English issue

นิตยสารรายสองเดือน
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ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน
ในฐานะที่่�เป็็นโรแทเรีียน ข้้าพเจ้้าจะ:
1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้้อมด้้วยมาตรฐาน
จรรยาบรรณในชีีวิิตส่่วนตััวและวิิชาชีีพ
2) ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นด้้วยความยุุติิธรรมและเคารพใน
วิิชาชีีพของแต่่ละบุุคคล
3) ใช้้ทักั ษะทางวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าผ่่านกิิจกรรมโรตารีี
เพื่่อ� สนัับสนุนุ ส่่งเสริิมเยาวชน ช่่วยเหลืือผู้้เ� ดืือดร้้อน
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
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 พฤษภาคม ๒๕๖๕
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คำบรรยาย
1. ประธานเชคการ์์ เมห์์ตา
นั่่�งที่่�สำนัักงานของประธาน
โรตารีีสากลในเมืือง
อีีฟเวนสตััน รััฐอิิลลิินอยส์์
รู้้�สึึกยิินดีีที่่�มีีโอกาสในโรตารีี
เปลี่่�ยนชีีวิิตด้้วยจิิตบริิการ
2. เชคการ์์และราชิิ เมห์์ตา
ยืืนต่่อหน้้ารููปปั้้�นพระคริิสต์์
ผู้้�ไถ่่ (Christ the Redeemer)
ในเมืืองริิโอเดอจาเนโร
3. เมห์์ตากัับโครงการ
“kicks out polio”
(ขจััดโปลิิโอ) หน้้า
สนามกีีฬาเออร์์บาโน
คััลเดรา ในเมืืองซานโตส
ประเทศบราซิิล สนามที่่�เปเล่่
นัักฟุุตบอลอาชีีพในตำนาน
เคยเล่่น
4. เมห์์ตากล่่าวสุุนทรพจน์์ใน
งานโรตารีีเดย์์ที่่�องค์์กรยููนิิเซฟ
ในนิิวยอร์์กซิิตี้้�เดืือนมีีนาคม

สวััสดีี ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงของโรตารีีที่่�รััก
จากการตอบรัับที่่�ดีีของท่่านต่่อโครงการ Each One,
Bring One ผมดีีใจมากที่่�เห็็นแนวโน้้มสมาชิิกภาพในโรตารีีกำลััง
พััฒนาขึ้้�น อย่่าปล่่อยให้้มัันอ่่อนแรงไป — ให้้เชิิญสมาชิิกใหม่่เข้้ามา
เรื่่อ� ยๆ และรัักษาสมาชิิกทุุกคนที่่�เราดึึงเข้้ามาอย่่างเต็็มกำลััง ผมหวัังว่่า
จะได้้พบท่่านในเดืือนหน้้าที่่�ฮิิวสตัันในงานประชุุมใหญ่่โรตารีีปีี 2565
ซึ่่�งผมรัับรองว่่ามัันจะเป็็นงานที่่�ยิ่่�งใหญ่่มาก
นอกจากนี้้�ที่่�ฮิิวสตัันในเดืือนมิิถุุนายนนี้้� เราจะเป็็นเจ้้าภาพ
จััดการประชุุมของประธานโรตารีี (Presidential Conference)
ครั้้�งสุุดท้้ายของผม ปีีนี้้� เราได้้ทุ่่�มเทให้้กัับการจััดประชุุมเพื่่�อพััฒนา
ความคิิดในเรื่่�องที่่�โรตารีีให้้ความสำคััญ ซึ่่�งได้้รัับความสำเร็็จอย่่าง
มากมายทั้้�งในแง่่ของผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุมและความคิิดเห็็นต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้น�
ฤดููใบไม้้ ร่่ ว งที่่� แ ล้้ ว การประชุุ ม ของเราในฟิิ ลิิ ป ปิิ น ส์์ ซึ่่� ง
มุ่่�งเน้้นไปที่่�การพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและการเติิบโตของเศรษฐกิิจใน
ท้้องถิ่่�น ดึึงดููดผู้้�คนเข้้าร่่วมประชุุม 2,200 คนผ่่านออนไลน์์ ส่่วนที่่�
บราซิิลการประชุุมของเราเน้้นเรื่่อ� งน้้ำ สุุขาภิิบาล และสุุขอนามััย และ
วิิธีีการที่่�มัันจะเกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันและรัักษาโรคได้้อย่่างไร มีี
ผู้้�เข้้าร่่วมกว่่า 600 คน ตามมาด้้วยงานเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ
และสัันติิภาพในเมืืองมาปููโต ประเทศโมซััมบิิก ซึ่่�งดึึงดููดผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุมแบบมาพบปะด้้วยตััวเองราว 400 คน และอีีก 700 คน
ทางเสมืือนจริิง การประชุุมของเราเกี่่�ยวกัับการรัักษาเศรษฐกิิจและ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัันที่่�จััดขึ้้�นที่่�เมืืองเวนิิส ประเทศอิิตาลีี ก็็มีี
ผู้้�เข้้าร่่วมมากกว่่า 600 คน
ด้้วยวิิธีีผ่่านการประชุุมเหล่่านี้้�และการเดิินทางรอบโลก
ของผม ผู้้�นำหลายคนได้้พบกัับผมและยิินดีีที่่�จะร่่วมมืือกัับโรตารีี
ซึ่่�งรวมถึึงนายกรััฐมนตรีีมอริิเชีียส ประธานาธิิบดีีเซเชลส์์ รองนายก
รััฐมนตรีีบาห์์เรน และประธานาธิิบดีีแห่่งแอลเบเนีียและโคโซโว เห็็น
ได้้ชัดว่
ั า่ โรตารีีกำลัังทำให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง และโลกก็็อยากได้้ผู้น�้ ำ
อย่่างเรา

	ที่่�เมืืองฮิิวสตััน การประชุุมประธานโรตารีีครั้้�งสุุดท้้าย ซึ่่�ง
เกี่่�ยวกัับการบริิการนำมาซึ่่�งสัันติิสุุข จะเน้้นด้้านที่่�โรตารีีได้้เป็็นผู้้�นำ
มาอย่่างยาวนาน ทุุกสิ่่�งที่่�เราทำในโรตารีีล้้วนช่่วยสร้้างภาวะที่่�เอื้้�อต่่อ
การสร้้างสัันติิสุุขในชุุมชน ประเทศชาติิ และพวกเราเอง
ในเดืือนมีีนาคม ผมสามารถเห็็นได้้อย่่างชััดเจนถึึงเรื่่�องที่่�
น่่านัับถืืออัันยิ่่�งใหญ่่ที่่�โรตารีีทำในยููเครนขณะที่่�ผู้้�ลี้้�ภััยหลั่่�งไหลเข้้ามา
ในโปแลนด์์อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีผู้้�บริิจาคได้้บริิจาคเงิินหลายล้้านดอลลาร์์
เพื่่�อความพยายามที่่�จะช่่วยเรื่่�องนี้้� โครงการของเราก็็ทำให้้เกิิดความ
นัับถืืออย่่างมากมาย และมีีความรู้้�สึึกซาบซึ้้�งใจในความเอื้้�ออาทรและ
การสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�องของท่่าน
	มัันเป็็นเรื่่อ� งน่่าเศร้้าที่่�เห็็นทุุกชีีวิติ ถููกถอนรากถอนโคน และ
ไม่่ได้้เกิิดแก่่ชาวยููเครนชาติิเดีียว สงครามกลางเมืืองที่่�ทำลายล้้างใน
เยเมนยัังคงดำเนิินต่่อไป วิิกฤตด้้านมนุุษยธรรมในอััฟกานิิสถานกำลััง
ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น ความขััดแย้้งทางอาวุุธส่่งผลกระทบต่่อประเทศ
ต่่างๆ ทั่่�วแอฟริิกา รวมถึึงลิิเบีีย ซููดานใต้้ สาธารณรััฐอััฟริิกากลาง
โมซััมบิิกตอนเหนืือ เอธิิโอเปีีย และคาเมรููน และวิิกฤตการณ์์ผู้้�ลี้้�ภััย
ครั้้�งใหญ่่ยัังเกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�องในซีีเรีียและเวเนซุุเอลา
โรตารีีจะอยู่่�เคีียงข้้างการแก้้ไขข้้อขััดแย้้งอย่่างสัันติิเสมอ
และจะให้้ความช่่วยเหลืือและบรรเทาทุุกข์์แก่่ผู้้�เดืือดร้้อน โรตารีีเคย
ผ่่านมาแล้้วเมื่่�อสิ้้�นสุุดสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 โดยสนัับสนุุนการก่่อตั้้�ง
สหประชาชาติิและยืืนหยััดเพื่่อ� สร้้างสัันติิภาพให้้เกิิดขึ้้น� ทั่่�วโลก ถึึงเวลา
แล้้วที่่�จะต้้องเริ่่ม� ทำพัันธกิิจของเราใหม่่อีกี ครั้้�งและทำหน้้าที่่�ของเราใน
ฐานะหนึ่่�งในผู้้�ส่่งเสริิมสัันติิภาพที่่�ยิ่่�งใหญ่่ของโลก
ไม่่มีีวิิธีีใดที่่�จะเปลี่่�ยนชีีวิิตด้้วยจิิตบริิการได้้ดีีไปกว่่าการใช้้
สัันติิวิิธีี
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานโรตารีสากล
เชคการ์์ เมห์์ตา มิิถุุนายน ๒๕๖๕
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ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รัักทุุกท่่าน

