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ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน
ในฐานะที่่�เป็็นโรแทเรีียน ข้้าพเจ้้าจะ :
1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้้อมด้้วยมาตรฐาน
จรรยาบรรณในชีีวิิตส่่วนตััวและวิิชาชีีพ
2) ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นด้้วยความยุุติิธรรมและเคารพใน
วิชาชีพของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
เพอื่ สนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลอื ผู้เดือดร้อน
ที่่�จำเป็็นยิ่่�ง และปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คนใน
ชุุมชนของข้้าพเจ้้าและชุุมชนโลก
4) หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์ต่่อโรตารีีหรืือ
โรแทเรีียนอื่่�นๆ
5) ช่่วยธำรงไว้้ซึ่่�งสภาพแวดล้้อม ที่่�ปลอดจากการ
คุุกคามใดๆ ในการประชุุมโรตารีี การจััดงานและ
การทำกิิจกรรมต่่างๆ รายงานเหตุุน่่าสงสััยใดๆ ใน
การคุุกคาม และช่่วยทำให้้ผู้้�รายงานมั่่�นใจได้้ว่่าจะ
ไม่่ถููกตอบโต้้กลัับ

ค้้นพบ
โลกทััศน์์ใหม่่

ที่่� การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล ปีี 2022

4-8 มิิถุุนายน 2022 ฮิิวส์์ตััน เท็็กซััส สหรััฐอเมริิกา

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 พฤศจิิกายน ๒๕๖๔

ผมกัับราชิิขัับรถ 200 กิิโลเมตรไปพบผู้้�ป่่วย
ที่่ม� าจากปากีีสถานและกำลัังรัับการรัักษา ที่่โ� รงพยาบาล
มิิ ชชั่่� น ในเมืื อ งทุุ ร์์ ค ปุุ ร ะ มารดาของผู้้�ป่่ ว ยกล่่ า วว่่ า
“ลููกชายของฉัันเกิิดที่่�ปากีีสถาน แต่่ ไ ด้้ชีีวิิ ตที่่� อิินเดีีย
ขอบคุุณโรตารีี”
ด้้วยความอนุุเคราะห์์จากเชคการ์์ เมห์์ตา

สวััสดีี ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงของโรตารีี ที่่�รััก
	ครั้้�งแรกที่่�ผมได้้ค้้นพบคุุณค่่าแห่่งการบริิการเมื่่�อตอนที่่�ผม
ได้้เห็็นการทำกิิจกรรมเพีียงไม่่กี่่�ครั้้�งก็็สามารถเปลี่่�ยนชีีวิิตผู้้�คนได้้อย่่าง
มากมาย เริ่่�มต้้นเมื่่�อผมเข้้าร่่วมกัับสมาชิิกคนอื่่�นๆ ในสโมสรในการ
ทำโครงการนำห้้ อ งน้้ำและน้้ำดื่่� ม สะอาดสู่่�หมู่่�บ้้ า นชนบทชานเมืือง
ของเรา และโครงการได้้มีกี ารขยายออกไปเมื่่อ� เราไปปรัับปรุุงสุุขาภิิบาล
และให้้โอกาสด้้านการศึึกษาทั่่�วประเทศ ต้้องขอบคุุณการบริิจาคจาก
ผู้้�สนับสนุ
ั นุ ที่่�ใจบุุญที่่�เชื่่อ� มั่่น� ในโครงการของเราและจากพวกเราที่่�ปฏิิบัติั ิ
ในสนาม
ไม่่มีีช่่วงเวลาใดของปีีที่่�จะเตืือนให้้ระลึึกถึึงความเอื้้�อเฟื้้�อนั้้�น
ได้้ดีีไปกว่่าเดืือนพฤศจิิกายน ซึ่่�งเป็็นเดืือนแห่่งมููลนิิธิิโรตารีี
ในฐานะที่่� เ ป็็ น องค์์ ก รการกุุ ศ ลของโรตารีี ส ากล มููลนิิ ธิิ
โรตารีีเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�ขับั เคลื่่อ� นโครงการโรตารีีได้้มากมายทั่่�วโลก มููลนิิธิิ
เนรมิิตการบริิจาคของท่่านให้้เป็็นโครงการที่่�เปลี่่�ยนชีีวิิต เป็็นมููลนิิธิิที่่�
ช่่วยให้้เราเข้้าใกล้้เป้้าหมายในการขจััดโปลิิโอได้้มากขึ้้�น แสดงให้้ผู้้�คน
อีีกมากเห็็นว่่าเราส่่งเสริิมสัันติิภาพผ่่านการกระทำที่่�ชััดเจนได้้อย่่างไร
และพิิสููจน์์ถึึงผลกระทบที่่�โครงการของเรามีีในเรื่่�องที่่�เน้้นความสำคััญ
	พิิ จ ารณาจากบางโครงการล่่ า สุุ ดที่่� มูู ลนิิ ธิิ สร้้ า งความเป็็ น
ไปได้้ ดัังต่่อไปนี้้� :
• สโมสรโรตารีีกััวเตมาลา ลา รีีฟอร์์มา ประเทศกััวเตมาลา
และรััฐคััลการีี อััลเบอร์์ตา ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนระดัับโลกจำนวน 80,000
ดอลลาร์์ เพื่่�อจััดทำแผนครอบคลุุมฝึึกอบรมพยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุขในชนบทเพื่่�อป้้องกัันและรัักษามะเร็็งปากมดลููก และระบบ
การส่่งต่่อผู้้�ป่่วยแบบยั่่�งยืืนในเจ็็ดภููมิิภาคของกััวเตมาลา
• โรงพยาบาลมากกว่่า 24 แห่่งในฮอนดููรััสได้้รัับอุุปกรณ์์
ป้้องกััน PPE สำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ โดยได้้รัับทุุนสนัับสนุุน

ระดัับโลกเป็็นเงิิน 169,347 ดอลลาร์์ ซึ่่ง� มาจากการสนัับสนุนุ ของสโมสร
โรตารีีวิิลลา เรีียล เดอ เตกููซิิกััลปา ประเทศฮอนดููรััส และสโมสรโรตารีี
วััลโด บรู๊๊�คไซด์์-แคนซััสซิิตี้้� รััฐมิิสซููรีี
• สโมสรโรตารีีโคโตนูู เลอ โนไท ประเทศเบนิิน และสโมสร
โรตารีีตููร์์นาย โอท-เอสโคท์์ ประเทศเบลเยีียม ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนระดัับ
โลกจำนวน 39,390 ดอลลาร์์ เพื่่�อจััดฝึึกอบรมด้้านการเกษตรฟาร์์ม
ขนาดเล็็กแบบยั่่�งยืืนที่่�คำนึึงถึึงระบบนิิเวศ โดยทำเป็็นศููนย์์กลางสำหรัับ
เด็็กๆ ในเมืืองโซเว่่ ประเทศเบนิิน โครงการนี้้�จะช่่วยให้้เกษตรกรรุ่่�นใหม่่
สามารถพึ่่�งพาตนเองทางเศรษฐกิิจได้้
	ผมอยากเปรีี ย บเทีี ย บมููลนิิ ธิิ โรตารีี กัั บทัั ช มาฮาล ซึ่่� ง เป็็ น
อนุุ ส าวรีี ย์์ แ ห่่ ง ความรัั ก ของผู้้�ช ายคนหนึ่่� ง ที่่� มีี ต่่ อ ผู้้� ห ญิิ ง มููลนิิ ธิิ ก็็
เปรีียบเสมืือนอนุุสรณ์์แห่่งความรัักที่่�เรามีีต่่อมวลมนุุษยชาติิ
ในเดืือนนี้้� ผมขอให้้สโมสรโรตารีีทุุกสโมสรให้้ความสนใจ
กัับมููลนิิธิิเพราะมัันเกี่่�ยวข้้องกัับโรแทเรีียนทั่่�วโลก และเนรมิิตความรััก
ความปรารถนาของเรารวมกัันให้้กลายเป็็นโครงการที่่�เปลี่่�ยนชีีวิิต
เยี่่� ย มชมเว็็ บ ไซต์์ ก ารบริิ จ าคที่่� rotary.org/donate ซึ่่� ง
ที่่�นั่่�นท่่านมีีโอกาสที่่�จะบริิจาคได้้โดยตรงให้้กัับโครงการที่่�ท่่านรัักและ
ปรารถนามากที่่�สุุด
ขอขอบคุุณสำหรัับทุกุ สิ่่ง� ทุุกอย่่างที่่�ท่า่ นมอบให้้กับั โรตารีี ท่่าน
คืือเหตุุผลที่่�ทำให้้โรตารีีสามารถทำได้้มากขึ้้น� และเติิบโตยิ่่�งขึ้้น� มาร่่วมกััน
สืืบสานมรดกที่่�สำคััญนี้้�ให้้คงอยู่่�ต่่อไปในเดืือนนี้้� ปีีนี้้� และปีีต่่อๆ ไปเมื่่�อ
โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานโรตารีสากล
เชคการ์์ เมห์์ตา ธัันวาคม ๒๕๖๔
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สวััสดีี ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงของโรตารีีที่่�รััก
เรื่่� อ งสุุ ข ภาพของประชาชนกำลัั ง เป็็ น ที่่� ส นใจอย่่ า งมากของทุุ ก คนด้้ ว ยเหตุุ ที่่�
การระบาดใหญ่่ทั่่�วโลกยัังคงคุุกคามความปลอดภััยของพวกเราและของคนที่่�เรารััก
จะว่่าไปแล้้วโควิิด-19 ทำให้้เราทุุกคนได้้ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของ
บุุคคลากรทางแพทย์์มากยิ่่�งขึ้้�นกว่่าแต่่ก่่อน ก่่อนหน้้าที่่�เราต้้องมาสวมหน้้ากากและรัักษา
ระยะห่่างทางสัังคม และนอกจากนี้้� ในขณะที่่�เรากำลัังฟัันฝ่่าให้้พ้้นการระบาดนี้้� ยัังทำให้้
เราได้้เรีียนรู้้�หน้้าที่่�ของตััวเราที่่�สามารถทำให้้ผู้้�อื่่�นปลอดภััยด้้วย
เดืือนธัันวาคมเป็็นเดืือนแห่่งการป้้องกัันและรัักษาโรคของโรตารีี แต่่โชคไม่่ดีีที่่�
การระบาดของโรคทำให้้คนส่่วนใหญ่่ต้้องมารัับรู้้�ถึึงยอดจำนวนคนเสีียชีีวิิตจากโรคร้้ายที่่�
รุุมเร้้าชุุมชนของเรา แต่่การต่่อสู้้�กัับโรคภััยไข้้เจ็็บก็็เป็็นสิ่่�งที่่�โรแทเรีียนทั่่�วโลกได้้ปฏิิบััติิกััน
มาช้้านานหลายทศวรรษแล้้ว อัันที่่�จริิงมัันเป็็นหนึ่่�งในเจ็็ดเรื่่�องที่่�โรตารีีเน้้นความสำคััญ
ในฐานะโรแทเรีี ย น เราเชื่่� อ กัั น ว่่ า สุุ ข ภาพที่่� ดีี แ ละความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี เ ป็็ น สิิ ท ธิิ
มนุุษยชน แม้้ ว่่า ผู้้�ค น 400 ล้้ า นคนทั่่� ว โลกจะไม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึงบริิ ก ารด้้ า นสุุขภาพ
ขั้้น� พื้้�นฐานได้้ สิ่่ง� ที่่�เราทำ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการจััดตั้้ง� สถานพยาบาล โรงพยาบาลตา และธนาคาร
เลืือด ตลอดจนการวางโครงสร้้างพื้้�นฐานสำหรัับการรัักษาพยาบาลในชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส
ล้้วนกลัับสู่่�ศููนย์์รวมความเชื่่�อที่่�ว่่า การเข้้าถึึง การป้้องกััน และการศึึกษาเป็็นกุุญแจสำคััญ
ในการหยุุดยั้้�งการระบาดของโรคที่่�รุุนแรงและทำอัันตรายต่่อชีีวิิตผู้้�คนที่่�อ่่อนแอที่่�สุุด
การเข้้าไปสััมผััสงานด้้านสุุขภาพของผมเริ่่�มต้้นในสโมสรโรตารีีกััลกััตตา-มหานะ
การ์์ ที่่�นั่่น� นอกเหนืือจากเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ผมได้้ช่ว่ ยบุุกเบิิกโครงการที่่�เรีียกว่่า การรัักษาหััวใจเล็็กๆ
(Saving Little Hearts) ซึ่่ง� ในช่่วงหลายปีีที่่ผ่� า่ นมาได้้ให้้บริกิ ารทำศััลยกรรมหััวใจฟรีีมากกว่่า
2,500 ครั้้�งแก่่เด็็กจากอิินเดีีย ปากีีสถาน บัังคลาเทศ เนปาล และแอฟริิกา โครงการนี้้�ได้้
เริ่่�มต้้นในท้้องถิ่่�นก่่อนที่่�จะขยายออกสู่่�สากล โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อทำศััลยกรรมเพีียงหกครั้้�ง
ในชุุมชนของเรา แต่่วัันนี้้�เรามีีเป้้าหมายที่่�จะทำศััลยกรรมหััวใจอีีก 20,000 ครั้้�ง ให้้เสร็็จสิ้้�น
ภายในห้้าปีีข้้างหน้้า
โลกต้้องพึ่่ง� พาโรตารีีในการจััดการกัับความท้้าทายเหล่่านี้้�และเป็็นแบบอย่่างให้้กับั
องค์์กรอื่่�นๆ ในช่่วงสิิบปีีที่่�ผ่่านมา บุุคลากรทางการแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐได้้ให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพแก่่ผู้้�คน 2.5 ล้้านคนใน 10 ประเทศในงานวัันแห่่งสุุขภาพครอบครััว (Family
Health Days) โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งจััดโดยโรแทเรีียนทั่่�วโลก และในค่่ายสุุขภาพอื่่�นๆ
ที่่�คล้้ายคลึึงกัันในอิินเดีียก็็ให้้การผ่่าตััดหลายพัันครั้้�งแก่่ผู้้�ป่่วย ภารกิิจทางการแพทย์์จาก
อิินเดีียไปยัังแอฟริิกาในแต่่ละปีีเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีเยี่่�ยมของการบริิการแบบลงมืือทำในการ
ป้้องกัันและรัักษาโรค สมาชิิกโรตารีียัังสามารถเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในระดัับท้้องถิ่่�น อย่่างเช่่น
สโมสรในสหรััฐอเมริิกาและเม็็กซิิโก เป็็นต้้น ที่่�ได้้ให้้ทุนุ สร้้างคลิินิกิ สุุขภาพฟรีีในเมืืองเกร์์เรโร
เมืืองเล็็กๆ ในเม็็กซิิโก
และแน่่นอนว่่า ความเพีียรพยายามของเราในการขจััดโรคโปลิิโอนั้้�น เป็็นเรื่่อ� งราว
ที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�แสดงถึึงความใส่่ใจสุุขภาพของสัังคมแบบไม่่มีีอะไรเทีียบได้้
ในเดืือนนี้้� ขอให้้คิดดููว่
ิ า่ สโมสรของท่่านจะเน้้นเรื่่อ� งการป้้องกัันและต่่อสู้้�กับั โรคภััย
ได้้อย่่างไร ถึึงเวลาแล้้วที่่�จะใช้้แนวทางที่่�ใหญ่่ขึ้้น� ดีีขึ้้น� และโดดเด่่นขึ้้น� โดยผ่่านโครงการของ
สโมสรและของภาคที่่�สามารถส่่งผลกระทบต่่อผู้้�คนให้้มากขึ้้�น ขอให้้ประเมิินใหม่่อีีกครั้้�งว่่า
ท่่านทำถึึงไหนแล้้วกัับเป้้าหมายของท่่าน จงสร้้างกลยุุทธ์์ที่่ส� ามารถทำให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ได้้อย่่างยั่่�งยืืนหลายๆ ปีี ไม่่ใช่่เดืือน
	ทุุ ก คนสมควรได้้ รัั บ ชีี วิิ ตที่่� ยืื นยาวและมีี สุุ ข ภาพที่่� ดีี เมื่่� อ โรตารีี เ ปลี่่� ย นชีี วิิ ต
ด้้วยจิิตบริิการ การกระทำของท่่านในวัันนี้้�ย่่อมสามารถช่่วยยืืดชีีวิิตของผู้้�อื่่�นให้้ยืืนยาวได้้
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานทรัสตี
จอห์์น เจิิร์์ม พฤศจิิกายน ๒๕๖๔

ท่่านรู้้�จัักมููลนิิธิิของท่่านหรืือไม่่?
เมื่่�อมีีคนถามผมว่่ามููลนิิธิิโรตารีีคืืออะไร ผมตอบว่่ามัันคืือหััวใจของโรตารีี ท่่านอาจ
เคยได้้ยิินมาก่่อนว่่าโรตารีีนั้้�นมีีหััวใจอััจฉริิยะ มููลนิิธิิเป็็นการรวมอารมณ์์ความรู้้�สึึกที่่�เห็็นอก
เห็็นใจและการลงมืือปฏิิบััติิในขณะเดีียวกััน และด้้วยทั้้�งหััวใจและสมอง ท่่านสามารถเปลี่่�ยน
โลกได้้
แล้้วมููลนิิธิิมีีความหมายต่่อท่่านอย่่างไร? พฤศจิิกายนเป็็นเดืือนแห่่งมููลนิิธิิโรตารีี แต่่
ท่่านรู้้�จัักมููลนิิธิิของเราจริิงหรืือ?
ประการแรก มููลนิิธิิเป็็นของเราอย่่างแท้้จริิง มููลนิิธิิโรตารีีไม่่ได้้เป็็นของผมหรืือของ
กรรมการมููลนิิธิิอีีก 14 คน ไม่่ใช่่ของคณะกรรมการบริิหารโรตารีีสากล หรืือของประธาน
โรตารีีสากล แต่่เป็็นของโรแทเรีียนทุุกคนทั่่�วโลก
และนั่่�นจึึงทำให้้พวกเราทุุกคนเปลี่่ย� นโลกได้้ เราช่่วยชีีวิติ ของแม่่และเด็็กเพราะเรามีี
ความรู้้�สึึกสงสารและรู้้�วิิธีีวางแผน เราจััดหาน้้ำสะอาดและสุุขาภิิบาลให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการเพราะ
เราสร้้างแผนยุุทธศาตร์์ตามความต้้องการของชุุมชน เราส่่งเสริิมสัันติิภาพ การศึึกษา และ
ทำให้้เศรษฐกิิจมีีเสถีียรภาพสำหรัับชุมุ ชนที่่�มีคี วามเสี่่ย� งโดยใช้้ความสามารถทำให้้เป็็นโครงการ
ขนาดใหญ่่
การบริิจาคให้้แก่่มููลนิิธิิเป็็นเรื่่�องที่่�ฉลาดเช่่นกััน เพราะเมื่่�อท่่านบริิจาค ท่่านจะเพิ่่�ม
มููลค่่าในการให้้นั้้�นเป็็นทวีีคููณ ท่่านคิิดว่่ามีีมููลนิิธิิอื่่�นกี่่�แห่่งที่่�มีีการทำโครงการ ให้้เงิินทุุน และ
ดำเนิินการโครงการด้้วยตนเอง เท่่าที่่�ผมทราบ มีีเพีียงมููลนิิธิขิ องเราเท่่านั้้�น และเราก็็ทำทุุกอย่่าง
ด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารที่่�ค่อ่ นข้้างต่่ำ นี่่�เป็็นเหตุุผลหนึ่่ง� ที่่�องค์์กรชาริิิ�ตี้้เ� นวิิเกเตอร์์ (Charity
Navigator) จึึงให้้คะแนนสี่่�ดาวแก่่มููลนิิธิิตลอดมา
	บางครั้้�งผมได้้รัับคำถามว่่า แล้้วฉัันควรบริิจาคให้้มููลนิิธิิเท่่าไร ในแต่่ละปีี ขอให้้ท่่าน
บริิจาคเท่่าที่่�ท่่านสามารถให้้ได้้ สำหรัับบางคน 100 ดอลลาร์์ ส่่วนคนอื่่�นๆ ให้้มากกว่่า แต่่สิ่่�ง
ที่่�สำคััญที่่�สุดคืื
ุ อท่่านได้้ให้้ เพราะการให้้ที่่ใ� จบุุญแต่่ละครั้้�งช่่วยให้้เราตอบสนองความต้้องการที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้น� ซึ่่ง� เราจะเห็็นได้้จากสมาชิิกที่่�ขอทุุนสนัับสนุนุ ระดัับโลกและโปรแกรมอื่่น� ๆ ของเรา
ในปีีนี้้� เราต้้องการระดมทุุน 50 ล้้านดอลลาร์์สำหรัับโปลิิโอพลััส ซึ่่ง� จะได้้รับั การสมทบ 2 ต่่อ 1
จากมููลนิิธิิบิิลและเมลิินดา เกตส์์ รวมเป็็นเงิิน 150 ล้้านดอลลาร์์ หากสโมสรโรตารีีทุุกสโมสร
บริิจาคเพีียง 1,500 ดอลลาร์์ เราจะบรรลุุเป้้าหมายนี้้� เรายัังมีีเป้้าหมายการบริิจาคอื่่�นๆ อีีก
ได้้แก่่ กองทุุนประจำปีี กองทุุนถาวร และการบริิจาคโดยตรง ซึ่่�งรวมกัันแล้้วมีีมููลค่่าทั้้�งหมด
410 ล้้านดอลลาร์์
เราจะไปถึึงเป้้าหมายได้้ถ้า้ เราตั้้ง� ใจและใช้้สติิปัญ
ั ญา แต่่จำไว้้ว่า่ มัันไม่่ได้้เกี่่ย� วกัับเงิิน
หรอก แต่่มัันเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เงิินสามารถทำให้้เกิิดขึ้้�นต่่างหาก
	มีีคำกล่่าวที่่�ว่่า “ฉัันไม่่สามารถเปลี่่�ยนโลกใบนี้้�ได้้เพีียงลำพััง แต่่ฉัันสามารถโยนหิิน
ลงน้้ำเพื่่�อสร้้างแรงกระเพื่่�อมจำนวนมากได้้”
	มููลนิิธิิก็็คืือหิินก้้อนนั้้�น ดัังนั้้�น ขอให้้เราเปลี่่�ยนระลอกคลื่่�นเล็็กๆ ให้้กลายเป็็น
คลื่่�นลููกใหญ่่ โดยใช้้หััวใจและสติิปััญญาของเรา
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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มาร่่วมกััน เราย่่อมบรรลุุเป้้าหมาย
	ธัันวาคมนัับเป็็นช่่วงเวลาพิิเศษของปีี เป็็นเวลาของการรวมตััวและการรวมญาติิใน
วัันหยุุด (การผ่่อนปรนช่่วงโควิิด-19) และยัังเป็็นเวลาครึ่่�งปีีโรตารีี ซึ่่�งเราจะได้้หัันกลัับไปดูู
เป้้าหมายของเราเพื่่�อไตร่่ตรองถึึงงานที่่�ทำ และเหตุุผลในการทำของเรา
อย่่างแรกคืืองานที่่�ทำในปีีนี้้� เพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมายของเรา เราต้้องระดมทุุน 50 ล้้าน
ดอลลาร์์สำหรัับโปลิิโอพลััส โดยได้้รัับการสมทบ 2 ต่่อ 1 จากมููลนิิธิิบิิลและเมลิินดา เกตส์์ ซึ่่�ง
ทำให้้ยอดรวมเป็็น 150 ล้้านดอลลาร์์ และเพื่่อ� ให้้โปรแกรมมููลนิิธิโิ รตารีีของเราดำเนิินไปอย่่าง
เข้้มแข็็ง เราตั้้ง� เป้้าหมายที่่�จะระดมทุุนให้้ได้้ 125 ล้้านดอลลาร์์สำหรัับกองทุุนประจำปีี นอกจาก
นี้้�เรายัังตั้้�งเป้้าที่่�จะระดมทุุน 95 ล้้านดอลลาร์์สำหรัับกองทุุนถาวรในการบริิจาคโดยตรงและ
เพื่่�อพัันธกิิจใหม่่ๆ และอีีก 40 ล้้านดอลลาร์์สำหรัับการบริิจาคในเรื่่�องอื่่�น ๆ
แล้้วเราจะไปให้้ถึึงยอดรวมทั้้�งหมด 410 ล้้านเหรีียญได้้อย่่างไร? เราต้้องไม่่ลืืมว่่า
ในความพยายามอัันยิ่่�งใหญ่่ทั้้�งปวง รวมถึึงโรตารีี เราเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคำว่่า TEAM ซึ่่�งก็็คืือ
Together, Everyone Achieves More (มาร่่วมกััน เราทุุกคนจะสำเร็็จมากขึ้้�น)
	ท่่ า นจะไม่่ ส ามารถมีี ทีี ม ที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่ ไ ด้้ ห ากไม่่ มีี PEOPLE (คน) ที่่� ย อดเยี่่� ย ม
P (pride) หมายถึึง ความภาคภููมิิใจในองค์์กรของเรา ความสำเร็็จของเราและศัักยภาพของเรา
E (empathy) คืือ ความเห็็ น อกเห็็ น ใจต่่ อ ผู้้�อื่่� น ซึ่่� ง เราเปลี่่� ย นมัั น เป็็ น การบริิ ก าร
O (opportunities) มีี ส องส่่ ว น คืือ โอกาสอัั น ยิ่่� ง ใหญ่่ ที่่� จ ะสร้้ า งความเปลี่่� ย นแปลงที่่�
โรตารีีมอบให้้เรา และพัันธะรัับผิิดชอบในการดึึงผู้้�อื่่�นให้้สููงขึ้้�นและเพิ่่�มจำนวน P ตััวที่่�สอง
(perseverance) คืือ ความมุุมานะที่่�ช่ว่ ยให้้เรายึึดมั่่�นในเป้้าหมาย อย่่างเช่่น การขจััดโปลิิโอเมื่่อ�
ต้้องเผชิิญกัับความยากลำบาก L (leadership) หมายถึึงความเป็็นผู้้น� ำ และ E (enthusiasm)
หมายถึึงความกระตืือรืือร้้น ซึ่่�งก็็คืือพลัังงานของโรตารีี
เมื่่�อเรากลัับมาทบทวนเป้้าหมายของเรา เราคงจำได้้ถึึงเหตุุผลที่่�ทำ สำหรัับผมแล้้ว
เรื่่�องนี้้�ไม่่ต้้องอธิิบายมาก เหตุุใดท่่านจึึงไม่่ช่่วยเหลืือสตรีีมีีครรภ์์และลููกๆ ของพวกเธอให้้มีี
ชีีวิิตอยู่่�รอดและเติิบโตด้้วยการสนัับสนุุนทุุนให้้กัับมููลนิิธิิโรตารีี? และเหตุุใดท่่านจึึงไม่่เริ่่�มทำ
โครงการเพื่่อ� ช่่วยรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมและบ้้านอัันเป็็นที่่�รักั ของเรา? การระบาดของโรคที่่�กระจาย
ไปทั่่�วเพีียงแค่่ตอกย้้ำความเชื่่�อของผมว่่าชีีวิิตนั้้�นมีีค่่า และเราต้้องคว้้าทุุกโอกาสเพื่่�อยกระดัับ
ชีีวิิตของผู้้�อื่่�น
	ท่่านเป็็นหนึ่่�งใน PEOPLE และใน TEAM ของเรา ผมขอสนัับสนุุนเดืือนนี้้�ให้้
ท่่านร่่วมกัับผู้้�นำคนอื่่�นๆ ในการมีีส่่วนสร้้างกุุศลอย่่างที่่�ทำกัันมา ด้้วยการบริิจาคให้้แก่่
มููลนิิธิิโรตารีี มัันเป็็นเทศกาลแห่่งการให้้ของขวััญ และของขวััญทุุกชิ้้�นย่่อมมีีค่่า โปรดบริิจาค
ตามจำนวนเท่่าที่่�ท่่านเห็็นควรภายในวัันที่่� 31 ธัันวาคม และบริิจาคต่่อไปในปีี 2565 และ
ปีีถััดๆ ไป การบริิจาคทำได้้หลายทาง โดยสโมสรหรืือเป็็นรายบุุคคลก็็ได้้ ทำไมไม่่วางแผนการ
บริิจาคล่่ะ?
	มููลนิิ ธิิ โรตารีี ใ ห้้ โ อกาสแก่่ เรามากมายในการสร้้ า งความความแตกต่่ า งในโลก
อย่่าปล่่อยให้้เสีียโอกาสเหล่่านั้้�น และอย่่ามองข้้ามมููลนิิธิิของเรา
	จููดี้้�กัับผมขออวยพรให้้ท่่านมีีความสุุขที่่�สุุดในช่่วงเทศกาลวัันหยุุด
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิิช โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย

Everest Base Camp

Metaverse
จัักรวาลนฤมิิต

มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านครัับ
Everest Basecamp @ Tibet
เสีียงหอบหายใจฟืืดฟาด พร้้อมกัับอาการเสีียดหน้้าอกกลัับมาอีีกครั้้�ง โขดหิินพร้้อมบัันได
ไม่่กี่่�สิิบขั้้�นที่่�ต้้องปีีนป่่าย ให้้ความรู้้�สึึกเหมืือนกัับทอดยาวไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด เป็็นเรื่่�องธรรมดาของคนไปจาก
ที่่�ราบลุ่่�มปริ่่�มระดัับน้้ำทะเล แล้้วมาเจอความสููง 5,200 เมตร (ดอยอิินทนนท์์ 2,565 เมตร) อากาศ
เบาบาง ทำให้้ผู้้�ที่่�ไม่่คุ้้�นเคยเกิิดอาการแพ้้ที่่�สููง หรืือ AMS Acute Mountain Sickness
	ถึึงแม้้จะอยู่่�ในทิิเบตมาแล้้วเกืือบหนึ่่�งอาทิิตย์์ เจอความสููงระดัับนี้้� ก็็ยัังออกอาการอยู่่�
หลัังจากปีีนมายืืนหอบอยู่่�บนยอดโขดหิิน ภาพเบื้้�องหน้้าคืือทุ่่�งธารน้้ำแข็็ง Glacier ที่่�เหลืือแต่่ก้้อนหิิน
ระเกะระกะ สุุดลููกหููลกููกตา แซมไปด้้วยเต็็นท์์นัักท่่องเที่่�ยวหลากสีี
ไกลออกไป ยอดเขาสามเหลี่่�ยมเลื่่�องชื่่�อที่่�มีีนามว่่า เอเวอร์์เรสต์์ ปรากฏโฉมอยู่่�เบื้้�องหน้้า
พระอาทิิตย์์ยามเที่่�ยงวัันแผดแสงจ้้า แต่่แทบไม่่มีีความอบอุ่่�นใดๆ เลย ทุุกครั้้�งที่่�สายลมแห่่งหิิมาลััย
กรรโชกผ่่านร่่างกายที่่�ห่่อหุ้้�มมาอย่่างมิิดชิิดหลายชั้้�นก็็ยัังคงสั่่�นสะท้้าน
	ยิ่่�งบ่่ายคล้้อย เมฆหมอกหนาครึ้้�มเริ่่�มมาบดบัังยอดเขาโชโมลัังมา (มารดาแห่่งสวรรค์์) ใน
ภาษาทิิเบต ความหนาวเย็็นก็็ยิ่่�งเพิ่่�มเป็็นทวีีคููณ จนต้้องรีีบปีีนป่่ายกลัับลงมาอุุดหนุุนร้้านน้้ำชา ของชาว
เชอร์์ปา ที่่�ตั้้�งกระโจมจากหนัังจามรีีรอต้้อนรัับอยู่่�
	ชาเค็็มๆ ปะแล่่มจากนมจามรีี ผสานกัับกลิ่่น� สาบที่่�ไม่่ค่อ่ ยคุ้้�น แลกกัับความอบอุ่่�นจากเตาไฟ
กลางกระโจม นี่่�มััน ...สวรรค์์ชััดๆ
Metaverse จัักรวาลนฤมิิต หรืือแปลง่่ายๆ เอาเองว่่า โลกเสมืือนจริิงที่่�เหนืือกว่่า คุุณมาร์์ค
ซััคเคอร์์เบิิร์ก์ จากเฟซบุ๊๊�คว่า่ ไว้้อย่่างนั้้�น และเป็็นข่่าวครึึกโครมไปทั้้�งโลก ทำให้้วาดฝัันไว้้ว่า่ จะได้้มีโี อกาส
กลัับไปเยืือนรำลึึกถึึงความหลัังที่่�ทิิเบตอีีกสัักครั้้�ง โดยไม่่ต้้องเผชิิญกัับอาการ AMS
โรตารีี เป็็นองค์์กรแห่่งมิิตรภาพที่่�สานสััมพัันธ์์ จากการพบปะพููดจาของผู้้�คนที่่�มีีอุุดมการณ์์
เดีียวกััน สััดส่่วนของสมาชิิกในองค์์กรมีีผู้้�สููงอายุุเป็็นจำนวนที่่�ค่อ่ นข้้างสููง การเดิินทางเพื่่อ� เข้้าร่่วมประชุุม
ในระดัับต่่างๆ อาจจะไม่่สะดวก ยิ่่�งในช่่วงที่่�มีีโรคระบาดเหมืือนเช่่นทุุกวัันนี้้�
	จัักรวาลนฤมิิต ก็็จะเป็็นหนทางที่่�ทำให้้สามารถเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมกิิจกรรม ที่่�มีอี ย่่างหลากหลาย
ได้้ง่่ายขึ้้�น แต่่ก็็ต้้องแลกมากัับการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีต่่างๆ ที่่�น่่าจะซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�น
แน่่นอนว่่า “โลกเสมืือนจริิงที่่�เหนืือกว่่า” ก็็คงไม่่สามารถทดแทนความรู้้�สึึก “.... นี่่�มััน
สวรรค์์ชััดๆ” ขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิินใจเลืือกของแต่่ละบุุคคล “ลองถามใจเธอดูู”			
ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
อน.วาณิิช โยธาวุุธ
บรรณาธิิการบริิหาร

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

จากซ้้ายไปขวา
คุุณ Vern Unsworth
นัักสำรวจถ้้ำหลวง ชาวอัังกฤษ,
คุุณกฤษนะ ละไลย พิิธีีกรรายการ
“กฤษนะทััวร์์ยกล้้อ”,
นย.ก้้องเกีียรติิ ต๊๊ะพรมมา
สโมสรโรตารีีแม่่สาย บริิเวณทาง
ขึ้้�นโถงใหญ่่ถ้้ำหลวงนางนอน

Diversity Equity and Inclusion
ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่่�ร่่ ว มกัั น
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ข่่าวมติิชน

