่ นร่่วม
ด้้วยการโหวตให้้กัับผู้้�เข้้าประกวดเพื่่�อรัับรางวััล Popular Vote ซึ่่�ง
นัักร้้องแต่่ละคนมีีกองเชีียร์์เข้้ามารัับชมกัันอย่่างคัับคั่่�ง เราได้้จััด
ประกวดรอบคััดเลืือกแต่่ละภาคจำำ�นวน 4 ครั้้�ง และรอบสุุดท้้าย
รวมภาคเพื่่�อคััดเลืือกผู้้�ชนะเลิิศและรองชนะเลิิศ ซึ่่�งมีีดัังนี้้�
ชนะเลิิศ คืือ รทร. ปุุณยนุุช พรสกุุลไพศาล สโมสรโรตารีี
พระปกเกล้้าธนบุุรีี กรุุงเทพฯ
รองชนะเลิิศอัันดัับ 1 คะแนนเท่่ากัันสองคน คืือ
• นย. บำำ�รุงุ สุุขแก้้ว สโมสรโรตารีีบางบ่่อ จ. สมุุทรปราการ
• รทร. ชาณััฐมตีี พััฒนาพงษ์์สกุุล สโมสรโรตารีีพระนคร
กรุุงเทพฯ
รองชนะเลิิ ศ อัั น ดัั บ 2 คืือ อน.นพ. ณัั ฎ ฐธนิิ น
เศรษฐวนิิชย์์ สโมสรโรตารีีแพร่่ จ. แพร่่ โดย อน.นพ. ณััฎฐธนิินได้้
รัับรางวััล Popular Vote ในครั้้�งนี้้�ด้้วย

	คณะกรรมการตััดสิินได้้รัับเกีียรติิจาก อผภ. สมภพ ธีีระสานต์์ ภาค 3330,
อผภ. วิิวััฒน์์ พิิพััฒน์์ไชยศิิริิ ภาค 3340, อผภ. ยงวุุฒิิ จงกิิตติิพงศ์์ และ อน. ทนงศัักดิ์์�
วิิบููลย์์มา ภาค 3350 และ อผภ. อนุุรัักษ์์ นภาวรรณ ภาค 3360
การจััดประกวดร้้องเพลงโรตารีี 4 ภาคครั้้�งนี้้�ได้้รัับเสีียงตอบรัับที่่�ดีีมากจากมิิตร
โรแทเรีียนว่่า เป็็นการเชื่่อ� มต่่อกัับโรตารีีในช่่วงที่่�มีกี ารล็็อคดาวน์์จากสถานการณ์์โรคระบาด
โควิิด-19 ที่่�ประชาชนเดิินทางไปต่่างพื้้�นที่่�ไม่่สะดวกและมีีการจำำ�กัดั เวลาออกนอกบ้้านหรืือ
เคอร์์ฟิวิ ในหลายๆ จัังหวััด ทำำ�ให้้การจััดกิจิ กรรมครั้้�งนี้้�เป็็นกิิจกรรมที่่�ส่ง่ เสริิมมิิตรภาพและ
ผ่่อนคลายในภาวะเช่่นนี้้�
อน. สุุ ข กิิ จ กล่่ า วเพิ่่� ม เติิ ม ว่่ า ขอขอบคุุ ณ ทุุ ก ท่่ า นที่่� สนัั บสนุุ น รายการมา
โดยตลอด ทั้้�งผู้้�ใหญ่่ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ� ทีีมงานที่่�เป็็นจิิตอาสามาทำำ�งานร่่วมกััน แขกรัับเชิิญ
และสปอนเซอร์์ที่่�สนัับสนุุนรายการ สนัับสนุุนของขวััญของรางวััลต่่างๆ ทีีมงานพร้้อมที่่�
จะพััฒนารายการให้้ดีียิ่่�งๆ ขึ้้�นไป
โควิิดให้้อะไรกัับเรา
การเชื่่�อมต่่อวิิถีีใหม่่ในรููปแบบต่่างๆ ที่่�โรแทเรีียนเราได้้สััมผััสมีีหลายรููปแบบ
ผู้้�เขีียนได้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมประชุุมประจำำ�สััปดาห์์กัับสโมสรโรตารีีนครหาดใหญ่่ ผ่่าน
โปรแกรมซููมออนไลน์์ ซึ่่�งมีีการบรรยายพิิเศษเรื่่�อง “โควิิดให้้อะไรกัับเรา” โดย อผภ.
สมภพ ธีีระสานต์์ จึึงได้้นำำ�เนื้้�อหาที่่�วิิทยากรบรรยายมานำำ�เสนอดัังนี้้�
อผภ. สมภพ ธีีระสานต์์
สโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีี ภาค 3330
อผภ. สมภพ กล่่าวว่่า ทุุกวัันนี้้�หลายท่่านอาจจะมีีอาการ
เครีียดเพราะฟัังข่่าวเรื่่�องของโรคระบาดโควิิด-19 ที่่�มีีจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยและเสีียชีีวิิตเป็็นจำำ�นวนมาก หลายธุุรกิิจและหลายๆ คน
ได้้รัับผลกระทบจากการเกิิดโรคระบาดครั้้�งนี้้� แม้้กระทั่่�งหลาย
คนที่่�แม้้ไม่่ได้้รับผ
ั ลกระทบโดยตรงแต่่ก็ถู็ กู จำำ�กัดั ในการเดิินทาง
หรืือกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เคยทำำ� ทำำ�ให้้เราต้้องปรัับตััวเพื่่�อให้้อยู่่�ได้้
ในชีีวิิตวิิถึึใหม่่ ซึ่่�งเมื่่�อมองข้้อดีีของสถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เราต้้องอยู่่�กัับบ้้านทำำ�ให้้เกิิดความ
ใกล้้ชิิดระหว่่างคนในครอบครััว พ่่อแม่่ลููกได้้อยู่่�ร่่วมกััน รัับประทานอาหารร่่วมกััน แม้้ว่่า
ลููกไม่่ได้้ไปโรงเรีียนแต่่ก็็ได้้เรีียนหนัังสืือกัับพ่่อแม่่ พ่่อแม่่ช่่วยลููกเรีียนออนไลน์์และสอน
ลููกทำำ�การบ้้าน ทำำ�ให้้เกิิดความใกล้้ชิิดระหว่่างพ่่อแม่่ลููก พร้้อมกัันนี้้�พ่่อแม่่ได้้มีีโอกาส
ศึึกษาพฤติิกรรมของลููกได้้ทำำ�ความเข้้าใจความรู้้�สึึกนึึกคิิดของลููก ซึ่่�งเมื่่�อก่่อนอาจจะไม่่มีี
โอกาสจึึงทำำ�ให้้เกิิดปัญ
ั หาครอบครััว แน่่นอนที่่�สุดุ โควิิดเกิิดขึ้้น� ทำำ�ให้้รายได้้ของทุุกคนลดลง
แต่่มันั ก็็สอนให้้เราต้้องรู้้�จักั ประหยััด รู้้�จักั คุุณค่่าของเงิิน จะใช้้เงิินในแต่่ละครั้้�งต้้องคิิดแล้้ว
คิิดอีีกนัับเป็็นเรื่่�องที่่�ดีี
ทุกวันนี้เราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ซึ่งการใส่หน้ากากเข้าหากันนั้นเป็นการ
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อ จากข้้อมููลทางการแพทย์์พบว่่าตั้้�งแต่่เกิิดโควิิดมาจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น
ไข้้หวััดลดน้้อยลงอย่่างมาก สิ่่�งนี้้�สอนให้้เรารู้้�ว่่าถ้้าเรารู้้�จัักดููแลสุุขภาพรู้้�จัักดููแลตััวเองเรา
ก็็จะไม่่ป่่วยไม่่ไข้้ ทำำ�ให้้เรามองเห็็นในสิ่่�งซึ่่�งเมื่่�อก่่อนเราไม่่เคยคิิดว่่าเราจะต้้องให้้ความ
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สนใจ เช่่น การล้้างมืือ การเว้้นระยะห่่าง การรัับประทานอาหารที่่�เป็็น
ประโยชน์์ การใช้้ช้อ้ นกลางของตนเอง เป็็นต้้น ทุุกวัันนี้้�หลายคนเก่่งใน
เรื่่�องของเทคโนโลยีี การสื่่�อสารโดยไม่่รู้�ตั้ ัว เพราะเมื่่�อก่่อนมีีการเสนอ
ให้้จััดประชุุมสโมสรโรตารีีแบบออนไลน์์บ้้าง หรืือเสนอให้้มีีการก่่อตั้้�ง
สโมสรอีีเล็็กทรอนิิค (E-club) โรแทเรีียนเราอาจจะบ่่นกัันว่่ามัันเป็็น
เรื่่�องยากที่่�จะใช้้วิิธีีการติิดต่่อสื่่�อสารหรืือพููดคุุยกัันทางออนไลน์์ผ่่าน
สื่่�อโซเชีียลต่่างๆ แต่่ทุุกวัันนี้้�เราใช้้สื่่�อต่่างๆ เป็็นเรื่่�องธรรมดา เป็็น
เรื่่�องปกติิที่่�สโมสรโรตารีีเกืือบทั้้�งหมดมีีการประชุุมผ่่านระบบ zoom,
line meeting , google meet เป็็นต้้น เราได้้ลงมืือปฏิิบััติิจนกระทั่่�ง
กลายเป็็ น เรื่่� อ งธรรมดา การปรัั บรูู ปแบบการประชุุ ม ของสโมสร
โรตารีีในยุุคโรคระบาดโควิิดก่่อให้้เกิิดประโยชน์์หลายประการ เช่่น
ลดเวลาและระยะทางในการเดิินทางไปประชุุม ลดค่่าใช้้จ่่ายไม่่ว่่าจะ
เป็็นเรื่่�องของค่่าห้้องประชุุม ค่่าอาหาร หรืือแม้้กระทั่่�งค่่าแต่่งหน้้า
แต่่งตััว เพราะวัันนี้้�เวลาเราเข้้าประชุุมออนไลน์์ท่่อนบนอาจแต่่งสวย
แต่่งหล่่อ แต่่ท่่อนล่่างใส่่ชุดสบ
ุ ายๆ อยู่่�กัับบ้้าน หรืือแม้้กระทั่่�งการจะ
เชิิญผู้้�บรรยายพิิเศษที่่�มาจากที่่�ไกลๆ ซึ่่�งเมื่่�อก่่อนโอกาสที่่�เราจะเชิิญ
มาเป็็นไปได้้ยากในภาวะปกติิ ปััจจุุบัันเราทำำ�ได้้ง่่ายมาก แม้้กระทั่่�ง
ผู้้�บรรยายที่่�อยู่่�ต่่างประเทศก็็สามารถเชิิญมาบรรยายพิิเศษในสโมสร
ได้้เป็็นเรื่่�องปกติิ ทำำ�ให้้โลกแคบลง การที่่�เราเคยพููดถึึงเรื่่�องการใช้้
ทรััพยากรอย่่างประหยััด paperless เมื่่�อก่่อนก็็ดููว่่าจะเป็็นไปได้้
อย่่างไร ปััจจุุบัันนี้้�อาจจะมองเห็็นแล้้วว่่ามัันเข้้ามาในชีีวิิตประจำำ�วััน
โดยที่่�เราไม่่รู้้�สึึกตััว
การทำำ�กิจิ กรรมของสโมสรโรตารีีต่า่ งๆ ในภาวะปััจจุุบันั ทำำ�ได้้
ยาก เพราะว่่าต่่างคนต่่างกลััวการออกไปสััมผััสกัับคนอื่่�นๆ คนที่่�รัับ
ก็็กลััวคนที่่�ให้้ก็็กลััว แต่่การทำำ�กิิจกรรมของสโมสรโรตารีียัังสามารถ
ดำำ�เนิินการได้้โดยหลายสโมสรมีีการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ อยู่่�มากมาย
เพราะแต่่ละสโมสรใช้้การระดมสมอง ใช้้ระบบไอทีี ใช้้การประสาน
งานที่่�ดีี แล้้วงานต่่างๆ เหล่่านั้้�นก็็ประสบความสำำ�เร็็จได้้ด้้วยดีี สิ่่�งนี้้�
สอนให้้เรารู้้�ว่า่ การทำำ�กิจิ กรรมใดๆ จะสำำ�เร็็จได้้นั้้น� ต้้องรู้้�จักั การวางแผน
การประสานงานหมายรวมถึึงการสื่่อ� สารที่่�ดีด้ี ว้ ย นั่่�นคืือการวางระบบ
ที่่�ดีี เราพููดเราจััดอบรมผู้้�นำำ�และสมาชิิกใหม่่ของสโมสรโรตารีีทุุกปีี
เน้้นย้ำำ��เรื่่�องการวางแผนการทำำ�กิิจกรรมโครงการต่่างๆ แต่่ทุุกวัันนี้้�ไม่่
ต้้องพููดกัันมากเพราะเราเรีียนรู้้จ� ากการปฏิิบัติั ไิ ปโดยปริิยาย เนื่่อ� งจาก
จะทำำ�แบบเดิิมๆ ไม่่ได้้ โควิิด-19 สอนให้้เรารู้้�จัักความเอื้้�ออาทรความ
เห็็นอกเห็็นใจ ที่่�เราควรใส่่ใจเหนืือตนเอง นั่่�นคืือสิ่่�งที่่�สมาชิิกสโมสร
โรตารีีหรืือโรแทเรีียนทุุกคนยึึดมั่่�น
อผภ. สมภพ กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า กิิจกรรมที่่�สโมสรโรตารีี
สามารถทำำ�ได้้ในช่่วงโควิิดมีี 3 กิิจกรรม คืือ