10

คำบรรยาย
5. เมื่่�ออยู่่�ในไนจีีเรีีย แต่่งกายแบบชาวไนจีีเรีีย
6. เมห์์ตาเยี่่�ยมชมโครงการส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีี
(Empowering Girls) ที่่�ไนจีีเรีีย
7. ในเกาหลีี เมห์์ตาถ่่ายรููปกัับนัักประดาน้้ำโรแทเรีียนที่่�ลาก
เศษซากขยะออกจากมหาสมุุทร
8. ขณะไปเยืือนโปแลนด์์ เมห์์ตาปลอบโยนสมาชิิกโรตารีี
จากยููเครนขณะที่่�เธอเล่่าเรื่่�องราวสภาพประเทศที่่�หัักพััง
เสีียหายจากสงคราม
9. เมห์์ตาตอบคำถามในงานแถลงข่่าวที่่�ไนจีีเรีีย
10. เมห์์ตาพบกัับประธานาธิิบดีีอููฮููรูู เคนยััตตาแห่่งเคนยา
เพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับโครงการริิเริ่่�มของโรตารีี รวมถึึงโครงการ
ผ่่าตััดหััวใจโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
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หนึ่่ง� ปีีที่่ผ่� า่ นไปเป็็นปีีของโรตารีี ท่่านรัับมืือได้้กับทุ
ั กุ ความท้้าทายอย่่างสมศัักดิ์์ศ� รีี
รวมถึึงโครงการ “เติิบโตมากขึ้้น� ทำมากขึ้้น� ” ปีีนี้้โ� รตารีีเติิบโตแบบที่่�เราไม่่ได้้เห็็นมาหลายปีี
แล้้ว เป็็นปีีที่่�ได้้เห็็นโครงการใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นซึ่่�งเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตผู้้�คนในทุุกเรื่่�องที่่�เน้้นความ
สำคััญเมื่่�อเราได้้ทำงานสำคััญๆ ในระดัับสููงสุุดกัับยููนิิเซฟ เครืือจัักรภพ และผู้้�นำระดัับโลก
ความพยายาม เหล่่านี้้�เปิิดโอกาสใหม่่ๆ ในการสร้้างพลัังให้้แก่่เด็็กผู้้ห� ญิิง ปรัับปรุุงสิ่่ง� แวดล้้อม
และพััฒนาสุุขภาพและการรู้้�หนัังสืือ
	ผมอยากขอบคุุณแต่่ละท่่านสำหรัับการบริิการเชิิงรุุกของท่่าน และอยากขอบคุุณ
เจ้้าหน้้าที่่�โรตารีีที่่�ยอดเยี่่�ยมที่่�ทำให้้เรามั่่�นใจว่่าเราสามารถทำงานดููแลเพื่่�อนมนุุษย์์ของเรา
และด้้วยความสงบสุุขในใจของเรา
โดยส่่ ว นตัั ว แล้้ ว ปีี นี้้� เ ป็็ น ปีี แ ห่่ ง ความรุ่่�งเรืืองอย่่ า งยิ่่� ง สำหรัั บ ราชิิ แ ละผม
เราได้้พบปะกัับโรแทเรีียนหลายพัันคน และได้้รัับแรงบัันดาลใจจากงานที่่�เยี่่�ยมยอดของ
พวกเขาทั่่�วโลก เรายัังได้้แสดงผลงานของโรตารีีในระดัับสููงสุุดระหว่่างการประชุุมกัับ
ประมุุขแห่่งรััฐ ผู้้น� ำ และข้้าราชการ และเสนอการทำงานร่่วมกัับพวกเขาเพื่่อ� แสดงให้้เห็็นว่่า
โรตารีีมีีความห่่วงใยและอยากนำสัันติิภาพมาสู่่�โลกใบนี้้� สุุดท้้ายนี้้�ก่่อนจากลาของเรา ราชิิ
และผมปรารถนาให้้ท่่านได้้รัับสิ่่�งดีีๆ ที่่�สุุดเมื่่�อท่่านทำให้้โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิตด้้วยจิิตบริิการ
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานทรัสตี
จอห์์น เจิิร์์ม พฤษภาคม ๒๕๖๕