นิตยสารรายสองเดือน
ปีีที่่� 38 ฉบัับที่่� 197
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สารบัญ Contents
“Tourism for All” หรืือ
“การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อคนทั้้�งมวล”
แคมเปญของ องค์์การการท่่องเที่่�ยวโลกแห่่ง
สหประชาชาติิ (UNWTO) เป็็นกระแสการท่่องเที่่�ยวที่่�
ทั่่�วโลกกำลัังให้้ความสนใจเป็็นอย่่างมาก หมายถึึง การ
ท่่องเที่่�ยวที่่�คนทุุกเพศ ทุุกวััย ทุุกสภาพร่่างกาย สามารถ
เข้้าถึึงแหล่่งท่่องเที่่�ยว บริิการสาธารณะ และกิิจกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวต่่างๆ ได้้โดยสะดวก ปลอดภััย และปราศจาก
อุุปสรรค ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น จากความแตกต่่ างทางสภาพ
ร่่างกาย อายุุ และเพศสภาพ การท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� คนทั้้�งมวล
(Tourism for All) จึึงเป็็นการท่่องเที่่�ยวรููปแบบใหม่่ที่่�
ควรได้้รัับการพััฒนาให้้มีีขึ้้�นในเมืืองท่่องเที่่�ยวต่่างๆ
	คณะทููตอารยสถาปััตย์์เพื่่�อผู้้�พิิการจำนวน
13 คน จากกลุ่่�มจัังหวััดในภาคเหนืือและภาคตะวัันตก
บนรถเข็็นวีีลแชร์์รุ่่�นต่่างๆ นำโดย นายวีีระศัักดิ์์� โควสุุรัตน์
ั ์
สมาชิิ ก วุุ ฒิิ ส ภา อดีี ตรัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวงการ
ท่่องเที่่�ยวและกีีฬา รองประธานกรรมาธิิการทรััพยากร
ธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มของวุุ ฒิิ ส ภา ร่่ ว มกัั บ คุุ ณ
กฤษนะ ละไลย พิิธีีกรรายการ “กฤษนะทััวร์์ยกล้้อ” ได้้
เยืือนถ้้ำหลวงขุุนน้้ำนางนอน เพื่่�อให้้อุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้้ำหลวง-ขุุนน้้ำนางนอน อำเภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
ได้้ทำการปรัับปรุุงให้้มีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกให้้ได้้ตาม
มาตรฐานสากล พร้้ อ มที่่� จ ะก้้ า วไปสู่่�การเป็็ น แหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยวระดัับโลก
โดยมีีการประสานกัับองค์์กรจิิตอาสา ใน
ท้้ อ งที่่� โ ดยนายกสโมสรโรตารีี แ ม่่ ส าย ก้้ อ งเกีี ย รติิ
ต๊๊ะพรมมา ได้้นำน้้องๆ สโมสรอิินเทอร์์แรคท์์ โรงเรีียน
แม่่สายประสิิทธิ์์ศ� าสตร์์ เข้้าช่่วยเหลืืออำนวยความสะดวก
คณะอารยสถาปััตย์ใ์ นครั้้�งนี้้� มีีทีมี เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ดููแลอุุทยาน
ผู้้�แทนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จิิตอาสาภาคเอกชน
และเครืือข่่ายประจำพื้้�นที่่�ถ้้ำหลวงร่่วมต้้อนรัับ
การปฏิิบััติิการกู้้�ภััย ช่่วยชีีวิิต 13 เยาวชนทีีม
ฟุุตบอลหมููป่่าอะคาเดมีี ในปีี 2561 ณ บริิเวณถ้้ำหลวง
นางนอน เป็็นข่่าวดัังไปทั่่�วโลก
โถงใหญ่่เป็็นจุุดเช็็กอิินสุุดท้า้ ย ในการลำเลีียง
เด็็กเยาวชนหมููป่่าออกจากถ้้ำได้้สำเร็็จทีีละคน ที่่�ทีีม
ดำน้้ำจากซีีลไทยและนัักดำน้้ำต่่างชาติิ ร่่วมมืือกัันสู้้�สุดขี
ุ ดี
เพื่่�อให้้ทุุกคนปลอดภััยออกมาจากถ้้ำ
เป็็นปฏิิบััติิการบรรลืือโลก ที่่�เคยตรึึงสายตา
ผู้้�ค นนัั บพัั น ล้้ า นให้้ ป ระทัั บ ใจ ให้้ ไ ด้้ รัั บรู้้�ถึึ งความ
กลมเกลีียวของทุุกฝ่่าย รวมถึึงพลัังศรััทธาในกัันและกััน
ของมวลมนุุษย์์ให้้คงอยู่่�ตลอดไป
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สนเทศโรตารี

ผชภ.ภาคภููมิิ จููมพรัักษ์์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

เปลี่่�ยนเยาวชนให้้โตขึ้้�น
ทั้้�งความคิิดและประสบการณ์์
กัับโครงการนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนโรตารีี

โครงการนัั ก เรีี ย นแลกเปลี่่� ย นหรืือ Rotary Youth
Exchange หรืือที่่�หลายๆ คนเรีียกสั้้�นๆ ว่่า RYE นั้้�น จากชื่่�อโครงการ
ก็็ พ อจะทราบถึึงวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ข องโครงการแล้้ ว นั้้� น ก็็ คืื อ การ
แลกเปลี่่�ยนนัักเรีียนไปเรีียนที่่�ต่่างประเทศ แต่่ยัังไม่่เพีียงเท่่านั้้�น
ยัังรวมถึึงการศึกึ ษาวััฒนธรรม การดำเนิินชีีวิติ รวมถึึงการร่่วมกิิจกรรม
ของโรตารีีในต่่างประเทศ เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่าง
ประเทศอีีกด้้วย
โรตารีี ภาค 3340 เป็็นอีีกหนึ่่�งภาคที่่�ทำโครงการนัักเรีียน
แลกเปลี่่�ยนมายาวนาน เริ่่�มตั้้�งแต่่การแยกภาคออกมาเมื่่�อ 30 กว่่า
ปีีก่่อนที่่�รวมกัับภาคเหนืือ โดยการเริ่่�มโครงการนั้้�น โครงการยัังส่่ง
นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนที่่�จะเดิินทางไปต่่างประเทศ หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า
outbound นั้้�นในจำนวนที่่�ไม่่มากเท่่าไร เพราะในสมััยนั้้�นการติิดต่่อ
สื่่�อสารกัันระหว่่างประเทศยัังเป็็นเรื่่�องที่่�ยาก และใช้้เวลามากในการ
ติิดต่่อแลกเปลี่่�ยนนัักเรีียนต่่อประเทศ พี่่�สาวของผู้้�เขีียนเอง ก็็เป็็น
นัักเรีียนแลกเปลี่่ย� นในช่่วงต้้นๆ ของโครงการนัักเรีียนแลกเปลี่่ย� นของ
ภาค3340 ในสมััยนั้้�น แต่่หลัังจากนั้้�น 10 ปีี โลกของเราก็็เข้้าสู่่�ยุุค
อิินเทอร์์เน็็ต นั้้�นเป็็นเหตุุผลหนึ่่ง� ที่่�ทำให้้โครงการมีีการขยายที่่�นั่่ง� ออก
ได้้ เ ป็็ น จำนวนมาก เพราะการสื่่� อ สารและความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีี ข อง
ประธานโครงการ และกรรมการสามารถขอที่่�นั่่�งจากต่่างประเทศได้้
มาก จนทำให้้ภาค 3340 เคยมีีนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนทั้้�ง inbound
(นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนที่่�มาจากต่่างประเทศ) และ outbound รวมกััน
แล้้วกว่่า 120 คน จนทำให้้ภาค 3340 เป็็นที่่�จัับตามองของโรตารีี
สากล รวมถึึงภาคอื่่�นๆ ก็็ขยายความสามารถในการทำโครงการ
นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนอยู่่�ตลอดเวลา จนทำให้้ประเทศไทยเป็็นประเทศ
ที่่�หลายๆ ประเทศสนใจอยากจะมาแลกเปลี่่�ยนด้้วย
	ปััจจุุบััน โครงการนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์โรคระบาด COVID-19 ทำให้้โครงการในปีี 2019-2020
นัักเรีียนแลกเปลี่่ย� นที่่�กำลัังอยู่่�ในโครงการส่่วนใหญ่่ ต้้องเดิินทางกลัับ
ประเทศก่่อนกำหนดในช่่วงต้้นปีี 2020 และทางโรตารีีสากลได้้ประชุุม
และหารืือในการหยุุดการแลกเปลี่่�ยนในปีี 2020-2022 เป็็นเวลา 2 ปีี
แต่่อย่่างไรก็็ดีี ในปีี 2022-2023 โรตารีีสากล ในหลายๆ ภาครวมถึึง
ในอเมริิกาเอง ได้้ทำการติิดต่่อเพื่่�อสอบถามถึึงความพร้้อมในการ
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แลกเปลี่่�ยนของภาคต่่างๆ ในหลายๆ ประเทศ รวมถึึงประเทศไทย
ด้้วย ทำให้้หลายๆภาคในประเทศ ได้้เริ่่ม� ทำการสอบคััดเลืือกเยาวชน
อายุุ 15-17 ปีี ซึ่่ง� กำลัังเรีียนอยู่่�ชั้้น� มััธยมปลาย ที่่�สนใจเข้้าร่่วมโครงการ
เพื่่อ� เดิินทางในเดืือน สิิงหาคม พ.ศ.2565 หรืือในปีิิ�โรตารีี 2022-2023
นั่่�นเอง
	ปีีนี้้� ภาค3340 ได้้รับสมั
ั คั รเยาวชนที่่�สนใจร่่วมโครงการเป็็น
จำนวน 9 คน ซึ่่�งเป็็นสััญญาณที่่�ดีีในการกลัับมาแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อเปิิด
โอกาสในการหาประสบการณ์์ สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับเยาวชน และ
ค้้นพบความต้้องการของตััวเอง ผ่่านการใช้้ชีีวิิตในต่่างประเทศเป็็น
เวลาเกืือบ 1 ปีี
จากประสบการณ์์การเป็็นนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนของผู้้�เขีียน
เอง มีี สิ่่� ง ที่่� น่่ า จดจำมากมายตลอดระยะเวลาการเป็็ น นัั ก เรีี ย น
แลกเปลี่่�ยน จนการกลัับมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโรตารีี และสโมสรที่่�
สนัับสนุุน รวมถึึงเป็็นกรรมการในโครงการนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนของ
ภาค 3340 จึึงทราบถึึงโอกาสที่่�ดีีของการเป็็นนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนไป
เรีียนและศึึกษาในต่่างประเทศ
ผู้้�อ่่านหลายคน พออ่่านมาถึึง ณ จุุดนี้้�อาจจะยัังมีีคำถาม
มากมาย ว่่ า ทำไมโครงการนัั ก เรีี ย นแลกเปลี่่� ย นของโรตารีีดีีกว่่า
โครงการอื่่�นๆ อย่่างไร? ทั้้�งการที่่�ต้้องรัับดููแลนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนจาก
ต่่างประเทศ ทั้้�งต้้องร่่วมกิิจกรรมต่่างๆของภาคอีีกมากมาย ใน
ทางกลัับกัันนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนของเราก็็ได้้แบบนั้้�นๆ คืือ การดููแล
ที่่�ดีีจากครอบครััวที่่�ได้้ผ่่านการรัับรองจากโครงการว่่า มีีความพร้้อม
ในการดููแลเยาวชน ตลอดจนสโมสรที่่�ดููแล และกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�
โรตารีีในต่่างประเทศจััดขึ้้�น เพราะเหตุุผลหลัักของโครงการ ไม่่ได้้
มุ่่�งเน้้ น แต่่ เรื่่� อ งการศึึ ก ษา แต่่ ร วมถึึงการใช้้ ชีี วิิ ตกัั บค รอบครัั ว ใน
ต่่างประเทศ ตลอดจนการนำวััฒนธรรมไทยไปเผยแพร่่ให้้ต่า่ งชาติิรู้้�จักั
ประเทศของตนเอง
แต่่ สิ่่� ง ที่่� ไ ด้้ น อกเหนืือจากช่่ ว งระยะเวลาเกืือบ 1 ปีี ที่่�
แลกเปลี่่�ยนนั้้�น คืือมิิตรภาพระหว่่างครอบครัั และเพื่่�อนๆ นัักเรีียน
แลกเปลี่่�ยนจากหลายๆ ประเทศ ที่่�ร่่วมโครงการในภาคเดีียวกััน
ตลอดจนเพื่่อ� นๆ ในโรงเรีียน มิิตรภาพเหล่่านี้้�จะยัังคงอยู่่�ตลอดไป หาก
เยาวชนที่่�แลกเปลี่่�ยนนั้้�นเห็็นถึึงความสำคััญของมิิตรภาพ

Article : บทความ

อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีีพะเยา

“หาทางรู้้�จัักและเข้้าใจมููลนิิธิิโรตารีี
ให้้มากขึ้้�น ท่่านจะเข้้าใจว่่า
เงิินบริิจาคของท่่านเกิิดประโยชน์์ต่่อ
มวลมนุุษยชาติิมากมายเพีียงใด”

เดืือนแห่่งมููลนิิธิิโรตารีีของโรตารีีสากล
	มููลนิิธิโิ รตารีีมีอี ายุุน้อ้ ยกว่่าโรตารีีสากล 12 ปีี ปััจจุุบันั สมาชิิก
ของสโมสรโรตารีีในประเทศไทยนิิยมนัับรุ่่�น เช่่น ปีีนี้้�เรีียกว่่ารุ่่�น 117
เพราะโรตารีีสากลมีีอายุุ 117 ปีี จำง่่ายๆ ได้้ว่า่ ลบด้้วย 12 จะเป็็นอายุุ
ของมููลนิิธิิโรตารีีของโรตารีีสากล คืืออายุุ 105 ปีี
	มููลนิิธิิโรตารีีถืือว่่าเป็็นกระดููกสัันหลัังของโรตารีีสากล ด้้วย
อุุดมการณ์์หลัักของโรตารีี คืือ บริิการเหนืือตน เป็็นองค์์กรบำเพ็็ญ
ประโยชน์์ ที่่� บ ำเพ็็ ญ ประโยชน์์ ไ ด้้ ห ลากหลายวิิ ธีี โรแทเรีี ย นที่่� ม า
รวมตััวกััน เนื้้�อแท้้เป็็นกลุ่่�มคนที่่�มีีจิิตที่่�พร้้อมให้้ ให้้ตามความเชื่่�อ
ความนิิยม ความศรััทธา ตามอััธยาศััย ให้้ตามเพื่่�อนบ้้าง ให้้นำเพื่่�อน
บ้้าง แต่่ละคนมีีจริิตของการให้้ต่า่ งกััน บางคนให้้เงีียบๆ บางคนให้้ดังั ๆ
บางคนให้้ตามกลุ่่�มสัังคมเล็็กๆ ของตนเอง หากไปวิิเคราะห์์ให้้ดีีก็็เป็็น
เรื่่�องน่่าศึึกษาทีีเดีียว
โรแทเรีียนท่่านหนึ่่�งไปพบผู้้�พิิการมีีเพีียงครึ่่�งตััว ได้้พยายาม
หาทางช่่วยนำเข้้ารัับบริิการในโครงการมอบรถเข็็น ทำสำเร็็จไปหนึ่่�ง
คนด้้วยความปลื้้�มปิิติิซึ่่�งเป็็นที่่�ทราบว่่า ความปิิติิเกิิดขึ้้�นทัันทีีหลััง
ทำความดีีได้้สำเร็็จ ต่่อมาไปพบผู้้�ป่่วยไฟไหม้้ทั้้�งตััว ลำตััวเต็็มไปด้้วย
พัังผืืด โยงยึึดร่่างกายให้้บิิดเบี้้�ยวผิิดไปจากปกติิ ด้้วยจิิตบริิการจึึงได้้
โทรศััพท์์บ้้าง line บ้้าง ไปหาโรแทเรีียนท่่านอื่่�นๆ ในเวลาเดีียวกัันก็็
หาข้้อมููลคนไข้้มากขึ้้�น ได้้เข้้าใจชีีวิิตมนุุษย์์มากขึ้้�น กระตุ้้�นต่่อมทำ
ความดีีมากขึ้้�น และได้้ให้้ความช่่วยเหลืือตามจิิตศรััทธา ตามกำลัังที่่�มีี
ตามสถานการณ์์ มีีความสำเร็็จเกิิดปิิติิได้้เช่่นเดีียวกััน
ในเส้้ น ทางที่่� เ ดิิ น ไป สร้้ า งความเข้้ า ใจ เห็็ น ใจในความ
เดืือดร้้อนของผู้้�อื่่�น มีีโอกาสได้้เป็็นนายกก่่อตั้้�ง อดีีตนายก ผู้้�ช่่วย
ผู้้�ว่่าการภาค ฯลฯ ตามวิิถีีทางแห่่งโรตารีี ได้้เรีียนรู้้�หลากหลายวิิธีีใน
การทำความดีี ด้้วยตนเอง ชวนเพื่่�อนร่่วมด้้วย ชวนสมาชิิกโรแทเรีียน
ร่่วมด้้วย ทำโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ตามอััธยาศััยมาเป็็นเวลา
พอสมควร ต่่อมาได้้เข้้าใจวิิถีแี ห่่งโรตารีีมากขึ้้น� และได้้เรีียนรู้้�วิธีิ บี ำเพ็็ญ
ประโยชน์์โดยการบริิจาคให้้มููลนิิธิิในระบบ SHARE ได้้รู้้�จััก EREY,
PHF, MPHF, PHS, Major donor, และมากกว่่านั้้�น ได้้ทราบว่่า การ

บริิจาคเงิินประจำปีีจะนำมาซึ่่ง� DDF และสามารถใช้้ DDF ของสโมสร
ทั้้�งของตน ของเพื่่�อน ของมิิตรแดนไกลที่่�ไม่่เคยเห็็นหน้้า กลายเป็็น
โครงการบริิจาคห้้อง ICU ให้้ โรงพยาบาลขาณุุวรลัักษบุุรีี และทำพิิธีี
มอบไปในเดืือนกัันยายน 2564
เส้้นทางที่่�เดิินมา ความพยายามที่่�ต้้องทุ่่�มเท ความอดทนที่่�
ต้้องมีี อุุปสรรคที่่�ต้้องฟัันฝ่่า ถามได้้จาก ผชภ.สิิริิมนต์์ สุุขวััฒน์์ นายก
ก่่อตั้้�งของสโมสรโรตารีีขาณุุวรลัักษบุุรีี เจ้้าตััวคงเล่่าได้้หลายตอน
หลาย version หลายมุุมมอง คงเกี่่�ยวพัันกัับหลายสิ่่�ง ชีีวิิตส่่วนตััว
ครอบครััว สถานศึึกษา การประกอบธุุรกิิจ ฯลฯ ยืืดยาว และมิิได้้มีี
เพีียงตััวอย่่างนี้้� ใครๆ ก็็เป็็นตััวอย่่างของการทำความดีีได้้
โรตารีีสากลมีีวิิธีียกย่่องผู้้�ทำความดีีหลากหลาย ในการ
บริิจาคให้้แก่่มููลนิิธิิโรตารีีสามารถทำได้้ตามจริิตแห่่งตน เช่่น อยากให้้
เงิินบริิจาคนั้้�นตั้้ง� อยู่่�ยืืดยาวเพื่่อ� นำผลประโยชน์์ไปใช้้ ก็็สามารถบริิจาค
ให้้กองทุุนถาวร (Permanent Fund) บริิจาคเพื่่�อช่่วยแบบเฉพาะ
เจาะจง เช่่น ช่่วยโครงการโปลิิโอ ก็็ทำได้้ หรืือบริิจาคเมื่่�อมีี เมื่่�อเหลืือ
เมื่่อ� เกิิดแรงกระตุ้้�น ก็็สามารถบริิจาคกองทุุนประจำปีี (Annual Fund)
ได้้ มููลนิิธิคืืิ นกลัับมาในรููปของ DDF เพื่่อ� เป็็นทุุนในการขอโครงการอื่่น�
ต่่อไปได้้อีีก ผู้้�บริิจาคก็็ได้้รัับการยกย่่องตามลำดัับขั้้�นต่่อไป
การทำโครงการบำเพ็็ ญ ประโยชน์์ สามารถทำได้้ ทั้้� ง
แบบรวมๆ ชวนกัันไปทำตามจิิตศรััทธาหรืือทำให้้เป็็นแผนงาน เป็็น
ระบบโดยใช้้ประโยชน์์จาก DDF ได้้แก่่ ทำ district grant โครงการ
เล็็กๆ รอบๆ ชุุมชน กติิกาไม่่มาก หรืือจะทำโครงการใหญ่่ขึ้้�น ใช้้เงิิน
เป็็นล้้าน หรืือหลายๆ ล้้านโดยขอสนัับสนุุนการทำ global grant
ก็็ทำได้้ เพีียงรู้้�จััก เข้้าใจ และเข้้าถึึงเรื่่�องราวของมููลนิิธิิโรตารีีของ
โรตารีีสากลซึ่่�งมิิได้้ปิิดกั้้�นโรแทเรีียนท่่านใดเลย
เดืือนพฤศจิิกายนเป็็นเดืือนแห่่งมููลนิิธิโิ รตารีีหาทางรู้้�จักั และ
เข้้าใจมููลนิิธิิโรตารีีให้้มากขึ้้�น ท่่านจะเข้้าใจว่่าเงิินบริิจาคของท่่านเกิิด
ประโยชน์์ต่่อมวลมนุุษยชาติิมากมายเพีียงใด ศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก
Rotary Thailand และเอกสารอื่่�นอีีกมาก

by Miles Howard
photography by Al Argueta

ชีี วิิ ต ไ ร้ ้ ขี
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จากภููมิิหลััง ฮิิวสตััน สู่่�อนาคตโรตารีี
ที่่�การประชุุมใหญ่่ 2022

ขีี ด จำ ำ กัั ด

การสำำรวจประชากร
โดย สำำนัักงาน
สำำมะโนประชากร
ของสหรััฐอเมริิกา
ปีี 2019
(พ.ศ.2562)
พบว่่า เกืือบร้้อยละ
30 ของชาวฮิิวสตััน
เกิิดนอก
สหรััฐอเมริิกา

หน้้าแรก: แสงไฟสว่่างไสว
ในเมืือง (Downtown)
ด้้านบน: แซทเทอร์์น วีี (Saturn
V) กระสวยอวกาศที่่�ส่่งมนุุษย์์ไป
ยัังดวงจัันทร์์ แสดงที่่�ศููนย์์อวกาศ
ฮิิวสตััน ด้้านขวา: บริิเวณ
สระว่่ายน้้ำบนชั้้�นดาดฟ้้าที่่�
โรงแรมแมริิออท มาร์์ควิิส
ฮิิวสตััน ที่่�มีีน้้ำไหลเอื่่�อยคดเคี้้�ยว
รอบดาดฟ้้าเป็็นรููปเมืืองเท็็กซััส
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	ผมหรี่่�ตามองดููสิ่่�งเคลื่่�อนไหวภายใน ขณะอยู่่�ในห้้องกระจกที่่�สว่่างไสว
ด้้วยไฟแอลอีีดีี (LED) สีีแดงและน้้ำเงิิน มัันเป็็นบ่่ายวัันศุุกร์์ที่่�แดดจััดมากในย่่าน
รถไฟใต้้ดินิ ของฮิิวสตััน ผมจึึงหลบเข้้าไปในอาคารใหญ่่กับั กลุ่่�มเพื่่อ� นนัักท่่องเที่่�ยว
อื่่�นๆ ที่่�ศููนย์์อวกาศฮิิวสตััน ซึ่่�งเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์ศููนย์์บัังคัับอวกาศจอห์์นสัันของ
องค์์การนาซา นี่่�คืือสถานที่่�ที่่�ใช้้ฝึึกอบรมนัักบิินอวกาศโครงการอพอลโลเพื่่�อ
เดิินทางสู่่�อวกาศด้้วยยานจำลอง G-force เป็็นยานที่่�รู้้�จักั กัันในชื่่อ� ว่่า “ยานหมุุน
เหวี่่�ยง” (Centrifuge) ซึ่่�งนัักบิินอวกาศไมเคิิล คอลลิินส์์ ของยานอพอลโล 11
เรีียกมัันว่่า “สุุดโหด” ปััจจุุบัันนี้้�คุุณสามารถเดิินเข้้าไปถึึงในหอควบคุุมภารกิิจ
อพอลโล ซึ่่�งเป็็นห้้องที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ของนาซานั่่�งจ้้องดููจอจานใหญ่่ขณะที่่� นีีล อาร์์ม
สตรอง ย่่างเท้้าก้้าวแรกเหยีียบบนดวงจัันทร์์ ผมสนใจกล่่องเรืืองแสงที่่�เป็็นกล่่อง
เพาะปลููกผััก สัักวัันหนึ่่�งมัันจะถููกนำไปใช้้ที่่�นิิคมดาวอัังคาร ผมเห็็นมัันกำลััง
แตกใบอ่่อนอยู่่�ข้้างใน เป็็นพวกผัักกาดหอมหรืืออาจจะเป็็นผัักอะรููกููลาชนิิดหนึ่่ง�
คุุณห้้ามเปิิดกล่่องเพาะปลููกนี้้�หรืือหยิิบเอาไปเป็็นตััวอย่่าง แต่่กลุ่่�มอาสา
ผจญภััยที่่�ถููกคััดเลืือก อาจจะมีีโอกาสได้้สััมผััสประสบการณ์์นี้้�ในฤดููใบไม้้ร่่วงปีี
2022 (พ.ศ.2565) เมื่่�อนาซาดััดแปลงโรงเก็็บเครื่่�องบิินของศููนย์์อวกาศให้้เป็็น
ดาวอัังคารจำลอง ลููกเรืืออาสาจะต้้องอยู่่�ในกระสวยขนาดพื้้�นที่่� 1,700 ตารางฟุุต
เป็็นเวลาหนึ่่�งปีี เพื่่�อให้้ทางนาซาสามารถทดสอบความเครีียดทางร่่างกายและ
จิิตใจ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมที่่�จะเดิินทางในอวกาศ เช่่น การอยู่่�ในพื้้�นที่่�แคบๆ
การได้้รัับข่่าวสารจากโลกล่่าช้้า และการรัับประทานอาหารแห้้งแช่่แข็็งจำนวน
มาก มัันเป็็นหนึ่่�งในการทดลองของการเดิินทางไปในอวกาศที่่�ปฏิิบััติิกัันที่่�ศููนย์์
แห่่งนี้้�เหมืือนพิิมพ์์เขีียว โครงการอนาคตของมนุุษย์์กำลัังถููกร่่างขึ้้�นที่่�นี่่� ภายใต้้
การดููแลของเมืืองฮิิวสตััน

แล้้วส่่วนด้้านอื่่น� ล่่ะ? ฮิิวสตัันเป็็นเมืืองใหญ่่อันั ดัับสี่่ใ� นอเมริิกา
มีีผู้�้อยู่่�อาศััย 7 ล้้านคนในเมืือง และแม้้ว่่าฮิิวสตัันจะมีีสััญลัักษณ์์
มากมายที่่�รู้้�จัักบอกความเป็็นเท็็กซััส อย่่างกระสวยอวกาศ อาหาร
เนื้้�ออกวััว – แต่่ในฐานะที่่�ผมเป็็นชาวบอสตััน ผมต้้องใช้้เวลาแม้้ว่่าจะ
นานก่่อนที่่�จะมาเยี่่�ยมที่่�นี่่� เริ่่�มเก็็บข้้อมููลของเมืืองนี้้�นอกเหนืือจาก
ทุุกเรื่่�องที่่�ผมเคยรู้้�จริิง ภาพถ่่ายกุ้้�งก้้ามกรามที่่�ชาวประมงอเมริิกััน
เชื้้อ� สายเวีียดนามเลี้้ย� งอยู่่�นอกชายฝั่่ง� กััลฟ์์โคสต์์ และบริิการอาหารปรุุง
แบบเวีียดนาม (Viet-Cajun) ทาด้้วยเนยกระเทีียม วิิดีีโอของแอนโทนีี
บููร์์เดน (Anthony Bourdain) ที่่�สวนสาธารณะในเมืือง กำลัังพููดคุุย
กัับเด็็กหนุ่่�มๆ เกี่่�ยวกัับรถสแลบที่่�มีีล้้อแม็็คงอคล้้ายข้้อศอก (elbowwheeled slab car) แต่่งเป็็นสีีลููกกวาด ซึ่่�งเป็็นนวััตกรรมใหม่่ของ
วงการฮิิปฮอปในฮิิวสตััน
	ตั้้�งแต่่ปีี 1982 (พ.ศ.2525) การสำรวจพื้้�นที่่�เมืืองฮิิวสตััน
ประจำปีี ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย ไรซ์์ ร่่ ว มกัั บ องค์์ ก รคิิ น เดอร์์ (Rice
University’s annual Kinder Houston Area Survey) ได้้มีีการ
ศึึกษาวิิวัฒ
ั นาการของฮิิวสตัันว่่า เป็็นหนึ่่ง� ในเมืืองที่่�มีคี วามหลากหลาย
ทางเชื้้� อ ชาติิ แ ละชาติิ พัั น ธุ์์�มากที่่� สุุ ด ในอเมริิ ก า โดยมีี ช าวผิิ ว ดำ
ฮิิสแปนิิก และเอเชีียรวมกัันมีีมากกว่่าครึ่่ง� ของเมืือง การสำรวจสำมะโน
ประชากรของสหรััฐในปีี 2019 (พ.ศ.2562) พบว่่าเกืือบ 30 เปอร์์เซ็็นต์์
ของชาวฮิิวสตัันเกิิดนอกสหรััฐอเมริิกา สิ่่�งนี้้�ไม่่เพีียงทำให้้ฮิิวสตัันเป็็น
เมืืองที่่�มีพี ลเมืืองส่่วนใหญ่่เป็็นชนกลุ่่�มน้้อยเท่่านั้้�น แต่่ยังั สะท้้อนถึึงการ
เปลี่่�ยนแปลงทางประชากรในวงกว้้างในเมืืองต่่างๆ ทั่่�วโลกเนื่่�องจาก
โลกาภิิวััตน์์และปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�กระตุ้้�นการอพยพ ไม่่น่่าแปลกใจเลยที่่�
การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลปีี 2022 จะจััดขึ้้�นที่่�นี่่� ฮิิวสตัันไม่่ได้้เป็็น
เพีียงศููนย์์กลางของนวััตกรรมทางเทคโนโลยีีเท่่านั้้�น แต่่เป็็นหน้้าต่่างสู่่�
โลกที่่�อยู่่�เหนืือปััจจุุบัันของเราด้้วย
แต่่วันั นี้้�ฮิวิ สตัันมีีรููปลัักษณ์์เป็็นอย่่างไรเหรอ? และในการเกิิด
เป็็นเมืืองโดยคนที่่�มาจากหลายเชื้้อ� ชาติินี้้� มีีอะไรรอเราอยู่่�? นั่่�นคืือสิ่่ง� ที่่�
ผมมาที่่�นี่่�เพื่่�อจะได้้สััมผััส
เมี่่�อศููนย์์อวกาศสื่่�อภาพถึึงอนาคตในจัักรวาล ดัังนั้้�น จุุดแวะ
ที่่�สองของการเดิินทางของผมซึ่่�งเป็็นมื้้�อเที่่�ยงก่่อนที่่�ผมจะสามารถ
เช็็คอิินที่่�โรงแรมได้้ จึึงขอไปเที่่�ยวชมโลกบนดิินก่่อนที่่�จะไปอนาคต
จุุดแวะนั้้�นคืือร้้านอาหารบาร์์บีีคิิวที่่�ชื่่�อว่่า Blood Bros. BBQ อยู่่�ใน
ห้้างสรรพสิินค้้าในถนนเบลแลร์์ ห่่างจากดาวน์์ทาวน์์ไปทางตะวัันตก
เฉีียงใต้้เพีียงไม่่กี่่�ไมล์์ อาหารเป็็นบาร์์บีีคิิวแบบเท็็กซััส แต่่ไม่่ใช่่ในแบบ
ที่่�คุุณคิิดครัับ มีีเจ้้าของร้้านร่่วมกัันชื่่�อโรบิิน และ เทอรีี หว่่อง (Robin
and Terry Wong) และ คีีย์์ ฮวง (Quy Hoang) ซึ่่�งเติิบโตในละแวก
เดีียวกััน ใกล้้กัับไชน่่าทาวน์์ของฮิิวสตััน และด้้วยความเป็็นพี่่�น้้อง
ร่่วมสาบาน พวกเขาจึึงได้้ตั้้�งห้้องแล็็บที่่�เท็็กซััสขึ้้�นที่่�ซึ่่�งได้้พััฒนาเป็็น
บาร์์บีีคิิวเท็็กซััส บนผนัังห้้องสีีส้้มของร้้าน ประดัับประดาด้้วยเสื้้�อ
นัักกีีฬาเบสบอลทีีมแอสทรอส มีีถัังเบีียร์์แช่่เย็็นชิิเนอร์์บ็็อค (Shiner
Bock) ตั้้�งอยู่่�ข้้างเคาน์์เตอร์์ และรายการเนื้้�ออกวััวอยู่่�บนสุุดของเมนูู
แต่่สิ่่ง� ที่่�โผล่่ออกมาจากห้้องครััวบนถาดเหล็็กเป็็นอะไรที่่�พลิิกวงการเลย
ทีีเดีียว มัันคืือเส้้นหมี่่แ� ละหมููสามชั้้น� ย่่าง (Thitnuong) หมัักกัับน้้ำซอส
รสหวานอมเปรี้้�ยวที่่�ซึึมเข้้าไปในเนื้้�อ ข้้าวผััดเนื้้�อกระทะ กัับสลััด
แตงกวาพร้้อมไวน์์หมัักข้้าวและงา
เหมืือนกัับหลุุมดำที่่�ดููดกลืืนดาวนิิวตรอนอย่่างรวดเร็็ว ทุุก
อย่่างหมดไปในพริิบตาไม่่กี่่�นาทีี

“โดยทั่่�วไป
จะมีีแผงลอย
อาหารเม็็กซิิกันั
(TAQUERIA)
เปิิดใหม่่ ทุุกๆ สามวััน
และรสชาติิส่ว่ นใหญ่่
สุุดยอด”

บนซ้้ายและกลาง : ที่่�ภ้้ตตาคารโซชิิ (Xochi
Restaurant) ซึ่่�งได้้รัับแรงบัันดาลใจจาก
รััฐวาฮากาของเม็็กซิิโก เชฟฮิิวโก ออร์์เตกา
(Hugo Ortega) นำเสนออาหารมาซาส
แบบโฮมเมด (homemade masas)
ที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งแป้้งทอด (molotes
de Xoxocotlan) ที่่�น่่ากิินมาก ยััดไส้้ด้้วย
มัันฝรั่่�ง, ไส้้กรอก (chorizo Istmeño
chile de onza) และส่่วนผสมอื่่�น ๆ
–โรยหน้้าด้้วยตั๊๊�กแตนตััวเล็็กๆ
ขวาสุุด: เมื่่�อเข้้าไปในวััดแต้้จิ๋๋�ว (Teo Chew
Temple) ผู้้�ไปเที่่�ยวจะได้้รัับการต้้อนรัับ
เป็็นของแจกรููปปั้้�นเจ้้าแม่่กวนอิิม
(Quan Am) เทพธิิดาแห่่งความเมตตา
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ชมดููเพื่่�อนบ้้าน