1. การป้้องกััน สามารถทำำ�ได้้โดยสมาชิิกทุุกคนจะต้้องเรีียน
รู้้�ทำำ�ความเข้้าใจในเรื่่�องที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 เรื่่�องวััคซีีน
การดููแลป้้องกัันตนเอง การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่� เราก็็สามารถช่่วยอธิิบาย
ให้้กัับคนอื่่�นได้้มีีความรู้้�มีีความเข้้าใจในเรื่่�องต่่างๆ มากขึ้้�น ไม่่เครีียด
หรืือสัับสนกัับข่า่ วลืือข่่าวหลอกช่่วยให้้เกิิดความปลอดภััยทั้้�งตััวเราเอง
และผู้้�อื่น่� แนะนำำ�วิธีิ ดููี แลตััวเอง การใส่่หน้้ากากที่่�ถูกู ต้้อง นั่่�นคืือการให้้
ความรู้้�ที่่�เหมาะกัับคนทั่่�วไปในชุุมชน
2. การรัักษา เมื่่อ� มีีผู้�ป่้ ว่ ยเกิิดขึ้้น� เราไม่่ได้้เป็็นแพทย์์ที่่จ� ะช่่วย
รัักษาแต่่เราสามารถช่่วยผู้้�ที่่�เป็็นแพทย์์หรืือบุุคลากรทางการแพทย์์ได้้
หลายประการ เช่่น การมอบอุุปกรณ์์การแพทย์์ เวชภััณฑ์์ หรืือยาต่่างๆ
ที่่�สามารถให้้ได้้ ซึ่่ง� หลายสโมสรก็็ดำำ�เนิินการกัันไปแล้้ว เช่่น มอบเครื่่อ� ง
ช่่วยหายใจ มอบชุุดตรวจให้้หน้้ากากอนามััย เจลล้้างมืือ หรืือเมื่่อ� เร็็วๆ
นี้้�ผู้�ว่้ า่ การภาค 3330 ได้้ส่ง่ สมุุนไพรฟ้้าทะลายโจรให้้กับทุ
ั กุ สโมสรเพื่่อ�
จะนำำ�ไปมอบให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการในชุุมชน เป็็นต้้น
3. การเยีียวยา คืือการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่ไ� ด้้รับค
ั วามเดืือดร้้อนจาก
ภาวะของ โควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้น� เราทำำ�กันั มาแล้้วได้้แก่่ ตู้้�ปันั สุุข ถุุงยัังชีีพ
แน่่นอนที่่�สุดสิ่่
ุ ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั ก็็คืือว่่าเมื่่อ� โควิิดจางไป เราจะต้้องมีีการฝึึกสอน
อาชีีพให้้กัับคนในชุุมชนเพื่่�อจะได้้มีีรายได้้ที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นรายได้้ที่่�มีี
ความมั่่�นคงมากยิ่่�งขึ้้�น เราจะไปฝึึกสอนอาชีีพแบบเก่่าทำำ�น้ำำ��เต้้าหู้้�คง
ไม่่พอแล้้ว อาจจะต้้องมีีการคิิดในเรื่่อ� งของการทำำ�อาชีีพที่่�ใช้้เทคโนโลยีี
ต่่างๆ เข้้ามาช่่วยเพื่่�อให้้เกิิดความทัันสมััยมากยิ่่�งขึ้้�น ที่่�ง่่ายๆ และควร
ดำำ�เนิินการคืือเราต้้องช่่วยกัันเอง เราสามารถช่่วยกัันเองในฐานะผู้้�ที่่�
เป็็นสมาชิิกของสโมสรโรตารีีต่่างๆ มีีอาชีีพที่่�แตกต่่างกัันหลากหลาย
เราสามารถที่่�จะซื้้อ� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์หรืือใช้้บริกิ ารจากเพื่่อ� นของเราได้้ สมกัับ
คำำ�กล่่าวที่่�ว่า่ “คนทั่่�วไปมองเห็็นแต่่ปัญ
ั หา แต่่โรตารีีมองหาทางออก”
อผภ. สมภพ กล่่าวสรุุปว่่า น้ำำ��ดื่่�ม น้ำำ��สะอาดเป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนต้้องการ
แต่่ถึึงแม้้จะเป็็นน้ำำ��ที่่�สะอาดหากเก็็บไว้้ในแก้้วหรืือเก็็บไว้้ในตุ่่�มเป็็นน้ำำ��
นิ่่�งอยู่่�นานๆ ไม่่เคลื่่�อนไหว ในที่่�สุุดน้ำำ��สะอาดหรืือน้ำำ��ดีีนั้้�นก็็จะกลาย
เป็็นน้ำำ��เน่่าน้ำำ��เสีียไปได้้ เช่่นเดีียวกัันโรแทเรีียนที่่�ต้อ้ งพััฒนาตนเองอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ในการหาแนวทางการเชื่่�อมโยง การพััฒนาชุุมชนของเราได้้
ทุุกสถานการณ์์ จึึงจะสมกัับคำำ�ว่า่ “โรตารีีเปลี่่ย� นชีีวิติ ด้้วยจิิตบริิการ”
	บทส่่งท้้าย จากสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น
ทั่่�วโลกในช่่วงเกืือบสองปีีที่่�ผ่่านมา แม้้จะมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตประจำำ�วัันของทุุกๆ คน แต่่เราก็็สามารถปรัับตััวและร่่วมกัันต่่อสู้้�
ฟัันฝ่่าอุุปสรรคต่่างๆ มาได้้ และเราก็็จะผ่่านเหตุุการณ์์นี้้�ไปด้้วยกััน ซึ่่�ง
ห้้วงเวลานี้้� ทุุกคนต้้องให้้ความร่่วมมืือในการป้้องกัันโรคระบาดนี้้�กัับ
ตนเองและคนใกล้้ชิดิ พร้้อมทั้้�งปรัับตัวั ในการดำำ�เนิินชีีวิติ และกิิจกรรม
ของโรตารีีเราดัังตััวอย่่างที่่�เรานำำ�มาเสนอข้้างต้้น

D.3330
บรรณาธิิการ ภาค 3330 โรตารีีสากล

สโมสรโรตารีีศรีีตาปีี
จััดทำำ�โครงการ “SAVE HERO Project” ส่่งมอบชุุด PPE 578 ชุุด ให้้กัับ
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลบางกุ้้�งและโรงพยาบาลพุุนพิิน
จ.สุุราษฎร์์ธานีี เมื่่�อวัันที่่� 9 กัันยายน 2564

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์

สวััสดีีมวลมิิตรโรแทเรีียนและผู้้�อ่่านนิิตยสารทุุกท่่าน
	ดิิฉันั มีีความรู้้�สึกึ ว่่า สถานการณ์์ต่า่ งๆ จากโควิิด-19
และเศรษฐกิิจเริ่่�มคลี่่�คลายผ่่อนลงบ้้างแล้้ว ตลอดเวลาที่่�
ผ่่านมาจากปีี 2019 ถึึงตอนนี้้� ช่่างเป็็นช่่วงแห่่งความปั่่�นป่่วน
ทั้้�งจิิตใจ ร่่างกาย ส่่งผลกระทบต่่อชาวโรตารีีและบุุคคลทั่่�วไป
อย่่างใหญ่่หลวง ดิิฉันั ได้้ยินิ เรื่่อ� งที่่�สะเทืือนความรู้้�สึกึ มาก เช่่น
ทราบว่่าโรแทเรีียนได้้ลาออกจากความเป็็นสมาชิิกของสโมสร
บางสโมสรแล้้วนั้้�น ทำำ�ให้้คิิดและคิิดว่่าสิ่่�งต่่างๆ ที่่�ผ่่านมานั้้�น
เราจะได้้สัมั ผััสกับั เสน่่ห์ข์ องโรตารีีเป็็นอย่่างไร แล้้วในอนาคต
เสน่่ห์์ของโรตารีีจะเป็็นอย่่างไร ฝากหลายๆ ท่่านที่่�ได้้อ่่าน
นิิตยสารฉบัับนี้้� ลองไตร่่ตรองก่่อนที่่�จะตััดสิินใจวางมืือจาก
องค์์กรบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่�ดีีองค์์กรหนึ่่�ง เพื่่�อนๆ ชาวชุุมชน
ใกล้้ๆ เรายัังคงรอคอยความช่่วยเหลืือจากพวกเรา
เมื่่�อไรที่่� โรแทเรีียนรวมตััวกัันช่่วยกัันคิิด ช่่วยกััน
ลงมืือทำำ� ย่่อมเกิิดสิ่่ง� มหััศจรรย์์ที่่ส� ามารถเปลี่่ย� นแปลงโลกได้้
เสมอค่่ะ

สโมสรโรตารีีบางเลน
จััดทำำ�โครงการ District Grant มอบเครื่่�องมืือแพทย์์ เครื่่�องผลิิตออกซิิเจน
3 เครื่่�อง ชุุด PPE 100 ชุุด แมส 2,000 ชิ้้�น อาหาร 120 กล่่อง
น้ำำ��ดื่่�ม 600 ขวด ที่่� โรงพยาบาลบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
เมื่่�อวัันที่่� 8 กัันยายน 2564

สโมสรโรตารีีปู่่�เจ้้าสมิิงพราย
จััดทำำ�โครงการ District Grant มอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ มอบเตีียงผู้้�ป่่วย
ระบบ 2 ไก 5 เตีียง มููลค่่า 223,750 บาท ณ สถาบัันราชประชาสมาสััย
เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2564
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สโมสรโรตารีีทวารวดีี
จััดทำำ�โครงการมอบน้ำำ��ดื่่�ม 3,600 ขวด ให้้กัับศููนย์์พัักคอย
Community Isolation ต.ห้้วยขวาง อ.กำำ�แพงแสน จ.นครปฐม
เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2564

สโมสรโรตารีีนครปฐม
จััดมอบสมุุนไพรฟ้้าทะลายโจร แอลกอฮอล์์ และหน้้ากากอนามััย
ให้้กัับเรืือนจำำ�กลางจัังหวััดนครปฐม เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564

สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์
จััดทำำ�โครงการมอบกล่่องช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วยโควิิด-19 กลุ่่�ม Home
Community Isolation ณ โรงพยาบาลห้้วยพลูู โรงพยาบาลสนาม
แห่่งที่่� 4 และ อบต. เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2564

สโมสรโรตารีีราชบุุรีี
จััดทำ�ำ โครงการมอบเครื่่�องฟอกอากาศให้้กัับศููนย์์สุุขภาพชุุมชน
ประชานุุเคราะห์์ 6 เครื่่�อง มููลค่่า 120,000 บาท เมื่่�อวัันที่่�
10 กัันยายน 2564

D.3330

Club’s President

ประวััติิการศึึกษาอบรม (โดยสัังเขป)
• ปริิญญาแพทยศาสตรบััณฑิิต 2549
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
• วุุฒิิบััตรแสดงความรู้้�ความชำำ�นาญ
ในการประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม สาขา
ออร์์โธปิิดิิกส์์ 2556 โรงพยาบาลราชวิิถีี
กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข
• อนุุบััตรแสดงความรู้้�ความชำำ�นาญ
ในการประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์์ป้้องกััน แขนงสาธารณสุุขศาสตร์์
2564 สมาคมเวชศาสตร์์ป้้องกััน
แห่่งประเทศไทย
ประวััติิการทำำ�งาน (โดยสัังเขป)
พ.ศ.2551 – 2552
• ประธานองค์์กรแพทย์์ประจำำ�

โรงพยาบาลชุุมชนกำำ�แพงแสน จ.นครปฐม
• ประธานทีีมนำำ�คุุณภาพทางคลิินิิก
(Patient Care Team) โรงพยาบาลชุุมชน
กำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2558 – ปััจจุุบััน
• ประธานทีีมนำำ�คุุณภาพทางคลิินิิก
แผนกศััลยกรรมออร์์โธปิิดิิกส์์ โรงพยาบาล
ชุุมชนกำำ�แพงแสน จ.นครปฐม
• คณะกรรมการ Service Plan
ศััลยกรรม ออร์์โธปิิดิิกส์์ จัังหวััดนครปฐม
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน:
• นายแพทย์์ระดัับชำำ�นาญการพิิเศษ
รัักษาการหััวหน้้ากลุ่่�มงานบริิหารทั่่�วไป
• รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
โรงพยาบาลกำำ�แพงแสน
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นย.นายแพทย์์ ปวิิทย์์ ยวงเงิิน
สโมสรโรตารีีทวารวดีี
บทสััมภาษณ์์
ในโอกาสนี้้� เป็็นช่่วงที่่�ทางจัังหวััดนครปฐมและอีีกหลายจัังหวััดได้้รัับวััคซีีน
ป้้องกัันโควิิด-19 เป็็นเข็็มที่่� 2 และ 3 กัันแล้้ว อย่่างไรก็็ดีี ผลกระทบต่่อตััวบุุคคล ธุุรกิิจ
ครอบครััวรวมถึึงเด็็กนัักเรีียน ยัังเป็็นปััญหาที่่�ต้อ้ งจััดให้้เข้้าที่่�เข้้าทางต่่อไป ดิิฉันั มีีโอกาสได้้
พููดคุุยทางโทรศััพท์์และขอความอนุุเคราะห์์จากคุุณหมอ นายแพทย์์ ปวิิทย์์ ยวงเงิิน ซึ่่�ง
ท่่านเป็็นแพทย์์อยู่่�กัับสถานการณ์์ทั้้�งที่่�โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนไปถึึง
ชุุมชนตามบ้้านเรืือน เรีียกว่่าทุุกอย่่างที่่�จะต่่อสู้้�กัับโรคร้้ายให้้ทุุเลาลงให้้ได้้ และที่่�สำำ�คััญ
ท่่านก็็ได้้รัับเลืือกจากทางสโมสรโรตารีีทวารวดีี ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกสโมสรโรตารีี
ทวารวดีีอีกี ด้้วย การคิิด การตััดสิินใจ การกระทำำ� ต่่างก็็อยู่่�ในระดัับที่่�ดูเู หมืือนเวลาจะสลัับ
ซัับซ้้อน แต่่ด้้วยความเป็็นสโมสรของชนรุ่่�นใหม่่ จึึงสามารถบริิหารจััดการสโมสรให้้มีี
โครงการและกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับเหตุุการณ์์ได้้ดีี ลองมาฟัังความคิิดเห็็นของท่่านนายก
นายแพทย์์ปวิิทย์์กัันเลยค่่ะ
ในบทบาทที่่�ท่่านนายกสโมสรเป็็นแพทย์์ของโรงพยาบาลที่่�มีีกลุ่่�มติิดเชื้้�อโควิิด-19 ถืือว่่า
อยู่่�ในพื้้�นที่่ที่� มีี่� ความเสี่่�ยงสููงช่่วงไหนที่่ป� ระชาชนตื่่�นตกใจและติิดเชื้้�อสููงสุุดในพื้้�นที่่�แล้้ว ใช้้
วิิธีใี ดสื่่อ� สารกัับชุุมชนจึึงได้้รับั ความร่่วมมืือจากชุุมชนทั้้�งหน่่วยงานต่่างๆ ที่่ใ� ห้้ความร่่วมมืือ
กัับแพทย์์/พยาบาล ของโรงพยาบาลกำำ�แพงแสน
โรคโควิิด-19 เป็็นโรคที่่�มีีการติิดต่่อได้้ง่่าย ทำำ�ให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อสามารถแพร่่กระจาย
เชื้้�อให้้กัับบุุคคลในครอบครััวและสัังคมรอบข้้าง ส่่วนใหญ่่มัักมีีอาการไม่่รุุนแรง ยกเว้้น
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอายุุมาก มีีโรคประจำำ�ตััว ตั้้�งครรภ์์หรืือมีีภาวะโรคอ้้วน ซึ่่�งอาจมีีอาการรุุนแรงได้้
นอกจากนี้้�ผู้้�ติิดเชื้้�อเมื่่�อเข้้าสู่่�ระบบการรัักษา ต้้องใช้้เวลาในสถานพยาบาลที่่�รััฐจััดให้้เป็็น
เวลา 14 วััน และเมื่่�อออกจากโรงพยาบาลแล้้วต้้องกัักตััวที่่�บ้้านอีีก 7 วััน รวมแล้้วทั้้�งสิ้้�น
21 วััน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นเวลาค่่อนข้้างนาน หากผู้้�ป่่วยเป็็นเสาหลัักของครอบครััวก็็จะทำำ�ให้้
บุุคคลอื่่�นในครอบครััวได้้รัับผลกระทบจากการที่่�ผู้้�ป่่วยต้้องเข้้ารัับการรัักษาไปด้้วย
นอกจากนี้้� บุุคคลรอบข้้างยัังกัังวลต่่อผู้้�ป่่วยและญาติิ ที่่�อาจจะนำำ�เชื้้�อมาติิดได้้
ทำำ�ให้้การใช้้ชีีวิิตของผู้้�ป่่วยและครอบครััวเต็็มไปด้้วยความยากลำำ�บาก ทั้้�งนี้้�ที่่�กล่่าวมา
ทั้้�งหมดจะทำำ�ให้้ทุุกท่่านทราบได้้ว่่า โควิิด-19 นอกจากทำำ�ให้้เราเจ็็บป่่วยทางกายแล้้ว
ทางด้้านจิิตใจ อารมณ์์ และสัังคม ก็็ได้้รัับผลกระทบอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ จึึงเป็็นที่่�มาที่่�
ทำำ�ให้้ผมในฐานะแพทย์์ที่่ใ� ห้้บริิการตรวจ รัักษา ค้้นหาเชิิงรุุก ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 มาโดยตลอด
ได้้รับั รู้้�ถึงึ อุุปสรรคและปััญหาต่่างๆ ในการดำำ�เนิินงาน ในแง่่ของความขาดแคลนทั้้�งอุุปกรณ์์
การแพทย์์และบุุคลากรทางด้้านสาธารณสุุขร่่วมกัับตำำ�แหน่่งรองผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล
กำำ�แพงแสนที่่�รับั ผิิดชอบ ทำำ�ให้้ต้อ้ งติิดต่่อกัับหน่่วยงานราชการทุุกภาคส่่วนเพื่่อ� บููรณาการ
ดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ทั้้�งระบบ แต่่ด้้วยศัักยภาพของภาครััฐเองไม่่สามารถบริิหารจััดการ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�แพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็วได้้อย่่างทัันท่่วงทีี จึึงเป็็นที่่�มาที่่�ผมต้้องขอ
ความร่่วมมืือจากองค์์กร มููลนิธิิ ิ และภาคเอกชน ช่่วยสนัับสนุุนทุุกๆ ด้้านในการดำำ�เนิินงาน
ไม่่ว่่าจะเป็็นอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ที่่�ได้้รัับการบริิจาคสนัับสนุุน มาอย่่างดีีมาโดยตลอด
ยกตััวอย่่างเช่่น แมสก์์ ชุุดอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล เฟสชิิลด์์ เครื่่�องผลิิตออกซิิเจน
เครื่่�องช่่วยหายใจ ตู้้�ตรวจสวอป แม้้แต่่หิินทรายที่่�ใช้้ทำำ�ลานจอดรถ รถที่่�มาปรัับสภาพ
รถขนหิินทรายต่่างๆ เต็็นท์์ โต๊๊ะ เก้้าอี้้� แม้้แต่่อาหาร ขนม ของว่่าง ที่่�ส่่งมาให้้บุุคลากร
ทางการแพทย์์แทบจะทุุกวัันในทุุกจุุดที่่�ให้้บริิการ ผมไม่่แปลกใจเลยว่่าสัังคมไทยยัังคง
เอกลัักษณ์์ของความเป็็นไทย เมื่่อ� ไหร่่ก็ต็ ามที่่�เกิิดวิิกฤติิขึ้้น� ในประเทศ เรามัักจะได้้เห็็นภาพ
ของการร่่วมแรงร่่วมใจกัันในการฝ่่าฟัันวิิกฤติิต่่างๆ ให้้ผ่่านไปได้้ในที่่�สุุด
นอกจากนี้้� บทบาทของนายกสโมสรโรตารีีทวารวดีี ภาค 3330 ที่่�ผมภููมิิใจมาก
ที่่�ได้้รัับเกีียรติิจากสมาชิิกทุุกท่่าน ไว้้วางใจให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในช่่วงสถานการณ์์ฉุุกเฉิินจาก