เราสามารถสร้้างอนาคตที่่�ดีีกว่่าได้้
ในฐานะที่่�เป็็นวิิศวกร ผมทำงานมาทั้้�งชีีวิิตเพื่่�อความสำเร็็จที่่�วััดผลได้้ เชื่่�อใน
ความสำเร็็จแบบที่่�ท่่านเอื้้�อมถึึงและสััมผััสได้้ และผมก็็รู้้�ว่่ามัันไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นในเวลาชั่่�วข้้ามคืืน
แต่่เกิิดขึ้้�นทีีละก้้าว
ในมููลนิิธิิโรตารีี เราไม่่รัับความคิิดที่่�คลุุมเครืือเกี่่�ยวกัับการทำความดีี เราใช้้ขั้้�นตอน
ที่่�วััดผลได้้ ซึ่่�งเป็็นรููปธรรมและเป็็นจริิงเพื่่�อไปสู่่�เป้้าหมายที่่�กำหนด เป็็นความคืืบหน้้าที่่�ท่่าน
สามารถมองเห็็นและบอกแก่่ครอบครััวและเพื่่�อนๆ ของท่่านได้้ในทุุกย่่างก้้าว
	ความสำเร็็จที่่�วััดผลได้้เป็็นสิ่่�งที่่�ทุุนแบบใหม่่ Programs of Scale ของเรายึึดมั่่�น
โครงการแรกที่่�นำโดยสมาชิิกที่่�ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ 2 ล้้านเหรีียญต่่อปีี ซึ่่�งกลุ่่�มพัันธมิิตรเพื่่�อ
แซมเบีียปลอดโรคมาลาเรีีย (Partners for Malaria-Free Zambia หรืือ PMFZ) พยายามลด
โรคมาลาเรีียลง 90 เปอร์์เซ็็นต์์ใน 10 เขตที่่�ได้้รัับผลกระทบสููงภายในสองจัังหวััดของแซมเบีีย
มัันเป็็นเป้้าหมายที่่�สููงมากแต่่สามารถบรรลุุผลได้้ โดยอิิงจากแบบจำลองการทำงานของเจ้้า
หน้้าที่่�สาธารณสุุขชุุมชนที่่�ประสบความสำเร็็จในการลดโรคมาลาเรีียในพื้้�นที่่�ส่่วนอื่่�นๆ ของ
แซมเบีีย และสมาชิิกโรตารีีและพัันธมิิตรของเราได้้นำมาใช้้ในพื้้�นที่่�จริิง
เพื่่อ� ช่่วยยุุติโิ รคมาลาเรีียในแซมเบีีย มููลนิิธิโิ รตารีี มููลนิิธิศุิ ภุ นิิมิตส
ิ หรััฐ และมููลนิิธิบิิ ลิ
และเมลิินดา เกตส์์ ต่่างบริิจาคเงิินองค์์กรละ 2 ล้้านเหรีียญให้้แก่่กลุ่่�ม PMFZ โดยโครงการ
ที่่�นำโดยโรตารีีนี้้�ได้้มีีการเริ่่�มขยายการตรวจวิินิิจฉััยช่่วยชีีวิิตและการรัักษาโรคมาลาเรีียให้้แก่่
ชุุมชนในชนบทหลายร้้อยแห่่งแล้้ว จนถึึงปีีโรตารีีนี้้ก� ลุ่่�ม PMFZ ได้้ฝึกึ อบรม ติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์ และ
กระจายเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขชุุมชนคนใหม่่ๆ กว่่า 1,300 คนจาก 2,500 ซึ่่�งจะช่่วยให้้ศููนย์์
สุุขภาพในท้้องถิ่่�นสามารถเข้้าถึึงผู้้�คนที่่�เสี่่�ยงต่่อโรคมาลาเรีียได้้มากขึ้้�น เช่่น แม่่และเด็็ก กลุ่่�ม
PMFZ ยัังรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าเวชภััณฑ์์จะส่่งไปถึึงที่่�ที่่ต้� อ้ งการมากที่่�สุดุ
งานนี้้� ควบคู่่�กัับความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิิดระหว่่างพัันธมิิตรที่่�ดำเนิินการกัับสโมสรโรตารีีและ
โรทาแรคท์์ทั่่�วแซมเบีีย ประกอบขึ้้�นเป็็นก้้าวย่่างที่่�กล้้าหาญเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายของเรา
โปลิิโอพลััสเป็็นอีีกตััวอย่่างหนึ่่�งของโครงการระดัับโลกที่่�ออกแบบมาเพื่่�อสร้้าง
ผลกระทบ ความจริิงที่่�เราสามารถลดจำนวนผู้้�ป่่วยโปลิิโอทั่่�วโลกได้้ถึึง 99.9 เปอร์์เซ็็นต์์นั้้�น
เป็็นข้้อพิิสููจน์์ถึึงการบริิจาคด้้วยใจเอื้้�อเฟื้้�อของท่่าน การมีีส่่วนร่่วมที่่�เข้้มแข็็งของเราโดยผ่่าน
โครงการขจััดโรคโปลิิโอทั่่�วโลก (Global Polio Eradication Initiative) และระบบเครืือข่่าย
อาสาสมััครจำนวนมากที่่�ดููแลการหยอดวััคซีีนให้้แก่่เด็็กทั่่�วโลก
และตอนนี้้�เราก็็ยัังไม่่หยุุดทำ โรตารีีเป็็นหััวหอกในการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อยุุติิโรคโปลิิโอ
และจะทำให้้สำเร็็จให้้ได้้ จงสนัับสนุนุ ผู้้น� ำภาคของท่่านเพื่่อ� ใช้้เงิินทุุนจััดสรรของภาค (District
Designated Funds หรืือ DDF) ที่่�เหลืืออยู่่�สำหรัับการขจััดโปลิิโอ เพื่่อ� ที่่�เราจะสามารถจััดการ
งานนี้้�ให้้จบเสีียทีี
ในฐานะที่่�เป็็นวิิศวกร ผมภููมิิใจที่่�ได้้เห็็นแบบพิิมพ์์เขีียวของผมกลายสภาพเป็็น
โครงสร้้างอาคารและสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่างๆ ที่่�ยอดเยี่่�ยม แต่่ผมจะรู้้�สึึกภาคภููมิิใจยิ่่�งกว่่า
นี้้�เมื่่�อโรตารีีร่่วมกัันสร้้างโลกที่่�ดีีกว่่า – อย่่างที่่�วััดผลได้้ ก้้าวไปทีีละก้้าว โครงการต่่อโครงการ
ในโรตารีีเราทุุกคนสามารถเป็็นวิิศวกรแห่่งความหวัังได้้ โดยสร้้างอนาคตที่่�ดีีกว่่าให้้กัับคน
รุ่่�นต่่อไป
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ทำปััจจุุบัันให้้ดีีที่่�สุุด
“เวลาอาจเป็็นได้้ทั้้�งมิิตรหรืือศััตรูู” นัักเขีียน ซิิก ซิิกลาร์์ (Zig Ziglar) เคยเขีียนไว้้
“มัันจะเป็็นอย่่างไรนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับตััวท่่าน เป้้าหมายของท่่าน และความมุ่่�งมั่่�นของท่่านที่่�ใช้้ทุุก
เวลานาทีีที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งสิ้้�น” ทุุกเดืือนมิิถุุนายน เมื่่�อเราสิ้้�นสุุดปีีในโรตารีีอีีกปีีหนึ่่�ง ผมถามตััวเอง
ว่่าพวกเราได้้ใช้้เวลา 365 วัันที่่�ผ่่านมาอย่่างดีีหรืือไม่่ มาดููว่่าเราได้้ทำอะไรสำเร็็จบ้้าง
ผู้้�ป่่วยในประเทศที่่�มีีโรคโปลิิโอหลงเหลืืออยู่่� ได้้แก่่ อััฟกานิิสถานและปากีีสถาน
มีีอยู่่�ในระดัับต่่ำที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์ แน่่นอนที่่�ปััญหาในการขจััดโปลิิโอทั่่�วโลกแม้้ยัังคงมีีอยู่่�
และงานของเราก็็ยังั ไม่่เสร็็จ แต่่เราจะทำให้้รุดุ หน้้ายิ่่ง� ขึ้้น� ไปอีีก ซึ่่ง� มัันจะเป็็นไปไม่่ได้้เลยหากไม่่
ได้้รัับการสนัับสนุุนจากท่่าน
โรตารีีต้้องระดมทุุน 50 ล้้านดอลลาร์์ในแต่่ละปีีเพื่่�อขจััดโรคโปลิิโอ และการทำเช่่น
นี้้�ในช่่วงที่่�เกิิดการระบาดใหญ่่ก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย แต่่สโมสรโรตารีีเก่่งและปรัับเปลี่่�ยนได้้รวดเร็็ว
เมื่่�อไม่่สามารถจััดงานแบบพบปะกัันได้้ หลายสโมสรก็็ประสบความสำเร็็จในการเปลี่่�ยนการ
หาทุุนมาเป็็นผ่่านระบบออนไลน์์
เราบรรลุุเป้้าหมายที่่�น่่าจดจำได้้อีีกครั้้�งในการรณรงค์์บริิจาคออนไลน์์ (Giving
Tuesday) ในเดืือนพฤศจิิกายน ซึ่่ง� มููลนิิธิโิ รตารีีได้้รับั เงิินบริิจาคเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากโดยระดมทุุน
ได้้ถึึง 1.2 ล้้านดอลลาร์์ เราเข้้าถึึงผู้้�บริจิ าคจากสมาชิิกปััจจุุบันั และสมาชิิกมุ่่�งหวัังได้้มากขึ้้น� กว่่า
แต่่ก่่อน — สมาชิิกเกืือบ 500,000 คนใน 40 ประเทศ บางสโมสรที่่�มีีส่่วนร่่วมมากที่่�สุุดตั้้�งอยู่่�
ในบาฮามาส อิินเดีีย สิิงคโปร์์ ไต้้หวััน และสหรััฐอเมริิกา
พวกเราขอขอบคุุณท่่านเหล่่านั้้�นทุุกท่่านที่่�ทำให้้การรณรงค์์บริจิ าคออนไลน์์ประสบ
ความสำเร็็จ
เนื่่�องจากมีีข้้อจำกััดด้้านการเดิินทางในปีีนี้้� ผู้้�แทนโรตารีีจึึงไม่่สามารถไปเยี่่�ยมเยีียน
มหาวิิทยาลััยเจ้้าภาพซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของความพยายามอย่่างต่่อเนื่่อ� งของเราในการจััดตั้้ง� ศููนย์์
สัันติิภาพโรตารีีแห่่งถััดไปในตะวัันออกกลางหรืือแอฟริิกาเหนืือ อย่่างไรก็็ตามไม่่มีีอะไรที่่�จะ
ขััดขวางเราในการแสวงหาสัันติิภาพได้้ เรายัังคงมีีแผนสำหรัับการประชุุมของประธานโรตารีี
ที่่�เมืืองฮิิวส์์ตััน ระหว่่างวัันที่่� 3-4 มิิถุุนายน ซึ่่�งจะเน้้นเรื่่�องสัันติิภาพ และผมก็็ตั้้�งตารอคอยที่่�
จะได้้ไปอยู่่�ที่่�นั่่�น
ในปีีนี้้� โรตารีียังั ได้้มีส่ี ว่ นสนัับสนุนุ ภารกิิจของเราเพื่่อ� สร้้างสัันติิภาพอีีก ในรููปแบบของ
ทุุนสนัับสนุนุ ระดัับโลก ระดัับภาค และทุุนภััยพิิบัติั มิ ากกว่่า 1,000 ทุุนซึ่่ง� ได้้รับั อนุุมัติั เิ พื่่อ� ตอบ
สนองความต้้องการของคนหลายพัันคนทั่่�วโลก เพราะจนกว่่าคนที่่�หิิวโหยจะได้้รัับอาหาร ทุุก
ครอบครััวสามารถเข้้าถึึงน้้ำสะอาด และเด็็กๆ ทุุกแห่่งหนได้้รัับการศึึกษา เราจึึงจะมีีสัันติิภาพ
ในโลกได้้อย่่างแท้้จริิง
เราได้้ใช้้เวลาของเราอย่่างดีีแล้้วในปีีนี้้� แต่่งานของเรายัังไม่่เสร็็จสมบููรณ์์ เรายััง
ต้้องการและยิินดีีต้้อนรัับสมาชิิกโรตารีีและโรทาแรคท์์มากขึ้้�นเสมอ ผู้้�ที่่�จะยื่่�นมืือ นำความคิิด
และพรสวรรค์์ของเขา มาช่่วยเหลืือเพื่่�อว่่าโครงการของมููลนิิธิิที่่�โรตารีีเป็็นผู้้�นำจะสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการมากที่่�สุุด
เมื่่�อเราเข้้าใกล้้วัันที่่� 1 กรกฎาคม ให้้เราฟัังคำพููดของซิิกลาร์์ โดยจำไว้้ว่่าเราจะใช้้
เวลา 365 วัันข้้างหน้้านั้้�นอย่่างไรขึ้้�นอยู่่�กัับเราและความมุ่่�งมั่่�นของเราในการบรรลุุเป้้าหมาย
เป็็นสำคััญ ดัังนั้้�นขอให้้เราทำให้้ดีีที่่�สุุดกัับเวลาที่่�เรามีีในวัันนี้้� และให้้เราเริ่่�มต้้นใหม่่ทุุกๆ วััน
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิิช โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย

มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านครัับ
Rotate หมุุนเวีียน สัับเปลี่่�ยน
เป็็นรากศััพท์์ของคำว่่า Rotary หรืือโรตารีีของเรา
แสดงให้้เห็็นถึึงการสัับเปลี่่�ยน หมุุนเวีียน ตำแหน่่งและ
หน้้าที่่�ต่่างๆ ในองค์์กร ตั้้�งแต่่รากหญ้้า คืือโรแทเรีียนทั้้�งหลาย ไป
จนถึึงตำแหน่่งสููงสุุดขององค์์กร คืือประธานโรตารีีสากล
3 เทอม 6 ปีี 36 เล่่ม คืือจำนวนของนิิตยสารที่่�ต้้อง                 
รัับผิิดชอบ และฉบัับที่่� 36 นี้้� ก็็จะเป็็นฉบัับทิ้้�งท้้าย ก่่อนที่่� บก. จะ         
สัับเปลี่่�ยน หมุุนเวีียน ไปรัับผิิดชอบในตำแหน่่งหน้้าที่่�อื่่�นๆ ที่่�จะได้้
รัับมอบหมาย
สิ่่�งที่่�ได้้รัับก็็คืือโอกาสในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
ประสบการณ์์และกััลยาณมิิตรที่่�มาร่่วมงาน โดยหลายท่่าน
ไม่่ได้้รู้้�จักั กัันมาก่่อน แต่่ความเป็็นโรแทเรีียนได้้ทำให้้ตลอดระยะเวลา
ที่่�รัับตำแหน่่ง บก. สามารถทำงานได้้อย่่างราบรื่่�น
มีีความภาคภููมิิใจในหลายเรื่่�องที่่�อยากจะบอกกล่่าว
หััวหนัังสืือของนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย ได้้ถููกกำหนด
ให้้เป็็นต้้นแบบของเครืือข่่ายนิิตยสารโรตารีีทั่่�วโลก
นโยบายเหล่่านี้้� ได้้รัับการนำเสนอในการประชุุมที่่� กทม.
“ทุุกเรื่่อ� งไม่่เหมาะกัับทุุกที่่� - One size doesn’t fit All”
“บทความโดยโรแทเรีียนในพื้้�นที่่� - For local By local”
“เปิิดโอกาสให้้บทความของคนในพื้้�นที่่�โกอิินเตอร์์ - By
local to Global ”
จากการผลัั ก ดัั น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในการประชุุ ม สัั ม มนา          
ทุุกระดัับของนิิตยสารฯ ได้้รัับการขานรัับเป็็นอย่่างดีี และได้้นำไปสู่่�
การลงมืือปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม
มีีการให้้ความสำคััญกัับข้้อกำหนดที่่�สมาชิิกในองค์์กร
ต้้องรัับสื่่�ออย่่างน้้อยหนึ่่�งฉบัับ ให้้เป็็นไปตามนั้้�น และมีีแนวทางที่่�            
“จะลงมืือทำ” ให้้เป็็นจริิง
ขอขอบคุุณโอกาสที่่�ได้้รัับจากโรตารีี ที่่�รัับฟัังข้้อคิิดเห็็น         
ข้้อเสนอแนะ จนสามารถนำไป “ลงมืือทำจริิง” ให้้เป็็นประโยชน์์ใน
การพััฒนาต่่อส่่วนรวมได้้
ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
อน.วาณิิช โยธาวุุธ
บรรณาธิิการบริิหาร

ประกวดภาพถ่่าย ปีี 2565
ดอกแมกโนเลีียบานที่่�สุุสานหลวง แทรึึงวอน
(Daereungwon royal tombs)
ในเมืืองคยองจูู (Gyeongju) ประเทศเกาหลีี
โดย อิินฮยอก ซง (INHYUK SONG)
สโมสรโรตารีีแดกูู-ดงชิิน เกาหลีี

นิตยสารโรตารีประเทศไทย
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ประกวดภาพถ่่าย ปีี 2565
นัักท่่องเที่่�ยวโพสท่่าเหนืือ
ทะเลสาบเบลด ในสโลวีีเนีีย
ทางตะวัันตกเฉีียงเหนืือ
โดย สเนซาน่่า สุุปุุต กุุลิิน
(SNEZANA
SUPUT GULIN)
สโมสรโรตารีีลููบลิิยานา จููเลีีย,
สโลวีีเนีีย

ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า :
มัันเป็็นภาพภููมิิทััศน์์ที่่�
สวยงามเต็็มไปด้้วยต้้นไม้้
ใบผลััดสีี น้้ำสะท้้อน
ท้้องฟ้้าก็็เป็็นองค์์ประกอบ
ที่่�สวยงามด้้วย

นิตยสารรายสองเดือน
ปีีที่่� 38 ฉบัับที่่� 200
พฤษภาคม-มิิถุุนายน ๒๕๖๕
May-June 2022
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สนเทศโรตารี