ขอกล่่าวอีีกครั้้�งว่่า ฮิิวสตัันมีีพื้้�นที่่�ใหญ่่ขนาด 637 ตารางไมล์์ - และมีี
ประชากรเพิ่่�มขึ้้�น 10 เปอร์์เซ็็นต์์ในช่่วงสิิบปีีที่่�ผ่่านมา เมื่่�อคุุณขัับรถบนทางด่่วนที่่�วิ่่�ง
วนคดเคี้้�ยวไปมาในเมืือง อาจทำให้้บางครั้้�งมองเห็็นตึึกสููงในดาวน์์ทาวน์์เหมืือนอยู่่�
ห่่างออกไปหลายร้้อยไมล์์ สำหรัับผู้้�อาศััยที่่�ย้้ายมาอยู่่�ใหม่่ ขนาดของตััวเมืืองฮิิวสตััน
ย่่อมหมายถึึงมีีบ้้านพัักอาศััยมากขึ้้�นและมีีพื้้�นที่่�สำหรัับการสร้้างธุุรกิิจมากขึ้้�นด้้วย ซึ่่�ง
ทำให้้ฮิิวสตัันมีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันมากกว่่าเมืืองอื่่�นๆ เช่่น นิิวยอร์์กหรืือ
ลอสแองเจลิิส แต่่สำหรัับนัักท่่องเที่่�ยวแล้้ว ขนาดของฮิิวสตัันหมายความว่่าคุุณไม่่
สามารถสำรวจได้้ทั้้�งหมดในช่่วงแค่่สุุดสััปดาห์์เดีียว ดัังนั้้�นคุุณควรเลืือกย่่านใกล้้ๆ
ฮิิวสตัันสองสามแห่่งและเที่่�ยวเจาะลึึกเข้้าไป
	วิิ ธีี ที่่� ไ ด้้ ผ ลและจะทำให้้ คุุ ณ ได้้ รู้้�จัั ก ทั่่� ว เมืืองฮิิ ว สตัั น คืือเน้้ น เดิิ น ทาง
ปฐมฤกษ์์ของคุุณในชุุมชนที่่�อยู่่�ภายในเส้้นรอบวง (Loop) ซึ่่�งหมายถึึงชุุมชนใจ
กลางเมืืองที่่�ล้้อมด้้วยเส้้นทางด่่วนระหว่่างรััฐ 610 ที่่�วิ่่�งรอบเมืืองชั้้�นใน ผมจึึงเลืือก
ดาวน์์ทาวน์์เป็็นฐานเริ่่�มต้้นโดยได้้รัับความช่่วยเหลืือจากเจฟฟ์์ บอลค์์ (Jeff Balke)
นัักพััฒนาเว็็บไซต์์และนัักเขีียนอิิสระในฮิิวสตััน ที่่�เขีียนเรื่่�องเกี่่�ยวกัับอาหารและชีีวิิต
ยามค่่ำคืืนในนิิตยสาร ฮิิวส์์ตัันเนีีย (Houstonia) ผมได้้รวบรวมรายการสิ่่�งที่่�ขึ้้�นชื่่�อ
ซึ่่�งจะพาผมไปในย่่านต่่างๆ ภายในเส้้นรอบวง (Loop) “เรื่่�องกิินดีีที่่�สุุดที่่�ควรทำใน
ฮิิวสตััน” บอลค์์บอกผมระหว่่างคุุยทางโทรศััพท์์ “โดยขั้้�นต้้น ไปตลาดใหม่่ทาเคอเรีีย
(Taqueria ตลาดร้้านอาหารฟาสฟู้้�ดส์์) ซึ่่�งเปิิดทุุกวัันที่่�สาม และเกืือบทุุกอย่่าง
สุุดยอด ผมรู้้�สึึกเหมืือนว่่าสััปดาห์์หน้้าผมจะได้้เห็็นทั้้�งหมดรวมในที่่�เดีียว”
เรื่่�องของเมืืองฮิิวส์์ตัันที่่�เป็็นอย่่างทุุกวัันนี้้� ไม่่ใช่่เริ่่�มมาจากการมีีตึึกระฟ้้า
ที่่�มีีบริิษััทยัักษ์์ใหญ่่ 500 บริิษััทอยู่่� (Fortune 500) เช่่น บริิษััทเชฟรอนและ
คิินเดอร์์ มอร์์แกน แต่่เป็็นเพราะมีีศููนย์์การประชุุมจอร์์จ อาร์์. บราวน์์ (George R.
Brown Convention) ซึ่่�งเป็็นอาคารกระจกใหญ่่มาก มีีปล่่องควัันสีีแดงสดใสประดัับ
เรีียงกัันอยู่่�ข้้างบนของตััวตึึก ดููคล้้ายกัับการนำชิ้้�นส่่วนเลโก้้มาต่่อกัันเท่่าตััวก๊๊อดซิิลล่่า
(Godzilla) และยัังเป็็นที่่�จััดประชุุมของการประชุุมใหญ่่โรตารีีปีี 2022 อีีกด้้วย
เมื่่�อไม่่นานมานี้้� พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวอยู่่�ในสภาพเสื่่�อมโทรมมาก ในช่่วงต้้น
ศตวรรษที่่� 20 ซึ่่�งเป็็นยุุคน้้ำมัันเฟื่่�องฟููทำให้้เกิิดการพาณิิชย์์และชีีวิิตคนเมืือง และ
เมื่่�อมีีทางหลวงก็็ทำให้้ชานเมืืองใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�น จึึงเกิิดการอพยพออกจากเมืือง แม้้
เมื่่�อมีีการคว่่ำบาตรน้้ำมัันในปีี 1973 (พ.ศ.2516) ทำให้้ราคาน้้ำมัันดิิบพุ่่�งสููงขึ้้�นและ

มีีผลให้้ฮิิวสตัันมีีรายได้้จากน้้ำมัันไหลมาเทมา แต่่เงิินรายได้้จำนวนมากกลัับอยู่่�
นอกเมืือง ในทศวรรษต่่อมาราคาน้้ำมัันดิ่่�งลงอีีก และผลจากภาวะน้้ำมัันถดถอย
นี้้�เองทำให้้กลุ่่�มผู้้�บริิหารเมืือง มีีการพิิจารณาใหม่่ลงมติิเป็็นเอกฉัันท์์ที่่�จะพััฒนา
เมืืองให้้เป็็นมากกว่่าแค่่ศููนย์์กลางธุุรกิิจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต้้องให้้มีีพื้้�นที่่�มากขึ้้�น
ให้้ชาวฮิิวสตัันมีีที่่�ทำกิิจกรรมและพัักผ่่อนได้้
	ศููนย์์การประชุุมเป็็นหนึ่่�งในสถานที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจแห่่งแรกๆ ที่่�เกิิด
ขึ้้�นในช่่วงภาวะเศรษฐกิิจน้้ำมัันถดถอยเมื่่�อปีี 1987 (พ.ศ.2530) ตามมาด้้วยสวน
สาธารณะมิินิิทเมด (Minute Maid Park) ซึ่่�งเป็็นสนามกีีฬาที่่�มีีหลัังคาพัับเก็็บ
ได้้แห่่งแรกของฮิิวสตัันและเป็็นบ้้านเกิิดของทีีมเบสบอลแอสทรอส รวมถึึงร้้าน
อาหาร ไนท์์คลัับ และอพาร์์ตเมนต์์ใหม่่ๆ เพราะฮิิวสตัันไม่่มีีกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การแบ่่งโซน ดัังนั้้�น บ้้านอยู่่�อาศััยและที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจอาจจะอยู่่�รวมกัันได้้ใน
ที่่�เดีียวกััน
คุุณจะพบเห็็นรููปแบบของการอยู่่�รวมกัันนี้้�ได้้ เมื่่�อเดิินชมไปรอบเมืือง
ซึ่่�งก็็เป็็นเรื่่�องแรกที่่�ผมทำ หลัังจากวางกระเป๋๋าสััมภาระที่่�โรงแรมแลงคาสเตอร์์
(The Lancaster Hotel) โรงแรมนี้้�เป็็นโรงแรมบููติิกดำเนิินกิิจการมาตั้้�งแต่่ยุุค
เฟื่่�องฟููทศวรรษที่่� 20 และยัังมีีความรุ่่�งเรืืองบางอย่่างหลงเหลืือให้้เห็็น (ลองนึึกถึึง
หิินอ่่อนสีีขาว ลููกบิิดประตููทอง และการต้้อนรัับด้้วยแชมเปญ) โรงแรมอยู่่�ห่่าง
จากโถงแสดงคอนเสิิร์์ตของเขตโรงละครเพีียงไม่่กี่่�ก้้าว มีีลานบาร์์และร้้านอาหาร
มากมาย และดีียิ่่�งกว่่านั้้�นคืือ มีีสวนสาธารณะดิิสคอว์์เวอรีีกรีีน (Discovery
Green) ซึ่่�งผมมาเจอเองตอนใกล้้พลบค่่ำแล้้ว สวนนี้้�สร้้างขึ้้�นโดยสภาเมืืองกัับ
องค์์กรพัันธมิิตรที่่�ไม่่แสวงผลกำไรเมื่่�อปีี 2008 (พ.ศ.2551) มีีมููลค่่า 125 ล้้าน
ดอลลาร์์ ตั้้�งอยู่่�ด้้านนอกประตููของศููนย์์การประชุุมทีีเดีียว และจะทำให้้มองเห็็น
ภาพของมวลสมาชิิกโรแทเรีียนและโรทาแรคเทอร์์ ที่่�จะหลั่่�งไหลเข้้าไปในสวนใน
วัันที่่� 4 มิิถุุนายน เพื่่�อร่่วมงานเลี้้�ยงต้้อนรัับในคืืนของวัันเปิิดการประชุุม ที่่�จััดโดย
คณะกรรมการเจ้้าภาพ สิ่่�งน่่านำเสนอที่่�นี่่�ได้้แก่่ สระน้้ำแก้้ว ผมเดิินเลีียบสระ
ลััดเลาะมาถึึงสวนริิมน้้ำซึ่่�งเป็็นสวนปิิกนิิกเขีียวชอุ่่�ม เห็็นคนหนุ่่�มสาวกำลัังฝึึก
โยคะ น้้ำพุุพุ่่�งกระเซ็็น รููปปั้้�นประติิมากรรม และแม้้แต่่ร้้านอาหารดีีๆ ที่่�เรีียกว่่า
เดอะโกรฟ (The Grove) ปลููกสมุุนไพรในสวนบนดาดฟ้้า
เมื่่�อพููดถึึงการฟื้้�นฟููตััวเมืืองเพื่่�อให้้เป็็นสถานที่่�ผู้้�คนมาชุุมนุุมกััน
ยกชููแก้้ว หรืือถ่่ายรููปเซลฟี่่� หรืือแม้้แต่่ให้้ผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�นอกพื้้�นที่่� Loop ได้้มาเดิิน

เที่่�ยวรอบๆ มัันก็็ชวนให้้น่่าปลื้้�มแล้้ว ลองถามรอนดา เคนเนดี้้� (Rhonda Kennedy) ประธานคณะกรรมการเจ้้าภาพจััดงานที่่�อาศััยอยู่่�ในเมืืองฮิิวสตัันมาทั้้�ง
ชีีวิิต และในฐานะที่่�อยู่่�ในเขตสวีีนีี (Sweeny) ห่่างไปหนึ่่�งชั่่�วโมงทางตะวัันตก
เฉีียงใต้้ของตััวเมืือง เคนเนดี้้�มัักเดิินทางมาที่่�นี่่�เป็็นประจำกัับครอบครััวและกัับ
ชมรมมอเตอร์์ไซค์์ของเธอ “เราจะพัักในโรงแรมบููติิก และฉัันก็็จะพาพรรคพวก
ไปร้้านอาหารในย่่านโรงละคร” เคนเนดี้้�กล่่าว “และอย่่าลืืม เรากำลัังพููดถึึง
นัักขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ค่่ะ”
หลัังจากดื่่�มเบีียร์์แดงคููการ์์พอว์์ (Cougar Paw red ale) ที่่�ลานหลััง
โรงเบีียร์์ The 8th Wonder Brewery ที่่�ซึ่่�งผมเห็็นรููปปั้้�นเสาหิินสููงตระหง่่าน
สี่่�ต้้นเป็็นรููปสมาชิิกวงเดอะบีีเทิิลส์์ (the Beatles) ปั้้�นโดยประติิมากรชื่่�อ เดวิิด
เอดิิคส์์ (David Adickes) ผมเดิินทอดน่่องช้้าๆ ไปสองสามช่่วงตึึกทางตะวัันตก
เฉีียงเหนืือ ถึึงร้้านโซชิิ (Xochi) ที่่�เชฟฮิิวโก ออร์์เตกา (Hugo Ortega) ผู้้�ซึ่่�ง
เดิินทางมาจากเม็็กซิิโกในปีี 1984 (พ.ศ.2527) โดยไม่่รู้้�จัักใครและไม่่มีีงาน
ได้้เสนอเมนููอาหารจานเด็็ดของอาหารโอซากัันที่่�คััดสรรอย่่างดีี คาดว่่าน่่าจะใช้้
เวลาปรุุงเนื้้�อ 48 ชั่่�วโมง (ยัังไง ผมก็็อยู่่�ในเท็็กซััสอยู่่�แล้้ว) ผมจึึงสั่่�งเห็็ดป่่ากัับ
ผัักบวบและเกี๊๊�ยวมาซ่่าในซอสพริิก แต่่ไฮไลท์์ในคืืนแรกของผมที่่�ฮิิวสตัันคืือ
โดดขึ้้�นรถไฟฟ้้ารางเบาที่่�วิ่่�งผ่่านตััวเมืืองไปที่่�สวนแฮร์์มัันน์์ (Hermann Park) ซึ่่�ง
เป็็นสวนพัักผ่่อนร่่มรื่่�นขนาดเนื้้�อที่่� 445 เอเคอร์์ และมีีสระเลี้้�ยงเป็็ดทางตอนใต้้
ของใจกลางเมืือง
	ที่่� นี่่� ภายใต้้ ห ลัั ง คาทรงพีี ร ะมิิ ด ของโรงละครกลางแจ้้ ง มิิ ล เลอร์์
(Miller Outdoor Theatre) ฝููงชนจำนวนมากและตััวผมได้้มีีโอกาสชมการแสดง
ระบำแบบอิินเดีียโบราณโดยคณะนัักแสดงศิิลปะการต่่อสู้้�ฮิิวสตััน (Silambam
Houston) ก่่อตั้้�งโดย ลาวัันยา ราชโกปาลััน (Lavanya Rajagopalan) ครููสอน
ศิิลปะให้้แก่่เด็็กๆ ในเจนไนซึ่่�งเป็็นบ้้านเกิิดของเธอก่่อนอพยพไปประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ระหว่่างที่่�นัักระบำคนหนึ่่�งสวมชุุดเขีียวสดใส หมุุนตััวตามจัังหวะ
เสีียงเคาะประสานกัับเสีียงเครื่่�องสาย ผมตกลงใจย้้ายที่่�นั่่�งจากที่่�จองไว้้ใกล้้เวทีี
ไปยัังสนามหญ้้าตอนบน ที่่�มีีคนส่่วนมากปููผ้้าปิิกนิิกกางบนพื้้�นหญ้้าภายใต้้
แสงดาว คุุณรู้้�สึึกได้้เลยว่่าผู้้�ชมพวกนี้้�นอกจากมาดููนัักระบำแล้้ว พวกเขาก็็มาเพื่่�อ
ชมภาพสวยงามนี้้�ด้้วยเช่่นกััน — เป็็นความปีีติิยิินดีีที่่�ไม่่ต้้องอธิิบายของการได้้
มาอยู่่�รวมกัันเพื่่�อชมสิ่่�งที่่�งดงาม

“เคล็็ดลัับ ของ
การท่่องเที่่�ยว
ในเมืืองใหญ่่
อย่่างฮิิวสตััน
ก็็คืือ ให้้มุ่่�งเป้้า
ไปที่่�ชุุมชนภายใน
วงแหวน เป็็น
เบื้้�องต้้น”
เส้้นทางการเดิินทาง

เช้้าวัันรุ่่�งขึ้้น� ผมเติิมพลัังด้้วยกาแฟนมร้้อนจากร้้านกาแฟมิินููติิ (Minuti
Coffee) แล้้วโดดกลัับขึ้้น� รถไฟฟ้้ารางเบา แต่่คราวนี้้�ผมนั่่�งรถไฟไปที่่�เขตพิิพิธิ ภััณฑ์์
ของเมืืองฮิิวสตััน ที่่�นี่่มี� พิี พิิ ธิ ภััณฑ์์ 19 แห่่งอยู่่�ในย่่านพัักอาศััยอัันร่่มรื่่น� และสามารถ
เดิินถึึงกัันได้้ ซึ่่�งรวมเอาวััฒนธรรมอัันหลากหลายตั้้�งแต่่ศิิลปะร่่วมสมััยไปจนถึึง
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ วััฒนธรรมของชาวเช็็ค และแม้้กระทั่่�งการค้้นคว้้าเรื่่�อง
พลัังจิิตของนัักจิิตวิิทยาชาวสวิิสส์์ คาร์์ล จุุง เป็็นบริิเวณที่่�เส้้นทางวกวนแน่่นไป
ด้้วยพิิพิธิ ภััณฑ์์ อพาร์์ตเมนต์์ และสวนสาธารณะ เป็็นเพราะไม่่มีกี ฎหมายการแบ่่ง
โซนของฮิิวสตัันนั่่�นเอง
เขตนี้้�เป็็นผลจากการมีีวิิสััยทััศน์์ของชุุมชนระดัับรากหญ้้า ที่่�มีีขึ้้�นในปีี
1970 (พ.ศ.2513) โดยผู้้�อยู่่�อาศััยในละแวกย่่านมอนทรอส (ซึ่่�งผมจะไปที่่�นั่่�นใน
ภายหลััง) ได้้จัดตั้้
ั ง� องค์์กรพััฒนาของตนเองขึ้้น� และรวมกัับน้้ำพัักน้้ำแรงของผู้้�อื่น่�
นำไปสู่่�การสร้้างที่่�พัักอาศััยมากขึ้้�น ตลอดจนโครงการปรัับปรุุงความปลอดภััย
สำหรัับคนเดิินเท้้าบนถนนและทางเท้้า ที่่�เชื่่�อมไปยัังพิิพิิธภััณฑ์์สถานที่่�น่่าเที่่�ยว
ต่่างๆ ของฮิิวสตััน เขตนี้้�สร้้างเสร็็จอย่่างเป็็นทางการในปีี 1989 (พ.ศ.2532)
	ผมเริ่่�มต้้นที่่�พิิพิิธภััณฑ์์ฮอโลคอสต์์ ซึ่่�งมีีนายซีีกิิ ไอแซคซััน (Siegi
Izakson) ชาวฮิิวสตัันผู้้ร� อดชีีวิติ จากการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� เป็็นแรงบัันดาลใจให้้อาสา
สมััครรณรงค์์หาทุุนเพื่่�อสร้้างพิิพิิธภััณฑ์์ เก็็บรัักษาเรื่่�องราวของเพื่่�อนผู้้�รอดชีีวิิต
และแบ่่งปัันให้้คนรุ่่�นต่่อไป ขณะที่่�ผมเดิินเตร่่อยู่่�ในพิิพิธิ ภััณฑ์์ กำลัังเดาขนาดของ
เรืือเดนมาร์์กของจริิงที่่�ใช้้ขนชาวยิิวไปยัังที่่�หลบภััยในสวีีเดน ผมได้้บัังเอิิญรู้้�จััก
เพื่่อ� นใหม่่ เธอชื่่อ� กลอเรีีย เป็็นอาสาสมััครที่่�คอยทัักทายต้้อนรัับแขกที่่�มาเยี่่ย� มชม
พิิพิิธภััณฑ์์และคอยให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการจััดนิิทรรศการ เธอได้้เดิินเข้้ามาหาผม
และแนะนำตัั ว เอง เราคุุ ย กัั น ถึึงเรื่่� อ งที่่� ค รอบครัั ว ของเธออพยพมาจาก
เชโกสโลวาเกีียในช่่วงปลายทศวรรษ 1920 มายัังสหรััฐอเมริิกา
	ผมเดิินเรื่่�อยไปทางด้้านเหนืือของพิิพิิธภััณฑ์์ผ่่านหลายช่่วงตึึก จน
กระทั่่�งมาถึึงอาคารอิิฐสีีน้้ำตาลเก่่าแก่่ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายโรงเรีียนมััธยม นี่่�คืือ
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พิิพิธิ ภััณฑสถานแห่่งชาติิทหารบััฟฟาโล ซึ่่ง� บอกเล่่าเรื่่อ� งราวของทหารผิิวดำที่่�เข้้า
รัับใช้้ชาติิในกองทััพหลัังสงครามกลางเมืือง และวิิธีกี ารที่่�ทำให้้เกิิดทหารเรืือ นัักบิิน
และนัักบิินอวกาศผิิวดำของคนรุ่่�นใหม่่
	พิิพิิธภััณฑ์์นี้้�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณเชื่่�อมต่่อระหว่่างเขตพิิพิิธภััณฑ์์ และย่่าน
ชุุมชนคนผิิวดำที่่�มีีมาตั้้�งแต่่ประวััติิศาสตร์์ของฮิิวสตััน เรีียกว่่า ย่่านวอร์์ดสาม
(Third Ward) หากคุุณไปเที่่�ยวในช่่วงกลางวััน คุุณจะสามารถเดิินจากพิิพิิธภััณฑ์์
ไปยัังร้้านขายน่่องไก่่งวง (Turkey Leg Hut) ได้้ง่่ายๆ ร้้านนี้้�มีีเจ้้าของร่่วมกัันชื่่�อ
ลิินน์์และนาเคีีย ไพรซ์์ (Lynn and Nakia Price) ซึ่่�งกำลัังผลิิตน่่องไก่่งวงรมควััน
ยััดไส้้ด้้วยข้้าวปรุุงรสและราดด้้วยซอส กัับท็็อปปิ้้�งหน้้าต่่างๆ เช่่น กุ้้�ง มัักกะโรนีี
ส่่งออกมาตลอดเวลา เมื่่�อผมมาถึึงเวลา 11.30 น. ก็็มีีคนรอคิิวยาวมาก รายล้้อม
ร้้านรออยู่่�ใต้้เต็็นท์์แล้้ว แต่่ผมตั้้�งใจแน่่วแน่่แล้้วว่่าจะต้้องลิ้้�มรสอาหารที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์ขึ้้น� ชื่่อ� ของไพรซ์์ให้้ได้้ (ทั้้�งคู่่�เคยขายที่่�งานประกวดปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแสดง
ขี่่�ม้้าต้้อนสััตว์์ของฮิิวส์์ตััน (Houston Livestock Show and Rodeo) ก่่อนที่่�จะ
มาเปิิดเป็็นร้้านในปีี 2017 (พ.ศ.2560) เนื้้�อน่่องไก่่นุ่่�มฉ่่ำทาด้้วยเหล้้าเฮนเนสซีี
ต้้องรอ 45 นาทีี
ด้้วยความชอบและยัังอยากรู้้อ� ยากเห็็น ผมเรีียกรถกลัับไปส่่งที่่�โรงแรม
แล้้วขัับรถเช่่าไปเที่่�ยวเจาะลึึกในย่่านวอร์์ดสาม จุุดหมายของผมคืือหมู่่�บ้้าน
ปืืนลููกซองขาว (white shotgun houses) คุุณไม่่น่า่ จะรู้้�จักั เมื่่อ� มองจากถนน บ้้าน
บางหลัังเป็็นแกลเลอรีีโดดๆ มีีการจััดแสดงนิิทรรศการศิิลปะของศิิลปิินท้้องถิ่่�น
และศิิลปิินผู้้�มาเยืือนหมุุนเวีียนกััน มีีต้้นไม้้บ้้านประดัับประดาปกคลุุมโซฟาและ
โทรทััศน์์ซึ่่�งเป็็นยุุคสมััย 1960 (พ.ศ.2503) และลููกทรงกลมสีีทองซ้้อนทัับรููปถ่่าย
ต่่างๆ ของโรงกลั่่�นน้้ำมัันจากพื้้�นถึึงเพดาน
พวกนี้้�คืือโครงการบ้้านแถว (Project Row Houses) ซึ่่�งเป็็นผลงาน
และสิ่่�งประดิิษฐ์์ของศิิลปิินวอร์์ดสามและผู้้�นำชุุมชนที่่�เห็็นว่่า บ้้านที่่�ถููกทิ้้�งร้้างไว้้
สามารถใช้้เป็็นที่่�บ่่มเพาะศัักยภาพ และเป็็นแหล่่งรวมความคิิดสร้้างสรรค์์ได้้
โครงการบ้้านแถว ยัังเป็็นงานวิิจััยถึึงความเป็็นอยู่่�ซึ่่�งทำให้้เห็็นว่่าศิิลปะสามารถ

ภายในพิิพิิธภััณฑ์์ฮอโลคอสต์์
(Holocaust Museum) เมืืองฮิิวสตััน มีี
กำแพงหิินกรุุงเยรููซาเล็็มซึ่่�งเป็็นอนุุสรณ์์
ถึึงผู้้�รอดชีีวิิตจากการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�เกืือบ
1,000 คนผู้้�ซึ่่�งต่่อมาได้้ยึึดฮิิวสตัันเป็็น
บ้้านของพวกเขา

เป็็นเครื่่อ� งมืือทำให้้เกิิดการพััฒนาทางสัังคมด้้วย และแกลเลอรี่่ที่่� นี่่� ก็� ไ็ ม่่ใช่่เป็็นเพีียง
เรื่่�องของนวััตกรรมเท่่านั้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดสรรบ้้านแถวไว้้สำหรัับคุุณแม่่
เลี้้�ยงเดี่่�ยววััยสาว ที่่�ต้้องการสภาพแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุนและสร้้างสรรค์์ให้้พวกเธอ
สามารถเลี้้�ยงดููลููกๆ ได้้ ส่่วนบ้้านหลัังที่่�เก่่าขึ้้�นไปจะอยู่่�ตรงกลางของหมู่่�บ้้าน
สมััยใหม่่ทรงสููง (modern duplex) เป็็นของบริิษััทในเครืือชื่่�อ บริิษััท Row
House CDC ซึ่่�งจััดหาที่่�อยู่่�อาศััยราคาไม่่แพงให้้กัับผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชน
	ที่่�สำนัักงานของศููนย์์ผู้้�เยี่่�ยมชมโครงการบ้้านแถว ผมได้้พบกัับอดีีต
ผู้้�ที่่�เคยอาศััยอยู่่�ที่่�นี่่�ชื่่�อ ทริินิิตีี วิิลเลีียมส์์ (Trinity Williams) ศิิลปิินสื่่�อผสมที่่�ย้้าย
มาจากภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และเลี้้�ยงดููลููกชายสามคนของเธอในบ้้าน
ดููเพล็็กซ์์หลัังหนึ่่�ง “การเลี้้�ยงดููเด็็กต้้องพึ่่�งพาคนในหมู่่�บ้้าน และที่่�นี่่�คืือหมู่่�บ้้าน
ที่่� ใช่่” เธอกล่่าว ขณะที่่�เรากำลัังเลืือกอาหารในตู้้เ� ย็็นซึ่่ง� มีีของครบครัันในบ้้านปืืน
ลููกซองหลัังหนึ่่�ง ซึ่่�งโครงการบ้้านแถวตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่�อบริิการคนในชุุมชนในช่่วง
ฤดููร้้อนนี้้� วิิลเลีียมส์์ทำงานให้้กัับโครงการบ้้านแถว เป็็นครููสอนพิิเศษ เป็็นทั้้�งครูู
และมััคคุุเทศก์์ ในปีี 2018 (พ.ศ.2561) เมื่่�อลููกชายของเธอเติิบโตและออกไปสู่่�
โลกภายนอก เธอได้้รัับการตรวจวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคปลอกประสาทเสื่่�อมแข็็ง
(multiple sclerosis) ซึ่่ง� ทำให้้เธอหัันมาทำงานศิิลปะอย่่างเต็็มเวลา “สำหรัับฉันั
มัันเป็็นวิิธีีการรัักษา” เธออธิิบาย ผลงานของเธอซึ่่�งรวมถึึงสื่่�อผสมบนผ้้าใบและ
ภาพถ่่ า ย ตลอดจนประติิ ม ากรรมที่่� ท ำจาก “วัั สดุุ ที่่� ไ ม่่ ใช้้ แ ล้้ ว ดัั ด แปลงเป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่” (upcycled) มีีจััดแสดงและจำหน่่ายที่่�ห้้องนิิทรรศการและ
งานกาล่่าในฮิิวสตััน
	ผมเรีียนรู้้�ว่า่ ยิ่่ง� คุุณเดิินไปและเจอกัับชาวเมืืองฮิิวส์์ตันั มากเท่่าไหร่่ คุุณ
ก็็จะได้้รัับรู้้�เรื่่�องราว ได้้แลกเปลี่่�ยนชีีวิิต หรืือแลกหมายเลขโทรศััพท์์กัับบางคน
มากขึ้้�นเท่่านั้้�น สำหรัับเมืืองที่่�ใหญ่่โตและคนหลากหลายเช่่นนี้้� ย่่อมมีีความเป็็น
สัังคมพื้้�นฐานซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการสนทนา แต่่เป็็นสัังคมเอื้้�อเฟื้้�อที่่�ชุุมชนฮิิวสตััน
ดำเนิินชีีวิิตและแบ่่งปัันร่่วมกััน
ใกล้้เขตด้้านตะวัันออกของวอร์์ดสาม ผมได้้ไปเยี่่�ยมชมโครงการอื่่�นๆ

อีีก เช่่น สวนสาธารณะสมิิทเธอร์์ (Smither Park) ซึ่่�งเป็็นสนามหญ้้าและดููไม่่น่่า
พููดถึึงเท่่าไหร่่นัักถ้้าไม่่ใช่่เป็็นเพราะหิินโมเสคที่่�เปล่่งประกายสดใสสวยงามอย่่าง
ไม่่น่า่ เชื่่อ� เป็็นผลงานของศิิลปิินที่่�สร้า้ งบนทางเดิิน กำแพง และที่่�พักั ร่่มเงาในสวน
เศษกระจกหลากสีี เครื่่�องครััว และไฟอีีเล็็กทรอนิิคส์์สีีสัันสดใสต่่างๆ ตกแต่่งเป็็น
รููปเสืือ นางฟ้้า ปลา และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�นๆ ที่่�ยัังกล่่าวไม่่หมด เมื่่�อผมเข้้าไปใน
สวนสาธารณะ หญิิงสาวคนหนึ่่�งโผล่่ออกมาจากรถคาแมโร (Camaro) สีีน้้ำเงิินที่่�
จอดอยู่่�ใกล้้ๆ พร้้อมกล้้องถ่่ายรููปในมืือข้้างหนึ่่ง� และถืือกาแฟเย็็นในมืืออีีกข้้างหนึ่่ง�
“ที่่�นี่่� สีีสัันร้้อนฮะ” เธออุุทาน ซึ่่�งผมก็็พููดติิดตลกไป ร้้อนเพราะทุุกคนออกมา
ข้้างนอก เราเองก็็ยัังมาที่่�นี่่�เลย
ในฤดููร้้อน ชาวฮิิวสตัันมัักจะออกมากลางแจ้้งในตอนเช้้าหรืือตอนสาย
ซึ่่ง� แดดไม่่แรงจััดนักั ตอนพระอาทิิตย์ต์ ก ผมไปวิ่่ง� จ็็อกกิ้้ง� ในสวนสาธารณะบััฟฟาโล
บายูู ซึ่่�งมีีทางเดิินทอดยาวในเนื้้�อที่่�ขนาด 160 เอเคอร์์ เลีียบแนวต้้นสนไซเปรส
และต้้นฝ้้ายกัับลำธารน้้ำที่่�ใสอย่่างกัับกระจก นี่่�คืือพื้้�นที่่�ลุ่่�มที่่�ได้้รัับการอนุุรัักษ์์อััน
เป็็นที่่�ตั้้�งของเมืืองฮิิวสตััน ผมสัังเกตเห็็นผู้้�คนชุุมนุุมที่่�เนิินเขาและจ้้องมองไปที่่�
สะพานธรรมดาแห่่งหนึ่่�งซึ่่�งทอดข้้ามทางน้้ำไหลของสวน ผมเข้้าไปรวมกลุ่่�มกัับ
พวกเขาเพื่่�อดููว่่าเกิิดอะไรขึ้้�น จึึงรู้้�ว่่าเป็็นครอบครััวหนึ่่�งกำลัังกลุ้้�มรุุมอาหารใน
ถุุงใหญ่่ของร้้านชิิกฟิิเล (Chick-fil-A) ส่่วนสะพานวอกห์์ (Waugh Bridge) ซึ่่�ง
พวกเราจ้้องมองอยู่่�นั้้�นเป็็นที่่�อยู่่�ของค้้างคาวหางยาวพัันธุ์์�เม็็กซิิกััน 250,000 ตััว
และเมื่่�อพระอาทิิตย์์ตก ค้้างคาวจะบิินออกจากรอยแยกของสะพานเพื่่�อไล่่ล่่า
แมลงอย่่างมีีความสุุข ผมได้้จองอาหารค่่ำที่่�มาสทรานทอส (Mastrantos) ซึ่่ง� เป็็น
ภััตตาคารที่่�มีอี าหารเลิิศรสของเวเนซุุเอลา อิิตาลีี และสเปน จำพวกพาสต้้าโชริิโซ
คาโบนาร่่า (chorizo carbonara) ที่่�ยั่่ว� กระเพาะผมมากระหว่่างที่่�ผมกำลัังดููข้้อมููล
การเดิินทาง แต่่อัันที่่�สำคััญคืือเสีียงจี๊๊�ดจ๊๊าดที่่�สะท้้อนก้้องมาจากใต้้สะพาน ผมจึึง
เข้้าไปรวมกลุ่่�มกัับผู้้�ชมคนอื่่�นๆ พอถึึงเวลา 20.13 น. ฝููงค้้างคาวฝููงใหญ่่ก็็บิิน
กระพืือผ่่านเราเป็็นเวลาหลายนาทีี ผมอดสงสััยไม่่ได้้ว่่าพวกมัันจะบิินไปไหน
กัันหรืือ?