โรคโควิิด-19 ผมดีีใจมากที่่�ได้้มีีการทำำ�โครงการต่่างๆ กัับเพื่่�อนๆ
สมาชิิกเพื่่�อประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคโควิิด-19 โดยความ
ร่่วมมืือกัันอย่่างจริิงจััง ไม่่ว่า่ จะเป็็นการระดมความช่่วยเหลืือทั้้�งสิ่่ง� ของ
อุุปโภคบริิโภค อุุปกรณ์์การแพทย์์ ที่่�บริิจาคกัันหลายครั้้�ง ซึ่่�งทุุกครั้้�งที่่�
ได้้มาทำำ�โครงการ ตััวผมเองก็็จะพาลงพื้้�นที่่�จริิง ทำำ�ให้้ทราบถึึงความ
ไม่่พร้้อมหรืือความขาดแคลนด้้านต่่างๆ ในการให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วย
ทำำ�ให้้โครงการต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นตรงกัับความต้้องการที่่�ใช้้ในการดููแล
ผู้้�ป่่วยจริิงๆ
จากการที่่�ท่่านนายกรัับอาสาเข้้าทำำ�หน้้าที่่�นายกสโมสรโรตารีี ท่่าน
ปรัับตััวอย่่างไรและรู้้�สึึกว่่ามีีบทบาทที่่�เพิ่่�มขึ้้�นรู้้�สึึกหนัักใจอย่่างไรบ้้าง
	สิ่่�งเดีียวที่่�ผมหนัักใจ คืือเรื่่�องของเวลาที่่�จะมีีให้้กัับเพื่่�อน
สมาชิิกและสโมสร เนื่่�องจากภารกิิจมากมายที่่�ต้้องให้้เวลากัับผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 และผู้้�ป่่วยโรคอื่่�นๆ จนผมคิิดว่่าเวลาที่่�ผมให้้อาจจะน้้อยไป
แต่่ผมมั่่�นใจว่่า สมาชิิกรัับรู้้�และเข้้าใจว่่าผมกำำ�ลัังทำำ�อะไร และทุุกท่่าน
ให้้โอกาสผมเสมอ รวมทั้้�งร่่วมมืือกัับผมเป็็นอย่่างดีีในการประชุุม และ
ทำำ�โครงการต่่างๆ จนสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไปด้้วยดีี โดยเฉพาะท่่านนายกก่่อตั้้ง�
เบญจวรรณ ธรรมศิิริพิ งษ์์ ที่่�คอยช่่วยทำำ�งานให้้ผมอย่่างสม่ำำ��เสมอ ต้้อง
ขอขอบคุุณจากใจจริิงๆ ครัับผม
ท่่านนายกสโมสรมีีความคาดหวัังอยากเห็็นองค์์กรโรตารีีหรืือสโมสร
โรตารีีกัับชุุมชนจะอยู่่�ร่่วมกัันแบบใดได้้บ้้าง
	สโมสรโรตารีีกัับชุุมชนเรานั้้�น มีีส่่วนอย่่างมากในการทำำ�ให้้
ชุุมชนของเรามีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ดัังที่่�เห็็นได้้จากโครงการต่่างๆ
รวมทั้้�งกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่�ทางสโมสรได้้จััดทำำ�ขึ้้�น ส่่งตรงถึึง
คนในชุุมชนจริิงๆ ผมขออนุุญาตยกตััวอย่่างเพีียงบางส่่วนที่่�ทางสโมสร
โรตารีีทวารวดีีที่่�ร่่วมมืือกัับสโมสรอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่� จััดทำำ�โครงการมอบ
แว่่นสายตา เครื่่�องวััดความดัันลููกตา โครงการปรัับปรุุงห้้องผ่่าตััด
โรงพยาบาลกำำ�แพงแสน ซึ่่ง� มีีคนในชุุมชนได้้รับั ประโยชน์์อย่่างมากมาย
ทำำ�ให้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของสโมสรและมููลนิิธิิโรตารีี

ทราบว่่าคุุณหมอเป็็นผู้้�ที่่�เข้้าเยี่่�ยมชาวบ้้านใกล้้ชิิดกัับชุุมชนในท้้องถิ่่�น
ขอให้้ช่่วยเล่่าประสบการณ์์และช่่วยแนะแนวทางถึึงอนาคตระหว่่าง
ชาวโรตารีี (โรแทเรีียน) กัับชุุมชน รวมถึึงความคาดหวัังที่่�อยากให้้
คุุณภาพชีีวิิตและเศรษฐกิิจของชุุมชนดีีขึ้้�นอย่่างไรบ้้าง
จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 ส่่ ง
ผลกระทบต่่อประชาชนทุุกคนในทุุกมิิติิ ไม่่ว่า่ จะเป็็น ร่่างกาย อารมณ์์
สัังคม เศรษฐกิิจ รวมถึึงคุุณภาพในการใช้้และดำำ�เนิินชีีวิติ เปลี่่ย� นแปลง
ไป ยากที่่�จะกลัับไปเหมืือนเดิิมดัังที่่�เคยเป็็นอีีกแล้้ว บางครอบครััว
สููญเสีียเสาหลัักหรืือบุุคคลอัันเป็็นที่่�รััก ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิิตของคนที่่�
ยัังอยู่่�ต้้องประสบกัับปััญหาในการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมาก ทางผมและ
สโมสรจะถืือเอาวิิกฤติินี้้ม� าคิิดโครงการที่่�จะทำำ�ให้้ผู้ไ้� ด้้รับั ผลกระทบให้้
กลัับมาดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่างมีีคุุณภาพภายใต้้การดำำ�เนิินชีีวิิตตามแนว
วิิถีีใหม่่ โดยสร้้างเสริิมปรัับหาวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตแบบใหม่่ เพื่่�อให้้
ปลอดภััยจากการติิดเชื้้�อควบคู่่�ไปกัับความพยายามรัักษาและฟื้้�นฟูู
ศัักยภาพทางเศรษฐกิิจ และธุุรกิิจ นำำ�ไปสู่่�การสรรค์์สร้้างสิ่่�งประดิิษฐ์์
ใหม่่ๆ เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มีีการปรัับแนวคิิดวิิสััยทััศน์์ วิิธีีการจััดการ
ตลอดจนพฤติิกรรมที่่�เคยทำำ�มาเป็็นกิิจวััตร เกิิดการเบี่่�ยงเบนออกจาก
ความคุ้้�นเคยอัันเป็็นปกติิมาแต่่เดิิมในหลายมิิติิ ทั้้�งในด้้านอาหาร
การแต่่งกาย การรัักษาสุุขอนามััย การศึึกษาเล่่าเรีียน การสื่่�อสาร
การทำำ�ธุุรกิิจ ฯลฯ ซึ่่�งสิ่่�งใหม่่เหล่่านี้้�ได้้กลายเป็็นความปกติิใหม่่ๆ จน
ในที่่� สุุ ด เมื่่� อ เวลาผ่่ า นไปจนทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความคุ้้�นชิิ น ก็็ จ ะกลายเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของวิิถีชีี ีวิิตปกติิของผู้้�คนในสัังคม
ท้้ายนี้ิิ� ขอขอบพระคุุณท่่านนายก นายแพทย์์ปวิิทย์์ ยวงเงิิน
เป็็นอย่่างสููง ที่่�ช่่วยทำำ�ให้้บทความนี้้�สมบููรณ์์ และเป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับ
ผู้้�อ่่านได้้เป็็นอย่่างดีีด้้วยค่่ะ - อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
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บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

Fresh Way To Connect และ

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

สวััสดีีค่่ะ มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
การระบาดของไวรััส COVID-19 ในเวลานี้้� เป็็นช่่วง
ที่่�สร้า้ งความวิิตกกัังวลไม่่น้อ้ ยสำำ�หรับั เราทุุกคน เราไม่่สามารถ
สบายใจได้้เลยเมื่่อ� เราต้้องไปในที่่�ต่า่ งๆ หรืือพบปะผู้้�คน แม้้ว่า่
เราจะมั่่�นใจคนคนนั้้�นเพีียงไร
ในภาค 3340 เวลานี้้� หลายๆ สโมสรมุ่่�งมั่่�นในการ
ทำำ�โครงการจััดซื้้อ� เครื่่อ� งมืือแพทย์์เพื่่อ� มอบให้้กับั โรงพยาบาล
ที่่�ขาดแคลน แต่่มีีความเสี่่�ยงสููง ไปพร้้อมกัับการมอบอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อบริิการทีีมงานด่่านหน้้า ให้้มีีแรงที่่�จะต่่อสู้้�
เพื่่�อช่่วยเหลืือชีีวิิตมนุุษย์์ และหลายสโมสรก็็ยัังคงช่่วยเหลืือ
มอบสิ่่�งบรรเทาทุุกข์์ให้้กัับประชาชนผู้เ้� ดืือดร้้อนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบอีีกมากมาย
ในปีีนี้้� น่่าจะเป็็นอีีกปีีที่่เ� ราอาจจะไม่่ได้้เห็็นกิิจกรรม
ใหญ่่ที่่�สโมสรโรตารีีหลายสโมสรตั้้�งใจอยากจะจััดขึ้้�น การ
ประชุุมหรืือพบปะบน online จะยัังคงมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อ
ทุุกสโมสรต่่อไปที่่�ยังั คงต้้องหาวิิธีดำี ำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคมให้้
สามารถดำำ�เนิินการสู่่�เป้้าหมายที่่�ได้้ตั้้�งไว้้ให้้ได้้
	วัันนี้้� การใช้้ชีวิี ติ ประจำำ�วันั เราทุุกคนต้้องเปลี่่ย� นไป
สู่่�ความปกติิ ใ หม่่ ที่่� ต้้ อ งมีี ก ารระวัั ง ป้้ อ งกัั น เชื้้� อ โรคอยู่่�
ตลอดเวลาแม้้ในบ้้านของเราเอง บางบ้้าน ทุุกคนกลายเป็็น
คนแปลกหน้้าในบ้้านเดีียวกัันเพราะต้้องสวมหน้้ากาก หรืือ
อยู่่�คนละมุุมในบ้้าน ตามคำำ�แนะนำำ�ของ สบค.เพื่่�อรัักษาชีีวิิต
ไว้้เพราะเราคงกลััวความตายอย่่างโดดเดี่่�ยว แต่่เราคงลืืม
ไปนิิดว่่าตอนนี้้�เราก็็อาจจะอยู่่�อย่่างโดดเดี่่�ยว แค่่ยัังไม่่ตาย
ไม่่รู้้�อะไรจะน่่ากลััวกว่่ากััน
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การระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 หรืือ โควิิ ด -19
(COVID-19) เริ่่�มต้้นเมื่่�อปลายปีี พ.ศ.2562 และได้้ลุุกลามแพร่่ระบาด
ไปทั่่�วโลก ปีี พ.ศ.2563 มีีการระบาดใหญ่่ตามประกาศขององค์์การอนามััย
โลก เมื่่อ� วัันที่่� 11 มีีนาคม พ.ศ.2563 (กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข,
2563) เป็็ น การติิ ด เชื้้� อ ทั่่� ว โลกอย่่ า งรวดเร็็ ว ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ สุุ ข ภาพ
เศรษฐกิิจและสัังคมของประชากร จากสถิิติเิ มื่่อ� วัันที่่� 15 เมษายน พ.ศ.2563
ประชาชนทั่่�วโลกมีีผู้้�ติิดเชื้้�อ 1,982,939 คน โดย 5 อัันดัับแรกของประเทศ
ที่่�มีีการติิดเชื้้�อสููงสุุด คืือ สหรััฐอเมริิกา อิิตาลีี สเปน ฝรั่่�งเศส และสหราช
อาณาจัักร ตามลำำ�ดัับ
	สำำ�หรัับการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในประเทศไทย เริ่่�มต้้น
ที่่�พบผู้้�ป่่วยต้้องสงสััยเป็็นนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีน เดิินทางมาถึึงกรุุงเทพมหานคร
โดยเที่่�ยวบิินจากนครอู่่�ฮั่่�น เมืืองหลวง ของมณฑลหููเป่่ย สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ.2563 ต่่อจากนั้้�นพบว่่า มีีการ
ติิดเชื้้�อในประเทศไทย จำำ�นวน 2,369 คน เมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน พ.ศ.2563
ต่่อจากนั้้�นได้้กระจายไปหลายจัังหวััด ความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นระลอกตาม
คลัั ส เตอร์์ ทั่่� ว ทุุ ก ภาคของประเทศไทย และดำำ� เนิิ น ไปอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีีวิิตของประชาชน จากการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
เศรษฐกิิจและการใช้้เทคโนโลยีี เหล่่านี้้�ล้ว้ นส่่งผลกระทบต่่อตััวบุุคคลทั้้�งสิ้้น�
รวมถึึงวิิถีีชีีวิิตการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันเปลี่่�ยนไปจากเดิิม ประชาชนอยู่่�บ้้าน
มากขึ้้�น (Stay at Home) ปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน (Work from Home) มีีการ
รัักษาระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) สวมหน้้ากากอนามััย ทำำ�ให้้
หลายองค์์กรต้้องมีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับวิิถีีชีีวิิตใหม่่ ( New Normal)
สโมสรโรตารีีเป็็นหนึ่่�งในอีีกหลายองค์์กรที่่�ต้้องมีีการปรัับตััวใน
การทำำ�งาน เพื่่อ� ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิค-19 จาก
วิิถีีชีีวิิตของประชาชนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ในอดีีตที่่�ผ่่านมา การทำำ�งานของ