อน.ยุุวดีี ปิิตวิิวััฒนานนท์์
สโมสรโรตารีีบางรััก ภาค 3350

เบื้้�องหลัังความสำำเร็็จ
ในการประกวดภาพโปสเตอร์์และวิิดีีโอ
People of Action ระดัับ Zone
การถ่่ายภาพแบบ People of Action ถืือเป็็นเรื่่อ� งค่่อนข้้าง
ใหม่่ ที่่�คณะกรรมการภาพลัักษณ์์และการสื่่�อสารสาธารณะของภาค
3350 เริ่่�มรณรงค์์กัันเป็็นอย่่างมากตั้้�งแต่่ปีีที่่�แล้้วและในปีีนี้้� โดยมีี
แนวทางว่่าต้้องเป็็นภาพการลงมืือทำจริิง (Hands on) คนในภาพต้้อง
ไม่่มองกล้้อง มีีจำนวนคนไม่่ควรมากกว่่า 5 คน เป็็นภาพใกล้้ที่่มี� คี วาม
ชััดเจน ยิ่่ง� หากมีีตราสััญลัักษณ์์โรตารีีด้ว้ ยแล้้ว ก็็จะตรงกัับวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
ที่่�เราต้้องการสื่่�อสารให้้บุุคคลภายนอกได้้รัับรู้้�ว่่า โรตารีีคืือใคร ทำ
ประโยชน์์อะไรให้้กัับชุุมชนบ้้าง เป็็นต้้น
	ดัังนั้้�น เมื่่�อประธานภาพลัักษณ์์ฯ คืือ อน.ปรีีชา กลิ่่�นแก้้ว
เริ่่ม� ประชาสััมพัันธ์์ให้้ทุกุ สโมสรในภาค นำส่่งผลงานเข้้าประกวด เพื่่อ�
คััดเลืือก 3 อัันดัับแรกส่่งไปประกวดต่่อในระดัับ Zone 10B และ 10C
ทางสโมสรโรตารีีบางรัักจึึงตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะกิิจขึ้้�นมา 7 คน
เพื่่�อทำงานเรื่่�องนี้้�โดยเฉพาะ และเนื่่�องจากดิิฉัันเองเป็็นหนึ่่�งในคณะ
กรรมการภาพลัักษณ์์ฯ ปีี 2563-65 จึึงพอจะมีีความรู้้แ� ละแนวทางใน
การคััดภาพโปสเตอร์์ที่่�จะนำส่่งเข้้าประกวดอยู่่�บ้้าง
	ทางทีีมงานช่่วยกัันคััดเลืือกภาพในแนว People of Action
พร้้อมเขีียนข้้อความบรรยายจาก Template ที่่�ให้้ไว้้ใน Rotary Brand
Center ซึ่่ง� เป็็นภาพจริิงที่่�นายกสโมสร และ สมาชิิกสโมสรบางรัักกว่่า
20 คนของเราได้้ลงพื้้�นที่่�ชุุมชนใน จ.พระนครศรีีอยุุธยา เพื่่�อมอบ
กล่่องยา, อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ และถุุงยัังชีีพ ให้้กัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียงที่่�
ไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวได้้ และขณะนั้้�นคนในชุุมชนยัังประสบกัับ
อุุทกภััยอย่่างหนัักอีีกด้้วย
ส่่วนการประกวดวิิดีีโอคลิิปนั้้�น ตอนแรกทางสโมสรฯ ได้้
ถอดใจไปแล้้วว่่าจะไม่่ส่ง่ เข้้าประกวด เพราะว่่าเราไม่่มีคี วามพร้้อมเลย
เราไม่่เคยถ่่ายภาพวิิดีีโอเก็็บไว้้ ไม่่มีีวััตถุุดิิบที่่�จะมาตััดต่่อ กิิจกรรมที่่�
ทำไปแล้้วเก็็บแต่่เพีียงภาพถ่่าย และระยะเวลาการจััดทำวิิดีโี อนั้้�นน้้อย
มาก มีีเวลาเพีียงแค่่ 3 สััปดาห์์เท่่านั้้�น แต่่ในที่่�สุุดคณะกรรมการฯ ก็็
ตััดสิินใจทำ เราจึึงเริ่่�มวางแผน จิินตนาการจากตััวอย่่าง VDO Clip
ของโรตารีีสากลที่่�ได้้รัับมา ดููแล้้วดููอีีกเกืือบ 10 รอบ เพื่่�อให้้สามารถ
จิินตนาการออกให้้ได้้ว่า่ จะวางโครงสร้้าง VDO อย่่างไรภายใน 1 นาทีี
ให้้คนภายนอกดููคลิิปแล้้วเกิิดศรััทธาในโรตารีี ดิิฉัันเริ่่�มทำการเขีียน
สคริิปต์์ภาษาไทย ซึ่่�งบอกเลยว่่ายากมากๆ ไม่่รู้้�ว่่าจะเริ่่�มต้้นด้้วย
ประโยคอะไรดีี และจบด้้วยประโยคอะไรที่่�จะทำให้้ประทัับใจ ต้้อง
ลองพููดอััดเสีียงตััวเองฟัังดููครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่า เพื่่�อไม่่ให้้ความยาวคลิิป
เกิิน 1 นาทีี คิิดทำออกมาเป็็นวลีี เพื่่�อให้้มีีจัังหวะในการนำเสนอภาพ
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ได้้อย่่างสอดคล้้อง หลัังจากนั้้�น ก็็เริ่่�มเขีียนสคริิปต์์ภาษาอัังกฤษ ใน
ขณะเดีียวกัันทางสโมสรก็็ต้้องนำทีีมสมาชิิก 6-7 คน ไปลงพื้้�นที่่�ที่่�
อยุุธยาอีีกครั้้�งเพื่่อ� ถ่่ายซ่่อม VDO เก็็บภาพจากกิิจกรรมจริิงของสโมสร
ที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งตามขออนุุญาตบุุคคลในภาพที่่�เราได้้มา เราใช้้
ภาพนิ่่�งประมาณ 25% และ VDO 75% ต้้องเลืือกรููปภาพให้้เข้้ากัับ
เนื้้�อหาในสคริิปต์์ ภาพไม่่มากหรืือน้้อยเกิินไป สิ่่�งที่่�ยากยิ่่�งกว่่าคืือจะ
ใช้้รููปอะไรเริ่่�มต้้นดีีเพื่่�อจุุดประกาย และจบด้้วยภาพอะไรที่่�สร้้าง
Impact และแรงบัันดาลใจหลัังจากการชมคลิิปนี้้�
	ทั้้�งหมดคืือรายละเอีียดที่่�เราร่่วมกัันทำงานกัันตลอด 3
สััปดาห์์เต็็ม ประชุุมกัันไม่่ต่่ำกว่่า 120 ชม. ทุุกคนเหน็็ดเหนื่่อ� ยกัันมาก
แต่่เป็็นประสบการณ์์ที่่�มีีคุุณค่่ายิ่่�ง สิ่่�งที่่�ได้้รัับคืือความภาคภููมิิใจและ
หััวใจพองโต สิ่่�งที่่�เราได้้เรีียนรู้้�จากกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� คืือเราได้้เห็็น
คุุณค่่าของความหลากหลาย ความเท่่าเทีียม และการเคารพในความ
คิิดเห็็นซึ่่ง� กัันและกััน นัับเป็็นประสบการณ์์ที่่ย� อดเยี่่ย� มที่่�สุดตั้้
ุ ง� แต่่เป็็น
โรแทเรีียนมา
	สิ่่� ง สุุ ดท้้ า ย...ที่่� ไ ม่่ ส ามารถประเมิิ น ค่่ า ได้้ คืื อ มิิ ต รภาพ
ความรััก และความร่่วมมืือของทีีมเฉพาะกิิจในครั้้�งนี้้� ได้้สร้้างมิิติิใหม่่
แห่่งการเปลี่่�ยนแปลงให้้กัับสโมสรในการสร้้างภาพลัักษณ์์สาธารณะ
โรตารีี ได้้สร้้างชื่่�อเสีียงที่่�เป็็น Hall of Fame ในการกวาดรางวััลชนะ
เลิิศ ทั้้�งการประกวดภาพโปสเตอร์์และวิิดีโี อ ระดัับโซน 10B และ 10C
ได้้ สร้้ า งชื่่� อ เสีี ย งให้้ ภ าค 3350 ของเรา และประเทศของเรา
ขอขอบพระคุุณจากใจของดิิฉััน เป็็นความสุุขใจที่่�มิิสามารถประเมิิน
ค่่าได้้จริิงๆ ในทุุกครั้้�งที่่�นึึกถึึง.....รู้้�สึึกปลาบปลื้้�มและอิ่่�มเอมใจเป็็น
ที่่�สุุด
ดิิฉัันขอให้้กำลัังใจกัับทุุกสโมสรในภาค 3350 ที่่�ได้้เริ่่�มต้้น
และได้้นำส่่งผลงานเข้้าประกวดแล้้ว และเชื่่�อมั่่�นว่่า ปีีหน้้าท่่านจะ
สามารถทำได้้ดีีกว่่าเดิิมอย่่างแน่่นอน
	ขอเชิิญชวนสโมสรที่่�ยัังไม่่เคยส่่งผลงานเข้้าประกวดนำ
ผลงานที่่เ� ป็็นกิิจกรรมของสโมสรส่่งเข้้าประกวด ทั้้�งภาพโปสเตอร์์และ
วิิดีีโอในปีีหน้้า เรามีีเวลาเตรีียมตััวนานพอสมควร และกิิจกรรมนี้้�
ไม่่ยากอย่่างที่่�คิิด ขอให้้ได้้เริ่่�มต้้น ค่่อยๆ ทำ ค่่อยๆ ปรัับกัันไป
ทางคณะกรรมการภาพลัักษณ์์สาธารณะโรตารีี ภาค 3350 คอยให้้
ความสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือทุุกสโมสรอยู่่�เสมอค่่ะ

Article : บทความ

อน.ดร.บุษบง จำ�ำเริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีพะเยา ภาค 3360