ดาวน์์ทาวน์์
เป็็นแหล่่ง
ชุุมนุุมของ
ผู้้�คนที่่�จะมา
ยกชููแก้้ว
หรืือถ่่ายรููป
เซลฟี่่�กััน
วิิสััยทััศน์์อนาคต

ในบางเรื่่อ� งที่่�แม้้ดููเป็็นเรื่่อ� งธรรมดาแต่่กลัับชวนน่่าสนใจยิ่่ง� อย่่างเรื่่อ� ง
ของฝููงค้้างคาวที่่�บินิ ไปยัังจุุดหมายลึึกลัับ ภาพที่่�มันั บิินยัังติิดตาติิดใจผมอยู่่�จนเช้้า
วัันรุ่่�งขึ้้น� ขณะที่่�ผมขัับรถไปทางตะวัันตกของดาวน์์ทาวน์์ไปเมืืองมอนโทรส ซึ่่ง� เป็็น
ย่่านที่่�มีีความหลากหลายมากที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของฮิิวส์์ตััน ไม่่ว่่าจะเป็็นบ้้านสไตล์์
โคโลเนีียลและคอนโดสไตล์์โมเดิิร์์น สวนบิิสโตร บาร์์ลานกว้้าง และหอศิิลป์์
เมืืองมอนโทรสให้้ความรู้้�สึึกเหมืือนอยู่่�ดาวน์์ทาวน์์แต่่ร่ม่ รื่่น� และเงีียบสงบกว่่า หลััง
เติิมพลัังให้้ตัวั เองด้้วยขนมปัังครััวซองต์์พิสต
ิ าชิิโอสีีเขีียวจากร้้าน Common Bond
Bistro & Bakery ผมก็็มุ่่�งหน้้าไปที่่�โบสถ์์รอท์์ธโค (Rothko Chapel) ซึ่่�งเป็็น
ศาสนสถานนอกนิิกายและที่่�แสดงงานศิิลปะ ผนัังด้้านในมีีภาพวาดหิินภููเขาไฟ
ออบซิิเดีียน (Obsidian) ก้้อนมหึึมา วาดโดยมาร์์ค รอท์์ธโค (Mark Rothko) ด้้วย
สีีม่่วงและสีีทองบางๆ แสงจากหลัังคากระจกส่่องสว่่างไปทั่่�วห้้องโถงที่่�เงีียบสงััด
	คนมาที่่�นี่่เ� พื่่อ� บููชาอะไรกััน? คำตอบสองคำคืือ ความยุุติธิ รรมและสัังคม
โบสถ์์รอท์์ธโค มีีนัักเคลื่่�อนไหวด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและผู้้�นำทางจิิตวิิญญาณมา
เยี่่�ยมเยีียนประจำโดยมีีวิิสััยทััศน์์ของความดีีร่่วมกััน เพื่่�อให้้เกีียรติิแก่่บุุคคลที่่�ยึึด
มั่่�นหรืือส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน โบสถ์์แห่่งนี้้�จึึงมีีการมอบรางวััลออสการ์์โรเมโร
(Óscar Romero Award) ทุุกๆ สองปีี โดยตั้้�งชื่่�อตามบาทหลวงชาวซััลวาดอร์์ที่่�
ถููกลอบสัังหาร และได้้รัับสถาปนาให้้เป็็นนัักบุุญโดยสมเด็็จพระสัันตะปาปา
ฟรานซิิสในปีี 2018 (พ.ศ.2561)
	ผมไม่่แปลกใจเลยที่่�ได้้พบวิิหารแบบนี้้�ในใจกลางเมืืองฮิิวสตััน เวลา
48 ชั่่ว� โมงของผมที่่�นี่่� ผมได้้เห็็นความงามที่่�เป็็นธรรมชาติิและฝีีมืือมนุุษย์์ที่่ส� ะท้้อน
ถึึงระบบนิิเวศในท้้องถิ่่�นและเมืืองมรดกระดัับสากล ผมเคยเห็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
คุุณนำพาผู้้�คนจากทั่่�วทุุกมุุมโลกมาอยู่่�ในมหานครบนคาบสมุุทรกััลฟ์์ พวกเขาจะ
ระดมสมองสร้้างสิ่่�งใหม่่ๆ และเสกสรรปั้้�นแต่่งอาหารโบราณ ศิิลปะ และใช้้เวลา
ที่่�ผ่่านไปให้้คุ้้�มค่่ากัับชีีวิิต
ในฐานะนัักท่่องเที่่�ยว คุุณสามารถเดิินเข้้าไปในโรงช่่างของพวกเขาได้้
เลย เหมืือนอย่่างที่่�ผมทำหลัังจากเยี่่ย� มชมโบสถ์์รอท์์ธโคแล้้ว ผมหลบเข้้าไปในลาน
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ที่่�เห็็นควัันลอยมาจากร้้านอาหารบิิสโตรของคนอเมริิกัันเชื้้�อสายเวีียดนาม ชื่่�อว่่า
ร้้าน เคาบา (Kâu Ba) คุุณสามารถสั่่�งอาหารมื้้�อสาย (brunch) แบบโบราณได้้ที่่�
นี่่� อย่่างเช่่น อาหารไข่่แบบต่่างๆ ผัักกระถิิน เป็็นต้้น หรืือเจาะลึึกลงไปค้้นหา (อย่่าง
ที่่� ผ มทำ) ว่่ า มีี อ ะไรอยู่่�ในจานอาหารที่่� มีี ชื่่� อ น่่ า ฉงนว่่ า “อุุ ด หนุุ น คุุ ณ ยาย”
(Grandma’s Subsidy) เป็็นต้้น มัันเป็็นการแสดงถึึงความรัักความเคารพของเชฟ
นิิกกิิ ทราน (Nikki Tran) ที่่�มีต่ี อ่ คุุณยายผู้้ซึ่� ง่� ต้้องทนทุุกข์์ชีวิี ติ จากการล่่มสลายของ
กรุุงไซง่่อนในปีี 1975 (พ.ศ.2518) และได้้เรีียนรู้้�ที่่�จะสละทิ้้�งทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างทั้้�ง
อาหารอัันโอชะกัับเสื้้อ� ผ้้าจิิปาถะ อาหารจานนี้้�มีรี สชาติิอร่่อยกลมกล่่อมแบบอููมามิิ
อร่่อยเกิินที่่�จะบรรยายได้้เมื่่�อมองจากรููปลัักษณ์์
	ผมต้้องเดิินทางถึึงสนามบิินนานาชาติิจอร์์จ บุุช ภายในหนึ่่ง� ชั่่ว� โมง แต่่
แทนที่่�จะรู้้�สึึกเศร้้าในการที่่�ต้้องจากไป ผมกลัับอิิจฉาคนที่่�จะได้้มาสััมผััสฮิิวส์์ตััน
มัันเป็็นเมืืองประเภทที่่�คุุณต้้องบอกต่่อเลยทีีเดีียว
	ผมขอละไว้้ในฐานที่่�เข้้าใจเกี่่�ยวกัับฮิิวสตัันว่่า — ยัังมีีสิ่่�งที่่�ผมอยากจะ
สำรวจในครั้้�งหน้้าถ้้าผมมาที่่�นี่่�อีีกครั้้�ง ด้้วยเหตุุนี้้� แทนที่่�จะขัับรถตรงไปสนามบิิน
ผมมุ่่�งหน้้าไปทางตะวัันตกเฉีียงใต้้ โดยเดิินทางข้้ามถนนวงแหวนไปยัังไชน่่าทาวน์์
(ปััจจุุบันั มัักเรีียกว่่าเอเชีียทาวน์์) อยู่่�ในเขตชานเมืือง ซึ่่ง� เจ้้าของร้้านบาร์์บีคิี วิ พี่่�น้อ้ ง
( Blood Bros. BBQ) เติิบโตมา ผมผ่่านอพาร์์ตเมนต์์และห้้างสรรพสิินค้้าต่่างๆ
จนถึึงวััดแต้้จิ๋๋ว� ภายใต้้หลัังคาสีีอิฐิ มีีรููปปั้้�นเจ้้าแม่่กวนอิิม เทพธิิดาแห่่งความเมตตา
และโคมกระดาษแขวนเป็็นฉากพร้้อมกลิ่่�นหอมของธููป ในลานด้้านขวาของ
ทางเข้้า มีีกลุ่่�มวััยรุ่่�นฝึึกศิิลปะการต่่อสู้้� เสีียงไม้้กระทบกัันดัังกึึกก้้องไปทั่่�วภายใน
วััด ผมเช้้าไปสัักการะเทพเจ้้าในพุุทธศาสนา ซึ่่ง� รููปเหมืือนของท่่านมีีปรากฎอยู่่�ใน
ภาพวาดและรููปประติิมากรรม คล้้ายพระองค์์จะตรััสว่่า เราจะได้้พบกัันอีีก
ไมล์์ส โฮเวิิร์์ด (Miles Howard) เป็็นนัักเขีียนชาวบอสตััน หนัังสืือ
เล่่มล่่าสุุดของเขาชื่่�อ New England Road Trip ซึ่่�งจะตีีพิิมพ์์ปลายเดืือนนี้้�
โดยสำนัักพิิมพ์์ Moon Travel

ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก
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ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง
อผภ.นพ.วีีระชััย จำำเริิญดารารััศมีี
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่

ที่่�ไม่่ควรพลาด

การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลปีี 2022
ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบพบปะกัันหรืือแบบเสมืือนจริิง
ในการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล

1.

ท่่านสามารถสมััครเข้้าร่่วมประชุุมแบบพบปะกััน

“ไม่่มีีอะไรประทัับใจเหมืือนการได้้จัับมืือกัันและกััน ส่่งมิิตรภาพรอยยิ้้�มด้้วยตััวท่่านเอง”
คำกล่่าวของ จอร์์น สมาร์์จ ประธานจััดการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลที่่�ฮิวิ สตัันประจำปีี 2022 “เราประสงค์์
จะกลัับมาร่่วมกัันแบ่่งปัันเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�พวกเราได้้ดำเนิินการ-บำเพ็็ญประโยชน์์ในชุุมชนของเรา
ทั่่�วโลก”
การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลครั้้�งนี้้� จะเป็็นการประชุุมพบปะกัันด้้วยตนเองครั้้�งแรกของโรตารีี
ในรอบสามปีีที่่�ผ่่านมา ที่่�หยุุดชะงัักไปเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 “ฮิิวสตัันเป็็นเมืืองแห่่ง
การประชุุมที่่�ยอดเยี่่�ยม” “มีีโรงแรมมากมายที่่�อยู่่�ใกล้้กัับศููนย์์ประชุุม จอร์์จ อาร์์ บราวน์์ [สถานที่่�หลััก
สํําหรัับการประชุุมปีี 2022] ทุุกท่่านสามารถเดิินมาที่่�ประชุุมได้้อย่่างสะดวก”
	ครั้้�งนี้้�นัับเป็็นการประชุุมแบบพบปะกัันครั้้�งแรก นัับตั้้�งแต่่โรตารีีได้้เพิ่่�มเรื่่�องที่่�เน้้นความสำคััญ
ในการทำโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์เพื่่อ� ชุุมชนเรื่่อ� ง- การปกป้้องสิ่่ง� แวดล้้อม - จะมีีการเน้้นการจััดกิจิ กรรม
ในวัันที่่� 4-8 มิิถุนุ ายน 2022 ในลัักษณะสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เป็็นมิิตรกัับจิติ ใจมนุุษย์์ ตััวอย่่างเช่่น ผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุม
จะได้้ รัั บ การสนัั บสนุุ น ให้้ ด าวน์์ โ หลดแอพพลิิ เ คชั่่� น Footprint เพื่่� อ ติิ ดต ามและชดเชยการปล่่ อ ย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของเขาเอง ตั้้�งแต่่วิินาทีีแรกที่่�เขาออกจากบ้้านจนถึึงเวลาที่่�เขากลัับถึึงบ้้าน

2.

	ทุุกท่่านสามารถมีีส่่วนร่่วมได้้ แม้้ว่่าจะไม่่สามารถเดิินทางไปร่่วมประชุุมได้้โดยตรง

คุุณหลุุยส์์ มอนเตโร เข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลครั้้�งแรก ในปีี 2020 ที่่� โฮโนลููลูู เป็็นการ
ประชุุมแบบเสมืือนจริิง มอนเตโรเป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีลาเมโก ประเทศโปรตุุเกส กล่่าวว่่า “ด้้วย
ภารกิิจด้้านอาชีีพพยาบาล ทํําให้้การเดิินทางไปร่่วมประชุุมจริิงๆ เป็็นเรื่่�องเป็็นไปได้้ยาก” เมื่่�อมีีโอกาสได้้
ประสบการณ์์กัับการเข้้าร่่วมประชุุม รู้้�สึึกติิดใจ และเข้้าร่่วมประชุุมเสมืือนจริิงอีีกครั้้�งในปีี 2021 พร้้อม
วางแผนที่่�จะเข้้าประชุุมที่่� ฮิิวสตัันต่่อไป “ผมรู้้�สึึกสนุุกจริิงๆ ที่่�มีีส่่วนในการประชุุมร่่วมกัับผู้้�นํําของโรตารีี”
“ผมขอมีีส่่วนร่่วมในการประชุุมแบบเสมืือนจริิงต่่อเนื่่�องไปตลอด หากมีีตััวเลืือกดัังกล่่าว”
การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลที่่�เมืืองฮิิวสตััน เป็็นการประชุุมแบบพบปะกัันด้้วยตััวเอง ร่่วมกัับ
เพิ่่�มประสบการณ์์ประชุุมแบบออนไลน์์ไปพร้้อมๆ กััน “เราจะปฏิิบััติิตามแนวทางการดููแลป้้องกัันด้้าน
สุุขภาพ” เป็็นคำกล่่าวของ สมาร์์จ ประธานจััดการประชุุม เพื่่�อให้้การประชุุมเป็็นการประชุุมแบบสากล
มากที่่�สุุด เขาให้้คำมั่่�นใจว่่า จะทํําทุุกอย่่างที่่�ทํําได้้ เพื่่�อช่่วยให้้สมาชิิกโรตารีีี�จากประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก
สามารถเดิินทางไปถึึงฮิิวสตััน “ผมอยากให้้ทุุกคนที่่�ประสงค์์มาร่่วมการประชุุม สามารถมาร่่วมประชุุมได้้
จริิงๆ”

3.

ท่านอาจจะได้พบกับนักบินอวกาศ...

		
เมืองฮิวสตันมีชื่อเล่นว่า เมืองอวกาศ (Space City) สมาชิกโรตารีในท้องถิ่นต้องการให้แน่ใจ
ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เห็นศูนย์อวกาศฮิวสตัน (Space Center Houston) จึงวางแผนให้มีกิจกรรม
พิเศษรอบๆเมือง และเชิญนักบินอวกาศมาร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับ ในคืนวันเปิด “ศูนย์อวกาศฮิวสตัน”
เป็นงานที่ไม่ควรพลาด รอนด้า เคนเนดี้ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเจ้าภาพกล่าวว่า “ท่านไม่จําเป็นต้อง
ไปเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง เพราะเราได้วางแผนกิจกรรมสําหรับท่านไว้แล้ว เรามีรถรับ-ส่ง
ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับจากศูนย์อวกาศพร้อมอาหาร และมีนักบินอวกาศมาร่วมพบปะและทักทายด้วย
มิตรไมตรี”
สามารถค้้นหาและลงทะเบีียนสํําหรัับ – กิิจกรรมของคณะกรรมการฝ่่ายเจ้้าภาพ ซึ่่�งรวมถึึง
ทััวร์์พิพิิ ธิ ภััณฑ์์ กิิจกรรมการแข่่งขัันกีีฬาต่่างๆ และอื่่น� ๆ ได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์์� https://www.houstonri2022.org/
events
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.... หรืือ ได้้พบปะกัับสุุดที่่�รััก

เจนนี่่� เบตส์์ ไม่่มีีข้้อขััดข้้องใดๆ ในการเข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่
โรตารีีสากลปีี 2014 ที่่�จััดขึ้้�น ณ นครซิิดนีีย์์ออสเตรเลีีย ทั้้�งๆ ที่่�ต้้องเดิินทางไกล
มาจากบ้้านระยะทางกว่่าครึ่่�งโลก เบตส์์เป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีซาน ราฟาเอล
(ประชุุมตอนเย็็น) แคลิิฟอร์์เนีีย กล่่าวว่่า “การพบปะผู้้�คน ทุุกสถานที่่�ที่่�คุุณไป
ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของประสบการณ์์มหััศจรรย์์ [ของการประชุุม]” เธอสนทนากัับ
เลน เฮนดริิ คส์์ ที่่� นั่่� ง ข้้ า งๆ เธอในงานต้้ อ นรัั บต อนเช้้ า ทั้้� ง สองท่่ า นมาจาก
แคลิิฟอร์์เนีีย
ในสััปดาห์์ต่่อมาหลัังการประชุุม เบตส์์ จััดหาตั๋๋�วพิิเศษเพื่่�อไป
ท่่องเที่่�ยวสะพานซิิดนีีย์์ฮาร์์เบอร์์ เธอชวน เลน เฮนดริิคส์์ ไปด้้วยกััน “ฉัันอยาก
ท้้าทายตััวเอง ทั้้�งๆ ที่่�ฉัันกลััวความสููง” เบตส์์กล่่าว เฮนดริิคส์์เห็็นด้้วย และ
ทั้้�งสองร่่วมกัันเดิินขึ้้�นบัันได 1,332 ขั้้�นขึ้้�นไปถึึงยอดสููงสุุดของสะพาน ตั้้�งแต่่
นั้้�นมาเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ทำให้้เบตส์์และเฮนดริิคส์์ไม่่กลััวความสููงอีีกเลย ทุุกครั้้�งที่่�
เดิินทางท่่องเที่่�ยว-รวมทั้้�งที่่�ไปเที่่�ยว Edge Walk บน CN Tower ในระหว่่าง
การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลที่่�โตรอนโตในปีี 2018 “ เลน เฮนดริิคส์์ เป็็นผู้้�สร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้ฉัันทํําเรื่่�องบ้้าๆ บอๆ ได้้ “ เบตส์์กล่่าว “เขาเป็็นผู้้�ให้้กํําลัังใจ
ที่่�ดีีมาก”
เบตส์์และเฮนดริิคส์์ ย้้ายมาเป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีซานฟรานซิิสโก
และแต่่งงานในปีี 2019 และทั้้�งสองยัังคงเข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล
ต่่อเนื่่อ� งด้้วยกััน “ เวลานี้้�เป็็นช่่วงนาทีีที่่เ� ราสามารถสมััครประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล
ที่่�ฮิิวสตัันได้้แล้้ว เราจะไปด้้วยกััน” เบตส์์กล่่าว เธอได้้เข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่
แบบเสมืือนจริิงในปีี 2020 และ 2021 เธอมีีความรู้้�สึึกว่่าไม่่เหมืือนกััน “ฉัันมััก
จะย้้ายห้้องประชุุมตามวิิทยากรที่่�บรรยาย แต่่ได้้เพีียงมองเห็็นเฉพาะภาพบน
หน้้าจอที่่�ตั้้�งอยู่่�ในห้้องนั่่�งเล่่นส่่วนตััวของฉัันเท่่านั้้�น ไม่่รู้้�สึึกประทัับใจเหมืือนกัับ
การได้้เดิินเข้้าไปในสถานที่่�ประชุุมใหญ่่ ที่่�มีีโรแทเรีียนนัับหมื่่�น (10,000) คน
นอกจากนี้้� การไปประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลนั้้�น มีีความพิิเศษเฉพาะสํําหรัับเรา
เพราะที่่�นั้้�นเรามีีโอกาสพบปะกัันและกัันจริิงๆ การได้้ไปนครซิิดนีีย์์ครั้้�งนั้้�นได้้
สร้้างวิิถีีโคจรที่่�เปลี่่�ยนชีีวิิตของฉัันตลอดไป”

5.

ท่่านจะได้้ยิินเสีียงการบรรยายจากวิิทยากรระดัับโลก

“การได้้ฟังั เสีียงบรรยายจากวิิทยากรที่่�มีชื่ี อ่� เสีียงระดัับสููงเพีียงอย่่าง
เดีียวโดยตรง อาจไม่่คุ้้�มค่่าที่่�เข้้าร่่วมประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล” เป็็นคำกล่่าวของ
เอริิน เคลลี่่�, สมาชิิกสโมสรโรตารีี Chattanooga (Breakfast) มลรััฐเทนเนสซีี
“ฉัันเคยเห็็นบิิล เกตส์์, จอห์์น ซีีน่่า, แอชตััน คุุชเชอร์์, จััสติิน ทรููโด” เทรซี่่�
แคร์์รอล สมาชิิกสโมสรโรตารีีเวโร บีีช ซัันไรส์์, มลรััฐฟลอริิดา กล่่าวสนัับสนุุน
เห็็นด้้วย “การได้้อยู่่�ในห้้องประชุุมเดีียวกัันกัับเจ้้าฟ้้าหญิิงแอนน์์ บิิล เกตส์์ และ
คนอื่่�นๆ พร้้อมๆ กัันเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าตื่่�นเต้้นมากกว่่า”
จอร์์น สมาร์์จ ให้้ความเห็็นว่่า ในช่่วงกำหนดรายชื่่�อผู้้�ที่่�จะมาร่่วม
เป็็นวิิทยากรในการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลที่่�ฮิิวสตััน ยัังไม่่ได้้รัับการประกาศ
อย่่างเป็็นทางการ สมาชิิกอาจจะมีีความคาดหวัังต่่างๆ เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาของ
โปรแกรมที่่�แตกต่่างกััน รวมไปถึึงใครคืือวิิทยากรที่่�เชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับปััญหา
สิ่่ง� แวดล้้อมของเรา “การประชุุมครั้้�งนี้้�นับั เป็็นการประชุุมแบบพบปะกัันครั้้�งแรก
นัับตั้้�งแต่่โรตารีีเพิ่่�มการสนัับสนุุนเรื่่�องที่่�เน้้นความสำคััญใหม่่ของเราคืือ การ
ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม” เขากล่่าวเสริิมว่่า “เราคาดหวัังจะช่่วยสะท้้อนให้้เห็็นทั้้�ง
แนวทางที่่�เราจะดํําเนิินการในการประชุุม และผู้้�ที่่จ� ะมาเป็็นวิิทยากรของเรา โดย
เป้้าหมายส่่วนตััว คืือให้้ความแน่่ใจว่่า เรามีีกําํ หนดประชุุมที่่�หลากหลาย รวมทั้้�ง
จำนวนวิิทยากรที่่�มาร่่วม”
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6.

ท่่านจะได้้เพิ่่�มประสบการณ์์ สััมผััสกัับเมืืองใหม่่

	ชื่่�อเสีียงของเมืืองฮิิวสตััน ในฐานะเมืืองที่่�เปิิดตััว เป็็นเมืืองแห่่งการ
สํํารวจด้้านอวกาศของสหรััฐอเมริิกา จึึงมีีคุุณค่่าควรได้้รัับการกล่่าวถึึง นัับเป็็น
ศููนย์์อวกาศที่่�สามารถคุุยโอ้้อวด เมื่่�อได้้มาเยี่่�ยมชมอย่่างแน่่นอน อีีกทั้้�งยัังมีีอีีก
หลายๆ สถานที่่� เชิิญชวนให้้ท่่านได้้มาสํํารวจ อย่่างน้้อยมีีการใช้้ภาษาพููดต่่างๆ
ไม่่น้้อยกว่่า 145 ภาษาในพื้้�นที่่�บริิเวณรถไฟใต้้ดิินฮิิวสตััน และมีีสิ่่�งแตกต่่างอื่่�นๆ
กระจายรวมอยู่่�ด้้วย รวมทั้้�งอาหารของท้้องถิ่่�น ดนตรีีและศิิลปะของท้้องถิ่่�น มีี
พิิพิิธภััณฑ์์ระดัับโลก เช่่น พิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์ธรรมชาติิฮิิวสตััน พิิพิิธภััณฑ์์
การบิินโลนสตาร์์ (the Lone Star Flight Museum) รวมทั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์เด็็ก
ฮิิวสตัันที่่�ได้้รัับความนิิยมในระดัับสููง
	ชาวฮููสโตเนีียน (ชาวเมืืองฮิิวสตััน) ยัังนิิยมรัับประทานอาหารบ่่อย
กว่่าชาวอเมริิกัันทั่่�วไป ดัังนั้้�นจึึงมีีร้้านอาหารอุุดมสมบููรณ์์ มีีอาหารที่่�เป็็น
สััญลัักษณ์์เฉพาะของเมืืองฮิิวสตััน รวมถึึงหอยนางรมจากอ่่าวลึึกบริิเวณชายฝั่่�ง
ทะเล กุ้้�งชนิิดหนึ่่�งคล้้ายกุ้้�งก้้ามกรามที่่�แช่่จนชุ่่�มในเครื่่�องเทศเผ็็ดร้้อน อาหาร
เม็็กซิิกััน-ผสมอเมริิกาใต้้ (เท็็กซ์์เม็็กซ์์) และบาร์์บีีคิิว
- อย่่างไรก็็ตาม สามารถจิินตนาการได้้ว่่า ยัังมีีพ่่อครััวที่่�นัับเป็็น
ตััวแทนด้้านวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�หลากหลายของเมืืองฮิิวสตััน ที่่�สามารถสร้้าง
ความประหลาดใจในการทํําอาหารแบบต่่างๆ ให้้อีีกมากมายได้้ด้้วย
ในค่่ำคืืนวัันเปิิดการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล คณะกรรมการจััดงาน
ได้้จััดกิิจกรรมต้้อนรัับบริิเวณ Discovery Green ซึ่่�งเป็็นสวนสาธารณะใจกลาง
เมืืองฮิิวสตััน “เป็็นกิิจกรรมที่่�ทุุกๆ คนจะต้้องไปร่่วมให้้ได้้” เคนเนดี้้�กล่่าวยืืนยััน
“ในงานนี้้�จะมีีกิิจกรรมความบัันเทิิงมากมาย รอบๆ สวนสาธารณะ เริ่่�มตั้้�งแต่่
การแข่่งขัันวิ่่�งแบบตััวนิ่่�ม (Armadillo races) ไปจนจนถึึงการแสดงกิิจกรรม
ตีีลัังกาในอากาศ (aerial act)-และท่่านไม่่ควรพลาดอย่่างยิ่่�งคืือฉากสุุดท้้าย
ตอนจบที่่�ยิ่่�งใหญ่่”
หากต้้องการดููว่่ามีีสิ่่�งใดที่่�ทํําให้้ฮิิวสตัันเป็็นสถานที่่�ยิ่่�งใหญ่่เหมาะ
สํําหรัับการเยี่่�ยมเยืือน โปรดเข้้าไปดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� “The Sky’s the Limit”

7.

โลกทั้้�งใบ

ท่่านอาจโดนใจจากพลัังของโรตารีี เพื่่�อเชื่่�อมต่่อท่่านกัับ

	จีีเซล โฮลเดอร์์ เคยเดิินทางไปร่่วมประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลมาแล้้ว
4 ครั้้�ง แม้้เธอจะจดจํําผู้้�บรรยายที่่�เธอได้้ฟัังในห้้องบรรยายต่่างๆ ที่่�เธอเข้้าร่่วม
ไม่่ได้้ทุุกท่่าน แต่่เธอยัังจํําบรรยากาศในในห้้องประชุุมนั้้�นได้้ชััดเจน ที่่�สร้้าง
ความรู้้�สึึกประทัับใจให้้เธอ
“เป็็นบรรยากาศแบบเหมืือนมีีประจุุกระแสไฟฟ้้า”โฮลเดอร์์กล่่าว
“เสมืือนหนึ่่ง� ไม่่มีอี ะไรเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� เดิินผ่่านบ้้านแห่่งมิิตรภาพ ที่่�รายล้้อมรอบด้้วย
สมาชิิกโรตารีีหลายๆ พัันคนที่่�มาจากทั่่�วโลก”
โฮลเดอร์์เข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลครั้้�งแรกในปีี 2011
ขณะที่่�เธอเป็็นสมาชิิกของสโมสรโรทาแรคท์์พอร์์ด สเปนตะวัันตก ตริินิแิ ดดและ
โตเบโก ครั้้� ง นั้้� น ต้้ อ งเพิ่่� ม ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยทางการเงิิ น และการเดิิ น ทางที่่� ย าวนาน
“เราบิินจากเมืืองตริินิิแดดไปรััฐไมอามี่่� แล้้วนั่่�งรถบััสต่่อไปนิิวออร์์ลีีนส์์อีีก
23 ชั่่�วโมง” แต่่เธอเสริิมว่่ามัันคุ้้�มค่่า “นั่่�นเป็็นครั้้�งแรกที่่�ฉัันเห็็นว่่า อะไรคืือสิ่่�งที่่�
โรตารีีสามารถเป็็นไปได้้ และยัังเข้้าถึึงทั่่�วโลก เป็็นช่่วงเวลาที่่�ฉัันรู้้�สึึก ‘ว้้าว’
(น่่าทึ่่�ง) โรตารีีเป็็นสิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ (bigger) มากกว่่าสโมสรของฉัันหรืือประเทศ
ของฉััน”
ในปีี 2017 โฮลเดอร์์เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีมาราวััล
เธอบอกว่่าการไปร่่วมประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล ช่่วยให้้เธอตื่่น� เต้้นกัับความมีีชีวิี ติ
ชีีวาของโรตารีี “การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลได้้เตืือนท่่าน ถึึงจํํานวนสิ่่�งต่่างๆ ที่่�
เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก และต้้องการความช่่วยเหลืือจากพวกเรา” “ท่่านมัักจะพบ
โรแทเรีียนใหม่่ๆ และหลายคนเต็็มใจที่่�จะร่่วมเป็็นพัันธมิิตรในโครงการ นัับเป็็น
วิิธีีที่่�ยอดเยี่่�ยมในการค้้นพบโอกาสใหม่่ๆ ในโรตารีี”
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Interview
Virtual Activities
Virtual Activities
กิิจกรรมเสมืือนจริิง
เมื่่�อทุุกอย่่างเปลี่่�ยนแปลง ไปจาก
เดิิมในช่่วงเกืือบสองปีีที่่�ผ่่านมา ทำให้้เราต้้อง
ปรัับตััวการใช้้ชีีวิิตประจำวััน ลดการเดิินทาง
และพบปะกัันเพื่่�อป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงจาก
โรคระบาดโควิิ ด -19 และปรัั บ ตัั ว เข้้ า สู่่�ยุุ ค
ดิิจิิตอลที่่�อิินเทอร์์เน็็ตเข้้ามามีีบทบาทในชีีวิิต
ประจำวััน ทำให้้การใช้้ชีีวิิตส่่วนใหญ่่เราต้้อง
อยู่่�กัับบ้้าน และแน่่นอนว่่าการทำกิิจกรรม
ต่่างๆ ก็็ต้อ้ งทำจากที่่บ้� า้ น เช่่น การทำงานจาก
ที่่บ้� า้ นแทนการทำงานที่่อ� อฟฟิิศที่่เ� ราเรีียกจน
คุ้้�นเคยคืือ Work from Home รวมไปถึึงการ
ประชุุมต่่างๆ ของโรตารีีเราก็็ประชุุมออนไลน์์
ผ่่านระบบที่่ร� องรัับ เช่่น zoom, line, google
meet, etc.
นอกจากนี้้�เรายัั ง ได้้ ท ำกิิ จ กรรม
หลายอย่่างผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ต หรืือที่่�
เรีียกกัันว่่า Virtual Activities แปลตามตััว
ว่่ากิิจกรรมเสมืือนจริิง ซึ่่�งที่่�จริิงแล้้วคืือการ
ทำกิิจกรรมจริิงๆ เพีียงแต่่ทำกัันคนละที่่�แล้้ว
นำมารายงานผลผ่่านระบบออนไลน์์ ทำให้้
เป็็ น กิิ จ กรรมเสมืื อ นว่่ า ได้้ ท ำร่่ ว มกัั น หรืื อ
บางกิิจกรรมทำพร้้อมกัันและเห็็นกัันผ่่านจอ
คอมพิิวเตอร์์ จอทีีวีี หรืือจอโทรศััพท์์ ช่่วงที่่�
ผ่่านมาอาจจะยัังมีี Virtual Activities ไม่่มาก
นััก แต่่ก็็มีีหลายสโมสรโรตารีีที่่�ได้้เริ่่�มทำกััน
แล้้ว นิิตยสารโรตารีีฉบัับที่่�แล้้วเราได้้ลงเกี่่�ยว
กัับ Virtual Meeting & Training ในระดัับ
ภาค การประกวดร้้องเพลง รวมถึึง Virtual
Concert ไปแล้้ว นอกเหนืือจากนี้้�มาดููกัันว่่า
มีีกิิจกรรมอะไรกัันอีีกบ้้าง