การต่่อสู้้�กัับโควิิด-19

สโมสรโรตารีีที่่เ� ป็็นองค์์กรบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ มีีแนวทางการทำำ�งานเพื่่อ�
บริิการชุุมชนและสร้้างมิิตรภาพที่่�ดีีระหว่่างมวลสมาชิิก มีีการประชุุม
ประจำำ�สััปดาห์์ของสโมสรโรตารีีทุุกสโมสรในโลก ซึ่่�งกลายเป็็นเสน่่ห์์
ของโรตารีีที่่�เสริิมสร้้างมิิตรภาพอัันดีีระหว่่างสมาชิิก หลัังจากที่่�มีีการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 การทำำ�งานของสโมสรต่่างๆ ที่่�เคยปฏิิบัติั ิ
ต้้องเปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงสโมสรโรตารีีเกาะช้้างก็็อยู่่�ในสถานการณ์์
ของการปรัับเปลี่่�ยนเช่่นเดีียวกััน
	สโมสรโรตารีีเกาะช้้างได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของไวรััสโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลโดยตรงต่่อเศรษฐกิิจโดยรวมของชุุมชน
เนื่่อ� งจากเป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินกิิจกรรมการบำำ�เพ็็ญเพื่่อ�
ชุุมชนต้้องถููกปรัับเปลี่่�ยนไปจากเดิิม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตใหม่่
(New Normal) ของสมาชิิกและคนในชุุมชน เนื่่�องจากสโมสรโรตารีี
เกาะช้้างเป็็นสโมสรที่่�ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ การดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
คนในชุุมชนยัังต้้องดำำ�เนิินต่่อไป แม้้จะต้้องเผชิิญกัับการแพร่่ระบาด
ของโรค ไม่่ว่า่ จะเป็็นการประชุุมสโมสร การพบปะสัังสรรค์์ของสมาชิิก
และการทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ เป็็นต้้น สโมสรโรตารีีเกาะช้้าง
ได้้ คิิ ด ค้้ น นวัั ต กรรม ที่่� เรีี ย กว่่ า DELMS (เดล-เอ็็ ม -เอส) มาเป็็ น
เครื่่� อ งมืือในการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมต่่ า งๆ ของสโมสร เพื่่� อ ต่่ อ สู้้�กัั บ
สถานการณ์์โควิิด-19 ดัังต่่อไปนี้้�
DE = Decrease หมายถึึง การลด
โดยการลดจำำ�นวนวัันประชุุมจาก 4 ครั้้�ง/เดืือน ลดเหลืือ
2 ครั้้�ง/เดืือน ลดการประชุุมแบบพบปะกัันตามปกติิ เป็็นการนำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้ในการประชุุมมากขึ้้�น เช่่น Zoom, Line โดยเฉพาะ
ในระยะฉุุ ก เฉิิ น ที่่� มีี ก ารระบาดของไวรัั ส โควิิ ด -19 รุุ น แรง
การ Decrease เป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับสโมสรโรตารีีเกาะช้้างและ
สโมสรอื่่�นๆ

โดย นย.มิิเชล เวเบอร์์ และ อผช.ดร.ปาณิิตา ปรีีชาวงษ์์
สโมสรโรตารีีเกาะช้้าง ภาค 3340
L = Limit หมายถึึง การจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ในการทำำ�กิิจกรรมของสโมสรโรตารีีเกาะช้้าง ไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่อ� งการสร้้างงานสร้้างอาชีีพให้้กับั คนในชุุมชน และการฝึึกอบรมต่่างๆ
จะแบ่่งการฝึึกอบรมออกเป็็นกลุ่่�มย่่อยๆ ไม่่จััดรวมกัันเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ที่่�
มีีผู้เ้� ข้้าร่่วมกิิจกรรมเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� เสี่่ย� งต่่อการแพร่่ระบาดของโรค
เช่่น จััดกิิจกรรมสอนว่่ายน้ำำ��ให้้กัับเด็็กและเยาวชน จำำ�นวน 3 รุ่่�น
รุ่่�นละ 10 คน การอบรมการทำำ�อาหารเยอรมัันให้้กัับสมาชิิก จำำ�นวน
3 รุ่่�น รุ่่�นละ 8 คน การอบรมเชิิงฝึึกปฏิิบััติิการการติิดตั้้�งโซล่่าเซลล์์
จำำ�นวน 2 รุ่่�น รุ่่�นละ 20 คน เป็็นต้้น ซึ่่�งการ Limit จำำ�นวนผู้เ้� ข้้าร่่วม
กิิจกรรมสามารถปรัับใช้้ได้้ ในทั้้�งในระยะกลางและระยะยาวของการ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19
M = Mask หมายถึึง การสวมหน้้ากากอนามััย
ในการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ของสโมสร ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ต้้องใส่่ Mask ทุุกครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้ Mask
เข้้าร่่วมกิิจกรรมของสโมสร ซึ่่�งสามารถใช้้ Mask ได้้ในทุุกระยะของ
การแพร่่ระบาดของโรค
S = Social Distancing หมายถึึง การรัักษาระยะห่่างทาง
สัังคม
	สโมสรโรตารีี เ กาะช้้ า ง ยัั ง คงยึึ ด ถืือการเว้้ น ระยะห่่ า ง
ทางสัังคม เช่่น การประชุุมประจำำ�สััปดาห์์ ที่่�เป็็นการประชุุมแบบปกติิ
คืือเจอหน้้ากััน ให้้จัดั สถานที่่�ประชุุมแบบรัักษาระยะห่่าง การสัังสรรค์์
วัันครอบครััวโรตารีีจัดั แบบรัักษาระยะห่่าง การปรัับระยะของ Social
Distancing สามารถปรัับใช้้ได้้ทุุกระยะของการระบาด เช่่น ในระยะ
ฉุุกเฉิินจะเว้้นระยะห่่าง 2 เมตร ระยะกลางเว้้นระยะห่่าง 1 เมตร หรืือ
ระยะยาวอาจ เว้้นระยะห่่าง 0.5 เมตร เป็็นต้้น จากการนำำ�เครื่่�องมืือ
DELMS มาใช้้ ทำำ�ให้้สโมสรโรตารีีเกาะช้้างสามารถดำำ�เนิินกิิจกรรม
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ได้้ต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะกิิจกรรมที่่�เป็็นการสร้้างงาน
สร้้างอาชีีพให้้กับั คนในชุุมชน ที่่�กำำ�ลัังประสบกัับปััญหาการขาดรายได้้
จากการที่่�ไม่่สามารถเปิิดเกาะช้้าง ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวได้้ตามปกติิ
ได้้ มีี ท างเลืือกในการประกอบอาชีี พ เพิ่่� ม เติิ ม มีี ร ายได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น
นอกจากนี้้� เครื่่�องมืือ DELMS ยัังสามารถเป็็นแบบอย่่างให้้กัับสโมสร
อื่่�นๆ สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับแต่่ละสโมสรได้้
มาตรการสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิม เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของสโมสร
โรตารีีเกาะช้้างดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงร่่วมมืือกัับสมาคมธุุรกิิจ
ท่่องเที่่�ยวจัังหวััดตราด รณรงค์์ให้้สมาชิิกและคนในชุุมชนได้้ฉีีดวััคซีีน
ให้้ครอบคลุุม 70% ของประชากร โดยจััดหาวััคซีีนทางเลืือกมาบริิการ
ให้้กัับประชาชนเพิ่่�มเติิมจากวััคซีีนที่่�ทางภาครััฐจััดหาให้้ เพื่่�อให้้
เกาะช้้างสามารถเปิิดเป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวได้้ และเอื้้�อให้้สโมสรโรตารีี
เกาะช้้างทำำ�กิจิ กรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชน ตามคติิพจน์์โรตารีีสากล
ปีี 2564-2565 ที่่�ว่่า “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ” ได้้ต่่อไป
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ชุุด PAPR ในภาวะสถานการณ์์โควิิดจำำ�เป็็นแค่่ไหน
นย.สมพงษ์์ จัันทรมณีี
สโมสรโรตารีีโคราช
จากคำำ�บอกเล่่าของทีีมแพทย์์ ผู้้�ป่่วยแต่่ละราย โดยเฉพาะรายที่่�ต้้องใส่่ท่่อช่่วยหายใจ
แพทย์์ต้อ้ งให้้ผู้�ป่้ ว่ ย นอนคว่ำำ�� หรืือบางทีีต้อ้ งทำำ�หัตถ
ั การ ซึ่่ง� การดููแลผู้้�ป่ว่ ยเราต้้องใช้้เวลา
นานมาก เช่่น ผู้้�ป่่วยบางท่่านถ้้าใส่่ท่่อช่่วยหายใจเสร็็จ แทงเส้้นให้้น้ำำ��เกลืือ ตั้้�งเครื่่�อง
อ๊๊อกซิิเจนฯ แล้้วปรัับท่่าให้้นอนคว่ำำ�� ใช้้เวลาไม่่ต่ำำ��กว่่า 2-3 ชั่่�วโมง
แผนกวิิกฤตเสีียสละมาก เพราะต้้องคอยดููแลคนไข้้นานมาก และต้้องคอย
ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยในทุุกๆ เรื่่�อง เช่่น คนไข้้กิินไม่่ได้้ อาเจีียน ถ่่ายไม่่ได้้ เป็็นภาระหนัักมากๆ
ของทีีมพยาบาลที่่�จะต้้องเข้้าไปช่่วยดููแลคนไข้้โดยตรง
	ดัังนั้้�น นายกสโมสรโรตารีีโคราชพร้้อมคณะจึึงได้้จััดหาและมอบชุุดปกป้้อง
ทางเดิินหายใจแบบจ่่ายอากาศบริิสุุทธิ์์� (ชุุด PAPR) จำำ�นวน 4 ชุุดให้้โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีีมา เพื่่�อสนัับสนุุนการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ในภาวะวิิกฤต
	อุุปกรณ์์ปกป้้องทางเดิินหายใจจ่่ายอากาศบริิสุุทธิ์์� เป็็นชุุดที่่�จ่่ายอากาศที่่�ผ่่าน
การกรองมลพิิษ/เชื้้�อโรค ส่่งไปทางท่่อจ่่ายอากาศ เข้้าไปที่่�ใบหน้้า/จมููกของผู้้�สวมใส่่
Hood (ชุุดคลุุมศีีรษะ) เพื่่�อให้้ผู้�ส้ วมใส่่ได้้รัับอากาศบริิสุุทธิ์์� ภายใน Hood หรืือหน้้ากาก
จะมีีแรงดัันบวกตลอดเวลา ทำำ�ให้้อากาศหรืือมลพิิษ สิ่่ง� ปนเปื้้�อนไม่่สามารถเข้้ามาปนกัับ
อากาศที่่�ใช้้หายใจได้้ ชุุดคลุุมศีีรษะเป็็นถุุงคลุุมตั้้�งแต่่ศีีรษะจนถึึงไหล่่ (Hood) มีียางยืืด
บริิเวณใต้้คางและกรอบใบหน้้าทำำ�จากวััสดุุผ้้าคอมโพสิิต อ่่อนนุ่่�ม ทนทาน น้ำำ��หนัักเบา
ทำำ�ความสะอาดได้้ง่า่ ย ภายในมีีแถบพลาสติิกสำำ�หรัับยึึดศีรี ษะ ช่่องพลาสติิกใสขนาดใหญ่่
กัันการกระเด็็นของของเหลว มองภาพได้้มุุมกว้้าง ไม่่เกิิดฝ้้า ชุุดพััดลมจ่่ายแรงดัันลมให้้
กัับหน้้ากากป้้องกัันเชื้้�อโรคความดัันบวก สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ต้้องสััมผััส
ใกล้้ชิดกั
ิ ับผู้้�ป่่วยโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19
ในการดำำ�เนิินการจััดหา ได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาค 3340 โรตารีีสากล โดย
ท่่านผู้้�ว่า่ การภาค ผศ.ดร.จารีีศรีี กุุลศิิริปัิ ญ
ั โญ ทางสโมสรโรตารีีโคราชขอขอบคุุณทุุกท่่าน
ที่่�มีีส่่วนร่่วมกิิจกรรมในครั้้�งนี้้�
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สโมสรโรตารีีอุุบล ภาค 3340 ร่่วมกัับสโมสรโรตารีีลุุมพิินีี ภาค 3350
มอบชุุด PPE ให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ ทั้้�งหมดจำำ�นวน 60 ชุุด
พร้้อมด้้วยน้ำำ��ดื่่�มจากร้้านเพชรเสรีีให้้กัับโรงพยาบาลม่่วงสามสิิบ และ
โรงพยาบาลดอนมดแดง จ.อุุบลราชธานีี

“Together We Save Lives” สโมสรโรตารีีเกาะช้้าง ภาค 3340
ร่่วมกัับ สโมสรโรตารีีเกีียวโต นอร์์ธอีีส ภาค 2650 ประเทศญี่่�ปุ่่�น
มอบเครื่่�องช่่วยหายใจ High Flow Nasal Cannular รุ่่�น S-AIRVO 2
มููลค่่า 200,000 บาท เครื่่�องที่่� 1 แก่่โรงพยาบาลเกาะช้้าง จ.ตราด

สโมสรโรตารีีศิิลปาคมร่่วมกัับ 3 สโมสรในจัังหวััดอุุดรธานีี ได้้แก่่
สโมสรโรตารีีอุุดรธานีี สโมสรโรตารีีบ้้านเชีียง และสโมสรโรตารีี
หมากแข้้ง
เดิินทางไปมอบเครื่่�อง PAPR ให้้แก่่โรงพยาบาลหนองหาน จำำ�นวน
4 เครื่่�อง ในนามของครอบครััวโรตารีี โดยมีี นายธงภัักดิ์์� มีีเพีียร
ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลหนองหานมารัับมอบ ในครั้้�งนี้้� สโมสรโรตารีี
ศิิลปาคมได้้บริิจาคชุุด PPE จำำ�นวน 30 ชุุดแก่่โรงพยาบาล

สโมสรโรตารีีท่่าเรืือตราด
นำำ�โดย นายก ลาวััลย์์ เรืืองประดิิษฐ์์ ผชภ.จำำ�ปา พวงบุุญชูู พร้้อมด้้วย
สมาชิิกมอบชุุด PAPR แก่่คลีนิี คสุ
ิ ขุ ภาพชุุมชนวััดไผ่่ล้อ้ ม จ.ตราด จำำ�นวน
1 ชุุด

สโมสรโรตารีีภาค 3340
จััดโครงการ ”ติิดอาวุุธฮีีโร่่ชุุดขาว ผ่่าวิิกฤต โควิิด-19”
โดยผู้้�ว่่าการภาค ผศ.ดร.จารีีศรีี กุุลศิิริิปััญโญ สมาชิิกสโมสรโรตารีี
พลููตาหลวง สโมสรโรตารีีสัตหี
ั บี สโมสรโรตารีีมิติ รภาพ นายอำำ�เภอสััตหีบี
และนายกเทศมนตรีีเทศบาลบางเสร่่ ร่่วมมอบชุุด PAPR (เครื่่�องจ่่าย
สโมสรโรตารีีศรีีราชาร่่วมกัับสโมสรโรตารีีแหลมฉบััง
อากาศบริิสุุทธิ์์)� ให้้โรงพยาบาลในพื้้�นที่่�สัตหี
ั บี ดัังนี้้� โรงพยาบาลสมเด็็จ
ร่่วมแรงร่่วมใจมอบอาหาร 300 ชุุด และเครื่่�อง PAPR จำำ�นวน 14 ชุุด พระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� กรมแพทย์์ทหารเรืือ จำำ�นวน 7 เครื่่�อง โรงพยาบาล
ให้้แก่่โรงพยาบาลแหลมฉบัังและโรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี สััตหีีบ กม.10 จำำ�นวน 4 เครื่่�อง และโรงพยาบาลวััดญาณสัังวราราม
จำำ�นวน 4 เครื่่�อง