ปีี each one bring one
จะผ่่านไป เคลื่่�อนไปสู่่�

Diversity, Equity, Inclusion (DEI)
ของปีี Imagine Rotary

ช่่วงท้้ายของปีี
	ช่่วงท้้ายของปีีดููเหงา ประหนึ่่�งว่่าจะจบเสีียแล้้ว แต่่หากคิิดย้้อนหลัังว่่าปีีที่่�กำลัังจะผ่่านไปได้้ทำอะไรไว้้
บ้้าง ดููกัังวลว่่าสิ่่ง� ที่่�ทำไปแล้้วจะเข้้าท่่าหรืือไม่่ หากมองไปข้้างหน้้า เริ่่ม� มีีความหวัังว่่าจะได้้เห็็นสิ่่ง� ใหม่่ จะได้้ทำหลาย
อย่่างให้้ดีีขึ้้�น โลกคงเปลี่่�ยนแปลงไป ดููท่่าว่่าจะเปลี่่�ยนอย่่างแรงและเร็็ว คงต้้องปรัับตััวกัันพััลวััน
ปลายปีีโรตารีีต่่างไปจากปลายปีีสากลซึ่่�งหลายคนคอย count down ตอนเที่่�ยงคืืน จุุดพลุุเต็็มท้้องฟ้้า
ผู้้�คนไม่่หลัับไม่่นอน แม้้บรรยากาศนี้้�จะถููกโรคโควิิด-19 พรากไปเสีียสองปีี แต่่ผู้้�คนก็็ยัังคงคอยในปีีต่่อไป แต่่การ
เปลี่่ย� นผ่่านในโรตารีีดููจะถ้้อยทีีถ้อ้ ยอาศััยกว่่า ตามประสาโรตารีีที่่มี� สี มาชิิกกว่่า 1,200,000 คน รวมกัันอยู่่�ในสโมสร
กว่่า 37,000 สโมสร ใน 221 ประเทศ การจะแจ้้งการเปลี่่�ยนแปลงให้้เข้้าใจโดยทั่่�วถึึง จะต้้องเกริ่่�นกัันมาก่่อนเพื่่�อ
เปลี่่�ยนในสามปีีข้้างหน้้าในการประชุุมสภานิิติิบััญญััติิซึ่่�งจััดทุุกสามปีี ซึ่่�งไม่่นัับว่่าง่่าย
	บรรยากาศในภาคต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 มีีความเหมืือนและความต่่าง
ยัังไม่่มีีการพบปะอย่่างจริิงจััง และเต็็มรููปแบบเหมืือนที่่�ผ่่านมา ยัังเกรงกลััวโควิิดกัันอยู่่� การประชุุมใหญ่่ทั้้�ง PETS,
Multidistrict-PETS, DC ก็็ยัังเป็็นแบบ on site, on line มีีการใช้้สื่่�อที่่�หลากหลาย สโมสรมีีการประชุุมแบบต่่างๆ
เช่่น zoom, group line และแบบอื่่�นๆ สุุดแต่่สมาชิิกจะสรรหามาดำเนิินการกััน สิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�ช่่วยสร้้าง
บรรยากาศที่่�แปลกไปจากเดิิมมากทีีเดีียว และสโมสรก็็ได้้เรีียนรู้้�การปรัับตััวเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ด้้วย
ปลายปีีจะมีีการประชุุมใหญ่่ประจำปีีเพื่่อ� เล่่าสู่่�กัันฟััง ว่่าในปีีที่่ผ่� า่ นมาภาคได้้ทำอะไรกัันไปบ้้าง จะสำเร็็จ
ไม่่สำเร็็จไม่่ว่า่ กััน ทุุกคนต่่างทำดีีที่่สุ� ดุ แล้้ว แม้้จะต้้องบอกเล่่าว่่าภาคได้้ตั้้ง� เป้้าการบริิจาคไว้้ 250,000 US$ แต่่ทำได้้
เพีียง 60% ก็็ไม่่ว่่ากััน ปีีที่่�ผ่่านมาเจอตััวกัันน้้อย สมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นมากหรืือน้้อย เรื่่�องจำนวนสมาชิิกและจำนวนเงิิน
บริิจาคดููเป็็นเรื่่�องหลััก แต่่ก็็ยัังมีีเรื่่�องอื่่�นๆ อาจสนุุกสนาน เฮฮา มีีชีีวิิตชีีวา มีีมิิตรภาพ เป็็นต้้น
การประชุุม DTA เป็็นการนำเสนอว่่าผู้้�ว่่าคนหน้้าจะมาท่่าไหน? ทีีมงานจะเอายัังไง แม้้ ATK มีีบทบาท
ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งไม่่น้้อย ทำให้้บรรยากาศออกไปทางผสมผสาน บางคนก็็สนุุกไปกลััวไป บางคนก็็ออกจะ
เกรงๆ ไม่่น้้อย แต่่ความที่่�ไม่่เจอกัันแบบ “อั้้�นมานาน” ทำให้้โรแทเรีียนมาเข้้าประชุุมได้้ไม่่น้้อยเพื่่�อ “เจอกััน
สมอยาก” อย่่างไรก็็ตาม ปีี each one bring one จะผ่่านไป เคลื่่�อนไปสู่่� Diversity, Equity, Inclusion (DEI)
ของปีี Imagine Rotary กิิจกรรมปีีหน้้าจะเป็็นอย่่างไรก็็ขึ้้�นกัับโรแทเรีียนทุุกคนว่่าจะทำความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิง
กัับ DEI ได้้หรืือไม่่ เป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องคอย
	ต้้องชื่่�นชมผู้้�ว่่าการภาคของปีี 2021-22 เป็็นอย่่างยิ่่�ง ทุุกท่่านต้้องตััดสิินใจภายใต้้ความไม่่แน่่นอน มีี
การเยี่่�ยมทาง ZOOM บ้้าง ไปเยี่่�ยมด้้วยตนเองบ้้าง การจััดงานก็็อาจต้้องเลื่่�อนออกเลื่่�อนเข้้าตามสถานการณ์์ แต่่
ทุุกท่่านคงภููมิิใจว่่า ในท้้ายที่่�สุดท่
ุ า่ นก็็นำพาพวกเราก้้าวผ่่านสถานการณ์์เหล่่านั้้�นมาด้้วยดีี งานเดิินหน้้าได้้ มิิตรภาพ
ยัังคงอยู่่� ก็็ถืือว่่าประสบความสำเร็็จ ได้้เรีียนรู้้�มากมายและได้้รัับความขอบคุุณและความปรารถนาดีีจากมวลมิิตร
โรแทเรีียนอย่่างเปี่่�ยมล้้น

President-elect Jennifer Jones
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รางวััลภาพถ่่าย ปีี 2565

ภาพถ่่าย
คืือภาษาสากล

รางวััลภาพถ่่ายประจำปีีของนิิตยสารโรตารีี
เป็็นการยกย่่องและการเฉลิิมฉลองภาพถ่่าย  
ที่่�ดีีที่่�สุุด ซึ่่�งเป็็นผลงานและจากการมีีส่่วนร่่วม
ของสมาชิิกโรตารีีทั่่�วโลก
โดย เหวิินฮวง

ภาพชนะเลิิศ
พระอาทิิตย์์ตกดิินในกรุุง
มะนิิลา ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
โดย ไฮนซ์์-เกิิร์์ด เดรเฮเซน
(HEINZ-GERD DREEHSEN)
สโมสรโรตารีีโอเบอร์์เฮาเซิิน
ประเทศเยอรมนีี

ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า:
เป็็นภาพที่่�แสดงถึึงความ
สนุุกสนานและสรีีระตาม
ธรรมชาติิของเด็็กๆ ตััดกัับ
ลายเส้้นทึึบของเสาไฟฟ้้า
และสายไฟอย่่างเด่่นชััด
แม้้จะมีีไม่่กี่่�สีีของภาพถ่่าย
แต่่ก็็ให้้ความรู้้�สึึกเหมืือน
พลัังปะทุุของสีี