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ นย. วสิน เลิศเกียรติด�ำรงค์ กล่าวว่า สโมสร
โรตารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่นในรูปแบบ Virtual เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่
1 กันยายน ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 60 วัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลภายนอกมีสุขภาพแข็งแรง ประชาสัมพันธ์โรตารีให้
เป็นที่รู้จัก และจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตา
รีเชียงใหม่ เป็นการสานต่อกิจกรรมจากปีแรกทีไ่ ด้จดั ในโอกาสที่สโมสรโรตารีเชียงใหม่
ครบรอบ 60 ปี กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกโรตารี บุคคลภายนอก องค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งรายงานผลกิจกรรมเข้ามาในระบบเป็นจ�ำนวนมาก
สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ นย. แอนนา วรวงศ์วสุ กล่าวว่า สโมสรฯ ได้
จัดกิจกรรมเดินและวิ่งแบบสะสมระยะทางนี้ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง
สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มี
คนมารวมตัวกันจ�ำนวนมากได้ ทางสโมสรฯ จึงได้จัด Virtual Walk & Run เพื่อ
ส่งเสริมการออกก�ำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้มสี ขุ ภาพดี และน�ำรายได้ไป
ท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชมุ ชน โดยกิจกรรมนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลาของกิจกรรม 61 วัน มีระยะการเดิน-วิ่ง ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเลือก
3 ระยะคือ 25, 70 และ 300 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วร่วม 200 คน และก�ำลังอยู่ในช่วง
รับสมัครต่อเนอื่ งถึงสิน้ สุดกิจกรรม ส�ำหรับปัญหาทีพ่ บคือบางท่านยังมีปญ
ั หาการใช้ Application ในการ
บันทกึ ระยะทางและการรายงานผลในระบบออนไลน์ ทางสโมสรฯ จงึ ได้จดั ท�ำระบบออฟไลน์แล้วรายงาน
ผลผ่าน Line Application ที่ทุกท่านคุ้นเคยกัน
Virtual Cooking Training การสอนท�ำอาหารออนไลน์
สโมสรโรตารีกำ� แพงแสน นย. กมล วงศ์จก๊ ซี่ กล่าวว่า สโมสรโรตารีก�ำแพงแสน
ได้จดั โครงการอบรมอาชีพออนไลน์ หลักสูตรการท�ำขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทเุ รียนเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ขาดโอกาส ในการฝึกวิชาชีพ
และมีความตั้งใจ ที่จะเข้าอบรมการท�ำขนมไหว้พระจันทร์เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพ
ได้ โดยการอบรมผ่านระบบซูม มีการติดตามประเมินผลโดยให้ผูเ้ ข้าอบรมส่งผลงานที่
ตนเองปฏิบตั ิ ผู้เข้าอบรมสามารถบันทกึ วิดโี อการสอนเพอื่ น�ำไปทบทวนให้การปฏิบตั ิ
ได้ผล พร้อมทัง้ มีการติดตามประเมินผลภายใน 14 วันหลังการอบรมเสร็จสิน้ จากการ
ประเมินมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบซูมจ�ำนวน 28 คน และผ่านระบบวิดีโอจ�ำนวน 34 คน
สโมสรโรตารีีราชเทวีี นย. นุุชนาท ตั้้�งสุุณาวรรณ นายกสโมสรโรตารีีราชเทวีี ได้้จััดกิิจกรรม
บริิการชุุมชนด้้วยการสอนทำอาหารออนไลน์์ผ่่านระบบ zoom ขึ้้�น โดยผู้้�ที่่�ริิเริ่่�มโครงการนี้้�คืือ นายกผ่่าน
พ้้นสรณีีย์์ ลำดวล ส่่วนอาหารที่่�สอนทำเป็็นอาหารเจเพื่่อ� สุุขภาพที่่�สามารถทำได้้ไม่่ยาก ผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมมีี
ทั้้�งโรแทเรีียนในสโมสร ต่่างสโมสร และบุุคคลทั่่�วไปในชุุมชน สอนโดย รทร. ศตพร รัักษ์์สุุดา หรืือเชฟอ้้อย
พร้้อมกัันนี้้�ทางทีีมงานของสโมสรโรตารีีราชเทวีี ยัังได้้ทำอาหารเจสััปดาห์์ละหนึ่่ง� ครั้้�งในวัันก่่อนวัันพระหนึ่่ง�
วััน จำหน่่ายในราคาย่่อมเยาผ่่านช่่องทาง delivery โดยนำรายได้้สมทบทุุนกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ของ
สโมสรฯ
Virtual Massage การสอนนวดเพื่่�อสุุขภาพ
สโมสรโรตารีีราชเทวีี นย. นุุชนาท ตั้้�งสุุณาวรรณ กล่่าวว่่า ทางสโมสรโรตา
รีีราชเทวีีได้้จััดสอนการนวดเพื่่�อสุุขภาพผ่่านระบบ zoom โดยโรแทเรีียนในสโมสร
ที่่�มีีวิิชาชีีพด้้านนี้้� มาถ่่ายทอดให้้กัับมิิตรโรแทเรีียนและบุุคคลทั่่�วไป เช่่น เทคนิิคการ
นวดกดจุุดเพื่่�อพิิชิิตโรคออฟฟิิศซิินโดรม การนวดด้้วยตนเองเพื่่�อแก้้อาการหรืือเพื่่�อ
ผ่่อนคลาย โดย รทร. ทวีีภููมิิ อยู่่�ตรีีรัักษ์์ ซึ่่�งทั้้�งสองกิิจกรรมของสโมสรโรตารีีราชเทวีี
ได้้รัับความสนใจจากสมาชิิกและบุุคคลทั่่�วไปอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะเป็็นกิิจกรรมที่่�
สามารถทำเองได้้ที่่�บ้้าน โดยเฉพาะในช่่วงโรคระบาดโควิิดที่่�ทุุกคนต้้องอยู่่�กัับบ้้าน
เป็็นส่่วนใหญ่่ ซึ่่ง� ได้้รับั การตอบรัับที่่ดี� มี ากจากการประเมิินการเข้้าร่่วมอบรมที่่�มีจี ำนวนสมาชิิก เข้้ารัับการ
อบรมเพิ่่�มขึ้้�น

อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร
สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่
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Virtual Walk-Run-Bike
เป็็นกิิจกรรมการเดิิน-วิ่่ง� -ปั่่�นจัักรยานแบบสะสมระยะทางของผู้้�สมัคั รร่่วมกิิจกรรมซึ่่ง� จะเดิิน-วิ่่ง� ปั่่�นที่่�ไหน เมื่่อ� ไหร่่ก็ไ็ ด้้ โดยบัันทึึกระยะทางการเดิิน-วิ่่ง� -ปั่่�นผ่่านระบบ Application แล้้วส่่งรายงานผลเข้้า
ระบบของผู้้�จัดั งานเพื่่อ� บัันทึึกระยะทาง มีีการจััดประเภทและลำดัับการเดิิน-วิ่่ง� -ปั่่�นอย่่างเป็็นระบบ ทำให้้
มีีผู้้�ร่ว่ มกิิจกรรมได้้หลากหลายจากทั่่�วทุุกสารทิิศ ไม่่ได้้จำกััดแต่่เฉพาะในจัังหวััดหรืือภููมิิภาค ซึ่่ง� ที่่�ผ่า่ นมามีี
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่และสโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่ ภาค 3360 ได้้จััดกิิจกรรมนี้้�ขึ้้�น

พฤศจิิกายน-ธัันวาคม 2564

Online Scholarship Award Ceremony
มอบทุนการศึกษาออนไลน์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง
อน.วััชราภรณ์์ พาน้้อย
ประธานโครงการมอบ
ทุุนการศึึกษาสโมสร
โรตารีีหมากแข้้ง ครั้้�งที่่�
8/2564 กล่่าวว่่า สโมสร
โรตารีีหมากแข้้งนำโดย
นายก Terry Clayton
ได้้จััดพิิธีีมอบทุุนการ
ศึกึ ษาจำนวน 74 ทุุนให้้แก่่นักั เรีียนและนัักศึกึ ษาโดยแบ่่งเป็็น
ทุุนนัักเรีียนจำนวน 69 ทุุนและทุุนนัักศึึกษาระดัับปริิญญา
ตรีีจำนวน 5 ทุุน จากเดิิมสโมสรฯ ได้้มอบทุุนการศึึกษามา
ทุุกปีี แต่่เมื่่�อเกิิดโรคระบาดโควิิด-19 ทำให้้ไม่่สามารถจััด
มอบทุุนแบบพบปะกัันได้้จึึงได้้จัดั มอบทุุนออนไลน์์ผ่า่ นระบบ
ซููม และโอนเงิินเข้้าบััญชีีของผู้้�รัับทุุน เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม
2564 โดยมีี ผวภ. จารีีศรีี กุุลศิิริิปััญโญเป็็นประธานในการมอบทุุน ทุุนที่่�มอบให้้
แก่่นัักเรีียนทุุนละ 4,000 บาท และมอบถุุงรัักสร้้างแรงบัันดาลใจจำนวน 74 ถุุง
มููลค่่าถุุงละ 1,000 บาท รวมเป็็นเงิิน 350,000 บาท ได้้รัับเงิินบริิจาคในโครงการ
นี้้�จำนวน 371,000 บาท ในการนี้้�มีนัี กั เรีียนบางรายได้้รับบริ
ั จิ าคทุุนการศึกึ ษาแบบ
ต่่อเนื่่�องจนถึึงปริิญญาตรีี ทางสโมสรโรตารีีหมากแข้้งจึึงขอขอบคุุณ ผู้้�บริิจาคทุุก
ท่่านที่่�มีจิี ตศรั
ิ ทั ธาช่่วยเหลืือเด็็กนัักเรีียนเพื่่อ� การศึกึ ษาเป็็นประจำทุุกปีี ซึ่่ง� พิิธีมี อบ
ทุุนการศึึกษาออนไลน์์ครั้้�งนี้้�ประสบความสำเร็็จเป็็นอย่่างดีี มีีนัักเรีียนเข้้าร่่วมใน
ระบบซููมครบทุุกคน รวมทั้้�งผู้้�บริจิ าค มิิตรโรแทเรีียน และแขกผู้้�มีเี กีียรติิ ทำให้้การ
ดำเนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามแนวทางชีีวิิตวิิถีีใหม่่ปกติิ
Virtual RYLA
การอบรมรางวััลผู้้�นำำเยาวชนเสมืือนจริิง

สโมสรโรตารีีพลููตาหลวง
นย. บุุญญฤทธิ์์� นิิลแย้้ม
กล่่าวว่่า ในปีี 25646 5 ส โ ม ส ร โ ร ต า รีี
พลููตาหลวง จัังหวััดชลบุุรีี
ได้้รัับมอบหมายจากภาค
3340 ให้้เป็็นเจ้้าภาพจััด
อบรมรางวััลผู้้�นำเยาวชน
โรตารีี (Rotary Youth
Leadership Awards) หรืือที่่�เราเรีียกสั้้�นๆ ว่่า RYLA แต่่
เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารระบาดของโควิิ ด -19 ทำให้้ มีี
ข้้ อ จำกัั ด ในการรวมตัั ว เพื่่� อ ทำกิิ จ กรรมกลุ่่�ม ทำให้้ ค ณะ
กรรมการจััดงานมีีความจำเป็็นต้้องปรัับรููปแบบกิิจกรรมให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ ด้้วยการใช้้แบบออนไลน์์ควบคู่่�ไป
กัับการจััดแบบพบปะกัันนัับเป็็นมิิติิใหม่่ โดยมีีแนวคิิดเสริิม
สร้้างภาวะผู้้น� ำให้้เยาวชน ผ่่าน 6 โมดููลหลัักคืือ มีีทักั ษะในการคิิด การทำงานเป็็น
ทีีม มีีบุคลิ
ุ กิ ภาพที่่�ดีี มีีความรู้้เ� กี่่ย� วกัับโรตารีี เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารและการแสวงหา
ความรู้้� และมีีคุุณธรรมจริิยธรรม มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรมคืือกลุ่่�มเยาวชนที่่�สมััครเข้้า
โครงการเยาวชนแลกเปลี่่�ยนจำนวน 9 คน โดยการอบรมนี้้� ใช้้เวลา 3 วััน วัันละ
3 ชั่่�วโมง คืือวัันที่่� 16, 18 และ 31 ตุุลาคม 2564 เนื่่�องจากเป็็นการจััดรููปแบบ
ใหม่่ครั้้ง� แรกจึึงต้้องมีีการทำความเข้้าใจร่่วมกััน ตามขั้้น� ตอนคืือชี้้แ� จงวััตถุปุ ระสงค์์
ของการอบรม ทำการทดสอบวััดความรู้้เ� กี่่ย� วกัับภาวะผู้้น� ำก่่อนและหลัังการอบรม
จััดกิิจกรรมทำความรู้้�จัักเพื่่�อสร้้างสััมพัันธภาพ ดำเนิินการอบรม แบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อ
ฝึึกใช้้กระบวนกลุ่่�มอย่่างอิิสระตามสาระที่่�วางไว้้ มีีผู้้�สัังเกตการณ์์เฝ้้าดููพฤติิกรรม
ทั้้�งรายบุุคคลและรายกลุ่่�มในรููปแบบออนไลน์์ และในวัันสุุดท้้ายของการอบรม
จััดให้้พบกัันแบบพบหน้้าเพื่่�อมานำเสนองานกลุ่่�มที่่�ทำร่่วมกััน
ในการประเมิินผลการอบรม ผลการอบรมพบว่่าเยาวชนที่่�เข้้ารัับการ
อบรมมีีผลงานออกมาอย่่างสร้้างสรรค์์ มีีความพึึงพอใจการอบรมในภาพรวมใน

ระดัับมากที่่�สุุด และสามารถสร้้างมิิตรภาพผ่่านการทำงานในรููปแบบออนไลน์์
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การพบกัันแบบพบหน้้าในวัันสุุดท้้ายของการอบรมเป็็น
ช่่วงเวลาที่่�ทุุกคนรอคอยอย่่างมีีความหมาย สโมสรโรตารีีพลููตาหลวงเชื่่�อมั่่�น
ว่่าเยาวชนที่่�เข้้ารัับการอบรมนี้้� มีีความเข้้าใจในตนเองมากขึ้้�น สามารถพััฒนา
ความเป็็ น ผู้้� น ำ เรีี ย นรู้้� ก ระบวนการทำงานเป็็ น กลุ่่�มผ่่ า นเทคโนโลยีี ใ นแบบ
นิิวนอร์์มอล และอาจเป็็นกำลัังสำคััญขององค์์กรโรตารีีต่่อไปในอนาคต
International Online Chess Tournament
การแข่่งหมากรุุกออนไลน์์นานาชาติิ

	สโมสรโรตารีี โ คชิิ น สมาร์์ ท ซิิ ตี้้� ภาค 3210 ประเทศอิิ น เดีี ย
นย.นายแพทย์์บีบูี ู จอร์์จ นายกสโมสรโรตารีีโคชิิน สมาร์์ทซิตี้้�ิ กล่่าวกัับนิติ ยสาร
โรตารีีประเทศไทยว่่า ทางสโมสรฯ ได้้เตรีียมกิิจกรรมการแข่่งขัันหมากรุุกมานาน
แล้้ว แต่่พอมีีเหตุุการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 เราจึึงถููกขอให้้ยกเลิิกการ
แข่่งขัันนี้้�เสีีย แต่่เนื่่�องจากพวกเราหลายคนคุ้้�นเคยกัับการแข่่งกัันเองทางระบบ
ออนไลน์์มาก่่อน เราจึึงเห็็นพ้้องร่่วมกัันที่่�จะเปลี่่�ยนรููปแบบการแข่่งขัันจากเห็็น
หน้้ากัันมาเป็็นระบบออนไลน์์แทนโดยมีี รทร. ซููบา ราเกซ เป็็นประธานจััดงาน
เราได้้คิิดต่่อยอดการแข่่งขัันให้้เป็็นระดัับนานาชาติิไปด้้วย โดยการเชื้้�อเชิิญเพื่่�อน
โรแทเรีียนทั่่�วโลกให้้มาร่่วมกิิจกรรมนี้้�โดยไม่่ต้้องเดิินทาง ไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายใน
การสมััคร นอกจากนี้้�เรายัังเปิิดโอกาสให้้ทั้้ง� โรทาแรคเทอร์์และอิินเทอร์์แรคเทอร์์
สามารถร่่วมกิิจกรรมการแข่่งขัันนี้้�ได้้อีีกด้้วย
เวลาการแข่่งขััน: เนื่่�องจากศููนย์์กลางการแข่่งขัันอยู่่�ที่่�อิินเดีีย เราจึึง
กำหนดเวลาการแข่่งขัันที่่�เริ่่�มต้้น 10:00 น. สิ้้�นสุุด 13:30 น. ของประเทศอิินเดีีย
เราเข้้าใจดีีว่่าการแข่่งขัันระดัับทั่่�วโลกในเวลาเดีียวกััน ย่่อมสร้้างความได้้เปรีียบ
เสีียเปรีียบกัับผู้้�แข่่งขัันบางประเทศ ประเทศทางตะวัันออกอาจกำลัังเป็็นเวลา
เข้้านอน เช่่น ออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์ และบางเทศก็็ยัังไม่่ตื่่�น เช่่นที่่�อเมริิกา ชิิลีี
	ผู้เข้าแข่งขัน: ในครัง้ นีม้ ผูี เ้ ข้าแข่งขันจ�ำนวนแข่งขันลงทะเบียนจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 235 คนจาก 45 ประเทศ
ระบบการแข่งขัน: เราใช้แพล็ทฟอร์มจากเว็บที่เรียกว่า Lichess.org
ซึ่งเป็นระบบทีไ่ ด้รบค
ั วามนิยมเป็นอย่างมาก จากนักแข่งขันหมากรุกอาชีพทัว่ โลก
มีผู้ใช้แพล็ทฟอร์มนี้มากถึง 30,000 คน และคุณสามารถเข้าถึง กลไกการท�ำงาน
ตลอดจนเกณฑ์การตัดสินเกมเป็นไปตามมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้น
จงึ ไม่จ�ำเป็นต้องมีกรรมการตัดสนิ ทีเ่ ป็นคน โดยเมอื่ ทัวร์นาเมนต์เริม่ ต้นการแข่งขัน
จะถูกแบ่งออกเป็น 7 รอบโดยอัตโนมัติ แต่ละรอบจะมีคู่แข่งขัน แข่งพร้อมกัน
จนได้ผลแพ้ชนะในเวลาทีก่ �ำหนด เมอื่ จบทัวร์นาเมนต์ ระบบจะแจ้งผลให้เราทราบ
ในทันที
นย.นายแพทย์์บีีบูู กล่่าวว่่า หลัังจากได้้จััดทััวร์์นาเมนต์์แรกนี้้�และเรา
เริ่่�มมีีประสบการณ์์แล้้ว จึึงคิิดว่่าในอนาคตเราจะสามารถเพิ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมแข่่งขัันได้้
มากถึึง 1,000 คนจาก 150 ประเทศ
บทส่่งท้้าย จะเห็็นว่่าเมื่่�อสถานการณ์์เปลี่่�ยนไป สโมสรโรตารีีเราก็็
สามารถปรัับตััวจััดกิิจกรรมออนไลน์์เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งอาจมีีอีีกหลายสโมสรที่่�จััด
กิิจกรรมแบบ Virtual Activities ที่่�ไม่่ได้้กล่่าวถึึงในที่่นี้้�� นัับจากนี้้�ไปเราจะต้้อง
เข้้าสู่่�โลกยุุคดิิจิิตอลเต็็มรููปแบบ โดยเฉพาะการใช้้เงิินดิิจิิตอลที่่�เป็็นของใหม่่มาก
เราจึึงต้้องเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับการใช้้ชีวิี ติ แบบปกติิวิถีีิ ใหม่่ ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้�นในระดัับ
ต่่อๆ ไป
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Empowering Girls

ผู้้�ช่่วยทููตส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีี

ภาค 3330 ผชภ.รััชดา เทพนาวา

ภาค 3340 ผชภ.นัันทนา พนิิตประชา

ภาค 3350 อน.จงกลดีี พงษ์์ศรีี

ภาค 3360 อน.ฐนิิจพร คมสััน

Cambodia CP.Phally Leng

Myanmar CP.Sandi Lwin
Vietnam Rtn.Emilie Cruickshank
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ส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีี
เพื่่�อเปลี่่�ยนชีีวิิตด้้วยจิิตบริิการ
อกบร. ศ.ดร.เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์
ทููตส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีีของโรตารีีสากล โซน 10B & C
Empowering Girls Ambassador, Zone 10B & C
หนึ่่�งในปััญหาสำคััญของสัังคมอัันดัับต้้นๆ ในปััจจุุบััน คืือ
ปััญหาของเด็็กหญิิงอายุุ 1-20 ปีีบริบููิ รณ์์ที่่ด้� อ้ ยโอกาสด้้วยสาเหตุุ
ของความยากจนและความอยุุติธิ รรมในสัังคมแวดล้้อมซึ่่ง� ถูกู เพิิกเฉยหรืือถูกู ลืืมจากความ
ซ้้ำซากจำเจของสารพััดปัญ
ั หาที่่�ปล่่อยให้้แก้้ไข หรืือช่่วยเหลืือกัันไปตามยถากรรมจนกลาย
เป็็นเรื่่�องธรรมดาที่่�ถููกมองข้้ามในแต่่ละวััน
“สิิทธิิ เสรีีภาพ และความเสมอภาค” ของความเป็็นมนุุษย์์ยังั คงเป็็นเพีียงลมปาก
หรืือตััวอัักษรที่่�ขีีดเขีียนขึ้้�นเป็็นกฎหมายหรืือหลัักการ เนื่่�องจากตามข้้อเท็็จจริิงที่่�ปรากฏ
สิิทธิิของเด็็กหญิิงทั่่�วโลกนัับล้า้ นคนในแต่่ละปีียังั ถููกจำกััด นัับตั้้ง� แต่่สิทิ ธิิของการเกิิดมาเป็็น
มนุุษย์์ ด้้วยความประสงค์์ของบิิดามารดาหรืือบุุคคลในครอบครััวที่่�ต้้องการ “ลููกชาย”
มากกว่่า “ลููกสาว” ความเจริิญก้้าวหน้้าทางการแพทย์์เอื้้�ออำนวยการเลืือกเพศได้้
ง่่ายขึ้้น� แม้้แต่่ปัญ
ั หาการทำแท้้งและการกำจััดเด็็กหญิิงที่่�จะเกิิดด้้วยวิิธีต่ี า่ งๆ ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิด
ปััญหาความสมดุุลย์์ของมนุุษย์์โลกที่่�มีีผู้้�ชายมากกว่่าผู้้�หญิิงถึึง 140 ล้้านคนในปััจจุุบััน
เด็็กหญิิงที่่�โชคดีีได้้เกิิดมาก็็ต้้องเผชิิญกัับชะตากรรมที่่�มิิอาจช่่วยเหลืือตนเองได้้
จากความยากจนของครอบครััว ไม่่ว่า่ จะเป็็นปััญหาด้้านสุุขภาพ สุุขอนามััย การใช้้แรงงาน
เด็็ก ความปลอดภััยจากความรุุนแรง การถูกู ข่่มเหงรัังแก ล่่วงละเมิิดทางเพศ การแต่่งงาน
ในวััยเด็็ก การตั้้ง� ครรภ์์ในวััยรุ่่�น หรืือแม้้แต่่สิทิ ธิิที่่จ� ะได้้รับั การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน ซึ่่ง� เด็็กหญิิง
กว่่า 60 คนไม่่มีีโอกาส รวมทั้้�งมีีเด็็กหญิิงเป็็นจำนวน 2 ใน 3 ของพลโลกที่่�ไม่่รู้้�หนัังสืือใน
ปััจจุุบััน ซึ่่�งน้้อยคนนัักจะทราบว่่าการจำกััดสิิทธิิและโอกาสทางการศึึกษาของเด็็กหญิิง
ทั้้�งหลายเหล่่านั้้�นมีีผลกระทบต่่อการพััฒนาทัักษะทางวิิชาชีีพอัันจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ โลก
ปีีละไม่่ต่่ำกว่่า 500 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐต่่อปีี
ประธานโรตารีีสากล เชคการ์์ เมตตาห์์ ตระหนัักถึึงความสำคััญขององค์์กร
โรตารีีที่่�ควรตอบสนองการแก้้ไขปััญหาของโลกดัังกล่่าว จึึงนำเสนอแนวคิิดริิเริ่่�มในการ
ส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีี หรืือเด็็กหญิิงด้้อยโอกาสทั้้�งหลายมาเป็็นประเด็็นสำคััญในการ
บำเพ็็ญประโยชน์์หรืือการให้้บริิการของมวลมิิตรโรแทเรีียนทั่่�วโลก เพื่่�อความร่่วมมืือกััน
ให้้ความช่่วยเหลืือเด็็กหญิิงด้้อยโอกาสในกรณีีต่า่ งๆ ที่่�แตกต่่างกัันไปตามความจำเป็็นและ
ความต้้องการในแต่่ละท้้องถิ่่น� หรืือชุุมชน ซึ่่ง� จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อความตระหนัักและ
ความร่่วมมืือของครอบครััว หน่่วยงานและองค์์กรอื่่น� ๆ ในชุุมชน หรืือสัังคม ทั้้�งภาครััฐและ
เอกชนได้้มากขึ้้�น เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาการแก้้ปััญหาได้้อย่่างจริิงจััง
การดำเนิินงานที่่�สำคััญ คืือ การมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารโรตารีีสากล
รัับผิดช
ิ อบ โดยแต่่งตั้้ง� ทููตส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีี (Empowering Girls Ambassador) เป็็น
ผู้้ป� ระสานงานจััดทีมี งานส่่งเสริิม แนะนำให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้น�้ ำภาคและสโมสร คณะกรรมการ
ภาค และสโมสรโรทาแรคท์์ สำรวจและระดมความคิิดสร้้างสรรค์์กิิจกรรมหรืือโครงการ
ต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเล็็กหรืือใหญ่่ ช่่วยเหลืือเด็็กหญิิงด้้อยโอกาสในด้้านต่่างๆ อย่่างน้้อยหนึ่่�ง
กิิจกรรมในทุุกๆ สโมสร เพื่่�อช่่วยให้้เด็็กหญิิงเหล่่านั้้�นมีีโอกาส มีีความหวัังในการเปลี่่�ยน
ชีีวิติ ของคนให้้ดีขึ้้ี น� รวมทั้้�งช่่วยกัันประชาสััมพัันธ์์ให้้โรแทเรีียนทั่่�วโลกได้้รับรู้
ั เ้� รื่่อ� งราวของ
กิิจกรรมทั้้�งหลายร่่วมกััน พร้้อมกัับบุคค
ุ ลภายนอกองค์์กร ด้้วยสื่่อ� สัังคมต่่างๆ ทุุกประเภท
เช่่น Rotary Showcase, Facebook ฯลฯ
ไม่่ว่า่ กิิจกรรมของมวลมิิตรโรแทเรีียนในสโมสรต่่าง ๆ จะเล็็กหรืือใหญ่่ สิ่่ง� สำคััญ
ที่่�มีคี วามหมายมากที่่�สุดุ คืือ ความสุุขในการให้้บริกิ ารหรืือการบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่เ� ราให้้แก่่
เด็็กหญิิงด้้อยโอกาสทั้้�งหลาย ด้้วยความชื่่น� ใจและประทัับใจที่่�เห็็นรอยยิ้้ม� ของเด็็กๆ ได้้มาก
ขึ้้�น เห็็นสิิทธิิและโอกาสอัันพึึงได้้รัับของเขาในสัังคมที่่�ช่่วยให้้เกิิดความหวัังและกำลัังใจให้้
ต่่อสู้้ชี� วิี ติ เพื่่อ� เป็็นที่่�พึ่ง่� และกำลัังสำคััญของครอบครััว สัังคมและประเทศชาติิได้้ในอนาคต
นใจซึ่่
�ง “เด็็
กหญิิ
งนัับล้
วโลกกำลัั
งรอคอยความหวัั
งจากเรา”
อย่่าอย่่งมั่่�านงมั่่�ใจซึ่่
�ง “เด็็
กหญิิ
งนัับล้
้านทั่่�้านทั่่�
วโลกกำลัั
งรอคอยความหวัั
งจากเรา”

Samples of Empowering Girls
Projects

1. สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์ (3330) จััดฝึึกอบรมการทำ
ซาลาเปาและน้้ำสมุุนไพรให้้เยาวชนด้้อยโอกาส อายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี
เพื่่�อเป็็นการสร้้างอาชีีพและรายได้้

2. สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง (3340) ช่่วยเหลืือเด็็กหญิิงอายุุ 16 ปีี
ซึ่่�งพิิการมาตั้้�งแต่่ 2 ขวบ โดยมอบสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ที่่�จำเป็็น

3. สโมสรโรตารีีบึึงกุ่่�ม (3350) มอบทุุนการศึึกษาให้้เด็็กหญิิงอายุุ
8 ขวบในครอบครััวที่่�ยากจน ซึ่่�งจะช่่วยให้้สามารถศึึกษาต่่อในระดัับ
ที่่�สููงขึ้้�นตามความฝััน

4. สโมสรโรตารีีย่่างกุ้้�ง (3350) ร่่วมกัับสโมสรเกาลููนและสโมสรใน
ฮ่่องกงจััดทำโครงการฝึึกอาชีีพ ให้้แก่่เด็็กหญิิงด้้อยโอกาสในประเทศ
เมีียนมาร์์

5. สโมสรโรตารีีเชีียงของ (3360) ร่่วมกัับสโมสรโรตารีี ในภาค
3350 จััดการอบรมให้้ความรู้้�และ ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันมะเร็็งปากมดลููก
ให้้แก่่กลุ่่�มเด็็กหญิิงชาวถิ่่�นทางภาคเหนืือของประเทศไทย

6. สโมสรโรตารีีดอยพระบาท (3360) ร่่วมกัับกลุ่่�ม RCC บ้้าน
ห้้วยมะเกลืือ และศููนย์์เรีียนรู้้�และพััฒนาชุุมชนบ้้านหััวเสืือ จ.ลำปาง
จััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเกี่่�ยวข้้าว ให้้แก่่เยาวชนสตรีีใน
ชุุมชน และให้้ความรู้้�เรื่่�องโคกหนองนาโมเดล เพื่่�อให้้ทราบถึึงความ
สำคััญของการเก็็บน้้ำไว้้ทำการเกษตรในหน้้าแล้้ง

D.3330
บรรณาธิิการ ภาค 3330 โรตารีีสากล

“ประสบการณ์์จากโรแทเรีียน ไปสู่่�

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์

สวััสดีีมวลมิิตรโรแทเรีียน
หากเวลานั้้�นมีีค่่ามากมหาศาล ถ้้านัับเป็็นตััวเลข
หรืือตีีราคาได้้ คงจะเป็็นธุุรกิิจอีีกอย่่างหนึ่่�งที่่�ทำให้้ผู้้�มีีความ
สามารถด้้านต่่างๆ ทั่่�วโลกออกมาคิิดค่่าของเวลาที่่�เราใช้้ไป
ต่่อวััน
แต่่มวลมิิตรโรแทเรีียนต่่างมีีศัักยภาพ มีีความ
สามารถ มีีความคิิด มีีความอดทน มีีอะไรอีีกมากมาย โดย
เฉพาะคิิดแต่่จะช่่วยผู้้�อื่่น� โดยไม่่ได้้คิดิ ถึึงค่่าหรืือการตอบแทน
ใดๆ นั้้�นถืือว่่าเป็็นการสร้้างสิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดในชีีวิิต หากนำ
เวลาและความคิิดมารวมเป็็นก้้อนได้้นั้้�นคงจะใหญ่่ เรีียกว่่า
สนามฟุุตบอลคงใส่่ไม่่หมด กาลเวลาจากปีีแล้้วปีีเล่่านั้้�น พวก
เราชาวโรแทเรีียนทั่่�วโลก ก็็ยัังระดมความคิิดระดัับสโมสรสู่่�
ระดัับภาค ยกระดัับภาคสู่่�ระดัับโซน รวมกัันหลายๆ โซน
กลายเป็็นระดัับโลก ในระดัับสากลที่่�ทุุกองค์์กรต่่างยอมรัับ
ให้้ความเชื่่�อมั่่�นว่่าเป็็นองค์์กรที่่�ควรค่่าแก่่การยกย่่อง เราทุุก
คนต่่างภููมิิใจที่่�จะระดมความคิิดช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ลำบากกว่่า
เสมอมา และคงเป็็นเช่่นนี้้�ตลอดไป
ในโอกาสส่่งท้้ายปีีเก่่าต้้อนรัับปีีใหม่่ ทางดิิฉัันและ
ทีีมงานขออวยพรให้้ทุุกครอบครััวมีีความสุุข พ้้นจากโรคภััย
ไข้้เจ็็บ ธุุรกิิจเจริิญรุ่่�งเรืือง และขอให้้เป็็นปีีใหม่่ที่่�สุุข สดชื่่�น
สมหวัังค่่ะ

26

พฤศจิิกายน-ธัันวาคม 2564

Global Grant No.2118447 (Year 2020-2021)
Global Grant No.2230605 (Year 2021-2022)
ประสบการณ์์ Global Grant จาก 8 สโมสรโรตารีี ภาค 3330 โรตารีีสากล
	สวัั สดีี ค่่ ะ มิิ ต รโรแทเรีี ย นทุุ ก ท่่ า น ในสถานการณ์์ ที่่� มีี ผู้้� ติิ ด เชื้้� อ
COVID-19 ที่่�มีีต่่อเนื่่�องอยู่่�ตลอดทั้้�งปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2019 ทางสโมสรโรตารีีใน
จัังหวััดนครปฐม 7 จัังหวััด และสโมสรโรตารีีโพธาราม จัังหวััดราชบุุรีี ตระหนััก
ถึึงความสำคััญ
	จึึงได้้ทำการสำรวจความต้้องการของชุุมชนที่่�ห่่างไกลจากอำเภอ
เมืืองนครปฐม ได้้ติิดต่่อประสานไปยัังโรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
ซึ่่�งมีีนายแพทย์์ ปวิิทย์์ ยวงเงิิน ในขณะนั้้�นดำรงตำแหน่่งรองผู้้�อำนวยการ
โรงพยาบาลและเป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีทวารวดีี ได้้นำเรีียนถึึงความสำคััญ
ที่่�ชุุมชนกำแพงแสนต้้องการคืือ ห้้องผ่่าตััด (ความดัันบวก) เพื่่�อการรัักษา
ผ่่าตััดสำหรัับผ่่าตััดกระดููก ผ่่าตััดศััลยกรรม คลอดลููก เป็็นต้้น
	จึึงเป็็นที่่�มาของโครงการ Global Grant No.2118447 Better Air
Quality Control and Laminar Airflow System for General Surgery
Room รวมมููลค่่า 2,500,026.35 บาท (U$D80,646) เพื่่อ� เน้้นการปลอดเชื้้อ�
ในระหว่่างขณะผ่่าตััด ซึ่่�งตอบโจทย์์ความต้้องการมากๆ ในสถานการณ์์
COVID-19 นี้้� โรงพยาบาลมีีผู้�ป่้ ่วยจำนวนมาก ทั้้�งคนไทยและต่่างด้้าว
รวมถึึงบุุ ค ลากร นัั ก ศึึ ก ษา จากมหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ วิิ ท ยาเขต
กำแพงแสน และประชาชนในจัังหวััดใกล้้เคีียง เดิินทางมารัักษา
ทางสโมสรโรตารีีทวารวดีีและสโมสรพัันธมิิตรอีีก 7 สโมสร ทำ
การสำรวจและได้้ปรัับปรุุงห้้องผ่่าตััด ให้้เป็็นห้้องที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดในจัังหวััด
นครปฐม มีีมาตรฐาน ISO Class 6 โดยอุุปกรณ์์วัสดุ
ั ใุ นห้้องนำเข้้าจากประเทศ
ฝรั่่�งเศส ใช้้เวลาประสานและขนส่่งพร้้อมติิดตั้้�งร่่วมเกืือบ 12 เดืือน โดยมีี
อุุปสรรค เช่่น การขนส่่งที่่�ล่่าช้้า การเดิินทางของเจ้้าหน้้าที่่�/ช่่างแต่่ละฝ่่ายที่่�

ปสู่่�ชุุมชนชาวโลก”

นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิิริิพงษ์์
นายกก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีทวารวดีี ภาค 3330 โรตารีีสากล และ Project Primary Contact