D.3350
บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

โรตารีีรวมใจ สู้้ภั� ัยโควิิด

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ

สวััสดีีค่่ะทุุกท่่าน
พบกัันอีีกครั้้�งในสถานการณ์์ที่่�โควิิดยัังอยู่่�กัับ
พวกเราเหมืือนเช่่นเคย เพีียงแต่่เราเริ่่�มปรัับตััวได้้มากขึ้้�น
หัันมาใช้้ชีีวิิตเกืือบปรกติิด้้วยความระมััดระวััง สวมหน้้ากาก
อนามััยทุุกครั้้�งเมื่่�อออกจากบ้้าน และล้้างมืือบ่่อยจนกลาย
เป็็นเรื่่�องปรกติิไปเสีียแล้้ว
	หลายสโมสรหัันมาใช้้ Zoom ในการประชุุมแทน
การพบปะกัันตามปรกติิ แม้้ระยะนี้้�จะผ่่อนคลายโดยพบกััน
ได้้กลุ่่�มใหญ่่มากขึ้้�น และร้้านอาหารเริ่่�มเปิิดให้้บริิการ เป็็น
Fresh Way to Connect สำำ�หรัั บ โรแทเรีี ย นเราใน
สถานการณ์์ COVID – 19 แต่่เรื่่�องที่่�ขอนำำ�เสนอในฉบัับนี้้�
เป็็นการ Connect ในระดัับภาค คืืองานการประชุุมใหญ่่ภาค
DC 2021 ที่่�เลื่่�อนแล้้วเลื่่�อนอีีก จนมาสรุุปการจััดด้้วยวิิธีี
Virtual Meeting และมีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมถึึง 600 กว่่าท่่าน
ส่่วนอีีกงานหนึ่่�งคืือ การจััด Charity Concert โดยวิิธีี Virtual
เช่่ น กัั น ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืือจากศิิ ลปิิ น ชั้้� น นำำ� ของไทย
สิิงคโปร์์ และญี่่�ปุ่่�น มาช่่วยกัันระดมเงิินบริิจาคเข้้ากองทุุน
สายธารน้ำำ�� ใจโรตารีี โดยไม่่หัักค่่าใช้้จ่่ายใดๆ
	สำำ�หรัับบทสััมภาษณ์์และภาพกิิจกรรม เป็็นเรื่่�อง
เกี่่�ยวกัับโครงการโรตารีีรวมใจสู้้�ภััยโควิิด ซึ่่�งภาค 3350 เรา
จััดทำำ�หลากหลายรููปแบบ นอกเหนืือไปจากที่่�นำำ�เสนอใน
ฉบัับนี้้� เช่่น บริิจาคเครื่่�องช่่วยหายใจให้้โรงพยาบาลของรััฐ
จััดตั้้ง� ศููนย์์ประสานงานฯ เพื่่อ� ความช่่วยเหลืือด้้านสาธารณสุุข
ที่่�จำำ�เป็็นแก่่โรแทเรีียนและครอบครััว สนัับสนุุนโรงพยาบาล
สนามและศููนย์์พัักคอย และแจกจ่่ายกล่่อง Health Box
เป็็นต้้น
พบกัันใหม่่ฉบัับหน้้า Stay Safe ทุุกท่่านค่่ะ
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
Tel. / Line ID : 0816122340
email : trongs3350@gmail.com
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อน.ศ.ดร.อรุุณ บ่่างตระกููลนนท์์
สโมสรโรตารีีลาดพร้้าว
การระบาดของโควิิด-19 ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2564 มีีผู้้�ป่่วย
ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก การล็็อคดาวน์์สถานที่่�ประกอบธุุรกิิจต่่างๆ
ทำำ�ให้้ประชาชนขาดรายได้้จำำ�นวนมาก โดยเฉพาะผู้ค้� นในชุุมชนแออััด มีีความ
เสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นและไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้
โครงการกองทุุนสายธารน้ำำ�� ใจโรตารีีภาค 3350 โดย อผภ.วุุฒิิชััย
หวั่่�งหลีี และประธานคณะกรรมการโครงการบริิการ อผภ.ทนงศัักดิ์์� พงษ์์ศรีี
จึึงได้้ตั้้ง� ศููนย์์ประสานงาน “โรตารีีรวมใจสู้้�ภััยโควิิด” เพื่่อ� ช่่วยเหลืือประชาชน
ในชุุมชน โดยมอบหมายให้้ดิิฉัันและทีีมงาน จััดถุุงยัังชีีพให้้ทางสโมสรโรตารีี
ภาค 3350 นำำ�ไปบริิจาคให้้ประชาชนในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบจำำ�นวน 1,000 ถุุง
ด้้วยงบประมาณ 300,000 บาท
ได้้มีีการขอรัับการสนัับสนุุนมาจาก 31 สโมสร เป็็นจำำ�นวน 1,830
ถุุง ทำำ�ให้้ถุุงยัังชีีพไม่่พอกัับความต้้องการ เพราะแต่่ละสโมสรจะได้้รัับเพีียง
55% เท่่านั้้�น ดิิฉันั และทีีมงานจึึงได้้ขอรัับการสนัับสนุุนจากอดีีตนายกรุ่่�น 115
และบุุคคลภายนอก ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก ผวภ.นพ.วิิรุุณ บุุญนุุช 20,000
บาท, อผภ.วุุฒิิชััย หวั่่�งหลีี มอบข้้าวสาร 1,500 ถุุง, นยก.ดร.บููรณศิิลป์์
โทบุุดดีี มอบน้ำำ�ดื่
� ่�ม 1,200 ขวด, นยก.สุุวรรณา วงศ์์สุุรไกร มอบเส้้นหมี่่�ขาว
อบแห้้ง 1,000 ถุุง และยัังมีีผู้้�ร่่วมสมทบเครื่่�องอุุปโภคที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการ
ดำำ�รงชีีวิิตบรรจุุลงในถุุงยัังชีีพอีีก ทำำ�ให้้แต่่ละถุุงมีีมููลค่่าไม่่ต่ำำ��กว่่า 500 - 550
บาท และทั้้�ง 31 สโมสรนั้้�นจะได้้รัับจำำ�นวนถุุงยัังชีีพเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 82% สรุุป
งบประมาณการจััดถุุงยัังชีีพในครั้้�งนี้้�รวม 470,000 บาท
ขอขอบคุุณทีีมงานอดีีตนายกรุ่่�น 115, 116, 117 ที่่�ร่ว่ มกัันวางแผน
จััดเครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภคพร้้อมหาทุุนเพื่่อ� นำำ�ไปส่่งมอบให้้กับั ประชาชนที่่�ได้้รับั
ผลกระทบจากโควิิด-19 ครั้้�งนี้้�
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Fresh Way to Connect
โดย อน.อรััญญา ทวีีลาภาภรณ์์
สโมสรโรตารีีสีีลม
“อะไรก็็เกิิดขึ้้�นได้้” เป็็นวลีีที่่�เราต่่างรู้้�สึึกได้้อย่่างชััดเจนตอนโควิิด-19 เริ่่�ม และชััดเจน
ทั้้�งนโยบาย ระบบ รููปแบบ ที่่�ต้้องเปลี่่�ยนแปลง ปรัับแต่่งจนเป็็นรููปแบบใหม่่ที่่�ไม่่เคยทำำ�มาก่่อน
งานประชุุมใหญ่่ District Conference เป็็นชิ้้�นงานที่่�เห็็นเด่่นชััดกัับคำำ�ว่่า “New Normal”
เริ่่ม� จาก..ได้้คัดั สรรคณะกรรมการที่่�เชี่่ย� วชาญสำำ�หรับั ทุุกแผนก แล้้วก็็เริ่่ม� ประชุุมสรรหา
สถานที่่�จััดประชุุม กำำ�หนดเป้้าหมายจำำ�นวนคนที่่�เข้้าประชุุม กำำ�หนดราคาค่่าลงทะเบีียน ค่่าที่่�พััก
กำำ�หนดวัันเวลา กำำ�หนด Theme และขั้้�นตอนของงาน กำำ�หนดพื้้�นที่่�ออกบููธ และพื้้�นที่่� Coffee
Break แล้้วก็็พากัันไป Survey สถานที่่�จััดงาน ชิิมอาหารที่่�จะใช้้เป็็นมื้้�อกลางวัันและมื้้�อกลางคืืน
ต่่อรองราคากัับทางโรงแรมพร้้อมกัับวางมััดจำำ� ทั้้�งต้้องประสานงานกัับโรงพยาบาลที่่�พััทยา เพื่่�อ
ขอให้้มีีรถพยาบาลมาจอด Stand by ไว้้ เผื่่�อมีีสมาชิิกเกิิดป่่วยฉุุกเฉิินกระทัันหััน จะได้้รีีบนำำ�ส่่ง
โรงพยาบาลได้้ทัันท่่วงทีี เราเตรีียมงานเยอะมาก ประชุุมแล้้วประชุุมเล่่า รวมทั้้�งสิ้้�น 13 ครั้้�ง
สิ้้�นเปลืืองทั้้�งเวลา ค่่าใช้้จ่่าย ค่่าเดิินทาง ฯลฯ
ในที่่�สุุด ด้้วยสถานการณ์์โรคโควิิดระบาดที่่�รุุนแรงขึ้้�น จากผู้้�ติิดเชื้้�อหลัักร้้อย เป็็น
หลัักพััน เข้้าสู่่�หลัักหมื่่�นต่่อวััน ศบค. จึึงมีีประกาศให้้งดชุุมนุุมกัันเกิินจำำ�นวน 5 คนต่่อกิิจกรรม !!
ซึ่่�งคณะกรรมการต้้องตััดสิินใจเปลี่่�ยนรููปแบบประชุุมเป็็นระบบ Virtual Meeting ประชุุม
เสมืือนจริิง !!!
***สิ่่�งที่่�เราเตรีียมการทั้้�งหมดเป็็นอัันยกเลิิก !!! ไม่่ต้้องเดิินทาง ไม่่มีีค่่าลงทะเบีียน ไม่่
ต้้องเจอหน้้ากััน ไม่่ต้้องแต่่งตััวสวยแต่่งตััวหล่่อ ไม่่ต้้องพัักโรงแรม ทุุกคนประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
“Fresh way to connect” เริ่่�มขึ้้�น โดยเริ่่�มประชุุมคณะกรรมการด้้วยระบบ online
by zoom เสนอความคิิดเห็็นและลงมติิ สรรหาห้้อง Studio เพื่่อ� อััดเป็็น VDO และวัันออกอากาศ
ต้้องมีีห้้องถ่่ายทอดกิิจกรรมทั้้�งหมด โชคดีีมีีผู้้�เสนอ Studio 83 ของ รทร.บรรเจิิด จากสโมสร
โรตารีีราชเทวีี และแล้้วทุุกคนก็็ได้้รัับมอบหมายเรื่่�องซัักซ้้อมตามบทบาทที่่�ได้้รัับ เตรีียมขั้้�นตอน
งานต่่างๆ โดยทยอยกัันไปอััด Clip ภาพ เสร็็จแล้้วฝ่่ายตััดต่่อจึึงนำำ�มาร้้อยเรีียงตามวาระการประชุุม
ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
	วัันงานจริิง ทุุกอย่่างเป็็นไปตามแผนที่่�เตรีียมการไว้้ มีีข้อ้ ขลุุกขลัักเรื่่อ� ง Wi-Fi บ้้าง เสีียง
ค่่อยไป เงีียบไป แต่่แก้้ไขได้้ในบััดดล และแล้้วงานก็็จบลงอย่่างน่่าภููมิิใจ ในผลงานระบบ New
Normal ที่่�พวกเรา “ไม่่เคย” ซึ่่�งตอนนี้้� “เคยแล้้ว” อีีกหน่่อยทุุกชีีวิิตในโลกก็็จะเป็็นความ
“คุ้้�นชิิน” กัับ ระบบ online activity สู่่� “Fresh Way to Connect”
คณะกรรมการและผู้้�ว่่าการภาคเพิ่่�งผ่่านพ้้น สมศรีี เมฆธน ได้้รัับคำำ�ชื่่�นชมจากผู้ช้� มทุุก
ภาคส่่วนว่่า ทำำ�ได้้ยอดเยี่่ย� มมากเกิินคาด ดููเพลิิน ได้้ความรู้้� ความบัันเทิิง และความภููมิใิ จในกิิจกรรม
ของโรตารีี ภาค 3350 ที่่�มีีต่่อสัังคม ด้้วยจิิตบริิการ ผสานไมตรีี ดีีทุุกฝ่่าย

36

กัันยายน-ตุุลาคม 2564

โดย อน.สุุพรรณ วิิบููลย์์มา
สโมสรโรตารีีพระนคร
	อััลเบิิร์์ต ไอน์์สไตน์์ (Albert Einstein)

กล่่ า วไว้้ ว่่ า “In the middle of every
difficulty lies opportunity” หรืือ “ใน
ใจกลางของอุุปสรรคนั้้�นมัักมีีโอกาสซ่่อนอยู่่�”
ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่าวิิกฤตโควิิด-19 ได้้สร้า้ ง
ความทุุ กข์์ ย ากแสนสาหัั ส แก่่ ป ระชาชนทุุ ก
หมู่่�เหล่่า และส่่งผลกระทบรุุนแรงกัับระบบสาธารณสุุข เศรษฐกิิจ สัังคม
แรงงาน ฯลฯ หลายครอบครััวต้้องสููญเสีียบุุคคลที่่�เป็็นที่่�รัักยิ่่�ง แม้้ทุุกวัันนี้้�
เราก็็ยัังเผชิิญกัับวิิกฤตขั้้�นรุุนแรงนี้้�อยู่่�
ตลอดระยะเวลาร่่วม 2 ปีีที่่�ผ่่านมา สมาชิิกทุุกสโมสรโรตารีีใน
ประเทศไทย ล้้วนทุ่่�มเททำำ�งานหนัักเพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนและบุุคลากร
สาธารณสุุขที่่�ประสบความขาดแคลนจากการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�
กระจายไปทั่่�วและติิดต่่ออย่่างรวดเร็็ว โดยมอบความช่่วยเหลืือหลากหลาย
รููปแบบที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของแต่่ละพื้้�นที่่� - สำำ�หรัับภาค 3350
ได้้จััดตั้้�งโครงการเร่่งด่่วน โรตารีีรวมใจสู้้�ภััยโควิิด ที่่�มีี อผภ.ทนงศัักดิ์์�
พงษ์์ศรีี เป็็นประธานฯ เพื่่�อบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันของสโมสรโรตารีี
ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ อย่่างเป็็นระบบ โดยได้้รัับเงิินสนัับสนุุนส่่วนหนึ่่�งจากกองทุุน
สายธารน้ำำ��ใจโรตารีี และ/หรืือเงิินบริิจาคของสมาชิิก และ/หรืือเงิินเก็็บของ
สโมสร ฯลฯ
	จึึงเป็็นที่่�มาของแรงบัันดาลใจ ที่่� ศ.คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นพ.วิิรุุณ
บุุญนุุช ผู้้�ว่่าการภาค 3350 ทุ่่�มสุุดตััว สนัับสนุุน อผภ.เจสััน ลิิม ประธาน
คณะกรรมการบริิการระหว่่างประเทศภาค 3350 และ อน.ทนงศัักดิ์์�
วิิบูลย์
ู ม์ า ประธานคณะกรรมการเพลงโรตารีีภาค จัับมืือกัันเป็็นประธานจััด
คอนเสิิร์์ตการกุุศล Covid-19 Relief Virtual Charity Concert โดยมีี
ผู้้�นำำ�โรตารีีที่่�ร่่วมผลัักดัันหลััก ได้้แก่่ อผภ.วุุฒิิชััย หวั่่�งหลีี อผภ.สุุชาดา
อิิทธิิจารุุกุุล อผภ.สมศรีี เมฆธน ผวล.มิิตซููทากะ อิิดะ นยก.ดร.เจ จอง
อน.สุุพรรณ วิิบููลย์์มา อน.ยุุพดีี คีีรีี อน.อรััญ ศรีีสลวย และ อน.สุุขกิิจ
ทวีีวิิเสสานนท์์
นอกจากวััตถุุประสงค์์ในการเชิิญผู้้�มีีจิิตศรััทธาและสมาชิิกโรตารีี
ทั่่�วโลกมาร่่วมกัันบริิจาคเงิิน โดยนำำ�รายได้้ไม่่หัักค่่าใช้้จ่่ายมามอบให้้กัับ
กองทุุนสายธารน้ำำ�� ใจโรตารีี เพื่่อ� ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้ป้� ระสบภััยโควิิด-19
มีีความต่่อเนื่่�องแล้้ว ยัังเป็็นโอกาสที่่�ดีีในการตอกย้ำำ��ถึึงพัันธกิิจ ความมุ่่�งมั่่�น
และการเป็็น People of Action ของเรา ในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม
และชุุ ม ชนในทุุ ก วิิ ก ฤตการณ์์ ด้้ ว ยการหยิิ บ ยื่่� น ความช่่ ว ยเหลืือด้้ า น
มนุุ ษ ยธรรม ส่่ ง เสริิ ม มิิ ต รภาพ และสัั น ติิ ภ าพ ให้้ เ ป็็ น ที่่� ป ระจัั ก ษ์์ ต่่ อ
สาธารณชน กัับพัันธมิิตรใหม่่ๆ ในโครงการนี้้� อาทิิ 17 ศิิลปิินนัักร้้อง/
นัักดนตรีีชาวไทย สิิงค์์โปร์์ และญี่่�ปุ่่�น มืืออาชีีพ และสมััครเล่่นระดัับมืือ
อาชีีพ ที่่�ส่ว่ นใหญ่่แม้้จะมิิใช่่สมาชิิกโรตารีี แต่่ก็รู้้�จั
็ กั โรตารีี กัับอีีก 4 ค่่ายเพลง
ยัักษ์์ใหญ่่ Tero Entertainment, Sony Music, Universal Music, Warner
Music และองค์์กรนัักแต่่งเพลงแห่่งเดีียวในไทย Music Copyright
(Thailand) Ltd. หรืือ MCT ที่่�ต่่างช่่วยเหลืือ/ประสานงาน/อนุุญาตให้้นำำ�
เพลงที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�ไปออกอากาศสดได้้โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่ายใดๆ สื่่�อมวลชน
กระแสหลัักที่่�ลงข่่าวให้้เรา กัับสื่่�อสมััครเล่่นที่่�ไม่่ใช่่โรแทเรีียน ต่่างช่่วยแชร์์
ข่่าวของโรตารีี ไปยัังช่่องทางตามเครืือข่่ายของเขา ฯลฯ ไปจนถึึงครอบครััว
โรตารีีที่่�ช่่วยเหลืือประสานงานหรืือร่่วมขัับร้้องเพลง และกำำ�ลัังสำำ�คััญที่่�สุุด
ของเราคืือ มวลมิิตรโรแทเรีียน ทั้้�งในภาค 3350 และต่่างภาค ไปจนถึึง
มิิตรต่่างประเทศ เช่่น สิิงคโปร์์ จีีน ญี่่�ปุ่่�น ฯลฯ ส่่งผลให้้ยอดเงิินบริิจาคที่่�ได้้
รัับสููงถึึง 1,204,824.18 บาท (ณ เช้้าวัันที่่� 26 ก.ย.64) อัันเป็็นที่่�น่่ายิินดีี
มากๆ

จากโครงการ
โรตารีีรวมใจสู้้ภั� ัยโควิิด
สู่่� ปรากฎการณ์์...คอนเสิิร์์ตการกุุศล
Covid-19 Relief Virtual Charity Concert

งานคอนเสิิร์์ตการกุุศล วัันที่่� 25 กัันยายน 2564 ที่่�ออกอากาศ
ทาง Zoom และช่่องทางยููทููป กัับ เฟซบุ๊๊�ก Rotary News Thailand เวลา
18.00-20.00 น. ที่่�สิ้้�นสุุดไปแล้้วนั้้�น นอกจากจะสามารถเชิิญชวนผู้้�บริิจาค
ได้้เกิินเป้้าหมายหนึ่่�งล้้านบาทแล้้ว ยัังเป็็นโอกาสอัันดีีที่่เ� ชื้้อ� เชิิญสาธารณชน
หลากหลายสาขาอาชีีพ มาพบกัับผู้้�นำำ�และสมาชิิกโรตารีีทั้้�งในประเทศไทย
จีีน สิิงคโปร์์ ญี่่�ปุ่่�น ฯลฯ โดยมีีเสีียงเพลงอัันไพเราะและเจตนารมณ์์ที่่�ดีีของ
โรตารีีเป็็นสื่่�อกลาง
ปััจจััยที่่�เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนให้้ภารกิิจสำำ�เร็็จที่่�ได้้ประสบจากการ
ทำำ�งานและการประชุุมทาง Zoom รวม 7 ครั้้�งของ “ปฏิิบััติิการ 42 วััน”
ของการจััดคอนเสิิร์ต์ การกุุศล Covid-19 Relief Virtual Charity Concert
(เริ่่�ม 14 ส.ค.64 สิ้้�นสุุด 25 ก.ย.64) ได้้แก่่ โครงสร้้างทีีมงานที่่�บางและแบน
แต่่มุ่่�งมั่่�นและเอาจริิงเอาจััง ภาวะผู้้�นำำ�แบบโรตารีีของทุุกท่่าน สำำ�นึึกของ
ความเป็็นเจ้้าของกัับความเร่่งด่่วน ความเป็็นผู้้�ให้้โดยไม่่หวัังผลตอบแทน
การเคารพในความแตกต่่าง และยึึดมั่่�นในความถููกต้้อง/จรรยาบรรณไม่่
ละเมิิดสิิทธิ์์�ของใคร กัับหััวใจสำำ�คััญมิิตรภาพโรตารีี ฯลฯ
ขอบคุุณสถานการณ์์วิิกฤตโควิิด-19 ที่่�เปิิดแนวทางสร้้างโอกาส
ให้้เราได้้เปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ โดยคิิดใหม่่ ทำำ�ใหม่่ และกล้้าทำำ�ในสิ่่�งที่่�
ไม่่เคยทำำ�มาก่่อน ด้้วยทรััพยากรที่่�จำำ�กัดั แต่่เปี่่�ยมไปด้้วยคุุณค่่าและทรงพลััง
ที่่�สำำ�คััญคืือ ไมตรีีจิิตและมิิตรภาพไร้้พรมแดนของโรตารีี...สมดัังคำำ�กล่่าว
ที่่�ว่่า “ในใจกลางของอุุปสรรคนั้้�นมัักมีีโอกาสซ่่อนอยู่่�”

D.3360
บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีีแพร่่

Activities กิิจกรรม
สโมสรโรตารีีพุุทธชิินราช
มอบชุุด PPE จำำ�นวน 40 ชุุดจากโครงการ District Grant ภาค 3360 โรตารีีสากล
และหน้้ากากผ้้าโรตารีี จำำ�นวน 300 ชิ้้�น ให้้กัับโรงพยาบาลบางระกำำ� โดยมีี นาย ภููวดล
พลพวก ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลบางระกำำ� เป็็นผู้้�รัับมอบ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ให้้กับั
แพทย์์ พยาบาล และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโควิิด-19 และร่่วมบริิจาคชุุด PPE ให้้กัับสโมสร
โรตารีีลุ่่�มน้ำำ�� เข็็ก โดย มีี อน.วุุฒิิชััย หองส่ำำ�� เป็็นผู้้�รัับมอบ เพื่่�อไปมอบให้้กัับโรงพยาบาล
กองบิิน 46 จ.พิิษณุุโลก

สวััสดีีมิิตรโรแทเรีียนและผู้้�อ่่านทุุกท่่านครัับ
	นิิตยสารฉบัับเดืือนกัันยายน-ตุุลาคม สำำ�หรัับ
ภาค 3360 ของเรา มีี ความพิิ เศษตรงที่่� สกู๊๊� ปพิิ เศษจาก
อน.ปรีียทััศน์์ ศรายุุทธ สโมสรโรตารีีศิิลาอาสน์์ ผู้้�ซึ่่�งจััดสรร
เวลาส่่วนตััวได้้ดีีมากๆ ครัับ
	ท่่านได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่างๆ
มากมาย และทำำ�ควบคู่่�ไปสองสโมสรนั่่�นก็็คืือ สโมสรโรตารีี
ศิิลาอาสน์์และสโมสรโรตารีีไชยปราการ
ในสถานการณ์์โควิิดเช่่นนี้้� ผมจึึงขออนุุญาตท่่านทำำ�
สกู๊๊�ปนี้้�ขึ้้น� มาเพื่่อ� เป็็นประโยชน์์ให้้กับั มิิตรโรแทเรีียนทุุกๆ ท่่าน
เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจในสถานการณ์์โควิิดเช่่นนี้้�ครัับ
และปิิดท้้ายด้้วยภาพกิิจกรรมจากสโมสรต่่างๆ ใน
ภาค 3360 ที่่�ยัังคงขัับเคลื่่�อนต่่อไปไม่่มีีหยุุด และขอเป็็น
กำำ�ลัังใจให้้ทุุกๆ สโมสร ฝ่่าฟัันทุุกปััญหาและสรรค์์สร้้าง
กิิจกรรมดีีๆ ตลอดปีีโรตารีี 2021-22 นะครัับ

สโมสรโรตารีีช้้างเผืือกเชีียงใหม่่
มอบนมผงสำำ�หรัับเด็็กอ่่อน 3 ลัังใหญ่่ให้้แก่่มููลนิิธิิเด็็กกำำ�พร้้าบ้้านกิ่่�งแก้้ว ถนนวััวลาย
จ.เชีียงใหม่่ โดยประธานมููลนิิธิิบ้้านกิ่่�งแก้้วพร้้อมคณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับมอบ

สโมสรโรตารีีลานกระบืือ
นำำ�โดย นย.มานิิตย์์ อยู่่�ครอบ ร่่วมกัับองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบึึงทัับแรต อ.ลานกระบืือ
จ.กำำ�แพงเพชร มอบถุุงยัังชีีพและเงิินช่่วยเหลืือผู้้ด้� อ้ ยโอกาส ในเขตตำำ�บลบึึงทัับแรตพร้้อม
ทั้้�งมอบเกีียรติิบัตั รบุุคคลผู้้�สร้้างคุุณประโยชน์์แก่่สัังคม ณ ห้้องประชุุม อบต.บึึงทัับแรต
อ.ลานกระบืือ จ.กำำ�แพงเพชร โดยเป็็นไปตามมาตรการโควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด ...
รทร.ชลอ วััตตเสรีี รายงาน
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สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่เหนืือ
โดยความร่่ ว มมืือกัั บ กองสวัั สดิิ ก ารสัั ง คม เทศบาลนครเชีี ย งใหม่่ โดยมีี
นางวรพรรณ สุุวรรณธนาทิิพย์์ ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีีนครเชีียงใหม่่ เป็็นตััวแทน
ร่่วมกัันนำำ�ข้้าวสารจำำ�นวน 200 ถุุง รวมน้ำำ��หนััก 600 กิิโลกรััม พร้้อมไข่่ไก่่อีีก
จำำ�นวนหนึ่่�ง มอบให้้แก่่ประชาชนชุุมชนชััยมงคลบ้้านเม็็ง แขวงเม็็งราย เทศบาล
นครเชีียงใหม่่ ให้้แก่่ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับค
ั วามเดืือดร้้อนจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
จำำ�นวนรวม 50 หลัังคาเรืือน พร้้อมทั้้�งได้้มอบข้้าวสารแก่่ชุุมชนแม่่ขิิง ชุุมชน
ศรีีปิิงเมืือง และชุุมชนทิิพยเนตร แขวงเม็็งราย อีีกชุุมชนละ 50 หลัังคาเรืือน
ในโอกาสเดีียวกัันนี้้�ด้้วย

สโมสรโรตารีีพะเยา
มอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ได้้แก่่ เครื่่�อง Concentrator เทอร์์โมมิิเตอร์์แบบปืืน
เทอร์์โมมิิเตอร์์แบบขาตั้้�ง เครื่่�องพ่่นแอลกอฮอล์์ Mask ผ้้าจำำ�นวน 1,000 ชิ้้�น และ
น้ำำ��ดื่่�ม ให้้แก่่โรงพยาบาลพะเยา เพื่่�อใช้้ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิิด

สโมสรโรตารีีเวีียงโกศััย
นำำ�โดย นย.นนท์์ สััจจะนรพัันธ์์ และ อน.นัันทา เศรษฐวนิิชย์์ ประธานโครงการ
พร้้อมด้้วยสมาชิิกสโมสร ได้้มอบชุุด PPE ให้้แก่่สมาคมอาสาสมััครกู้้�ภััยจัังหวััด
แพร่่ พร้้อมกัันนี้้�ได้้มอบมุ้้�งนาโนให้้กัับท่่านอุุไรวรรณ โสภารััตน์์ นายกองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลแม่่ยางฮ่่อ เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในศููนย์์พัักคอยแม่่ยางฮ่่อและ
ชาวบ้้านที่่�ขาดแคลนในพื้้�นที่่�ด้้วย

สโมสรโรตารีีนครพิิงค์์
ได้้จััดอบรมการซ่่อมเครื่่�องชงกาแฟเบื้้�องต้้น ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการร้้านกาแฟใน
จัังหวััดเชีียงใหม่่และจัังหวััดใกล้้เคีียง จำำ�นวน 20 คน ที่่�โรงแรมเชีียงใหม่่ริเิ วอร์์ไซด์์
ป่่าแดด จ.เชีียงใหม่่
สโมสรโรตารีีแพร่่
นำำ�โดย นย.สหภพ จัักษุุพัันธ์์ นำำ�สมาชิิกร่่วมส่่งมอบข้้าวกลางวัันแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
โรงพยาบาลสนาม จัังหวััดแพร่่ จำำ�นวน 100 กล่่อง พร้้อมทั้้�งหน้้ากาก N95 และ
หน้้ากากอนามััย เพื่่�อให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ได้้ใช้้ในการทำำ�งานต่่อไป