เดิินทางเข้้าออกจัังหวััดนครปฐม การปรัับปรุุงในช่่วงสถานการณ์์
COVID-19 เป็็นต้้น การอบรมที่่�ตั้้�งใจไว้้ก็็ต้้องเลื่่�อนออกไป เพราะไม่่
สามารถจััดกิิจกรรมได้้เกิิน 20 คน ก็็ต้้องรอเวลาที่่�เหมาะสม ซึ่่�งจะจััด
อบรมวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2564 นี้้� โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากโรง
พยาบาลกำแพงแสน แพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่� พยาบาล อสม. และทุุกๆ ฝ่่าย
ที่่�ร่่วมมืือกัันผลัักดัันให้้โครงการนี้้�เสร็็จสมบููรณ์์ มีีกำหนดการดัังนี้้�
เช้้า * การจััดอบรมเรื่่�อง “เสริิมสร้้างการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
สู่่�มาตรฐานความปลอดภััย 2P Safety Goals สำหรัับบุุคลากร
โรงพยาบาลกำแพงแสน และเครืือข่่ายโรงพยาบาลกำแพงแสน”
	บ่่าย * การจััดอบรมเรื่่อ� ง “การดููแลผู้้�ป่ว่ ยกระดููกหัักที่่ไ� ด้้รับั
การผ่่าตััดใส่่โลหะดามกระดููก และ Skin traction และการใช้้
ดููแลเครื่่�อง High Flow”
	จััดอบรมในวัันพุุธที่่� 22 ธัันวาคม 2564 เวลา (08.30-12.00)
– (13.00-15.30) ณ อาคารผู้้�ป่่วยนอกออร์์โธปิิดิิกส์์ โรงพยาบาล
กำแพงแสน จ.นครปฐม
โดยปััจจุุบัันนี้้�ห้้องผ่่าตััดมีีการใช้้งานทุุกวััน รวมถึึงรองรัับ
นัักศึึกษาแพทย์์จากมหาวิิทยาลััยต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการสอนผ่่าตััดจาก
สถานการณ์์จริิงโดยมีี นพ.ปวิิทย์์ ยวงเงิิน (แพทย์์เชี่่ย� วชาญด้้านกระดููก)
เป็็นผู้้�สอนและดููแลให้้กับนั
ั กั ศึึกษาแพทย์์ รวมถึึงผู้้�ป่ว่ ยไม่่ต้อ้ งเดิินทาง
เข้้าอำเภอเมืือง หรืือกรุุงเทพฯ ลดระยะเวลาและค่่าใช้้จ่า่ ยการเดิินทาง
ไปรัักษา
นายกสโมสรโรตารีีทุุกสโมสรและดิิฉัันขอขอบคุุณมููลนิิธิิโรตารีี
ของโรตารีีสากล ท่่าน อผภ.วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ, ท่่าน อผภ.เฉลิิมฉััตร
จัันทร์์อิินทร์์ รวมถึึงสมาชิิกจากสโมสรโรตารีีทวารวดีี สโมสรโรตารีี
นครชััยศรีี สโมสรโรตารีีโพธาราม สโมสรโรตารีีบางเลน สโมสรโรตารีี
พระปฐมเจดีีย์์ สโมสรโรตารีีดอนตููม สโมสรโรตารีีไร่่ขิิงสามพราน

สโมสรโรตารีีกำแพงแสน โรตารีีภาค 3330 และ ภาค 2830 ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น ที่่�สนัับสนุุนโครงการนี้้� สำเร็็จลุุล่่วงด้้วยดีี
และในความสำเร็็จทำให้้เกิิดโครงการต่่อเนื่่อ� งปีีที่่� 2 สมาชิิก
สโมสรโรตารีีทวารวดีีและพัันธมิิตรอีีก 7 สโมสร เห็็นความสำคััญของ
ผู้้�ป่่วยในปััจจุุบัันเป็็นผู้้�สููงวััยที่่�มีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�น ลำบากต่่อการเดิินทาง
ไปรัักษาด้้าน Orthopedic และในสถานการณ์์แพร่่ระบาด COVID-19
ทางสโมสรฯ จึึงสานต่่อทำ “โครงการเครื่่�องมืือแพทย์์ผ่่าตััดกระดููก
และเครื่่� อ งควบคุุ ม การให้้ อ อกซิิ เ จน อัั ต ราการไหลสููงในห้้ อ ง
ความดัั น ลบ สำหรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยห้้ อ งคลอด โรงพยาบาลกำแพงแสน
จ.นครปฐม”
Global Grant No.2230605 ทางสโมสรได้้รับั การสนัับสนุนุ
จากสโมสรร่่วมกัันดัังนี้้� สโมสรโรตารีีทวารวดีี สโมสรโรตารีีพระปฐม
เจดีีย์์ สโมสรโรตารีีบางเลน สโมสรโรตารีีโพธาราม สโมสรโรตารีี
ดอนตููม สโมสรโรตารีีนครปฐม สโมสรโรตารีีไร่่ขิิงสามพราน สโมสร
โรตารีีกำแพงแสน ภาค 3330 โรตารีีสากล และ ภาค 2500 ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น มููลค่่ารวม 2,263,140 บาท (U$D 68,580) ในขณะนี้้�กำลััง
ประสานงานการจััดซื้้�อนำเข้้าเครื่่�องจากต่่างประเทศ และการติิดตั้้�ง
ห้้องและเครื่่�องมืือกำลัังดำเนิินการ อย่่างไรก็็ตาม จะมาอััพเดทให้้
โรแทเรีียนทราบอีีกครั้้�งเมื่่�อโครงการนี้้�สำเร็็จด้้วยดีี ตั้้�งใจไว้้ต้้นเดืือน
มกราคม 2565 นี้้�คงเสร็็จสมบููรณ์์
	ดิิฉันั คิิดว่า่ การลงมืือทำจะเห็็นถึึงคุุณค่่า แม้้จะมีีอุปุ สรรคบ้้าง
แต่่ทุกุ อย่่างก็็เป็็นประสบการณ์์ที่่ดี� ี ให้้เรีียนรู้้ไ� ปสู่่�ความสำเร็็จและความ
ภาคภููมิิใจ ขอบคุุณโรตารีีที่่�มอบสิ่่�งมีีค่่าให้้กัับดิิฉัันและสมาชิิกทุุกๆ
คนในสโมสรโรตารีีทวารวดีี ถ้้าสโมสรโรตารีีที่่�มีีความสนใจต้้องการ
ลงมืือทำโครงการเพื่่�อเข้้าถึึงประสบการณ์์ที่่�น่่าภููมิิใจ ทางสโมสร
โรตารีีทวารวดีียิินดีีค่่ะ

D.3330

การอบรมสััมนา

อบรมผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค
และอบรมเตรีียมนายกรัับเลืือกปีี 2565

ผวล.ละออ จิินดา
ภาค 3330
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การจััดงานอบรมผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาคและอบรมเตรีียมนายกรัับเลืือก เมื่่�อวัันที่่�
19–20 พฤศจิิกายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์์ พลาซ่่า จ.สุุราษฎร์์ธานีี ที่่�ผ่่านมานั้้�น ดิิฉััน
มีีวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายในการจััดการอบรมคืือ ต้้องการให้้ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาคและ
นายกรัับเลืือกที่่�จะทำหน้้าที่่�นายกสโมสร ปีีโรตารีี 2565–2566 ได้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจใน
บทบาทหน้้าที่่�ของตนเองในเบื้้�องต้้น และเพื่่�อสร้้างความสามััคคีี สร้้างมิิตรภาพและความ
เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดความร่่วมมืือกัันในการทำงานภายในกลุ่่�มของ
ผู้้�ช่่ ว ยผู้้�ว่่ า การภาคและภายในกลุ่่�มของนายกรัั บ เลืื อ ก มากไปกว่่ า นั้้� น ยัั ง ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ความร่่วมมืือกัันระหว่่างกลุ่่�มของผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาคและกลุ่่�มของนายกรัับเลืือก
การจััดการอบรมครั้้�งนี้้�เป็็นการจััดงานในฐานะผู้้�ว่า่ การภาครัับเลืือกเป็็นงานแรก
ของดิิฉััน ดิิฉัันและทีีมงานซึ่่�งประกอบไปด้้วย อผภ.วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ ประธาน
คณะกรรมการฝึึกอบรมภาค, อน.ดร.รััตนาพร เลารุุจิริ าลััย ประธานคณะกรรมการส่่งเสริิม
ภาพลัักษณ์์ภาคและคณะ, อน.วััลยา ยอดดนตรีี ประธานคณะกรรมการจััดอบรมผู้้�ช่่วย
ผู้้�ว่่าการภาคและอบรมเตรีียมนายกรัับเลืือกและคณะ, อน.ณััฐพััชร์์ สุุชาติิกุุลวิิทย์์
เลขานุุการภาคและคณะ ได้้ประชุุมเตรีียมการและวางแผนการทำงานกัันถึึง 3 ครั้้�ง จึึง
ทำให้้การจััดการอบรมในครั้้�งนี้้�ประสบความสำเร็็จตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ โดยการประเมิิน
ผลจากแบบสอบถามหลัังการอบรม และจากการสอบถามพููดคุุยกัับผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค
นายกรัับเลืือกและผู้้�ที่่เ� ข้้าร่่วมในกิิจกรรมครั้้�งนี้้�ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่ให้้ความเห็็นว่่า มีีความพึึงพอใจ
มากกัับกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จัดั ขึ้้น� เช่่น กิิจกรรมผู้้�ว่า่ พาทััวร์์ กิิจกรรมมิิตรภาพสัังสรรค์์ซึ่ง่� ตรง
กัับเทศกาลลอยกระทง และกิิจกรรมการอบรมในรููปแบบใหม่่ที่่�ทำให้้การอบรมไม่่น่่าเบื่่�อ
ได้้ทั้้�งความรู้้�และความสนุุกสนานกัับกิิจกรรมที่่�สอดแทรกเรื่่�องราวของโรตารีีเอาไว้้
	ดิิฉันั ในฐานะของผู้้�ว่า่ การภาครัับเลืือก ขอขอบคุุณ อผภ.วิิชัยั มณีีวัชั รเกีียรติิและ
คณะทำงานทุุกท่่าน ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ ร่่วมแรง และร่่วมใจกัันเป็็นอย่่างดีี และต้้องขอ
ขอบคุุณผู้้�ช่ว่ ยผู้้�ว่า่ การภาคทุุกพื้้�นที่่� นายกรัับเลืือกทุุกสโมสรในภาค 3330 เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�
เดิินทางมาเข้้าร่่วมการอบรมในครั้้�งนี้้�
	ดิิฉันั หวัังว่่าคงจะได้้รับั ความร่่วมมืือ ร่่วมแรง ร่่วมใจ ในการทำงานจากทุุกๆ ท่่าน
ในภาค 3330 อีีกต่่อไปนะคะ
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บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

สวััสดีีค่่ะ มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
เผลอเดี๋๋�ยวเดีียวก็็จะปีีใหม่่อีีกครั้้�ง เป็็นอีีกปีีโรตารีี
ที่่�ผ่่านครึ่่�งปีีแรกด้้วยการทำกิิจกรรมอย่่างไม่่ง่่ายนััก ด้้วย
สถานการณ์์ที่่ยั� งั คงต้้องระวัังการแพร่่ระบาดของไวรััส พร้้อม
กัับการรัักษาระยะห่่างในการทำกิิจกรรมแต่่ละครั้้�ง
	ช่่วงเวลาที่่�ผ่า่ นมา ภาค 3340 ก็็ได้้รับั ความร่่วมมืือ
จากเกืือบทุุกสโมสรในการทำกิิจกรรมวัันโปลิิโอร่่วมกัันอย่่าง
พร้้อมเพีียงในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของแต่่ละสโมสร อัันเป็็น
กิิจกรรมใหญ่่อีีกครั้้�ง ที่่�สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีสู่่�สาธารณชน
อย่่างมีีพลัังมากที่่�สุุด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหลายสโมสรได้้
สวมเสื้้�อ END POLIO ในการทำกิิจกรรม อัันทำให้้เห็็นภาพ
การรณรงค์์ ความมุ่่�งมั่่�นของชาวโรตารีีที่่�ชััดเจน ในการขจััด
โรคโปลิิโอให้้หมดสิ้้�นไปจากโลก
การประชุุมใหญ่่ของภาค 3340 ในวัันที่่� 26-27
พฤศจิิกายน ที่่�ผ่่านมา นัับเป็็นครั้้�งแรกในรอบปีีโรตารีีที่่�ภาค
ได้้จััดการประชุุมแบบพบปะกััน จากที่่�ต้้องจััดผ่่าน online
มาโดยตลอด การได้้พบปะกัันอย่่างเป็็นทางการครั้้�งนี้้� แม้้จะ
ต้้ อ งรัั ก ษาระยะห่่ า ง และทำตามมาตรการป้้ อ งกัั น โรค
อย่่างเข้้มงวด แต่่มวลมิิตรทุุกสโมสรต่่างก็็มีีความสุุขและ
ดีีใจอย่่างมากที่่�ได้้มีีโอกาสมาพบกัันอย่่างครบองค์์มากที่่�สุุด
ของฝากจากท้้องถิ่่�นถึึงกัันและกััน จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้เมื่่�อ
คู่่�มิิตรต่่างมาพบกัันแบบตััวเป็็นๆ
	ท้้ายนี้้� เนื่่�องในวัันปีีใหม่่ 2565 ขอทุุกท่่านมีีความ
สุุขตลอดปีีค่่ะ
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การประชุุมระดัับนานาชาติิ
ผชภ.นัันทนา พนิิตประชา
ผู้้�ช่่วยทููตส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีีของโรตารีีสากล
(Assistant Empowering Girls Ambassador)
การประชุุมระดัับนานาชาติิ ระดัับโซน ประสบการณ์์ของผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุม บรรยากาศ
ความประทัับใจ
	สวััสดีีค่่ะดิิฉััน ผชภ.นัันทนา พนิิตประชา สโมสรโรตารีีกาฬสิินธุ์์� ผู้้�ช่่วยฑููต
ส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีีของโรตารีีสากล (Assistant Empowering Girls Ambassador)
ได้้รัับมอบหมายจากท่่าน อกบร. ศ.ดร.เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์ ท่่านได้้ดำรงตำแหน่่งใหม่่
คืือ Empowering Girls Ambassador Zone 10B & C ซึ่่�งปีีนี้้�เป็็นปีีแรกของโครงการ
นี้้�เกิิดขึ้้�นมากจากการดำริิของประธานโรตารีีสากล เชคการ์์ เมห์์ตา ว่่าโรตารีีควรจะ
ตระหนัักถึึงความสำคััญในการช่่วยเหลืือเด็็กหญิิงอายุุ 1-20 ปีี ที่่�ด้้อยโอกาสเนื่่�องจาก
เยาวสตรีีเหล่่านี้้�ถููกล่่อลวงได้้ง่่ายและตกเป็็นเหยื่่�อได้้ง่่ายดาย โดยเฉพาะสถานการณ์์ใน
ปััจจุุบัันทั้้�งในสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ ที่่�เข้้าไปถึึงในที่่�นอนของเด็็กๆ โดยที่่�ผู้้�ปกครองหรืือ
คุุณพ่่อคุุณแม่่ไม่่ทราบได้้
แผนริิเริ่่�มจากโรตารีีคืือเราควรทำอย่่างไร?
แผนนี้้�โครงการบริิการระดัับสโมสรโดยส่่งเสริิมให้้สมาชิิกสโมสรโรตารีีทุุก
สโมสรรวมถึึงสโมสรโรทาแรคท์์ทุกุ สโมสรสอดส่่องช่่วยกัันหาเด็็กหญิิงที่่�ด้อ้ ยโอกาส ให้้ได้้
รัับความรู้้เ� รื่่อ� ง สุุขภาพ การศึกึ ษา ความปลอดภััย ความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้้ี น� และสภาพเศรษฐกิิจ
ของเด็็กผู้้ห� ญิิงเหล่่านั้้�นตััวอย่่างเช่่น การให้้ทุนุ การศึกึ ษา การเลี้้ย� งอาหารเด็็กหญิิงตาบอด
การฝึึกอบรมความรู้้�เรื่่�องการเงิิน การฝึึกฝนอาชีีพ การใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ เช่่น
การเล่่นกีีฬา ดนตรีี การวาดภาพ ฝึึกการเป็็นไกด์์นำเที่่�ยวในเขตชุุมชนที่่�ตั้้�งอยู่่� การเป็็น
ครููข้้างถนน เป็็นโครงการนี้้�ไม่่จำเป็็นต้้องใช้้เงิินมากมายหรืืออาจจะเป็็นโครงการใหญ่่
ระดัับโลกก็็ได้้ แล้้วแต่่สมาชิิกของสโมสร
	ตััวอย่่างที่่�ภาค3340 เราได้้ส่่งไปยัังประธานโรตารีีสากลแล้้วมีีดัังนี้้�
1. สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง 2 โครงการคืือ ให้้ทุุนการศึึกษาพร้้อมให้้ความรััก
กอดเด็็กแทนพ่่อแม่่ และมอบที่่�นอนลมพร้้อมเครื่่�องใช้้ให้้กัับเด็็กหญิิงพิิการติิดเตีียง
2. สโมสรโรตารีีพลููตาหลวง 2 โครงการ ได้้แก่่การให้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์
โดยการฝึึกเล่่นสเก็็ตบอร์์ด และการใช้้ผ้้าอนามััยแบบต่่างๆ
3. สโมสรโรตารีีกาฬสิินธุ์์�ช่่วยเหลืือเด็็กที่่�รอดตายจากการที่่�แม่่เสีียชีีวิิตจาก
โควิิค-19
4. สโมสรโรตารีีนครขอนแก่่นอิินเตอร์์ฯ ดููแลเด็็กหญิิงที่่�เป็็นปััญญาอ่่อน
2 คนมา 15 ปีีจนถึึงปััจจุุบััน
5. สโมสรโรตารีีแก่่นคููนเลี้้�ยงอาหารเด็็กตาบอดเนื่่�องในวัันเกิิดท่่านนายก
6. สโมสรโรตารีีหนองคาย ฝึึกฝนอาชีีพทำผม Barber and salon projects
ร่่วมกัับสโมสรโรตารีี ภาค 2510 ประเทศญี่่�ปุ่่�น
7. สโมสรโรตารีีคุณ
ุ หญิิงโมโคราช ทำโครงการ “คลีีนิครั
ิ กั ษ์์ใจ” ในสถานพิินิจิ
เยาวชนหญิิง
8. สโมสรโรตารีีอีีคลัับ 3340 สร้้างบ้้านให้้เยาวชนตััวแทนนัักฟุุตบอลหญิิงที่่�
แม่่พิิการฐานะยากจนมาก
เป้้าหมายของเราคืือ 63 สโมสรที่่�ต้้องร่่วมมืือกััน จะเป็็นสโมสรที่่�ร่่วมกัันใน
ภาค 3340 หรืือร่่วมกัับต่า่ งภาคก็็ได้้ หรืือร่่วมกัับต่า่ งประเทศ หรืือร่่วมกัับหน่่วยงานของ
ราชการเอกชนได้้ทั้้�งนั้้�น
การช่่วยเหลืือคนหนึ่่�งได้้มีีชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นนั่่�นเป็็นบุุญมหาศาล เด็็กหญิิงหนึ่่�งคนที่่�
ท่่านช่่วยเหลืือในวัันนี้้� อาจจะได้้ช่ว่ ยโลกของเราในวัันหน้้า ชาวโรแทเรีียนที่่�รักั คะ ถึึงเวลา
แล้้ วที่่� เราต้้ องจุุ ดเทีี ยนในความมืืด เพื่่� อให้้ แสงสว่่ างกัั บเด็็ กหญิิ งเหล่่ านั่่� นที่่� รอคอย
ความหวัังที่่�ท่่านมอบให้้ค่่ะ

สโมสรน้้องใหม่่
เพชรงามเม็็ดใหม่่ของภาค 3340 สโมสรโรตารีีอุุดรดุุษฎีี
นยก.ไอลดา สุุขบััญชา นายกก่่อตั้้�ง สโมสรโรตารีีอุุดรดุุษฎีี

	ดิิฉััน นยก.ไอลดา สุุขบััญชา เป็็นนายกก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีอุุดรดุุษฎีี
ภาค 3340 โรตารีีสากล มีีธุุระกิิจส่่วนตััวด้้านสเตชั่่�นเนอรี่่� แต่่ด้้วยมีีใจรัักในการ
ทำกิิจกรรมทางสัังคมต่่างๆ กัับหลายๆ องค์์กรในจัังหวััดอุุดรธานีี ทำให้้เป็็นที่่�รู้้�จักั
ในกลุ่่�มนัักกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมเรื่่�องของการทุ่่�มเททำกิิจกรรมใดก็็ตามที่่�ได้้รัับมอบ
หมายอย่่างเต็็มที่่� เป็็นที่่�ประทบใจทั้้�งผู้้�จััดและผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
	ดิิฉัันได้้ก้้าวสู่่�อุุดมการณ์์ของโรตารีีโดยการแนะนำของ อผภ.พีีระ
โพธิิพิิพิิธ สโมสรโรตารีีอุุดรธานีี ดิิฉัันจึึงเข้้าเป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีีศิิลปาคมอุุดรธานีี ผ่่านงานเลขาสโมสรและเป็็นนายกในปีิิ� 2551-2552 นายกรุ่่�น 104
Make Dream Real และเป็็นผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค 3340 ในปีีของท่่าน อผภ.ธีีร
ยุุทธ วััฒนธีีระวุุฒิิ และท่่าน อผภ.ธาตรีี ลีีธีีระประเสริิฐ
	ต่่อมาได้้ย้้ายมาอยู่่�สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง ได้้ช่่วยงานสโมสรโรตารีี
หมากแข้้งหลายกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง ปฎิิบััติิตนเป็็นโรแทเรีียนที่่�ดีีมาโดยตลอด
จากนั้้�นได้้ย้้ายไปอยู่่�สโมสรโรตารีีลััดหลวง ภาค 3330 เป็็นระยะเวลา 1 ปีี
จากการที่่�เคยผ่่านมาหลายสโมสร ทำให้้ได้้เห็็นและได้้สััมผััสกัับ
วััฒนธรรมองค์์กรของแต่่ละสโมสร ได้้เรีียนรู้้�คนหลากหลายประเภท จึึงนำมาคิิด
วิิเคราะห์์หาข้้อดีี ข้้อเสีีย โอกาส และความเป็็นไปได้้ ในความตั้้�งใจที่่�จะก่่อตั้้�ง
สโมสรน้้องใหม่่ในภาค 3340 ให้้ได้้ โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นเด็็กรุ่่�นใหม่่ GEN Y
เป็็นส่่วนใหญ่่แต่่ก็็จะมีีอีีกกลุ่่�มที่่�เป็็นกลุ่่�ม GEN X แถมด้้วย Millennium เรีียกได้้
ว่่ามีีครบทุุกวััยตั้้�งแต่่รุ่่�นเตี่่�ยถึึงรุ่่�นเสี่่�ย รุ่่�นตี๋๋�น้้อยหมวยน้้อยกัันเลยทีีเดีียว เราเริ่่�ม
จากการคุุยกัันกัับน้้องๆ ขอเรีียกชื่่�อเล่่นก็็แล้้วกัันนะคะ มีีน้้องคุุง น้้องป๊๊อป
น้้องซััง น้้องล้้าน น้้องอาย เริ่่�มจากการนััดกิินข้้าว พููดวััตถุุประสงค์์ของการตั้้�ง
สโมสรใหม่่ให้้กัับผู้้�มุ่่�งหวัังฟััง และได้้พููดถึึงโรตารีีคืืออะไร ให้้ทุุกคนได้้เข้้าใจถึึง
การรวมตััวครั้้�งนี้้�
สโมสรของเราอาจจะมีีความคิิดเห็็น ที่่�ค่อ่ นข้้างจะไม่่เหมืือนกัับผู้้ใ� หญ่่
มากนััก เรานำเรีียนปรึึกษาผู้้ใ� หญ่่หลายท่่านในภาค แน่่นอนค่่ะมีีฝ่า่ ยรััฐบาลก็็ต้อ้ ง
มีีฝ่่ายค้้าน มีีทั้้�งเห็็นด้้วยและไม่่เห็็นด้้วย มีีทั้้�งคนให้้กำลัังใจแสดงความยิินดีี
ล่่วงหน้้า มีีทั้้�งคนบอกว่่าจะทำได้้หรืือ? หััวเราะเยาะล่่วงหน้้า เราฟัังค่่ะแต่่ไม่่ถอย
มุ่่�งมั่่�นค่่อยเป็็นค่่อยไปเพราะเรามีีน้้องๆ ช่่วยคััดคนดีีเข้้าร่่วมอุุดมการณ์์
เรามีีที่่�ปรึึกษา อผภ.วิิวััฒน์์ พิิพััฒน์์ไชยศิิริิ, อน.ศมน ชคััตธาดากุุล
อน.ทรััพย์์นภา ชวลิิตสกุุลชััย, อน.ภััทรภรณ์์ แข็็งขััน รัับเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้พวกเรา
เรามีีที่่�ปรึึกษากิิติิมศัักด์์ พ.อ.จัักรพงษ์์ โพธิ์์�นาแค ผู้้�บัังคัับการกรมทหารราบที่่� 13

ถึึงแนวความคิิดเราอาจจะต่่างไปบ้้าง แต่่พวกเราตระหนัักถึึงภาพลัักษณ์์ของ
องค์์กรโรตารีีอย่่างเคร่่งครััด การวางตััวให้้เหมาะสม การถ่่ายรููป การใส่่เสื้้อ� องค์์กร
ไปในสถานที่่�ต่่างๆ ต้้องเหมาะสม ไม่่เอาชื่่�อองค์์กรไปแอบอ้้างให้้เสื่่�อมเสีีย หรืือ
วิิถีีการประชุุมแบบ New Normal เพื่่�อให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
เราเน้้นมิิตรภาพภายในสโมสรมาเป็็นอัันดัับหนึ่่ง� กิิจกรรมแบ่่งปัันและ
ช่่วยเหลืือมวลมนุุษยชาติิเป็็นอัันดัับสอง เราใช้้เวลาเกืือบ 2 ปีี ก็็ได้้ผู้้�ร่ว่ มอุุดมการณ์์
จำนวน 26 ท่่าน หลัังจากที่่�เรารวมตััวกัันได้้แล้้ว ได้้รัับสารตราตั้้�งจาก RI อย่่าง
ถููกต้้องแล้้ว เรายัังมีีเด็็กนัักเรีียนที่่�เคยไปโครงการเยาวชนแลกเปลี่่�ยนของโรตารีี
มาสมััครเพิ่่�มอีีก 3 คนรวมสมาชิิกปััจจุุบััน 29 ท่่าน
และยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สนใจร่่วมอุุดมการณ์์กัับเรา
ติิดต่่อเข้้ามาขอใบสมััครกัันหลายท่่าน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�น่่ายิินดีีและท้้าทายมากว่่า
เราจะนำพาสโมสรให้้เกิิดความยั่่�งยืืนให้้ได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม เรายัังคงยึึดมั่่�นใน
คุุณภาพมากกว่่าปริิมาณ
	ดิิฉัันมีีความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจ พยายาม จะนำพาสโมสรให้้อยู่่�ร่่วมกััน
อย่่ า งมีี ค วามสุุ ข รัั ก สามัั คคีี ช่่ ว ยเหลืื อ แบ่่ ง ปัั น ให้้ กัั บ มวลมนุุ ษ ยชาติิ ต าม
วััตถุุประสงค์์ของโรตารีี และจะปลููกฝัังน้้องๆ ให้้เข้้าใจถึึงแก่่นแท้้ของคำว่่า
“Service Above Self” “การบริิการผู้้�อื่่�นเหนืือตน”
	กิิจกรรมใดๆ ที่่�เราทำ เราจะตั้้�งใจทำสุุดกำลัังตามความสามารถโดย
ไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน
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ผวภ.ดร.จารีีศรีี กุุลศิิริิปััญโญ
ภาค 3340 โรตารีีสากล

โครงการติิดอาวุุธให้้ฮีีโร่่ชุุดขาว ฝ่่าวิิกฤต COVID-19
Save white hero PAPR against COVID-19
โครงการติิดอาวุุธให้้ฮีีโร่่ชุุดขาว ฝ่่าวิิกฤต COVID-19 นี้้�เป็็นโครงการ
ที่่�ดำเนิินการ เพื่่�อต่่อสู้้�กัับ COVID-19 ที่่�ภาค 3340 โรตารีีสากล ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�
รัับผิดช
ิ อบ จัังหวััดที่่อ� ยู่่�ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคตะวัันออก จััดทำขึ้้น�
ในช่่วงเดืือนสิิงหาคม 2564 เป็็นช่่วงเดืือนที่่�มีีสถิิติิการระบาดของ COVID-19
อััตราการรัับผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล อััตราการเสีียชีีวิิต ภายใน
ประเทศไทยสููงกว่่าที่่�ผ่่านมา การช่่วยสนัับสนุุน ด้้านชุุดอุุปกรณ์์ป้้องกัันทางการ
แพทย์์จึึงมีีความสำคััญอย่่างมาก เปรีียบเสมืือนการติิดอาวุุธและเป็็นเกราะป้้องกััน
ให้้กัับฮีีโร่่ชุุดขาวในการปฏิิบััติิภารกิิจที่่�ท้้าทาย โรตารีีในฐานะองค์์กรบำเพ็็ญ
ประโยชน์์ที่่�มุ่่�งมั่่�นให้้เพื่่�อนมนุุษย์์มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน และพร้้อมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนบุุคลากรทางการแพทย์์ เพื่่�อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด-19
ในขณะนั้้�น
	บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�รัักษาผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ มีีความเสี่่�ยงต่่อการ
ติิดเชื้้อ� สามารถลดความเสี่่ย� งด้้วยการใช้้อุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันภััยส่่วนบุุคคล (PPE) เพื่่อ�
ป้้องกัันตััวเองจากละอองไอจามหรืือของเหลวในร่่างกายอื่่น� ๆ จากผู้้�ป่ว่ ยที่่�ติดิ เชื้้อ�
และพื้้�นผิิวที่่�ปนเปื้้�อนที่่�อาจติิดเชื้้�อ PPE อาจรวมถึึง ผ้้ากัันเปื้้�อน เสื้้�อคลุุมยาว
หรืือ เสื้้�อคลุุม (ชุุดสููทแบบชิ้้�นเดีียว) ถุุงมืือ หน้้ากาก และแว่่นตา ต้้องใส่่ PPE
อย่่างถููกต้้อง การปกปิิดร่่างกายมากขึ้้�นนำไปสู่่�การป้้องกัันการติิดเชื้้�อที่่�ดีีขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากสิ่่�งนี้้�มัักจะเกี่่�ยวข้้องกัับความยากลำบากที่่�เพิ่่�มขึ้้�นใน
การใส่่และถอด PPE และ เมื่่�อใส่่ PPE จะมีีความอึึดอััดและรู้้�สึึกไม่่สุุขสบาย
โดยปกติิการสวมใส่่ชุุด PPE เพีียงครึ่่�งชั่่�วโมงจะทำให้้ผู้�ส้ วมใส่่เกิิดความอึึดอััด
เกิิดความร้้อนและหายใจลำบาก ส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพการทำงานลดลงและ
เกิิดความเจ็็บป่่วยได้้
Powered Air Purifying Respirator (PAPR) คืืออุุปกรณ์์ปกป้้องทาง
เดิินหายใจแบบจ่่ายอากาศบริิสุุทธิ์์� มีีลัักษณะเป็็นหน้้ากากป้้องกัันเชื้้�อโรคแบบ
คลุุมศีีรษะชนิิดมีีพััดลมพร้้อมชุุดกรองอากาศ เป็็นหนึ่่�งในชุุดป้้องกัันสำหรัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์ โดยเฉพาะในภาวะการระบาดของโรคทางเดิินหายใจ เป็็น
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�ใช้้สวมใส่่เพื่่�อการป้้องกัันในระดัับสููง ในกรณีีที่่�บุุคลากร
ทางการแพทย์์ต้อ้ งทำหััตถการให้้กับั ผู้้�ป่ว่ ย COVID-19 ถูกู นำมาใช้้สำหรัับบุคุ ลากร
ทางการแพทย์์ที่่เ� ผชิิญเหตุุฉุกุ เฉิิน ในห้้องผ่่าตััด หอผู้้�ป่ว่ ยหนััก (ICU) รวมถึึงแผนก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในช่่วงการระบาดที่่�นัับวัันจะมีีผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มจำนวนขึ้้�นเรื่่�อยๆ
	วััตถุุประสงค์์ของ PAPR คืือเพื่่�อปกป้้องผู้้�สวมใส่่จากเชื้้�อโรค ช่่วยให้้
ไม่่เกิิดความอึึดอััดจากชุุด PPE จึึงเป็็นความจำเป็็นเร่่งด่่วนที่่�ต้้องให้้ความ
ช่่วยเหลืือบุุคลากรทางการแพทย์์เหล่่านี้้�ให้้สามารถทำงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องถึึง 4-5 ชั่่�วโมง ภาค 3340 จึึงมีีแนวคิิดในการสนัับสนุุน PAPR
ให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ในสถานพยาบาลที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่� ในภาค 3340
ในฐานะผู้้�ว่่ า การภาค 3340 ดิิ ฉัั น มีี น โยบายเพื่่� อ บรรเทาความ
เดืือดร้้อนประชาชนในภาค 3340 โดยให้้ทุกุ สโมสรจััดกิจิ กรรมบำเพ็็ญประโยชน์์
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ที่่� ต่่ อ สู้้�กัั บ COVID-19 ตามความเหมาะสมกัั บสถ านการณ์์ ใ นแต่่ ล ะชุุ ม ชน
และระวัังตนเองให้้มีีความปลอดภััย โดย 1) รณรงค์์ให้้สมาชิิกรัับวััคซีีน เพื่่�อ
สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�และให้้ความรู้้ใ� นชุุมชนเรื่่อ� งการป้้องกััน COVID-19 2) การมอบ
อาหารสิ่่�งจำเป็็นในการดำรงชีีพให้้ผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรค
3) เพิ่่�มความปลอดภััย สร้้างชวััญกำลัังใจแก่่บุุคคลากรทางการแพทย์์ เช่่น
การมอบชุุด PPE หน้้ากากอนามััย อาหาร รวมทั้้�งเครื่่อ� ง PAPR และ 4) ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรคในด้้านต่่างๆ
	วััตถุุประสงค์์
1. ให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�สวมใส่่ชุุด PPE ปฏิิบััติิงานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
2. การยกระดัับการดููแลสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ของผู้้�ติิดเชื้้�อ
COVID-19
3. เพื่่�อส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์โรตารีีในรููปแบบ People of Action
การดำเนิินโครงการ
หลัังจากการประชุุมนายกสโมสรในภาค 3340 ในวัันที่่� 31 กรกฎาคม
2564 เพื่่อ� แจ้้งรายละเอีียดโครงการและให้้แต่่ละสโมสรไปประเมิินความต้้องการ
ของชุุมชน ตามเอกสารที่่�ให้้ไป วัันที่่� 2 สิิงหาคม 2564 มีีการประกาศให้้สโมสร
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการแจ้้งความต้้องการของชุุมชนและเปิิดการจองเครื่่�อง PAPR
ใช้้เวลาไม่่ถึึง 6 ชั่่�วโมง มีีสโมสรที่่�เข้้าร่่วมโครงการ (ใช้้สิิทธิ์์�คนละครึ่่�ง) จองครบ
61 ชุุด สโมสรที่่�จองไม่่ทัันทยอยให้้การสนัับสนุุนในราคาเต็็มจำนวน อย่่าง
ต่่อเนื่่�องจนถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม ได้้จำนวนทั้้�งสิ้้�น 100 ชุุด ในการสนัับสนุุนใน
ครั้้�งนี้้�สโมสรโรตารีีทำงานร่่วมกัับผู้้�สนัับสนุุนอื่่�นๆ ที่่�สนใจโครงการ โครงการจึึง
ประกาศปิิดการรัับจอง แต่่สโมสรยัังคงติิดต่่อประสานงานกัับผู้้�ผลิิตเพื่่�อจััดซื้้�อ
เครื่่� อ งและอุุ ป กรณ์์ ส ำรองได้้ โ ดยตรง เพื่่� อ เพิ่่� ม โอกาสในการบริิ ก ารชุุ ม ชน
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง การดำเนิิ น การผลิิ ต และส่่ ง มอบมีี ก ำหนดการที่่� ชัั ด เจน
คณะกรรมการโครงการมีีการประสานงานกัันต่่อเนื่่�องส่่งผลให้้การดำเนิินงานใน
แต่่ละขั้้�นตอน เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย คิิดเป็็นเงิินมููลค่่า 1,300,000 บาท
(หนึ่่ง� ล้้านสามแสนบาทถ้้วน) การส่่งมอบดำเนิินการแล้้วเสร็็จ 20 สถานพยาบาล
ในวัันที่่� 9 กัันยายน 2564
การประเมิินโครงการ
การดำเนิินงานครั้้�งนี้้�ได้้รับค
ั วามร่่วมมืือจากหลายฝ่่าย ทำให้้โครงการ
นี้้�สำเร็็จตรงตามวััตถุุประสงค์์ บุุคลากรทางการแพทย์์ปลอดภััยและปฏิิบััติิงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อ COVID-19 ได้้รัับการดููแล
อย่่างมีีมาตรฐาน ชุุมชนได้้รู้้�จัักองค์์กรโรตารีีมากขึ้้�นในฐานะผู้้�บำเพ็็ญประโยชน์์
ในชุุมชน อย่่างตรงความต้้องการ ยั่่�งยืืนและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ และ
เป็็นการช่่วยส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของโรตารีี ให้้เป็็นที่่�รู้้�จักั ยิ่่ง� ขึ้้น� ในรููปแบบ People
of Action (คนทำจริิง)
	จึึงนัับได้้ว่่า ภาค 3340 ทำโครงการกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์
ครอบคลุุมถึึงผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกภาคส่่วน แต่่ยังั ไม่่ทั่่ว� ถึึงทุุกพื้้�นที่่� สโมสรโรตารีีในแต่่ละ
พื้้�นที่่�เร่่งดำเนิินการให้้ความช่่วยเหลืือชุุมชนของตนอย่่างเต็็มความสามารถ วิิกฤต
ในครั้้�งนี้้� ภาค 3340 มิิได้้แค่่เพีียงมีีส่ว่ นช่่วยให้้ผู้้�คนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้้ี น� แต่่ยังั ได้้
เปลี่่�ยนชีีวิิตของเราเองด้้วย