D.3360

Fresh Way to Connect

โดย อน.ปรีียทััศน์์ ศรายุุทธ
สโมสรโรตารีีศิิลาอาสน์์
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“ถ้้าหากพวกเราชาวโรตารีีไม่่ทำำ� แล้้วใครจะทำำ�” นี่่�เป็็นคำำ�พููดปลุุกใจและปลุุกจิิตสำำ�นึึกในการ
ร่่วมกัันบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของพวกเราชาวโรตารีีให้้เกิิดกิจิ กรรมดีีๆ ระหว่่างสโมสร ผมเชื่่อ� ว่่าโรแทเรีียนทุุกๆ
ท่่านและทุุกสโมสร ต่่างมีีความต้้องการที่่�จะบำำ�เพ็็ญประโยชน์์กัันอยู่่�แล้้ว เพีียงแค่่มีีสถานการณ์์ในช่่วง
โควิิด-19 เข้้ามา จึึงทำำ�ให้้สโมสรต่่างๆ ใส่่เกีียร์์ว่่างในการทำำ�กิิจกรรม ถึึงแม้้จะมีีทั้้�งความพร้้อมทางด้้าน
ปััจจััยและทุุนทรััพย์์ก็็ตาม ในความสำำ�เร็็จที่่�จะเกิิดขึ้้�นทุุกสิ่่�งต้้องเริ่่�มจากตััวเราก่่อน ตััวผมเองเป็็นสมาชิิก
ในสโมสรโรตารีีศิลิ าอาสน์์ จัังหวััดอุตุ รดิิตถ์์ ต้้องเดิินทางไป-มาระหว่่างจัังหวััดอุตุ รดิิตถ์แ์ ละจัังหวััดเชีียงใหม่่
เพราะเป็็นเขยไชยปราการและแอนน์์ก็็เป็็นสมาชิิกของสโมสรโรตารีีไชยปราการ จัังหวััดเชีียงใหม่่
การเริ่่�มจากตััวเองนั้้�นผมจึึงเปรีียบเสมอฟัันเฟืือง และเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ช่่วยรณรงค์์ส่่งเสริิมให้้สโมสร
โรตารีีไชยปราการและสโมสรโรตารีีศิิลาอาสน์์ได้้จััดกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ในช่่วงสถานการณ์์ของโรค
โควิิด-19 ระบาดหนััก
Fresh way to connect กลยุุทธ์์และวิิธีีในการเชื่่�อมต่่อระหว่่างสโมสรหลายๆ สโมสรให้้เห็็น
ความสำำ�คััญในการจััดกิิจกรรม ถึึงแม้้ความรุุนแรงเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์โควิิดในทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศจะทวีี
ความรุุนแรงมากขึ้้�น จนไม่่สามารถรู้้�ได้้เลยว่่าสถานการณ์์จะยุุติิลงเมื่่�อใด ในการที่่�จะให้้สโมสรหัันมาจััด
กิิจกรรมในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 แบบไม่่ต้อ้ งกลััวโควิิดไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่าย และก็็ไม่่ใช่่เรื่่อ� งยากเกิินไป เพีียง
แค่่ต้้องปรัับทััศนคติิของสมาชิิกในสโมสร ให้้หัันมาเข้้าใจร่่วมกัันปรัับตััวและใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันแบบ New
Normal ให้้อยู่่�กัับโรคนี้้�ไปให้้ได้้ เพราะสถานการณ์์โควิิด-19 จะอยู่่�กัับเราอีีกนานแค่่ไหนไม่่มีีใครตอบได้้
ความสำำ�เร็็จที่่�จะให้้สมาชิิกได้้ร่่วมกิิจกรรมทั้้�งๆ ที่่�มีีความกัังวลใจในโควิิด-19 เราต้้องใช้้กลยุุทธ์์สร้้างความ
เชื่่อ� มั่่น� และต้้องใช้้การประสาน 10 ทิิศ ผููกมิิตรทุุกฝ่่าย รวมถึึงต้้องรู้้�สถานการณ์์และประสานเซีียน ประสาน
เซีียนในที่่�นี้้�คืือ เราต้้องรู้้�ว่่าจะสื่่�อสารกัับใคร และคนๆ นั้้�นสามารถที่่�จะโน้้มน้้าวให้้สมาชิิกในสโมสรมีีจุุด
มุ่่�งหมายไปในทิิศทางเดีียวกัันและร่่วมกัันทำำ�กิจิ กรรมได้้อย่่างไร ทัักษะที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างมากในการเชื่่อ� มความ
สััมพัันธ์์และประสานใจระหว่่างสมาชิิกในสโมสรและต่่างสโมสรที่่�เหิินห่่างร้้างจากการทำำ�กิิจกรรมมานาน
ต้้องใช้้ทัักษะของความเป็็นผู้้�นำำ�และต้้องเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีคี วบคู่่�กัันไปด้้วย สิ่่�งเหล่่านี้้�สำำ�คััญมาก เพราะการฟััง
ให้้มากกว่่าการพููดก็็เปรีียบเหมืือนเป็็นการยอมรัับความคิิดเห็็น เมื่่อ� เรายอมรัับทุกุ ความคิิดเห็็นของสมาชิิก
ทุุกท่่านแล้้ว สมาชิิกก็็จะยอมรัับในความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของเรา อีีกประการคืือต้้องให้้เกีียรติิทุุก
คนและเราก็็จะเป็็นที่่�รัักของสมาชิิกในทุุกสโมสร
โดยส่่วนตััวเป็็นผมเป็็นคนที่่�ชอบทำำ�กิจิ กรรมอยู่่�แล้้วตั้้ง� แต่่สมัยั เป็็นโรแทเรีียน และในสมััยที่่�ได้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกสโมสรโรตารีีศิิลาอาสน์์ เป็็นนายกรุ่่�น 115 ก็็ได้้มีีโอกาสจััดกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
ให้้กัับสโมสรถึึง 27 กิิจกรรม ซึ่่�งต้้องยอมรัับว่่าเป็็นนายกในรุ่่�นที่่�มีีผลกระทบของโควิิด-19 ในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�เป็็นอย่่างมาก เพราะเป็็นนายกในช่่วงเกิิดโรคโควิิดระลอกแรกพอดีี กิิจกรรมต่่างๆ ของทุุกสโมสร
ในประเทศไทยรวมไปถึึงสโมสรโรตารีีทั่่�วโลกต้้องหยุุดการจััดกิิจกรรมไปอย่่างไม่่มีีกำำ�หนด เพราะ
ความรุุนแรงของโควิิด-19 นั้้�นเป็็นเรื่่�องใหม่่ และยัังหามาตรการป้้องกัันและตั้้�งรัับกัันไม่่ทััน หากไม่่มีี
ข้้อจำำ�กััดของโควิิด-19 ในระลอกที่่�หนึ่่�งแล้้วเชื่่�อว่่าสโมสรก็็คงจะได้้จััดกิิจกรรมดีีๆ ไปตลอด และใน
สถานการณ์์โควิิด-19 ระลอกปััจจุุบัันนี่่�เองก็็เป็็นเครื่่�องพิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงเลืือดแห่่งโรตารีีในตััวผม ที่่�รััก
ในการจััดกิจิ กรรม ในครั้้�งนี้้�ได้้พลิิกวิิกฤติิให้้เป็็นโอกาสและเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ให้้สโมสรโรตารีีศิลิ าอาสน์์และ
สโมสรโรตารีีไชยปราการ ได้้ลุุกฮืือขึ้้�นมาจััดกิิจกรรมทำำ�ความดีีสวนกระแสโลกอย่่างไม่่แคร์์โควิิด-19 และ
ทุุกกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นก็็ได้้รัับเสีียงตอบรัับจากมวลมิิตรโรแทเรีียนทั้้�งในสโมสรและต่่างสโมสร คนในชุุมชน
รวมถึึงสื่่�อโซเชีียลก็็ให้้การยอมรัับเป็็นอย่่างดีี กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่�ทั้้�ง 2 สโมสรได้้จััดขึ้้�นใน
สถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�สมาชิิกต้้องเดิินทางไปร่่วมกิิจกรรมด้้วยตนเอง อาทิิเช่่น กิิจกรรมมอบเครื่่�องมืือ
และอุุปกรณ์์การแพทย์์ กิิจกรรม “การคััดเเยกขยะก่่อนทิ้้�งลงถััง” จะมีีการจััดอบรมให้้ความรู้้�ในการ
คััดเเยกขยะให้้กับส
ั มาชิิกสโมสรเเละคนในชุุมชนโดยเชิิญชวนให้้สมาชิิกในสโมสรคััดเเยกขยะก่่อนนำำ�ขยะ
ที่่�คััดแยกมาบริิจาคให้้กัับชุุมชน เพื่่�อเป็็นการสร้้างรายได้้จากการขายขยะให้้กัับชุุมชน โดยจะจััดกิิจกรรม
คััดเเยกขยะนี้้�ให้้เป็็นกิิจกรรมต่่อเนื่่�องของสโมสร และอีีกหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�พลิิกมิิติิการปลููกป่่าแบบเดิิมมา
เป็็นกิิจกรรม ”ปลููกป่่าแบบไม่่ต้้องปลููก” กิิจกรรมนี้้�จะเป็็นกิิจกรรมการยิิงหนัังสติ๊๊�กปลููกป่่า โดยจะใช้้ลููก
กระสุุนดิินชนิิดพิเิ ศษภายในบรรจุุเมล็็ดพันั ธุ์์�ไม้้ป่า่ ที่่�ขึ้้น� ง่่าย เเข็็งแรงเเละโตเร็็ว เช่่น เมล็็ดพันั ธุ์์�ของต้้นพะยููง

ประดู่่�ป่่า ไม้้แดง บรรจุุปั้้�นเป็็นลููกกระสุุนดิิน อััตราการงอกของเมล็็ดพัันธุ์์�จะมีี
สููงถึึง 80 เปอร์์เซนต์์ กิิจกรรม “ยิิงหนัังสติ๊๊�กปลููกป่่าแบบไม่่ต้้องปลููก” นี้้�เป็็นการ
ช่่ ว ยพลิิ ก ฟื้้� น คืืนผืืนป่่ า เเละช่่ ว ยสร้้ า งเเหล่่ ง ต้้ น น้ำำ�� ให้้ ส อดรัั บกัั บ นโยบาย
สิ่่ง� เเวดล้้อมของโรตารีีสากล 7th Areas of Focus เเละเป็็นการสนองพระราชดำำ�ริิ
การสร้้างผืืนป่่าชุุมชน ให้้มีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�งเเละยั่่�งยืืน ซึ่่�งกิิจกรรมยิิงหนัังสติ๊๊�ก
ปลููกป่่าในครั้้�งนี้้�เป็็นที่่�ชื่น่� ชอบของสมาชิิกในสโมสรและสมาชิิกต่่างสโมสรเป็็นอย่่าง
มาก ทั้้�งยัังเป็็นการช่่วยส่่งเสริิมรายได้้ให้้กับั เยาวชนในจัังหวััดลำำ�พููนอีีกด้้วยเพราะ
เราได้้สั่่�งซื้้�อลููกกระสุุนดิินบรรจุุเมล็็ดพัันธุ์์� เป็็นฝีีมืือการปั้้�นจากนัักเรีียนแกนนำำ�
เครืือข่่ายกสิิกรรมธรรมชาติิในโครงการโคกหนองนาโมเดลสู่่�สถานศึกึ ษาจัังหวััด
ลำำ�พููน ซึ่่ง� เชี่่ย� วชาญในการปั้้�นลููกกระสุุนดิินบรรจุุเมล็็ดพันั ธุ์์�ชนิิดพิเิ ศษเป็็นอย่่างดีี
จะเห็็นว่่า Fresh Way to Connect ที่่�นี้้�ยัังสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและแรงกระตุ้้�นให้้
สโมสรในภาคและสโมสรต่่างภาค เช่่นสโมสรโรตารีีไม้้เรีียง สโมสรโรตารีีชะอำำ�
สโมสรโรตารีีไชยปราการ สโมสรโรตารีีศิลิ าอาสน์์ สโมสรโรตารีีอุตุ รดิิตถ์แ์ ละสโมสร
โรตารีีพิชัิ ยั ได้้มีคี วามสนใจที่่�จะจััดกิจิ กรรมยิิงหนัังสติ๊๊�กปลููกป่่าเป็็นการสวนกระแส
โควิิด-19
ในการต่่อสู้้�กัับโรคโควิิด-19 ซึ่่�งเราทำำ�ตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้�อโควิิด-19 เราต้้องสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับสมาชิิกที่่�มาร่่วมกิิจกรรมว่่า
จะไม่่ได้้รัับเชื้้�อในระหว่่างร่่วมทำำ�กิิจกรรม 100 เปอร์์เซนต์์ เราจะใช้้มาตรการ
D-M-H-T-T ได้้แก่่ D: Social Distancing เว้้นระยะห่่าง 1-2 เมตร เลี่่�ยงการอยู่่�
ในที่่�แออััด M: Mask Wearing สวมหน้้ากากผ้้าหรืือหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา
H:Hand Washing ล้้างมืือบ่่อยๆ ด้้วยน้ำำ��และสบู่่�หรืือเจลแอลกอฮอล์์ T: Testing
การตรวจวััดอุุณหภููมิิและตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 (เฉพาะกรณีี) T: Thai Cha Na
สแกนไทยชนะก่่อนเข้้า-ออกสถานที่่�สาธารณะทุุกครั้้�ง เพื่่�อให้้มีีข้้อมููลในการ
ประสานงานได้้ง่่ายขึ้้�น สมาชิิกที่่�มาร่่วมกิิจกรรม จะรัับรู้้�ได้้ถึึงความรู้้�สึึกปลอดภััย
ยิ่่�งการรณรงค์์ให้้สมาชิิกล้้างมืือบ่่อยๆ ด้้วยแอลกอฮอล์์จะมีีความรู้้�สึึกดีีต่่อใจของ
สมาชิิ กมาก บางครั้้� งก็็ สอดแทรกคำำ�พููดคลายเครีี ย ดเช่่ น สมาชิิ กล้้ า งมืือด้้ ว ย
แอลกอฮอล์์ซะจนมืือเปื่่�อยลายนิ้้�วมืือหายแบบนี้้�โควิิด-19 จะไม่่มากล้ำำ��กลายสโมสร
เราได้้ ก็็จะมีีเสีียงหััวเราะได้้ผ่่อนคลายเมื่่�อยามทำำ�กิิจกรรม ผมเชื่่�อว่่าคำำ�พููด
หยอกล้้ อ นี้้� ค งเกิิ ดกัั บทุุ ก สโมสรที่่� ไ ด้้ จัั ดกิิ จ กรรมในช่่ ว งโควิิ ด -19 เช่่ น กัั น

ใน กิิจกรรมแรกๆ ก็็จะจััดเพื่่อ� ปรัับจููนความกล้้าที่่�จะออกมาทำำ�กิจิ กรรมของสมาชิิก
เริ่่�มจากกิิจกรรมมอบหน้้ากากอนามััยและชุุด PPE ให้้กัับโรงพยาบาลหรืือ
สาธารณสุุ ข จัั ง หวัั ดก่่ อ น เพื่่� อ จะได้้ ชี้้� ใ ห้้ ส มาชิิ ก เห็็ น ว่่ า หมอและพยาบาล
ซึ่่�ง เปรีียบเสมืือนนัักรบชุุดขาวซึ่่�งเป็็นด่่านหน้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการได้้รัับเชื้้�อโรค
โควิิด-19 สููง หมอและพยาบาลเองก็็จะมีีวิิธีีป้้องกัันความเสี่่�ยง อัันเกิิดจากโรค
โควิิ ด-19 นี้้�ได้้ดีี กิิจกรรมของสโมสรที่่� จััดขึ้้�นที่่�โรงพยาบาลก็็เปรีียบเสมืือน
กุุศโลบายสร้้างความมั่่�นใจให้้สมาชิิกที่่�จะลุุกขึ้้�นมาร่่วมกัันจััดกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ในทุุกๆ กิิจกรรมที่่�เราจััดขึ้้�นโดยใช้้มาตรการหลััก D-M-H-T-T เพื่่�อ
สร้้างความมั่่น� ใจให้้กับส
ั มาชิิกและครอบครััวของสมาชิิกในการมาร่่วมกิิจกรรมของ
สโมสรทุุกครั้้�ง และเรายัังมีีการเช็็คสอบถามทางไลน์์หรืือโทรสอบถามสมาชิิก
เมื่่อ� สมาชิิกกลัับถึึงบ้้านแล้้วต้้องทำำ�ความสะอาดร่่างกายทัันทีี เพื่่อ� ลดโอกาสการนำำ�
เชื้้�อเข้้ามาติิดต่่อสู่่�คนในครอบครััว โดยเฉพาะผู้้�อยู่่�ร่่วมบ้้านกัับผู้้�สููงอายุุและผู้้�ที่่�มีี
โรคประจำำ�ตัวั เพราะถ้้ากลุ่่�มดัังกล่่าวได้้รับั เชื้้อ� จะมีีอาการรุุนแรงกว่่ากลุ่่�มอื่่น� เพราะ
สมาชิิกทุุกท่่านตอนแรกๆ จะไม่่กล้้ามาร่่วมทำำ�กิิจกรรมเลย กลััวโควิิค-19 จนเกิิด
อาการวิิตกจริิต พอเราสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับสมาชิิกด้้วยมาตรการ D-M-H-T-T
สมาชิิกก็็เริ่่�มสนใจและหัันกลัับมาร่่วมทำำ�กิิจกรรมกัับสโมสรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะ
เราต้้องเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิต New Normal ให้้อยู่่�ร่่วมสถานการณ์์โควิิด-19 นี้้�ไปให้้ได้้
และอยากให้้ทุุกสโมสรในประเทศไทย ลุุกขึ้้�นมาช่่วยกัันจััดกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์และปรัับมิิติิใหม่่ให้้สโมสรของท่่านในสไตล์์ New Normal ให้้เกิิด
ความสุุขมากที่่�สุุด
ท้้ายนี้้� ผมมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าในสภาวการณ์์อัันน่่าวิิตกเกี่่�ยวกัับโรค
โควิิด-19 นี้้�หากพวกเราชาวโรตารีีถืือประโยชน์์ของเพื่่�อนมนุุษย์์เป็็นกิิจที่่�หนึ่่�ง
ประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นกิิจที่่�สอง และร่่วมแรงร่่วมใจกัันเป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกััน ให้้
เกิิดความรัักและสามััคคีใี นหมู่่�คณะของพวกเราชาวโรตารีี ก็็จะสามารถมีีแรงกาย
แรงใจ ในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เหนืือตนเอง ให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อน
“หากพวกเราชาวโรตารีีไม่่ทำำ� แล้้วใครจะทำำ�” เรามาช่่วยกัันจััดกิจิ กรรมสร้้างความ
ดีีเพื่่�อเป็็นการส่่งมอบความสุุขให้้กัับมวลมนุุษย์์และโลกใบนี้้� Serve to Change
Lives โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ

ความมุ่่�งมั่่�นของเรา
ต่่อความหมายของความหลากหลาย
ความเสมอภาค
และการอยู่่�ร่่วมกััน

ในแวดวงโรตารีี เราเข้้าใจดีีว่่าการปลููกฝัังวััฒนธรรมแก่่สมาชิิกด้้าน ความหลากหลาย ความเสมอภาค และ
การอยู่่�ร่่วมกััน เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�จำ�ำ เป็็น เพื่่�อตระหนัักถึึงวิิสััยทััศน์์ของเรา เกี่่�ยวกัับการที่่�ทุุกๆ คนในโลก
อยู่่�รวมตััวกััน และดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยั่่�งยืืน
เราให้้คุุณค่่าของคำำ�ว่่า ความหลากหลาย และเฉลิิมฉลองการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�คนทุุกคน แม้้มีีภููมิิหลััง
ที่่�แตกต่่างกััน ไม่่ว่่าด้้านอายุุ ลัักษณะเชื้้�อชาติิ เผ่่าพัันธุ์์� ผิิวสีี ความพิิการ รููปแบบการเรีียนรู้้� ศาสนา
ความเชื่่�อ สถานะทางเศรษฐกิิจและสัังคม วััฒนธรรม สถานภาพการสมรส ภาษาที่่�พููด เพศ การแสดง
สถานะทางเพศ และอััตลัักษณ์์ทางเพศ รวมทั้้�งความแตกต่่างในการนึึกคิิด ความคิิด ค่่านิิยม และความเชื่่�อ
เราตระหนัักดีีว่่า ในอดีีตมีบุี ุคคลบางกลุ่่�ม เป็็นอุุปสรรคในการเป็็นสมาชิิก การมีีส่่วนร่่วม และความเป็็นผู้้�นํํา
เราจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาความเสมอภาคในทุุกๆ ด้้านของโรตารีี รวมถึึงความร่่วมมืือจากชุุมชนของเรา เพื่่�อให้้
แต่่ละคนสามารถเข้้าถึึงทรััพยากร มีีโอกาสในเครืือข่่าย และให้้การสนัับสนุุนที่่�จํําเป็็นเพื่่�อการเติิบโต
เราเชื่่�อว่่าคนทุุกคน มีีคุุณสมบััติิบางส่่วนที่่�สามารถมองเห็็นได้้และบางส่่วนไม่่สามารถมองเห็็น ซึ่่�งเป็็นเรื่่�อง
ปกติิที่่�ทํําให้้พวกเขามีีคุุณสมบััติิเฉพาะตััวไม่่เหมืือนคนอื่่�นๆ และเรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างวััฒนธรรมที่่�ครอบคลุุม
การอยู่่�ร่่วมกััน ซึ่่�งแต่่ละคนจะรู้้�ว่่าใครบ้้างที่่�มีีคุุณสมบััติิส่่วนตััวบางอย่่างที่่�มีีคุุณค่่า เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะยึึดถืือหลััก
คุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใส เพื่่�อดำำ�เนิินการด้้านโครงสร้้างตามแนวทาง DEI ของเราในฐานะองค์์กร
และเรีียนรู้้�การปฏิิบััติิให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
42
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ท่่านสามารถดาวน์์โหลด
สํําเนาความมุ่่�งมั่่�นของ
โรตารีี เรื่่�อง DEI ที่่� www.
rotary.org/dei

เรีียน สมาชิิกโรตารีี
ในโรตารีี เราใคร่่ครวญเรื่่�องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่วมกััน จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องสํําคััญว่่า
คุุณเป็็นใคร คุุณรัักใคร คุุณบููชาสัักการะอย่่างไร ไม่่ว่่าคุุณจะมีีความพิิการหรืือวััฒนธรรมอะไร คุุณ (หรืือ
ครอบครััวของคุุณ) มาจากประเทศอะไร สิ่่�งที่่�สํําคััญคืือคุุณต้้องมีีการปฏิิบััติิจริิง เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ยั่่�งยืืน
โรตารีีกํําลัังทํํางานเพื่่�อให้้ทุุกคนแน่่ใจเห็็นว่่า เราเป็็นองค์์กรที่่�เป็็นมิิตรและยิินดีีต้้อนรัับทุุกคน ความหลากหลาย
ของสมาชิิกเป็็นหนึ่่�งในค่่านิิยมหลัักของเรามายาวนาน และเราภาคภููมิิใจในองค์์กรที่่�เราสร้้างขึ้้�น แต่่ยัังมีีอีีกมาก
ที่่�เราสามารถทํําได้้ เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่วมกััน (DEI); เรามา
ช่่วยกัันขยายความสามารถของเรา เพื่่�อสะท้้อนให้้ชุุมชนเห็็นสิ่่�งที่่�เราให้้บริิการ และตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของชุุมชนของเรา
ข้้อมููลจากหน่่วยเฉพาะกิิจ DEI ของเรา คณะกรรมการบริิหารของโรตารีีสากลมีีแถลงการณ์์เรื่่�อง DEI ที่่�เราจะนํํา
มาใช้้ในปีี 2019 ผลที่่�ได้้รับคืื
ั อความมุ่่�งมั่่�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�นต่่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่วมกััน
เป็็นการมุ่่�งเน้้นการเฉลิิมฉลองการมีีส่่วนร่่วมของทุุกคน ความเสมอภาคที่่�ก้้าวหน้้าและสร้้างวััฒนธรรมที่่�
ครอบคลุุมการทำำ�งานร่่วมกััน ซึ่่�งแต่่ละคนรู้้�ว่่าพวกเขามีีคุุณค่่า
ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่วมกััน ไม่่ใช่่ประเด็็นทางการเมืือง เราแต่่ละคนมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะได้้รัับ
การปฏิิบััติิอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีีและด้้วยความเคารพ การที่่�ได้้ยิินเรื่่�องราวของเราและสามารถเข้้าถึึงในโอกาสเดีียวกััน
ช่่วยทำำ�ให้้ประสบความสํําเร็็จและนํําไปสู่่�โรตารีี สมาชิิกของเราบอกเราอย่่างต่่อเนื่่�องว่่า การที่่�เราเป็็นองค์์กรที่่�
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับชีีวิิต มีีความสํําคััญต่่ออนาคตของเรา และด้้วยความหลากหลายและการทำำ�งานร่่วมกััน คืือวิิธีีที่่�
เราจะยัังคงเป็็นส่่วนสํําคััญสํําหรัับผู้้�คนที่่�ต้้องปฏิิบััติิจริิง เพื่่�อเชื่่�อมต่่อซึ่่�งกัันและกัันและสร้้างความแตกต่่าง
เราคาดหวัังว่่าจะได้้รัับการสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�องจากทุุกท่่าน ในขณะที่่�เราทํําให้้โรตารีีมีีความหลากหลาย
ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่วมกัันมากขึ้้�น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าทุุกๆ คนที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับโรตารีีรู้้�ว่่า พวกเขามีีคุุณค่่า
ในตััวของเขาเอง
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล ปีี 2021-22

เจนนิิเฟอร์์ โจนส์์
ประธานโรตารีีสากล ปีี 2022-23

5 แนวทาง ที่่�สโมสรสามารถให้้การสนัับสนุุนด้้านความหลากหลาย
ความเสมอภาคและการอยู่่�ร่่วมกััน :
ช่่วยแบ่่งปัันคํําแถลงการณ์์ฉบัับปรัับปรุุงเกี่่�ยวกัับความมุ่่�งมั่่�นของโรตารีีต่่อเรื่่�อง DEI กัับสมาชิิกโรแทเรีียน
ทางอีีเมลหรืือในที่่�ประชุุมของสโมสร
ส่่งต่่อเนื้้�อหาข้้อความฉบัับปรัับปรุุงไปยัังเว็็บไซต์์สโมสรโรตารีี และบััญชีีในสื่่�อสัังคมของสโมสร รวมทั้้�ง
ช่่วยสร้้างการเชื่่�อมโยงข้้อความนั้้�นๆ ในอีีเมลของสมาชิิกสโมสรด้้วย
นำำ�คํําแถลงการณ์์ดัังกล่่าวหารืือกัับสมาชิิกในสโมสร ว่่าสโมสรสามารถมีีความหลากหลายเท่่าเทีียมกััน
มีีความเสมอภาค และสามารถอยู่่�ร่่วมกััน ให้้มากขึ้้�นสํําหรัับสมาชิิกปััจจุุบัันและสมาชิิกในอนาคต
กระตุ้้�นให้้เพื่่�อนสมาชิิกในสโมสรเคารพซึ่่�งกัันและกััน และไม่่พููดหรืือแสดงความเห็็นที่่�สร้้างความขััดแย้้ง
เมื่่�อพบการกระทํําของสมาชิิกบางท่่าน ไม่่สะท้้อนถึึงอุุดมการณ์์และคุุณค่่าของโรตารีีในภาพรวม
เพิ่่�มเติิมความรู้้�ความเข้้าใจ ด้้วยการศึกึ ษาหลัักสููตรเรื่่�อง DEI ที่่�ศููนย์์การเรีียนรู้้� ในเว็็ปไซต์์ของโรตารีี
ค้้นหาแหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://www.rotary.org/en/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion

สารประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
	สวััสดีีครัับ มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
	นี่่�เป็็นสารอีีกฉบัับหนึ่่�งของผม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีี
ในประเทศไทย ที่่�ต้้องขึ้้�นต้้นด้้วยเรื่่�องที่่�ว่่า เรายัังคงอยู่่�ในสถานการณ์์การระบาดของโรค
โควิิค-19 นัับเป็็นสถานการณ์์แห่่งความยากลำำ�บากที่่�ยาวนาน และส่่งผลกระทบในวงกว้้าง
อย่่างแท้้จริิง ถึึงแม้้วัันนี้้�สถานการณ์์เริ่่�มมีีสััญญาณที่่�ดีีขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ แต่่ก็็ขอให้้โรแทเรีียน
ทุุกท่่านอย่่าได้้ประมาท ขอให้้ทุุกท่่านรัักษาสุุขภาพให้้ดีี เพราะพวกเราจะต้้องทำำ�หน้้าที่่�ใน
การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ โดยเฉพาะเกี่่�ยวกัับการช่่วยเหลืือและเยีียวยาผู้้�ที่่�ตกทุุกข์์ได้้ยากจาก
สถานการณ์์นี้้�ยิ่่�งกว่่าพวกเราอีีกมากมาย
	มิิตรโรแทเรีียนที่่�รักั ทุุกท่่าน ในท่่ามกลางเรื่่อ� งร้้ายก็็ยังั มีีเรื่่อ� งที่่�น่า่ ยิินดีี เกี่่ย� วกัับความ
ก้้าวหน้้าในการทำำ�งานต่่างๆ ของคณะอนุุกรรมการของศููนย์์โรตารีีในประเทศไทยหลายชุุด
ซึ่่�งได้้มารายงานในการประชุุมคณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ประชุุม
ออนไลน์์ผ่า่ น ZOOM เมื่่อ� วัันที่่� 28 กัันยายน 2564 ได้้แก่่ คณะอนุุกรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
โดย อผภ.ทนงศัักดิ์์� พงษ์์ศรีี ได้้รายงานว่่าการประชาสััมพัันธ์์ทุุกช่่องทางในสื่่�อสมััยใหม่่
ของศููนย์์โรตารีีฯ มีีจำ�ำ นวนผู้้�ติดิ ตามเพิ่่�มมากขึ้้น� เป็็นลำำ�ดับั คณะกรรมการคำำ�ศัพั ท์์โรตารีี โดย
อผภ.นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร ได้้รายงานว่่าได้้มีีการปรัับปรุุงคำำ�ศััพท์์เดิิมให้้ทัันสมััยรวมทั้้�ง
แปลคำำ�ศััพท์์ใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิม ขณะนี้้�ได้้ดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นแล้้ว โดยจะมีีการเรีียบเรีียงและนำำ�
เผยแพร่่ให้้โรแทเรีียนในประเทศไทยต่่อไป คณะอนุุกรรมการนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
ฉบัับออนไลน์์ โดย อน.อภิิศักั ดิ์์� จอมพงษ์์ ได้้รายงานว่่า การพััฒนานิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
ฉบัับออนไลน์์ในรููปแบบแอพพลิิเคชั่่�นได้้ดำำ�เนิินการเสร็็จสมบููรณ์์พร้้อมใช้้งานแล้้ว ขณะนี้้�
กำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างบัันทึึกข้้อมููลและทดสอบระบบ และเตรีียมเผยแพร่่ให้้โรแทเรีียนใน
ประเทศไทยได้้ ใช้้ ง านในเร็็ ว ๆ นี้้� ผมขอขอบคุุ ณ ในความทุ่่�มเทในการทำำ� งานของ
คณะอนุุกรรมการทุุกชุุดมา ณ โอกาสนี้้�
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ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี

(วิิวัฒน์
ั ์ ศิิริิจางคพััฒนา)
ผู้้�ว่่าการภาค 3360 โรตารีีสากล ปีี 2546-2547
ประธานคณะกรรมการบริิ
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3350
3360
รวม

3340

ตััวเลขโรตารีี ข้้อมููล www.rotary.org ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 (ในวงเล็็บข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564)

ภาค
3330
ภาค	
3330

		

สมาชิิก	

		

สโมสร

		

Rotary

Rotaract

(2,348)

(572)

2,329
101
(101)

44

441
28

(32)
กัันยายน-ตุุลาคม 2564

3340
3340

Rotary

Rotaract

(1,352)

(48)

(63)

(5)

1,386
63

3350
3350

Rotary

Rotaract

(3,041)

(183)

55

3,148

5

119
(119)

241
27

(27)

3360
3360

Rotary

Rotaract

(1,422)

(377)

1,474
71

(70)

389
13

(13)

รวม
รวม

Rotary

Rotaract

(8,163)

(1,187)

(353)

(77)

8,337 1,126
354

73

มาร่่วมมืือกััน

Fight Disease
สโมสรโรตารีีทวารวดีี ภาค 3330

นย.นพ.ปวิิทย์์ ยวงเงิิน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชน ในโครงการ 1 อำำเภอ 1 รพ.สต.
ตามนโยบายท่่านผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนครปฐม ณ ศููนย์์ฉีีดวััดประชาราษฎร์์บำำรุุง (วััดรางหมััน)
เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2564

ความหลากหลาย
ทำำให้้สโมสรของเรา

เข้้มแข็็ง

สมาชิิกใหม่่ๆ ที่่�หลากหลาย จากชุุมชน
ก่่อให้้เกิิดแนวคิิดใหม่่ๆ และมุุมมองที่่�แตกต่่าง

เป็็นการขยายโอกาสของโรตารีี
เชิิญสมาชิิกเป้้าหมายจากภููมิิหลัังและพื้�น้ เพที่่�แตกต่่าง
มาร่่วมสััมผััสกัับโรตารีี