สโมสรโรตารีีร้้อยเอ็็ด ร่่วมกัับบริิษััท ธีีระรััตน์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำกััด
มอบแอลกอฮอล์์ลเจลขนาด 250 ml. เพื่่�อใช้้ล้้างมืือในการป้้องกััน
COVID-19 ให้้ กัั บ หน่่ ว ยงานต่่ า งๆ เพื่่� อ นำไปมอบต่่ อ ให้้ แ ก่่ พี่่� น้้ อ ง
ประชาชนในชุุมชน จำนวน 300 ขวด มููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 50,700 บาท

สโมสรโรตารีีอำนาจเจริิญ จััดกิิจกรรมหยอดวััคซีีนป้้องกัันโรคโปลิิโอ
ให้้กัับเด็็ก ณ ศููนย์์แพทย์์โนนหนามแท่่ง โรงพยาบาลอำนาจเจริิญ เพื่่�อ
สร้้างการรัับรู้้�และรณรงค์์การขจััดโรคโปลิิโอ ตามนโยบายของโรตารีี
สากล

สโมสรโรตารีีจัันทนิิมิิต สโมสรโรตารีี E club 3340 สโมสรโรตารีี
เขาสอยดาว ร่่วมกัันจััดกิจิ กรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ มอบสิ่่�งของเครื่่อ� งใช้้
ข้้าวสาร อาหารแห้้ง อุุปโภคบริิโภค ให้้โรงพยาบาลสนาม บ้้านเขาแก้้ว
ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จัันทบุุรีี ช่่วยเหลืือผู้้�ป่ว่ ยที่่�รักั ษาตััวที่่�ติดิ โรคระบาด
COVID-19

สโมสรโรตารีีท่่านท้้าวสุุรนารีี ลงพื้้�นที่่�ช่่วยเหลืือผู้้�ประสพภััยน้้ำท่่วม
มอบถุุงยัังชีีพ และอาหาร น้้ำดื่่�ม ใน “โครงการ มอบถุุงยัังชีีพ ข้้าวสารอาหารแห้้ง-น้้ำดื่่�ม พร้้อม ยาสมุุนไพร สู้้�ภััยโควิิด-19” ณ ต.กระเบื้้�อง
ใหญ่่ อ.พิิมาย จ.นครราชสีีมา

สโมสรโรตารีีแก่่นคููน ลงพื้้�นที่่�มอบสิ่่�งของอุุปโภคบริิโภคให้้กัับศููนย์์
พััฒนาเด็็กเล็็ก เทศบาลตำบลโคกสููง อ.อุุบลรััตน์์ จ.ขอนแก่่น เพื่่�อ
ช่่วยเหลืือจากกรณีีเด็็กนัักเรีียนติิดเชื้้อ� COVID-19 ซึ่่ง� ต้้องรัักษาพยาบาล
ที่่�ศููนย์์ฯ พร้้อมให้้กำลัังใจคณะเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน

สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง จััดโครงการอาหารกลางวััน เพื่่�อร่่วมรณรงค์์
การขจััดโรคโปลิิโอในวัันโปลิิโอโลก เพื่่�อแสดงถึึงความเอื้้�ออาทรต่่อ
เพื่่�อนมนุุษย์์ และรณรงค์์การขจััดโรคโปลิิโอ จึึงได้้จััดงานพร้้อมกััน
ทั่่�วโลก ทั่่�วประเทศ โดยจััดข้้าวกล่่อง 500 กล่่อง น้้ำดื่่�ม 500 ขวด
เค้้กกล้้วยหอม และนม น้้ำผลไม้้ 500 ชุุด งบประมาน 40,000 บาท
เพื่่�อแจกให้้ประชาชน บุุคลากรทางการแพทย์์ในจัังหวััดอุุดรธานีี

D.3350
บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

สโมสรน้้องใหม่่
อน.ดร.พิิชััย บููรณะสมบััติิ สโมสรโรตารีีธนบุุรีี
ประธานคณะอนุุกรรมการพััฒนาสโมสรใหม่่

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ

สวััสดีีผู้้�อ่่านทุุกท่่านค่่ะ
	ปีี 2564 กำลัังจะผ่่านไป เท่่ากัับว่่าเราใกล้้จะหมด
ไปกัับครึ่่�งหนึ่่�งของปีีโรตารีี 2564-2565 แล้้ว ได้้ทำสิ่่�งที่่�ตั้้�ง
เป้้าหมายไว้้ครบถ้้วนกัันไหมคะ
ฉบัับนี้้�ขอเสนอเรื่่�องการก่่อตั้้�งสโมสรใหม่่ค่่ะ ได้้
ข้้อมููลนี้้�มาจากประธานพััฒนาสโมสรของภาค 3350 แม้้ว่่า
ปััจจุุบัันยัังไม่่สำเร็็จตามเป้้าเพราะสถานการณ์์โควิิด แต่่
คาดว่่าจะไปเร่่งสปีีดได้้ในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง
เรื่่�องของการทำโครงการทุุนสมทบฯ นั้้�น สโมสร
โรตารีีปทุุมวััน เป็็นตััวอย่่างของสโมสรใหญ่่และเก่่าแก่่ที่่�
เชี่่�ยวชาญเรื่่�อง Global Grant มานาน ประกอบกัับมีีคู่่�มิิตร
ทั้้�งในและต่่างประเทศมากมาย บก.จึึงได้้ขอให้้นายกเพิ่่�ง
ผ่่านพ้้นของสโมสรมาเล่่าถึึงบางโครงการให้้พวกเราฟััง อััน
อาจเป็็นแรงจููงใจให้้สโมสรเล็็ก หรืือสโมสรที่่�ยัังไม่่เคยทำ
โครงการทุุนสมทบเหล่่านี้้� ได้้หัันมาตื่่�นตััว เรีียนรู้้� และ
สอบถามจากสโมสรที่่�เคยทำสำเร็็จ จากคณะกรรมการภาค
หรืือสอบถามมายัังดิิฉัันที่่�พร้้อมจะช่่วยเหลืือ ก็็ได้้ค่่ะ
การประชุุมระดัับนานาชาติิ เป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�งที่่�น่่า
สนใจ อน.ภััทร์์ศรีี สุุวิมิ ล เป็็นโรแทเรีียนที่่�ไปร่่วมงานประชุุม
ต่่างประเทศเกืือบทุุกปีี และ ผชภ.พนิิดา นะวิิโรจน์์ เป็็น
ประธานคณะกรรมการส่่งเสริิมการประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล
หลัังจากที่่�ทุุกท่่านได้้อ่่านบทความทั้้�งสองนี้้� หลายท่่านอาจ
เกิิดแรงบัันดาลใจอยากไปร่่วมงาน RI Convention ที่่�
Houston สหรััฐอเมริิกา ในเดืือนมิิถุุนายน 2022 ก็็เป็็นได้้
	ส่่วนภาพกิิจกรรม ขอนำเสนอกิิจกรรมวัันโปลิิโอ
โลก ของสโมสรต่่างๆ ค่่ะ แล้้วพบกัันครั้้�งต่่อไปในปีีหน้้านะคะ
สวััสดีีส่่งท้้ายปีีเก่่าค่่ะ
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
Tel. / Line ID : 0816122340
email : trongs3350@gmail.com
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ปีี “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ” นี้้� เป้้าหมาย
ของโรตารีีสากลเริ่่�มปรัับตััวไปตามโลกาภิิวััตน์์ที่่�
เปลี่่� ย นแปลง รููปแบบของสโมสรจึึงไม่่ เ คร่่ ง เครีี ย ด
เกิินไป โดยกำหนดไว้้ 8 ประเภทดัังนี้้�
1. Traditional Rotary Club สมาชิิกคืือกลุ่่�มผู้้น� ำ
ชุุมชนผู้้�ปรารถนาให้้สโมสรถึึงเป้้าหมายในการบำเพ็็ญ
ประโยชน์์ เชื่่�อมสััมพัันธ์์ พััฒนาปรัับปรุุงตนเอง
2. Satellite Club มีีสโมสรดั้้�งเดิิมอุุปถััมภ์์ โดยมีีการประชุุมข้้อบัังคัับ
โครงการ และคณะกรรมการบริิหารสโมสรของตนเอง
3. E–Club สมาชิิกใช้้การประชุุมทางออนไลน์์เป็็นหลััก
4. Passport Club สมาชิิกสามารถเข้้าร่่วมประชุุมกัับสโมสรอื่่�น โดย
กำหนดความถี่่�ขั้้�นต่่ำที่่�ต้้องเข้้าร่่วมประชุุมกัับสโมสรของตนเองในแต่่ละปีี
5. Corporate Club สมาชิิกทั้้�งหมด หรืือส่่วนใหญ่่ทำงานให้้กับั นายจ้้าง
รายเดีียวกััน
6. Cause-Based Club สมาชิิกจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�หลัักการหนึ่่�งของโรตารีี
และมุ่่�งมั่่�นบำเพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อหลัักการนั้้�นๆ
7. Alumni-Based Club สมาชิิกทั้้�งหมด หรืือส่่วนใหญ่่เป็็นศิิษย์์เก่่า
หรืือผู้้�เคยมีีส่่วนร่่วมในโปรแกรมของโรตารีี มููลนิิธิิโรตารีี
8. Rotaract Club สมาชิิกอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป ปััจจุุบัันไม่่จำเป็็นต้้องได้้รัับ
การอุุปถััมภ์์โดยสโมสรโรตารีีหรืือโรทาแรคท์์ด้้วยกัันเอง
	ดัังนั้้�น การก่่อตั้้�งสโมสรใหม่่จึึงยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น ไม่่ต้้องมีีผู้้�แทนพิิเศษ
ผู้้�ว่่าการภาคอย่่างแต่่ก่่อน มีีเพีียงที่่�ปรึึกษาสโมสรใหม่่เท่่านั้้�น หรืือแม้้กระทั่่�ง
การประชุุมชั่่�วคราวนัับสิิบๆ ครั้้�งก่่อนสโมสรพี่่�เลี้้�ยงจะส่่งชื่่�อไปโรตารีีสากลก็็ไม่่ได้้
เป็็นข้้อบัังคัับ
ในปีีนี้้�ภาค 3350 ตั้้�งเป้้าหมายก่่อตั้้�งสโมสรใหม่่ไว้้ประมาณ 10 สโมสร
แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิดทำให้้ทุุกอย่่างล่่าช้้าไปกว่่ากำหนด ขณะนี้้� หลาย
สโมสรกำลัังอยู่่�ในช่่วงที่่�รวบรวมรายชื่่�อสมาชิิกก่่อตั้้�งให้้ได้้จำนวนมากที่่�สุุดแต่่ต้้อง
ไม่่ต่่ำกว่่า 20 คน (ยกเว้้น Satellite Club ไม่่ต่่ำกว่่า 8 คนเท่่านั้้�น) เพื่่�อส่่งชื่่อ� สโมสร
ไปยัังโรตารีีสากล และรอรัับการอนุุมััติิต่่อไป ยกตััวอย่่างเช่่น สโมสรโรตารีี
วัังสราญรมย์์–ท่่าพระ โดย นยก.ประสาร จิิรชััยสกุุล / สโมสรโรตารีีลพบุุรีี
วิิชาเยนทร์์ โดย นยก.กวิิน ผิิวเผื่่�อน / สโมสรโรตารีีในแบบ BBC Model โดย
รวมตััวจากศิิษย์์เก่่ากรุุงเทพการบััญชีี / Satellite Club ของสโมสรโรตารีีกรุุงเทพ
สยามมิินทร์์ / สโมสรโรตารีีในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา / สโมสรโรตารีีในจัังหวััดนครนายก
สโมสรโรตารีีในประเทศเวีียดนาม และสโมสรโรตารีีในประเทศกััมพููชา เป็็นต้้น

Convention 2022

อน.ภััทร์์ศรีี สุุวิิมล สโมสรโรตารีีสาทร
การประชุุ ม ใหญ่่ โ รตารีี ส ากล (Rotary
International Convention) เป็็นงานประชุุม
ที่่� จัั ด ขึ้้� น ทุุ ก ปีี โดยผลัั ด เปลี่่� ย นเจ้้ า ภาพและ
สถานที่่� จัั ด งานในแต่่ ล ะปีี การไปร่่ ว มงาน
RI Convention เราจะได้้รับั ชมพิิธีเี ปิิด-พิิธีปิิี ดที่่�
มีีความหลากหลาย ตื่่�นตาตื่่�นใจ แตกต่่างกัันไป

แล้้วแต่่ประเทศเจ้้าภาพ
ในห้้องบรรยายรวม เราจะได้้ฟััง Keynote Speakers ที่่�มีีชื่่�อ
เสีียงและมีีความรู้้�มาบรรยายและสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับเรา เช่่น Bill
Gates มาพููดถึึงการทำงานกัับโรตารีี เรื่่�องการขจััดโปลิิโอที่่� Atlanta RI
Convention เมื่่�อปีี 2017
ในห้้องแยก เราจะได้้เรีียนรู้้�งานโรตารีีที่่�เราสนใจ มีีหลากหลาย
ห้้องให้้เลืือกเรีียนรู้้�ในทุุกบริิการ เช่่น บริิการสโมสร บริิการอาชีีพ บริิการ
ระหว่่างประเทศ บริิการเยาวชน เรื่่�องมููลนิิธิิ เรื่่�องสมาชิิกภาพ เรื่่�องงาน
ประชาสััมพัันธ์์ มีีให้้เลืือกในเรื่่�องที่่�เราสนใจครบครััน
ใน House of Friendship เราจะได้้ มิิ ต รภาพจากเพื่่� อ น
โรแทเรีียนทั่่�วโลก ได้้เลืือกซื้้อ� สิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ตราโรตารีี ได้้เลืือกชมโครงการ
ต่่างๆ ที่่�แต่่ละประเทศนำมาออกร้้านแสดง เราอาจจะได้้คู่่�มิิตรเพื่่�อทำ
โครงการร่่วมกัันในงานนี้้� นอกจากนั้้�น จะได้้ชมการแสดงที่่�หลากหลายจาก
โรแทเรีียน และเรายัังสามารถแจ้้งส่่งการแสดงไปร่่วมงานได้้ล่่วงหน้้า ซึ่่�ง
ประเทศไทยเคยแสดงในเวทีี HOF มาแล้้ว ก่่อนการประชุุมใหญ่่ยัังมีี
Pre Convention สำหรัับกรรมการและผู้้�สนใจเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง Youth
Exchange, Rotaract, Interact เราจะได้้เปิิดโลกกว้้างและได้้มิิตรภาพ
จากการเดิินทางท่่องเที่่�ยวก่่อนหรืือหลัังงานประชุุมอีีกด้้วย
ในฐานะที่่�เราเป็็นโรแทเรีียน ขอเชิิญชวนทุุกท่่านหาโอกาสไป
ร่่วมงานประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลสัักครั้้�งในชีีวิิต แล้้วท่่านอาจจะติิดใจไป
ร่่วมงานอีีกหลายๆ ครั้้�ง เหมืือนโรแทเรีียนหลายท่่านที่่�ไปร่่วมงานเป็็นประจำ
เสมอมา

ผชภ.พนิิดา นะวิิโรจน์์ สโมสรโรตารีีธนบุุรีี
การประชุุมโรตารีีสากลปีี 2022 จะจััดขึ้้น�
ที่่� ศูู นย์์ ป ระชุุ ม George R. Brown เมืื อ ง
Houston รััฐ Texas ประเทศสหรััฐอเมริิกา ใน
วัันที่่� 4-8 มิิถุุนายน 2022 ซึ่่�งจะเป็็นการจััด
ประชุุมโรตารีีสากลครั้้�งที่่� 113
สิ่่� ง แรกที่่� เ ราต้้ อ งทำเมื่่� อ ตัั ด สิิ น ใจจะ
เดิินทางไปร่่วมประชุุมโรตารีีสากลและหาประสบการณ์์คือื ลงทะเบีียนการ
เข้้าประชุุม สามารถทำได้้ง่่าย โดยเข้้าไปที่่� ri.registration@rotary.org
อััตราค่่าลงทะเบีียน
• ถึึง 15 ธัันวาคม 2564 สมาชิิกและแขกอายุุ 31 ปีีขึ้้�นไป = $475 /
อายุุ 19-30 ปีี = $125 / 5-18 ปีี = $20
• หลััง 16 ธัันวาคม 2564 – 31 มีีนาคม 2565 สมาชิิกและแขกอายุุ
31 ปีีขึ้้�นไป = $575 / อายุุ 19-30 ปีี = $175 / 5-18 ปีี = $30
• อายุุต่่ำกว่่า 5 ปีี ฟรีี
• ร่่วมงานเปิิด House of friendship (4 มิิถุุนายน) = $60
Opening sessions จะมีีงานเช้้าและบ่่าย แต่่อยากให้้ทุุกท่่าน
ที่่�สนใจเข้้าร่่วมในงานเช้้า เพราะเวลาเชิิญธงประเทศไทยพวกเราจะได้้
ปรบมืือดัังๆ พร้้อมๆ กััน ในงานจะมีีการแสดงตระการตาและแนะนำตััว
ท่่านประธานโรตารีีสากล Shekhar Mehta พร้้อมครอบครััว Closing
Session จะเป็็นการแสดงของเจ้้าภาพประเทศถััดไปคืือ เมลเบิิร์น์ ประเทศ
ออสเตรเลีีย ซึ่่�งจะมีีการแนะนำตััวประธานโรตารีีสากลหญิิงคนแรก
Jennifer E. Jones ใน House of Friendship นอกจากเดิินดููการแสดง
สิินค้้า ท่่านยัังสามารถแลกเปลี่่�ยนนามบััตรของท่่านกัับโรแทเรีียนต่่าง
สโมสรในต่่างประเทศที่่�มาออกงานแสดง เพื่่�อเป็็นเพื่่�อนในภายหน้้าได้้ด้ว้ ย
	สิ่่�งที่่�อยากเชิิญชวนไป Houston ครั้้�งนี้้�คือื การได้้ไปเที่่�ยวต่่อใน
สถานที่่�ที่่�มีีชื่่�อเสีียงเช่่น Space Center, สนาม Rugby, Star Flight
Museum และช้้อปปิ้้�งร้้านดัังของอเมริิกาในราคาถููกที่่� Outlet Mall
ส่่วนการเดิินทางก็็สะดวกบิินได้้หลายสายการบิิน เช่่น Emirates บิินผ่่าน
Dubai ตรงเข้้า Houston หรืือสายการบิิน ANA บิินผ่่านประเทศญี่่�ปุ่่�น
ตรงเข้้า Houston สำคััญคืือต้้องจองตั๋๋�วเครื่่�องบิินให้้เร็็วเพราะที่่�นั่่�งจำกััด
ด้้วยเหตุุที่่�พวกเราโรแทเรีียนทั่่�วทุุกมุุมโลกบิินเข้้าไปพร้้อมๆ กััน
รััฐ Texas เป็็นสถานที่่�ที่่�มีีความสุุขสนุุกสนาน เต็็มไปด้้วยเสีียง
เพลงและความครึึกครื้้�น รีีบตััดสิินใจ และบิินไปพบกัันที่่� RI Convention
Houston ค่่ะ

D.3350

Global Grant
ปทุุมวััน ทุ่่�มเทแรงใจ ให้้งานหนััก
มิิได้้พััก ช่่วยคนไข้้ ให้้เข้้มแข็็ง
มุ่่�งกระทำ เพีียงเพื่่�อชาติิ ไม่่อ่่อนแรง
จึึงแสดง ให้้เห็็น เช่่นโครงการ
โคกหนองนา ทำกัันเถิิด จะเกิิดผล
พึ่่�งพาตน ยั่่�งยืืน ถึึงลููกหลาน
อีีกฝึึกเรีียน ภาษา พาสำราญ
พััฒนาการ ตนเอง สู่่�ชาติิเอย
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Keep Global Grants in Mind

นยผ.พััชนีี กิิจกาญจนมงคล
สโมสรโรตารีีปทุุมวััน
ในปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นปีีแห่่งความท้้าทายของสโมสรโรตารีีปทุุมวััน ด้้วยวิิกฤตโรคระบาด
โควิิด-19 สมาชิิกส่่วนมากเป็็นผู้้�อาวุุโส มีีเพีียงทีีมทำงานนำโดย อน.ณััฐธีีร์์ อัังค์์สุุวรรณเมธ และอดีีต
นายกเพีียงไม่่กี่่�ท่่าน ประกอบกัับการเพิ่่�มสมาชิิกในช่่วงเวลานี้้�เป็็นการยาก แต่่โชคดีีที่่�สมาชิิกแต่่ละ
ท่่านของเราเป็็นคนคุุณภาพ ถึึงแม้้ไม่่สามารถออกสนาม แต่่ก็็ช่่วยประสานหาคู่่�มิิตรทั้้�งต่่างประเทศ
และในประเทศได้้โดยง่่าย ทั้้�งยัังคอยสนัับสนุุนในทุุกด้้าน
เป็็นที่่�ทราบกัันว่่าสโมสรของเราชำนาญเรื่่�องทำโครงการ Global grant เป็็นอย่่างมาก
ทุุกปีีมีกี ารส่่งมอบอุุปกรณ์์การแพทย์์แก่่โรงพยาบาลต่่างๆ นัับไม่่ถ้ว้ น ด้้วยการประสานสิิบทิิศของท่่าน
อดีีตผู้้�ว่่าการภาคไชยไว พููนลาภมงคล รวมถึึง อน.บุุญเด่่น และ อน.นภััสกมล ซึ่่�งเชี่่�ยวชาญการเขีียน
GG ผู้้�ที่่�ต้้องกล่่าวถึึงอีีกท่่านคืือ อน.ประสาธน์์ เกีียรติิไพบููลย์์กิิจ ซึ่่�งปีีที่่�ดิิฉัันเป็็นนายก ท่่านได้้นำ
โครงการแปลกใหม่่มาสู่่�สโมสร 2 โครงการ ซึ่่�งดิิฉัันภาคภููมิิใจนำเสนอ ได้้แก่่ โครงการโคกหนองนาที่่�
จัังหวััดแพร่่ และโครงการสอนภาษาอัังกฤษ โรงเรีียนวััดดวงแข
โครงการโคกหนองนา จ.แพร่่ เป็็นการทำเกษตรทฤษฎีีใหม่่ตามศาสตร์์พระราชา ภายใต้้
แนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง เป็็นทางเลืือกแก่่เกษตรกรให้้สามารถดำรงชีีพในที่่�ดิินของตน โดยไม่่ต้้อง
เดิินทางไกลไปหากิินในเมืืองหลวงห่่างไกลครอบครััว ทั้้�งยัังยั่่�งยืืนไปถึึงลููกถึึงหลาน
โดยเราคััดเลืือกเกษตรกรจัังหวััดแพร่่ 13 ครอบครััว ที่่�เต็็มใจนำที่่�ดินิ ของตนเอง มาพััฒนา
ตามแนวทางของพระอาจารย์์สัังคม ธนปััญโญ จากศููนย์์กสิิกรรมธรรมชาติิสุุริินทร์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เรื่่�อง Under Water Bank จาก USA มาเป็็นผู้้�ฝึึกอบรม และมีีพระครููโสภณ ปััญญาธร แห่่ง
วััดเชตวัันเป็็นผู้้�ดููแลโครงการ มููลค่่าโครงการ 57,650 USD ภายใต้้การสนัับสนุุนหลัักของสโมสร
โรตารีีปทุุมวััน สโมสรโรตารีีกรุุงเทพพััฒนาการ ภาค 3350, สโมสรโรตารีีเวีียงโกศััย ภาค 3360 และ
คู่่�มิิตรจากประเทศเกาหลีี RC.Samcheonpo-Waryong ภาค 3590 และ RC.Sacheon-Gukhwa
รวมถึึง อน.ประสาธน์์ และ อน.พรชััย สมาชิิกจากสโมสรโรตารีีปทุุมวััน
	ดิิฉัันภููมิิใจที่่�มีีโอกาสเป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนโครงการนี้้� ที่่�เริ่่�มต้้นจากพื้้�นดิินเปล่่าไปสู่่�การขุุดดิิน
การลงพัันธุ์์�พืืช พัันธุ์์�สััตว์์น้้ำ สััตว์์บก การสร้้างบ่่อบาดาลรวมถึึงการจััดอบรมวิิธีกี ารเสมืือนจริิงทางซููม
โดยพระอาจารย์์สัังคม แก่่ชาวเกษตรกร 13 ครอบครััว เป็็นมิิติิใหม่่ของการอบรมที่่�ได้้มิิตรภาพและ
ความรู้้�จากทั่่�วทุุกทิิศไปพร้้อมกััน ขณะนี้้� โครงการดำเนิินไปถึึง 80% แล้้ว เหลืือขั้้�นตอนการทำ
บ่่อบาดาลซึ่่�งกำลัังดำเนิินการ คาดว่่าจะสำเร็็จในไม่่ช้้า ขณะนี้้� มีีบางแปลงสามารถมีีพืืชผลให้้ได้้
เก็็บกิินกัันแล้้ว ช่่างน่่าภาคภููมิิใจเหลืือเกิิน
	ส่่วนอีีกโครงการคืือ โครงการสอนภาษาอัังกฤษ แก่่เด็็กนัักเรีียนระดัับชั้้�น ป.4 ถึึง ป.5
จำนวน 60 คน และคุุณครููอีีก 2 ท่่าน ของโรงเรีียนวััดดวงแข ในเขตชุุมชนปทุุมวััน เพราะเราตระหนััก
ว่่าภาษาอัังกฤษเป็็นสิ่่�งสำคััญ ที่่�เยาวชนสามารถนำไปต่่อยอดเพื่่�อพััฒนาตนเองและประเทศชาติิ
	อีีกทั้้�งคุุณครููทั้้�งสองที่่�ผ่่านการอบรม ยัังสามารถนำไปถ่่ายทอดการสอนให้้แก่่นัักเรีียน
รุ่่�นต่่อๆ ไป โดยเราจ้้างสถาบััน ECC ผู้้�มีีความชำนาญและเป็็นเจ้้าของภาษามาเป็็นผู้้�สอน โดยให้้ RCC
เป็็นผู้้�จััดหาอาหารว่่างแก่่นัักเรีียนและคุุณครููก่่อนการเรีียน ทั้้�งยัังเป็็นการกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชน โดย
กำหนดการเรีียนอาทิิตย์์ละ 3 ครั้้�ง ครั้้�งละ 1.30 ชั่่�วโมง รวมทั้้�งหมด 150 ชั่่�วโมง
ขณะนี้้�เราดำเนิินการสอนไปได้้ 1 เทอมแล้้ว แต่่ต้้องระงัับการเรีียนการสอนไปก่่อน
เนื่่�องจากอุุปสรรคโรคระบาดโควิิด และคาดว่่าจะเริ่่ม� สอนต่่อเนื่่�องเมื่่อ� โรงเรีียนเปิิดการเรีียนปกติิ โดย
มููลค่่าโครงการเท่่ากัับ 37,499 USD ได้้รับั การสนัับสนุุนจากสโมสรหลััก คืือ สโมสรโรตารีีปทุุมวััน ภาค
3350 สโมสรโรตารีีจิินจููซัังฮััก เกาหลีี ภาค 3590 สโมสร Suntec City สิิงคโปร์์ ภาค 3310 และ
สโมสรต่่างๆ จากภาค 3502 นอกจากนี้้�ยังั ได้้รับั การร่่วมมืือร่่วมใจจากทีีมคุุณครููและนัักเรีียนโรงเรีียน
วััดดวงแข ซึ่่�งต้้องใช้้เวลามากกว่่า 1 ปีี เพื่่�อเป็็นรุ่่�นนำร่่องที่่�ดีีไปสู่่�รุ่่�นน้้องอย่่างยั่่�งยืืน
	ปีีที่่�ผ่่านมา สโมสรโรตารีีปทุุมวัันได้้ทำโครงการมากมายเกืือบครบ 7 Areas of Focus
คาดว่่าจะเดิินหน้้าทำโครงการที่่�ดีบี ำเพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์ด้ว้ ยกััน ภายใต้้แนวทางของ Rotary
คืือ “การบริิการเหนืือตน” เป็็นที่่�ตั้้�งด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจและเจตนารมณ์์ที่่�ดีีตลอดไป

D.3360
บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

Activities กิิจกรรม
สโมสรโรตารีีฝาง นำโดย นย.กัันตนา เสถีียรติิยางกููร จััดกิิจกรรมมอบรถเข็็นและ
เครื่่อ� งวััดความดัันโลหิิตให้้กับั โรงพยาบาลฝาง และมอบรถเข็็นให้้กับั โรงพยาบาลแม่่อาย
รวมถึึงผู้้�ป่่วย 2 รายในหมู่่�บ้้านม่่อนปิ่่�น อำเภอฝาง และมอบหนัังสืือและพจนานุุกรม
ให้้กัับโรงเรีียนบ้้านเวีียงหวายกัับบ้้านหััวนาในครั้้�งนี้้�ด้้วย

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีีแพร่่

สวััสดีีครัับมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
	ส่่งท้้ายปีี 2564 แล้้วนะครัับกัับฉบัับนี้้� แต่่ความ
เคลื่่�อนไหวของกิิจกรรมต่่างๆ ในภาค 3360 ยัังดำเนิินไป
อย่่างเข้้มข้้น เมื่่�อเดืือนตุุลาคมที่่�ผ่่านมา มีีวัันสำหรัับของ
โรตารีีสากลอยู่่� 1 วัันนั่่�นก็็คืือ world polio day วัันที่่� 24
ตุุลาคมของทุุกปีี ในปีีนี้้�ภาค 3360 มีีหลายๆ สโมสรได้้ลง
ทะเบีียนกิิจกรรมผ่่านเว็็บไซต์์ endpolio.org กัันอย่่าง
มากมาย ทำให้้เป็็นการแสดงออกถึึงความตระหนัักของ
โรแทเรีียนทุุกคนที่่�มีีต่่อการป้้องกัันโรคโปลิิโอ โดยเราได้้
ดำเนิิ น การสนัั บ สนุุ น มาอย่่ า งช้้ า นาน ปีี นี้้� ผู้้�ว่่ า การภาค
จิิระยุุทธ หิิรัณ
ั ยวััฒน์์ ได้้จัดั ทำเสื้้อ� โปโล End Polio จำหน่่าย
แก่่โรแทเรีียนทุุกท่่าน โดยรายได้้จากการจำหน่่ายหลัังหััก
ค่่าใช้้จ่่ายจะนำไปสมทบมููลนิิธิิในกองทุุนโปลิิโอพลััส
สำหรัับฉบัับนี้้� ผมขอนำเสนอสกู๊๊�ปพิิเศษโครงการ
ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นได้้
จากโครงการระดมทุุ น ก่่ อ นหน้้ า และเป็็ น โครงการที่่�
แสดงออกถึึง people of action ได้้อย่่างชััดเจน นอกจาก
นั้้�นยัังมีีการแนะนำสโมสรโรตารีีน้้องใหม่่ของภาค 3360
ได้้แก่่ สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐและสโมสรโรตารีีนกยููง
พะเยา ปิิดท้้ายด้้วยภาพกิิจกรรมของสโมสรต่่างๆ ในภาค
3360
	สุุดท้้ายนี้้�ขอให้้ทุุกท่่านอยู่่�รอดปลอดภััยห่่างไกล
จากโควิิด-19 นะครัับ
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สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ นำโดย นยก.ชลิิดา เอกชััยพััฒนกุุล ได้้จััดกิิจกรรมมอบ
อาหารกลางวัันให้้แก่่แพทย์์ และบุุคคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล
ดอยสะเก็็ดที่่�ศููนย์์ฉีีดวััคซีีนวััดดอยสะเก็็ด

สโมสรโรตารีีพะเยา จััดอบรมกลั่่�นตะไคร้้หอมให้้กัับ อสม. และชาวบ้้านชุุมชน สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่ นำโดย นย.แอนนา วรวงศ์์วสุุ และเพื่่�อนสมาชิิก
เกษตรสุุข เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไล่่ยุุง ณ หมู่่�บ้้านเกษตรสุุข ต.แม่่กา จ.พะเยา
จากสโมสรโรตารีีในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ร่่วมกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์รณรงค์์ต่อ่ ต้้าน
โรคโปลิิโอ และมอบอาหาร-ของใช้้ประจำวััน ให้้แก่่เด็็กกำพร้้าผู้้�ยากไร้้ในความ
อุุปถััมภ์์ของวััดดอนจั่่�น อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่

สโมสรโรตารีีนกยููง พะเยา นำโดย นยก.พััทยา บุุนนาคและคณะจากสโมสร
โรตารีีเชีียงราย เจ้้าหน้้าที่่�อนุุรัักษ์์ป่่าจัังหวััดพะเยา ออกสำรวจพื้้�นที่่�สร้้างอุุโมงค์์
ไผ่่ชมนกยููงคอเขีียวฐานสุุดท้า้ ยของโลก พร้้อมประชุุมประจำสััปดาห์์นอกสถานที่่�
ณ อ.จุุน จ. พะเยา
สโมสรโรตารีีนครพิิงค์์เชีียงใหม่่ จััดโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ร่่วมกัับสโมสร
โรตารีีไชยปราการ มอบอุุปกรณ์์การแพทย์์ (เครื่่�องผลิิตออกซิิเจน) ณ สำนัักงาน
สาธารณสุุข อ.ไชยปราการ (รพ.สต.ห้้วยไผ่่) โดยมอบให้้ รพ.สต.ร้้องธาร 1 เครื่่�อง
รพ.สต.บ้้านใหม่่หนองบััว 1 เครื่่�อง พร้้อมน้้ำดื่่�มบรรจุุขวด

D.3360

Global Grant

นย.วสิิน เลิิศเกีียรติิดำรงค์์
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่

ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์
อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์ สโมสรโรตารีีแพร่่
เรีียบเรีียง
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Global Grants
เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด-19 เชื่่�อได้้ว่่ากิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์
ของแต่่ละสโมสรอาจจะลดน้้อยลงเนื่่�องจากความจำเป็็นจะต้้องลดการรวมตััว การใช้้ social
distancing และการป้้องกัันตััวเองจากการติิดเชื้้�อในชุุมชน ภาค 3360 มีีหลากหลายสโมสรที่่�จะหา
กิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ดีีๆ ทำอย่่างต่่อเนื่่�อง แน่่นอนว่่ามีีทั้้�ง global grant หรืือ district grant ที่่�
ทำอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนานมาโดยตลอด แต่่หากจะลงมองที่่�การทำโครงการหารายได้้เพื่่�อนำมาทำ
กิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ในช่่วงสถานการณ์์แบบนี้้� สโมสรเชีียงใหม่่เป็็นอีีกหนึ่่ง� สโมสรที่่�ค่อ่ นข้้างโดด
เด่่นในการจััดกิิจกรรมภายในสถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม และได้้นำเอารายได้้จากการทำ
กิิจกรรมนั้้�นไปต่่อยอดทำเป็็นโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ 7 Areas of Focus หนึ่่�งเรื่่�อง
ใหม่่ๆ นั่่�นก็็คืือ สิ่่�งแวดล้้อม (environment) โดยสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ นำโดย นย.วสิิน เลิิศเกีียรติิ
ดำรงค์์, อน.ญาดา ธรรมประเสริิฐ ประธานคณะกรรมการบำเพ็็ญประโยชน์์ และสมาชิิกโรแทเรีียนอีีก
กว่่า 20 ท่่าน ร่่วมทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์จิติ อาสา สร้้างสะพาน ปรัับปรุุงเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ
บริิจาคถัังเก็็บน้้ำ ปั๊๊�มน้้ำ และไฟโซลาเซลล์์ ณ อุุทยานแห่่งชาติิขุุนขาน อ.สะเมิิง จ.เชีียงใหม่่ เมื่่�อวััน
พฤหััสบดีี ที่่� 21 ตุุลาคม 2564 โดยมีี นางสาววิิมลมาศ นุ้้�ยภัักดีี หััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิขุุนขาน เเละ
เจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานเเห่่งชาติิขุุนขาน ร่่วมให้้การต้้อนรัับ พร้้อมทั้้�งมอบสิ่่�งของ เพื่่�อเป็็นขวััญกำลัังใจใน
การปฏิิบััติิงานเเก่่เจ้้าหน้้าที่่� ทั้้�งนี้้� ในการดำเนิินการกิิจกรรมต่่างๆ เป็็นไปตามมาตรการป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างเคร่่งครััด
	อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ ขุุ น ขาน อ.สะเมิิ ง จ.เชีี ย งใหม่่ สัั ง กัั ด กรมอุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ สัั ต ว์์ ป่่ า
และพัันธุ์์�พืืช เป็็นหน่่วยงานที่่�ดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ และยััง
ขาดแคลนสิ่่�งจำเป็็นพื้้�นฐานในการสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�และอำนวยความสะดวกให้้
แก่่ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว ทางสโมสรโรตารีี เ ชีี ย งใหม่่ ไ ด้้ เ ห็็ น ถึึงความสำคัั ญ ของงานดููแลป้้ อ งกัั น
ทรััพยากรธรรมชาติิและการบริิการสัังคมในด้้านการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ จึึงได้้ร่่วมสนัับสนุุนบริิจาค
ชุุดหลอดไฟโซลาเซลล์์จำนวน 8 ชุุด เป็็นเงิิน 5,367 บาท และอุุปกรณ์์ในการสร้้างสะพานขึ้้�นใหม่่
ทดแทนสะพานเดิิมที่่�ชำรุุด เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้เดิินข้้ามสะพานได้้อย่่างปลอดภััย รวมถึึงบริิจาค
อุุปกรณ์์ในการก่่อสร้้างฐานป้้ายสื่่�อความหมาย จำนวน 14 ฐาน และสนัับสนุุนอาหารกลางวัันสำหรัับ
เจ้้าหน้้าที่่�และอาสาสมััครที่่�มาช่่วยปฏิิบััติิงานสร้้างสะพานและฐานป้้ายสื่่�อความหมาย เป็็นเงิิน
27,755 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้น� 33,122 บาท เพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้เจ้้าหน้้าที่่� และนัักท่่องเที่่�ยว
ได้้ใช้้พื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิขุุนขานในการพัักผ่่อนหย่่อนใจ และเรีียนรู้้�คุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างปลอดภััย
นย.วสิิน เลิิศเกีียรติิดำรงค์์ ได้้กล่่าวถึึงกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ ณ อุุทยานแห่่งชาติิ
ขุุนขานในครั้้�งนี้้�ว่่า งบประมาณในการบริิจาคในกิิจกรรมนี้้�ส่่วนหนึ่่�งมาจากการดำเนิินกิิจกรรมจััดหา
รายได้้เพื่่�อนำมาสนัับสนุุนกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ Chiangmai Rotary Virtual Walk Run Bike
ปีี 2 ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับและสมััครร่่วมกิิจกรรมอย่่างมากมาย และได้้สิ้้�นสุุดกิิจกรรมแล้้วเมื่่�อวัันที่่�
30 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา
	กิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ในครั้้�งนี้้�เป็็นกิิจกรรมที่่�สนุุกสนาน ประทัับใจ และเต็็มไปด้้วย
ความสุุข และเสีียงหััวเราะ ได้้รัับการต้้อนรัับที่่�ดีีและประทัับใจจากทางเจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานฯ นอกเหนืือ
จากการที่่�เราได้้มาร่่วมกัันบริิจาคสิ่่�งของดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว สมาชิิกหลายๆ ท่่านยัังถืือโอกาสได้้มา
ท่่องเที่่�ยวต่่างสถานที่่� ได้้เดิินป่่าเที่่�ยวชมธรรมชาติิ ได้้ลุุยน้้ำ ได้้ทำกิิจกรรมร่่วมกััน ได้้ช่่วยเหลืือซึ่่�งกััน
และกััน พี่่�ดููแลน้้องน้้องดููแลพี่่� ได้้มีีการเซอร์์ไพรส์์เป่่าเค้้กอวยพรวัันคล้้ายวัันเกิิดล่่วงหน้้าให้้แก่่ท่่าน
อน.ชุุติิมา เกิิดเดโช ท่่ามกลางธรรมชาติิที่่�สวยงาม สร้้างความสุุขและความประทัับใจเป็็นอย่่างมาก
อีีกทั้้�งท่่านหััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิขุุนขาน ยัังได้้เชิิญสมาชิิกสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ ไปแวะเที่่�ยวชมถ้้ำ
หลวงแม่่สาบ อ.สะเมิิง จ.เชีียงใหม่่ ระหว่่างเดิินทางกลัับ ซึ่่ง� ถ้ำ้ แห่่งนี้้�ตั้้ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่� บ้้านแม่่สาบ ต.สะเมิิง
ใต้้ อ.สะเมิิง จ.เชีียงใหม่่ ปััจจุุบัันอยู่่�ในการดููแลของ อุุทยานแห่่งชาติิขุุนขาน ตััวถ้้ำตั้้�งอยู่่�ห่่างจากถนน
สายสะเมิิง-กััลยานิิวััฒนาเพีียง 100 เมตร และห่่างจากเทศบาล อ.สะเมิิง เพีียง 5 กม. ซึ่่�งเป็็น
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวอัันสวยงาม ภายในถ้้ำพบค้้างคาวกลัับหััวจำนวนมาก ส่่วนผนััง-เพดานถ้้ำบางจุุดดูู
เป็็นม่่านสีีรุ้้�งสวยงามสุุดอัันซีีน นอกจากนี้้�ก็็ยัังพบหิินย้้อยสีีดำที่่�ถืือเป็็นปรากฏการณ์์ธรรมชาติิอััน
น่่าทึ่่ง� ไม่่น้อ้ ย จึึงอยากเชิิญชวนมวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน หากมีีโอกาสได้้มาท่่องเที่่�ยวที่่�อำเภอสะเมิิง
เชิิญแวะมาเที่่�ยวชมธรรมชาติิที่่�สวยงามได้้ที่่�อุุทยานแห่่งชาติิขุุนขาน มีีกิิจกรรมเดิินป่่าศึึกษาเส้้นทาง
ธรรมชาติิ โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�คอยแนะนำเส้้นทาง และแวะเที่่�ยวชมถ้้ำหลวงแม่่สาบ ท้้ายที่่�สุุดนี้้�ทาง
นย.วสิิน เลิิศเกีียรติิดำรงค์์ ขอขอบคุุณ นางสาววิิมลมาศ นุ้้�ยภัักดีี หััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิขุุนขาน
เจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานเเห่่งชาติิขุุนขานทุุกท่่าน เจ้้าหน้้าที่่�ทหารและอาสาสมััครที่่�ร่่วมช่่วยกัันปฏิิบััติิงานให้้
สำเร็็จไปด้้วยดีี และขอบคุุณสมาชิิกสโมสรโรตารีีทุุกท่่าน กิิจกรรมนี้้�จะสำเร็็จไม่่ได้้ถ้้าหากปราศจาก
การร่่วมมืือช่่วยเหลืือกัันของทุุกฝ่่าย และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าในอนาคตเราจะได้้ทำกิิจกรรมดีีๆ ร่่วม
กัันอีีก เพื่่�อตอบแทนสัังคมได้้ในโอกาสต่่อไป

สโมสรโรตารีีน้้องใหม่่

นยก.ชลิิดา เอกชััยพััฒนกุุล
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ
โรตารีีบำเพ็็ญประโยชน์์มายาวนาน
เรารวมกัันเติิมความสุุขสัันต์์หรรษา
เชีียงใหม่่นวรััฐปราถนา
สืืบสานปณิิธานโรตารีี
เพื่่�อชุุมชน สุุขล้้นยิ้้�มแย้้มเปรมปรีีดิ์์�
พวกเราทำจริิงด้้วยใจยิินดีี
น้้ำใจไมตรีีผููกพัันยืืนยาว
มารวมกัันครอบครััวนวรััฐร่่วมใจ
เสริิมสร้้างมิิตรภาพสืืบไป
จากใจคนจริิง อิิงเที่่�ยงธรรม
น้้อมนำไมตรีีดีีต่่อกััน สุุขสัันต์์ทุุกวัันโรตารีี
“นวรััฐร่่วมใจ” เพลงที่่�เรานำความรู้้�สึึกศรััทธาและเชื่่�อมั่่�นในองค์์กร
โรตารีี มาเรีียงร้้อยเป็็นเพลงประจำสโมสรให้้เราได้้ร้้องเป็็นประจำ เพื่่�อทบทวน
เจตนารมณ์์ของตนเองอยู่่�เสมอ โดยเริ่่ม� จากการเสริิมสร้้างมิิตรภาพภายในสโมสร
เมื่่�อภายในมีีความสุุขเราก็็พร้้อมจะเผื่่อ� แผ่่ความสุุขให้้กับั ชุุมชน และทุุกข้้อความ
ในเพลงล้้วนบ่่งบอกสิ่่�งที่่�เรารวมกัันเป็็น “สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ”
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ ก่่อตั้้�งขึ้้�นจากนัักธุุรกิิจ และผู้้�มีีความรู้้�
หลากหลายวิิชาชีีพ ที่่�มีีศัักยภาพ มีีความ พร้้อมที่่�จะดำเนิินตามแนวทางบำเพ็็ญ
ประโยชน์์ ที่่�โรแทเรีียนปฏิิบััติิมายาวนานกว่่า 100 ปีี โดยเริ่่�มจากสมาชิิก 6 ท่่าน
ได้้พบปะเยี่่�ยมเยีียนกััน และสนทนาถึึงแนวทางในการบริิหารจััดการองค์์กร
โรตารีี ที่่�ให้้ความสำคััญต่่อมิิตรภาพในสโมสร การปููพื้้�นฐานความเข้้าใจในโรตารีี
ให้้แก่่สมาชิิกใหม่่ การเลืือกทำโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ระยะยาว กิิจกรรมระยะ
สั้้น� ที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่�เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชน ส่่งเสริิมให้้สมาชิิก
มีีส่่วนร่่วมอย่่างทั่่�วถึึงในทุุกมิิติิของสโมสร ไม่่แบ่่งแยกการรัับรู้้�ระหว่่างกรรมการ
กัับสมาชิิก เพื่่�อความเป็็นเอกภาพของสโมสร และตกผลึึกอย่่างรวดเร็็วว่่า
โรตารีีสนัับสนุุนการขยายสโมสร เพื่่�อเพิ่่�มสมาชิิกภาพ นำไปสู่่�กิิจกรรมบำเพ็็ญ
ประโยชน์์ต่่อสัังคมและชุุมชนได้้อย่่างกว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น จึึงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้น ณ วัันที่่�
16 กัันยายน 2564 ที่่�เราพร้้อมใจกัันก่่อตั้้�ง สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ เป็็นชื่่�อ
สโมสร โดยนำภาพ “ขััวเหล็็ก” มาเป็็นสััญลัักษณ์์ประจำสโมสร ชื่่�อสะพานนี้้�
ตั้้�งขึ้้�นพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่ เจ้้าแก้้วนวรััฐ เจ้้าหลวงนครเชีียงใหม่่ เป็็นเส้้นทางเชื่่�อม
ระหว่่าง 2 ฝั่่�งแม่่น้้ำปิิง เป็็นตััวแทนแสดงความมั่่�นคงยาวนานกว่่า 130 ปีี ที่่�ก่่อ
เกิิดประโยชน์์แก่่ประชาชนโดยรวมของจัังหวััดเชีียงใหม่่ และใช้้สีบี านเย็็น ซึ่่ง� เป็็น
สีีประจำมณฑลพายััพ เป็็นสีีประจำสโมสร
	วัันที่่� 23 กัันยายน 2564 สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ ส่่งใบสมััคร
เป็็นสมาชิิกโรตารีีสากล ด้้วยจำนวนสมาชิิกก่่อตั้้�ง 23 ท่่าน มีี นยก.ชลิิดา
เอกชััยพััฒนกุุล เป็็นนายกก่่อตั้้�ง นยล.สุุดฤทััย เวชชากุุล เป็็นเลขานุุการสโมสร
และ อน.รััศมีี พิิทัักษ์์มโนกุุล เป็็นผู้้�ประสานงานดำเนิินการก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีี
เชีียงใหม่่นวรััฐ ได้้รัับสารตราตั้้�งในวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564 เป็็นสโมสรลำดัับที่่�
223253 ของโรตารีีสากล และเป็็นลำดัับที่่� 72 ของภาค 3360

เป้้าหมายของสโมสรในปีีก่่อตั้้�งคืือ
1. บริิจาคให้้กัับมููลนิิธิิโรตารีี 100% ของสมาชิิก แบ่่งเป็็น PHF
10 ท่่าน และ EREY ทุุกท่่าน
2. วางเป้้าหมายการบำเพ็็ญประโยชน์์ด้า้ น SAVE LIVES และ FIGHT
HUNGER เพื่่�อช่่วยแบ่่งเบาภาระปััญหาจากสถานการณ์์ COVID-19 ระบาดใน
ชุุมชนอย่่างกว้้างขวาง
3. จััดทำโครงการหาทุุนระยะยาวโดยตั้้ง� ศููนย์์รับั บริิจาคและจำหน่่าย
เสื้้�อผ้้ามืือสอง รายได้้ส่่วนหนึ่่�งมอบให้้กัับโรงพยาบาลดอยสะเก็็ด อีีกส่่วนหนึ่่�ง
เป็็นทุุนในการทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อชุุมชน
เมื่่�อการรวมใจเพื่่�อก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ ดำเนิินมา
อย่่างราบรื่่�นและงดงาม สมาชิิกสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐทุุกท่่านก็็พร้้อมทำ
หน้้าที่่�โรแทเรีียนด้้วยใจที่่�รวมกัันเป็็นหนึ่่�งเพื่่�อ “บริิการเหนืือตนเอง” ตาม
อุุดมการณ์์ของโรตารีีสืืบไป

นยก.พััทยา บุุนนาค
สโมสรโรตารีีนกยููง พะเยา
เป็็นความจริิง อิิงเที่่�ยงธรรม นำไมตรีี ดีีทุุกฝ่่าย”
ด้้วยนกยููงเป็็นสััตว์์ที่่�เป็็นตััวชี้้�วััดถึึงความสมบููรณ์์ของสิ่่�งแวดล้้อม
นกยููงธรรมชาติิจะอาศััยอยู่่�ในป่่าที่่�สมบููรณ์์ และจากผลการวิิจัยั ของนัักวิิจัยั ระดัับ
นานาชาติิ พบว่่า จัังหวััดพะเยามีีนกยููงฝููงใหญ่่อาศััยอยู่่� และเป็็นที่่�มั่่น� ฐานสุุดท้้าย
ของโลก
สมาชิิกก่่อตั้้�งเห็็นว่่าเมื่่�อโลกส่่งเพชรเม็็ดที่่�ชื่่�อว่่า “นกยููง” มาอยู่่�ป่่าที่่�
พะเยา บ่่งชี้้�ถึึงสิ่่�งแวดล้้อมของจัังหวััดพะเยายัังคงสมบููรณ์์ จึึงมีีแนวคิิดร่่วมกัันที่่�
จะดููแลสิ่่�งแวดล้้อมของจัังหวััดพะเยาให้้ดำรงอยู่่�และดีีขึ้้�น โดยมีี “นกยููง” เป็็น
ตััวชี้้�วััดความสมบููรณ์์ของสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�งจะนำพาซึ่่�งเศรษฐกิิจชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น
สโมสรโรตารีีนกยููง พะเยา มีีพัันธกิิจที่่�จะช่่วย คน ป่่า นก อยู่่�ร่่วมกัันได้้ ภายใต้้
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สมบููรณ์์
สโมสรโรตารีีนกยููง พะเยา ได้้รัับการสนัับสนุุนจากท่่านผู้้�ใหญ่่
ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐและโรตารีีภาค 3360 และศููนย์์โรตารีีประเทศไทยให้้
การสนัับสนุุน ให้้คำชี้้�แนะในทิิศทางการบำเพ็็ญประโยชน์์ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
ด้้านอื่่�นๆ ใน 7 Areas of Focus
	ด้้วยสโมสรโรตารีีนกยููง พะเยา เป็็นสโมสรโรตารีีน้้องใหม่่ อัันดัับที่่�
71 ของภาค 3360 โรตารีีสากล พร้้อมและยิินดีีมากที่่�จะทำงานร่่วมอุุดมการณ์์
Service Above Self กัับทุุกสโมสรค่่ะ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าสโมสรโรตารีีพี่่� จะให้้
โอกาสสโมสรโรตารีีน้อ้ งใหม่่ได้้ทำกิิจกรรมร่่วมกััน เพื่่�อสัังคมเรา เพื่่�อประเทศเรา
และเพื่่�อโลกของเราค่่ะ

Rotary Centre Thailand
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
สารประธานคณะอนุุกรรมการแปลศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย

อผภ. นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร
ประธานอนุุกรรมการแปล
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย

	สวััสดีมี วลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน ก่่อนอื่่น� ผมขอขอบคุุณโรแทเรีียนทุุกท่่านที่่�ได้้เคยเข้้าเยี่่ย� ม
ชมเว็็บไซต์์ของศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย (website: www.rotarythailand.org) และที่่�สำคััญคืือท่่าน
ที่่�ได้้เคยใช้้ประโยชน์์จากเอกสารแปลซึ่่ง� พวกเราได้้บรรจงทำให้้กับท่
ั า่ นเพื่่อ� อำนวยความสะดวกและเพิ่่�ม
ความเข้้าใจในเนื้้�อหาสำคััญของโรตารีี
	ผมขอเรีียนว่่างานแปลเอกสารของโรตารีีต้้องใช้้เวลา บุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
ทางด้้านภาษาอัังกฤษและประสบการณ์์ในโรตารีี จึึงจะได้้ผลงานที่่�ดีเี พื่่อ� ส่่งต่่อให้้ท่า่ นนำไปใช้้ประโยชน์์
อย่่างมีีคุุณค่่า
	ผมขอแนะนำทีีมงานแปล 2 คณะดัังต่่อไปนี้้�
	คณะอนุุกรรมการแปลเอกสาร และคณะที่่�ปรึึกษา
คณะอนุุกรรมการ
1. อผภ.นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร (ประธาน)
2. อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุุล
3. อผภ.วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ
4. อผภ.สมภพ ธีีระสานต์์
5. อน.ภาณุุ ยศเมธา
คณะที่่�ปรึึกษา
1. PRID ศ.ดร.เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์
2. อผภ.กฤษณ์์ อิินเทวััฒน์์
3. อผภ.อเล็็กซ์์ มาฟโร
	คณะอนุุกรรมการพิิจารณาคำศััพท์์สำคััญของโรตารีี และที่่�ปรึึกษา
คณะอนุุกรรมการ
1. อผภ.นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร (ประธาน)
2. อผภ.สมภพ ธีีระสานต์์ (ภาค 3330)
3. ดร.สุุมมนา ตัังคณะสิิงห์์ (ภาค 3330)
4. อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุุล (ภาค 3340)
5. อผภ.ศิิริิ เอี่่�ยมจำรููญลาภ (ภาค 3340)
6. อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ (ภาค 3350 )
7. อน.ภาณุุ ยศเมธา (ภาค 3350)
8. อผภ.ดร.อนุุสรณ์์ คุุณานุุสรณ์์ (ภาค 3360)
9. อน.อภิิศัักดิ์์� จอมพงษ์์ (ภาค 3360)
ที่่�ปรึึกษา
PRID ศ.ดร. เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์
	ผมขอถืือโอกาสนี้้�ขอบคุุณคณะอนุุกรรมการแปลและคณะที่่�ปรึึกษาทั้้�ง 2 คณะ และ
คุุณดนุุชา ภููมิิถาวร (ผู้้�อำนวยการศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย) ที่่�เสีียสละเวลาอัันมีีค่่าในการช่่วยแบ่่งปััน
ความรู้้แ� ละประสบการณ์์ในการแปลเอกสารของโรตารีีให้้กับั พวกเราได้้เข้้าใจมากขึ้้น� เป็็นเวลากว่่าหนึ่่ง�
ปีีห้้าเดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563 ที่่�พวกเราได้้รัับมอบหมายให้้ทำงานแปลเอกสารของ
โรตารีี พวกเราได้้สร้้างผลงานแปลให้้กัับโรแทเรีียนในประเทศไทย ดัังต่่อไปนี้้�
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1. บัั น ทึึกความเข้้ า ใจในทางปฏิิ บัั ติิ ส ำหรัั บ องค์์ ก รที่่� ใ ห้้ ค วามร่่ ว มมืือ (MOU - Cooperation
Organization) (web)
2. ปฏิิบััติิการของผู้้�นำ (Leadership in Action) (web)
3. แบบฟอร์์มการก่่อตั้้�งกลุ่่�มบำเพ็็ญประโยชน์์ชุุมชนโรตารีี (web)
4. เอกลัักษณ์์โดยสรุุป (Identity at a Glance) (web)
5. Voice and Visual Identity Guidelines (web)
6. คติิพจน์์และการประกาศเกีียรติิคุุณของประธานโรตารีีสากล (print & web)
7. พื้้�นฐานปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) (print & web)
8. พื้้�นฐานปฏิิบััติิงานของผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค (Assistant Governor Basics) (print & web)

9. กลยุุทธ์์การเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�นำองค์์กร (Leading Change) (web)
10. แนวปฏิิบััติิให้้เกิิดความหลากหลาย ความเท่่าเทีียมและการอยู่่�ร่่วมกัันของ
สมาชิิกโรตารีี (Committing to Diversity, Equity and Inclusion) (web)
11. การป้้องกัันและการแก้้ปััญหาการคุุกคาม (Preventing and Addressing
Harassment) (web)
12. วิิธีีปรัับปรุุงข้้อมููลของสโมสรโรทาแรคท์์ให้้เป็็นปััจจุุบััน (How to Update
Rotaract Club Information) (web)
13. วิิธีปี รัับปรุุงข้้อมููลของสโมสรอิินเทอร์์แรคท์์ให้้เป็็นปััจจุุบันั (How to Update
Interact Club Information) (web)
14. เป้้าหมายของการประกาศเกีียรติิคุณ
ุ และคำแนะนำ (Rotary Citation Goal
Instructions) (web)
15. การเริ่่�มต้้นสโมสร (Starting a Club) - คอร์์สจาก Learning Center (web)
16. คำแนะนำสำหรัับสโมสรโรตารีีในเครืือ (Guide to Satellite Club) (web)
17. การสนัับสนุุนส่่งเสริิมสโมสรใหม่่ (Nurturing New Clubs) - คอร์์สจาก
Learning Center (web)
18. ประมวลคำศััพท์์ที่่�สำคััญของโรตารีี (web)
19. คู่่�มืือเยาวชนแลกเปลี่่�ยน (web)
20. คู่่�มืือโรทาแรคท์์ (web)
21. คู่่�มืือการเริ่่�มต้้นสโมสรโรตารีี (Starting a Rotary Club) (web)
22. คำแนะนำสำหรัับทุุนสนัับสนุุนระดัับโลก (A Guide to Global Grant)
(web)
23. ภาพรวมการจััดการทุุนสนัับสนุุน – Grant Management Overview
(หลัักสููตรจาก Learning Center) (web)
24. ธรรมนููญและข้้ อ บัั ง คัั บ ของสโมสรอิิ น เทอร์์ แรคท์์ (Interact Club
Constitution & Bylaws) (web)
25. ถ้้อยแถลงนโยบายเรื่่�องที่่�เน้้นความสำคััญ (Areas of Focus Policy
Statement) (web)
นอกจากนี้้�ยัังมีีงานแปลที่่�ยัังอยู่่�ระหว่่างการดำเนิินการอยู่่�ในขณะนี้้�
คืือ คอร์์สต่่างๆ ใน Grant Management Seminar
	ท่่านทั้้�งหลายคงทราบดีีว่่า โรตารีีสากลได้้ผลิิตสื่่�อความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
โรตารีี ม ากมาย และใช้้ ก ารถ่่ า ยทอดผ่่ า นสื่่� อ ออนไลน์์ เ ป็็ น หลัั ก ซึ่่� ง ผมและ
คณะอนุุกรรมการแปลตระหนัักว่่า งานของพวกเรายัังมีีอีีกมากมายที่่�จะต้้องทำ
แต่่ด้้วยเวลาและศัักยภาพที่่�เรามีีอยู่่�ในขณะนี้้� อาจจะยัังไม่่สามารถตอบสนอง
ความต้้องการของท่่านได้้ทุุกเรื่่�อง ฉะนั้้�น เราจึึงต้้องจััดลำดัับความสำคััญของ
เอกสาร ที่่�จำเป็็นต้้องแปลให้้กัับโรแทเรีียน ดัังผลงานแปลที่่�ได้้กล่่าวถึึงข้้างต้้น
ขณะเดีียวกัันพวกเราเห็็นความสำคััญ ในการแปลคำพููดสนทนาใน
วิิดีีโอของวิิชาต่่างๆ ใน Learning Center โดยจะขออนุุญาตทางเจ้้าหน้้าที่่�ของ
โรตารีีสากล ที่่�กำกัับดููแลเรื่่�องสื่่�อการเรีียนการสอน ให้้อนุุญาตให้้เราส่่งคำแปล
เป็็น Subtitle ภาษาไทย เพื่่�อบรรจุุในวีีดีีโอ ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�ผมได้้มอบหมายให้้
คุุณดนุุชา ภููมิิถาวร เป็็นผู้้�ประสานงานและยัังอยู่่�ในระหว่่างการดำเนิินการอยู่่�
	สุุ ดท้้ า ยนี้้� ผ มและคณะอนุุ ก รรมการแปล ขอเชิิ ญ ชวนมวลมิิ ต ร
โรแทเรีียน ทุุกท่่านเข้้าเยี่่�ยมชมผลงานของเราในเว็็บไซต์์ของศููนย์์โรตารีีใน
ประเทศไทย (website: www.rotarythailand.org) เพื่่อ� เป็็นกำลัังใจให้้กับั พวก
เราในการสร้้ า งสรรค์์ ง านแปลที่่� มีี คุุ ณ ภาพ เพื่่� อ พวกเราชาวโรแทเรีี ย นใน
ประเทศไทย ขอบคุุณครัับ
อผภ. นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร
ประธานอนุุกรรมการแปลศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
ปีี 2563-2565

สารประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
สวััสดีีครัับ มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
เชื่่�อเหลืือเกิินว่่าขณะที่่�ได้้รัับสารฯ ฉบัับนี้้� ทุุกท่่านคงจะรู้้�สึึกเบาใจลงได้้บ้้าง
เนื่่�องจากว่่าสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทยของเราเริ่่�มคลี่่�คลายมีี
แนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น สอดคล้้องกัับนโยบายการเปิิดประเทศของไทย หวัังว่่าจากนี้้�ไปสถานการณ์์
จะค่่อยๆ ดีีขึ้้�นเป็็นลำดัับ อย่่างไรก็็ตาม พวกเราก็็อย่่าได้้ประมาท การประชุุมแบบพบปะกััน
และการไปทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ต่า่ งๆ กัับชุุมชน ยัังคงต้้องรัักษาระยะห่่างและปฏิิบัติั ิ
ตััวตามหลัักสาธารณสุุขด้้านการป้้องกัันการติิดเชื้้�ออย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อความปลอดภััยของ
ทุุกคน อนึ่่�ง การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ขณะนี้้�เปิิดให้้บริิการ
ทุุกวัันทำการโดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�สลัับหมุุนเวีียนเพื่่�อเข้้าไปปฏิิบััติิหน้้าที่่� 2-3 คนต่่อวััน
จากความพยายามทุ่่�มเททำงานกว่่า 4 เดืือน ขณะนี้้�คณะอนุุกรรมการแปลคำศััพท์์
โรตารีีโดย อผภ.นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร เป็็นประธานคณะอนุุกรรมการฯ ได้้แปลคำศััพท์์
ทั้้�งปรัับปรุุงคำศััพท์์เดิิมให้้ทัันสมััยรวมทั้้�งแปลคำศััพท์์ใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิมเสร็็จสิ้้�นแล้้ว โดยได้้นำ
เผยแพร่่ให้้โรแทเรีียนในประเทศไทยผ่่านทางไลน์์กลุ่่�มต่่างๆ นอกจากนี้้� ยัังสามารถดาวน์์โหลด
ได้้จากเว็็บไซต์์ของศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ผมขอขอบคุุณและชื่่�นชมในความทุ่่�มเทใน
การทำงานของคณะอนุุกรรมการแปลคำศััพท์์โรตารีีมา ณ โอกาสนี้้�
	มิิตรโรแทเรีียนที่่�รัักทุุกท่่าน การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลประจำปีี 2022 ซึ่่�งจะจััด
ขึ้้�นที่่�เมืืองฮิิวสตััน รััฐเท็็กซััส ประเทศสหรััฐอเมริิกา ระหว่่างวัันที่่� 4-8 มิิถุุนายน 2565
ขณะนี้้�ท่่านสามารถลงทะเบีียนราคาพิิเศษ 475 USD (ราคาหน้้างาน 675 USD) ได้้ถึึงวัันที่่�
15 ธัันวาคม 2564 (จากนั้้�นจะปรัับขึ้้�นอีีก 100 USD) หวัังว่่าจะเป็็นงานที่่�จััดแบบพบหน้้าได้้
ในเวลานั้้�น เพื่่�อที่่�ชาวโรแทเรีียนทั่่�วโลกจะได้้มาพบปะกัันในแบบที่่�เต็็มเปี่่�ยมด้้วยมิิตรภาพ
และแม้้หากมีีเหตุุให้้ไม่่สามารถจััดงานได้้ ผู้้�ที่่ล� งทะเบีียนล่่วงหน้้าสามารถขอคืืนค่่าลงทะเบีียน
ได้้เต็็มจำนวน
					

ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี

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

ตััวเลขโรตารีี ข้้อมููล www.rotary.org ณ วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564 (ในวงเล็็บข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564)
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มาร่่วมมืือกััน
Save the Environment

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม น�ำโดย นายก ปิยลักษณ์
หลีสิน น�ำทีมส�ำรวจพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อน�ำข้อมูลมาเขียน
โครงการท�ำ Global Grant ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการลดปัญหา
ฝุ่นควันอันเนื่องมาจากการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะ PM 2.5
โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความรู้กับเกษตรกรในการน�ำกิ่งไม้ที่เกิด
จากการตัดแต่งกิ่งต้นล�ำใยและการเผาซังข้าวโพดน�ำมาผลิตเป็น

Bio Char ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะในอากาศแล้ว ยังสามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ในรูปแบบของการน�ำไปผลิต
และจ�ำหน่ายในรูปของปุ๋ยบ�ำรุงดินที่มีคุณสมบัติดูดซับสารเคมีได้
เป็นอย่างดี และผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง จ�ำหน่ายเป็นถ่านส�ำหรับการ
หุงต้มได้อีกด้วย

โรตารีี

สนองตอบ

ต่่อ COVID-19

ไปที่่�ศููนย์์รวมข้้อมููล Rotary’s COVID-19 resource center
วิิธีีที่่�จะช่่วยสโมสรฯ ในการลงมืือทำำจริิง การรณรงค์์ฉีีดวััคซีีน และวิิธีีป้้องกััน
rotary.org/covid19