ถ้้าการบริิการเหนืือตน (Service Above Self) คืือ
วิิสััยทััศน์์ที่่�รวมใจสมาชิิกของโรตารีี 1.4 ล้้านคนทั่่�วโลก การ
ถ่่ายภาพก็็คืือภาษาที่่�สื่่�อถึึงวิิสััยทััศน์์นั้้�นโดยไม่่ต้้องแปลหรืือ
ตีีความแต่่อย่่างใด รููปถ่่ายที่่�ยอดเยี่่ย� ม อย่่างเช่่น รููปที่่�จับั ภาพ
โรทาแรคเทอร์์์�กำลัังปลููกต้้นไม้้ในยููกัันดา หรืือภาพที่่�หยุุดได้้
ทัันเวลาขณะที่่�ชายคนหนึ่่�งกำลัังปั่่�นจัักรยานฝ่่าน้้ำฝนใกล้้
แลนด์์มาร์์คของไต้้หวััน แสดงถึึงการอยู่่�เหนืืออุุปสรรคทาง
ภููมิิศาสตร์์และวััฒนธรรม มัันเป็็นการเล่่าเรื่่�องและบรรยาย
เกี่่�ยวกัับวิิถีีชีีวิิตส่่วนหนึ่่�งของโลกโรตารีีที่่�กว้้างใหญ่่ไพศาล
การถ่่ายภาพสามารถสร้้างความบัันเทิิง ให้้ความรู้้� และสร้้าง
แรงบัันดาลใจได้้ในเวลาเดีียวกัันเพราะเป็็นภาษาที่่�เข้้าใจกััน
ในระดัับสากล
ด้้วยเหตุุผลนี้้�เองที่่�นิิตยสารโรตารีีจึึงยกฉบัับนี้่่่�ให้้
เป็็นเรื่่อ� งการแสดงผลงานของสมาชิิกโรตารีีที่่มี� คี วามโดดเด่่น
ในการถ่่ายภาพที่่�ได้้ส่ง่ เข้้ามาเพื่่�อรัับรางวััลภาพถ่่ายประจำปีี
ของเรา
นิิ ต ยสารได้้ รัั บ ผลงานมากกว่่ า 600 ภาพจาก
ครอบครััวโรตารีี เบคาห์์์�  ราลีี (Bekah Raleigh) ซึ่่�งเป็็น
หััวหน้้าทีีมสื่่อ� โสตทััศน์์ (Visual Media) ที่่�โรตารีีสากลได้้เริ่่ม�
งานโดยดููภาพต่่างๆ และหารืือกัับช่่างภาพของโรตารีีสากล          
คนอื่่น� ๆ ยิ่่�งกว่่านั้้�นได้้ตรวจสอบแต่่ละภาพตามข้้อกำหนดทาง
เทคนิิคของภาพถ่่าย – เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ารููปภาพนั้้�นจะสามารถ
พิิมพ์์สำเนาออกมาได้้ – และพิิจารณาด้้วยความใส่่ใจเน้้นหนััก
ในเรื่่�องสำคััญที่่�ขาดไม่่ได้้ นั่่�นคืือ ความยิินยอม
“ภาพถ่่ายที่่�ว่่างดงามต้้องได้้รัับความยิินยอมจาก
ผู้้�ที่่�ถููกถ่่าย” ราลีีกล่่าว “ที่่�โรตารีี เราดููแลเรื่่�องนี้้�เป็็นไปตาม
ขั้้�นตอนของการเผยแพร่่ ฉัันรู้้�ว่่าไม่่ใช่่ช่่างภาพมืือสมััครเล่่น
ทุุกคนที่่�เดิินไปมาพร้้อมที่่�จะเผยแพร่่ภาพที่่�เก็็บอยู่่�ในกล่่อง
สำรอง แต่่เมื่่�อถ่่ายภาพคนที่่�คุณ
ุ ไม่่รู้้�จักั  สิ่่�งสำคััญคือื ต้้องแน่่ใจ
ว่่าคนที่่�ถููกถ่่ายมีีความรู้้�สึึกสบายใจกัับภาพนั้้�นด้้วย”
ทุุกคนเป็็นช่่างภาพ
ต้้องขอบคุุณสมาร์์ทโฟนที่่�ทำให้้การถ่่ายภาพ
ทุุกวัันนี้้�แพร่่หลาย เราสามารถเก็็บภาพถ่่ายหลายร้้อยภาพ หรืือไม่่ก็็เป็็นพัันๆ ใน
กล่่องเก็็บภาพของเรา และใช้้มัันส่่งภาพไปบนแพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ แต่่
สมาร์์ทโฟนสามารถถ่่ายภาพได้้ดีีหรืือไม่่?
โมนิิกา โลซิินสกา (Monika Lozinska) ช่่างภาพของโรตารีีสากล   
กล่่าวว่่าสมาชิิกโรตารีีมัักถามเธอว่่าควรใช้้อุุปกรณ์์กล้้องหรืือเลนส์์ประเภทใด
“หลายคนคิิดว่่านั่่�นคืือสิ่่ง� ที่่�จะช่่วยให้้พวกเขาถ่่ายภาพได้้ดีขึ้้ี น� ” เธอกล่่าว “มัันช่่วย
ได้้ในทางเทคนิิค แต่่คุุณก็็สามารถถ่่ายภาพที่่�เหลืือเชื่่�อได้้ด้้วยโทรศััพท์์มืือถืือของ
คุุณเอง”
เบคาห์์ ราลีี ผู้้�จััดการทีีมโสตทััศน์์ของโรตารีีสากลเห็็นด้้วยว่่า “สิ่่�งที่่�มีี
คุุณค่่ามากของโทรศััพท์์คืือการที่่�ผู้้�คนมีีโทรศััพท์์อยู่่�ในมืือตลอดเวลา”       
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ในที่่�สุุด ราลีีและทีีมงานของเธอได้้คััดประเมิิน   
ความสุุนทรีียภาพของภาพถ่่ายและส่่วนอื่่�นๆ เช่่น สีี องค์์
ประกอบ และตััวแบบในภาพเป็็นสำคััญ ซึ่่ง� ทำให้้ภาพมีีความ
สวยงามได้้ อ ย่่ า งแยบยล จากนั้้� น ทีี ม งานจึึ ง ส่่ ง ภาพซึ่่� ง มีี
ประมาณ  10 เปอร์์เซ็็นต์์ของภาพที่่�ส่่งมาทั้้�งหมดกว่่า 600
ภาพ ส่่งต่่อไปให้้กัับคณะกรรมการคััดเลืือก ซึ่่�งประกอบด้้วย
เจ้้าหน้้าที่่�ของนิิตยสารและสมาชิิกคนอื่่น� ๆ ในทีีมสื่่อ� สารของ
โรตารีี
คณะกรรมการได้้พิิจารณาไตร่่ตรองเป็็นเวลาหลายชั่่�วโมง
ก่่อนที่่�จะทำการเลืือกขั้้�นสุุดท้้าย
ผลงานที่่�ชนะในปีีนี้้�เป็็นภาพแสดงถึึงความหลาก
หลายของตััวแบบและสถานที่่� เช่่น ภาพเงาของเด็็กๆ ที่่�กำลััง
เล่่นกัันในอำเภอทอนโด ซึ่่�งเป็็นอำเภอที่่�ยากจนมากของกรุุง
มะนิิลา ประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์, ภาพช่่างฝีีมือื ชาวเวีียดนามที่่�กำลััง
อบธููปหอมสีีม่่วงแดงใกล้้เมืืองเว้้ซึ่่�งเป็็นเมืืองหลวงศููนย์์รวม
จิิตใจของประเทศ  ภาพชาวประมงกำลัังเหวี่่�ยงอวนลงใน
แม่่น้้ำในเมืืองเบนิิน และภาพเต็็นท์์หลากสีีเรืืองรองของ             
แคมป์์ นัั ก ปีี น เขา บนยอดเขาที่่� ป กคลุุ ม ไปด้้ ว ยหิิ ม ะของ
ประเทศเนปาล บรรดาภาพเหล่่านี้้�ล้ว้ นทำให้้เรามองเห็็นภาพ
กว้้างแตกต่่างกัันและความรู้้�สึึกอ่่อนโยนที่่�มีีต่่อโลกและผู้้�คน
ในโลกของเรา
แต่่ ล ะภาพ ยัั ง มีี ค ำบรรยายภาพที่่� ท รงพลัั ง ซึ่่� ง        
จุุดประกายความอยากรู้้�อยากเห็็นของเรา ในบางภาพ เรา
อดประหลาดใจไม่่ได้้กัับความสามารถของช่่างภาพที่่�ค้้นพบ
ความวิิจิิตรสวยงามในชีีวิิตประจำวัันของเรา และจัับภาพสิ่่�ง
ที่่�เราอาจ มองข้้ามโดยผ่่านเลนส์์กล้้องของเขา ส่่วนด้้านอื่่น� ๆ
เมื่่� อ สีี แ ละองค์์ ป ระกอบทำให้้ เ รามีี อ ารมณ์์  ทิิ ว ทัั ศน์์ ที่่�            
แปลกใหม่่ก็ป็ ลุุกจิิตวิิญญาณของความอยากผจญภััยและการ
สำรวจ

เธอกล่่าว “เคยมีีอุปุ สรรคมากมายจริิงๆ ในการที่่�จะจัับภาพช่่วงเวลาเล็็กๆ สัักช่่วง
หนึ่่�งเพราะว่่ากล้้องถ่่ายรููปมีีขนาดใหญ่่และหนััก พอมีีสิ่่ง� ที่่�น่า่ สนใจเกิิดขึ้้น� เราต้้อง
เอื้้�อมมืือเข้้าไปในถุุงและเตรีียมกล้้องให้้พร้้อม ดัังนั้้�น ทำให้้ไม่่สามารถเก็็บภาพใน
ช่่วงเวลาเล็็กๆ เหล่่านั้้�นได้้”
โลซิินสกากล่่าวว่่าหากคุุณไม่่ใช่่ช่่างภาพวิิจิิตรศิิลป์์และไม่่คิิดจะนำ
ภาพถ่่ายของคุุณไปพิิมพ์์ขยายเป็็นภาพใหญ่่แล้้ว สมาร์์ทโฟนก็็เพีียงพอแล้้ว “อะไร
ที่่�คุุณเลืือกที่่�จะถ่่าย ทั้้�งหมดอยู่่�ในจิินตนาการของคุุณ” เธอแนะนำว่่า “ความ
มหััศจรรย์์อยู่่�ที่่�ช่่วงเวลาที่่�เป็็นจริิง ซึ่่�งจัับได้้ถึึงอารมณ์์ที่่�แท้้จริิงของผู้้�ถููกถ่่ายกัับ
บรรยากาศที่่�น่่าอภิิรมย์์”

ภาพชนะเลิิศ: คนทำจริิง
สมาชิิกของสโมสรโรทาแรคท์์
แห่่งกััมปาลาใต้้ ประเทศ
ยููกัันดา ปลููกต้้นไม้้ใน
ญากิิจััมบา
โดย เดอร์์ริิค คาบููเย
(DERRICK KABUYE)
สโมสรโรทาแรคท์์กััมปาลาใต้้
และสโมสรโรตารีีชิิคาโกซิิตี้้�ไวด์์
เซอร์์วิิส

ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า:
ภาพนี้้�ทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับ
การจัับภาพช่่วงเวลาสำคััญ 
ซึ่่�งช่่างภาพจัับช่่วงเวลาได้้
ดีีมากในการจััดวาง     
กรอบภาพต้้นอ่่อนกลาง
อากาศระหว่่างมืือทั้้�งสอง
ข้้างได้้อย่่างสมบููรณ์์

ช่่างทำเครื่่�องหอมสาธิิตทำ     
ธููปหอมใกล้้เมืืองเว้้        
ประเทศเวีียดนาม
โดย ฮานสรููดีี ฟรุุติิเกอร์์
(HANSRUEDI FRUTIGER)
สโมสรโรตารีีกอมบััก
กััวลาลััมเปอร์์, มาเลเซีีย
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ผู้้�ตััดสิินกล่่าวว่่า:
สิ่่�งที่่�ดึึงดููดสายตาของเรา ใน
ภาพนี้้�คืือมุุมองศา วิิธีีการถ่่าย
ภาพออกจะแปลกแหวกแนว
เล็็กน้้อย แต่่มัันได้้ผลจริิงๆ
การตััดกัันระหว่่างสีีแดงสดกัับ
สีีแทนที่่�เป็็นกลางทำให้้ได้้ภาพ
ที่่�สวยงามมาก
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ส่่องผู้้�ตััดสิินภาพ

โมนิิก้้า โลซิินสกา
ช่่างภาพสต๊๊าฟ

โมนิิก้้า โลซิินสกา เติิบโตขึ้้�นมาใน
เมืื อ งสคาวิิ น่่ า (Skawina) ทางตอนใต้้ ข อง
โปแลนด์์ ที่่�ซึ่่�งพ่่อแม่่ของเธอทำงานให้้กัับบริิษััท
พลัังงานในท้้องถิ่่�นมาเป็็นเวลา 43 ปีี แต่่ในช่่วง
วัันเวลาแห่่งความท้้อแท้้ใจ ภายใต้้การปกครอง
ของคอมมิิวนิิสต์์นั้้�น ความทรงจำดีีๆ ในวััยเด็็ก
อย่่างหนึ่่�งก็็ผุุดขึ้้�นมา
“พ่่อของฉัันจะทำห้้องน้้ำเล็็กๆ ของ
เราเป็็นห้้องมืืดเดืือนละสองครั้้�ง” โลซิินสกาเล่่า
“ท่่านจะติิดตั้้�งหลอดไฟสีีแดง และติิดตั้้�งเครื่่�อง
อััดขยายภาพ ที่่�ฉายแสงผ่่านฟิิล์ม์ เนกาทีีฟไปบน
แผ่่นกระดาษภาพถ่่าย จะมีีถาดใส่่น้้ำยาสร้้าง
ภาพ น้้ำยาล้้าง และน้้ำยาคงสภาพ เมื่่�อพ่่อจุ่่�ม
กระดาษภาพที่่�เปิิดรัับแสง ลงในถาดน้้ำยาสร้้าง
ภาพแล้้วดึึงออกมาล้้างในถาดพัักน้้ำ ท่่านมัักจะ
พููดเสมอว่่า: ‘คอยดููให้้ดีนี ะ ลููกกำลัังจะได้้เห็็นสิ่่ง�
มหััศจรรย์์’”
หลัังจากรอไม่่กี่่วิ� นิ าทีี หนููน้อ้ ยโมนิิก้า้
ก็็เห็็นภาพเริ่่�มปรากฏขึ้้�นบนกระดาษ “ฉัันมััก         
ตื่่�นเต้้นเสมอ”
พ่่อของโลซิินสกาใช้้กล้้องถ่่ายรููป      
มืื อ สองที่่� ใ ช้้ เ ลนซ์์ พ ลาสติิ ก สองตัั ว  ถ่่ า ยภาพ
ครอบครััวและเพื่่�อนฝููงและเหตุุการณ์์ต่่างๆ ที่่�

เกิิดขึ้้น� รอบตััวเขา “เหมืือนถ่่ายภาพรายงานข่่าว
มากกว่่า” โลซิินสกากล่่าว “ฉัันชอบดููท่่านตอน
ถ่่ายภาพผู้้�คน หลายภาพแม้้ว่่าจะไม่่สมบููรณ์์นััก
แต่่สำหรัับฉัันแล้้วมัันสมบููรณ์์ค่่ะ”
เมื่่อ� เธออายุุ 14 ปีี พ่อ่ ของเธอได้้มอบ
กล้้อง Smena ซึ่่�งเป็็นกล้้องฟิิล์์ม 35 มม. ราคา
ประหยััดที่่�ผลิิตในรััสเซีียให้้กัับเธอ ซึ่่�งเธอยัังเก็็บ
รัักษาไว้้เป็็นสมบััติิมีีค่่า “ฉัันสืืบทอดมรดกความ
รัักในการถ่่ายภาพจากพ่่อ ฉัันต้้องการสร้้างงาน
วิิจิิตรศิิลป์์เพราะฉัันรัักความมหััศจรรย์์”
โลซิิ น สกา เป็็ น สมาชิิ ก คนแรก         
ของครอบครัั ว ที่่� เ ข้้ า เรีี ย นในวิิ ท ยาลัั ย โดย           
ลงทะเบีียนเรีียนในมหาวิิทยาลััยเศรษฐศาตร์์           
คราคููฟ (Kraków University of Economics)
แทนที่่�จะเรีียนเอกการถ่่ายภาพ เธอกลัับเรีียน
วิิศวกรรมศาสตร์์ “พ่่อเป็็นคนเลืือกให้้ เพราะ
ท่่านอยากให้้ฉัันเชี่่�ยวชาญ  ในสิ่่�งที่่�สามารถหา
เลี้้�ยงชีีพได้้” แม้้ว่่าเธอจะไม่่มีีเวลาให้้กัับการ        
ถ่่ายภาพ แต่่โลซิินสกาสาบานว่่าจะไม่่มีวัี นั ลืืมมััน
โอกาสที่่�จะทำตามคำมั่่�นสััญญานั้้�น
เกิิดขึ้้�นในช่่วงต้้นพุุทธทศวรรษ 2533 เมื่่�อเธอ
อพยพไปยัังสหรััฐอเมริิกา และ ลงทะเบีียนเรีียน
ที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย เพนน์์ ส เตท (Penn State

University) ซึ่่�งเธอเป็็นศิิษย์์ของ เคน เกรฟส์์
(Ken Graves) ช่่ า งภาพสารคดีี ที่่� มีี ชื่่� อ เสีี ย ง          
ผู้้�ล่่วงลัับ
โลซิินสกาเป็็นช่่างภาพให้้กัับโรตารีี
สากลในปีี พ.ศ. 2548 “ฉัั น ชอบถ่่ า ยภาพ              
โรแทเรีียนและจัับเรื่่�องราวของพวกเขา” เธอ
กล่่าว “ฉัันพบแรงบัันดาลใจในทุุกเรื่่�องเล็็กๆ
น้้อยๆ ที่่�ฉัันทำ” “เรื่่�องเล็็กๆ น้้อยๆ” นั้้�นก็็คืือ
การถ่่ายภาพโครงการการศึึกษาในกััวเตมาลา ที่่�
ซึ่่�งเด็็กผู้้�หญิิงต้้องเดิินป่่าหลายสิิบไมล์์ทุุกวัันเพื่่�อ
ไปโรงเรีียน และโครงการอนุุรัักษ์์ในทะเลทราย
โกบีีที่่�บริิหารโดยโรแทเรีียนชาวเกาหลีีและ
มองโกเลีีย
โลซิินสกาไปเยี่่�ยมพ่่อวััย 86 ปีีของ
เธอที่่�สกาวิินาปีีละสองครั้้�ง “ท่่านจะดีีใจทุุกครั้้�ง
ที่่�เห็็นผลงานใหม่่ๆ ของฉััน” เธอกล่่าว “การ        
ถ่่ายภาพเป็็นสิ่่�งที่่�ท่่านอยากทำให้้ได้้อย่่างมืือ
อาชีีพเสมอมา แต่่ท่่านก็็ไม่่มีีทางที่่�จะทำได้้ตาม
ความปรารถนานั้้�น ปััจจุุบัันนอกจากรููปถ่่ายของ
ท่่านแล้้วท่่านมีีทรััพย์์สินิ ไม่่มาก แต่่ฉันั คิิดว่่าท่่าน
เป็็นคนที่่�โชคดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�ฉัันเคยรู้้�จััก”

 เด็็กผู้้�หญิิงยืืนข้้างแม่่ขณะเรีียนทำสบู่่�ที่่�โรงเรีียนเอลตููนิิโนในกััวเตมาลา โลซิินสกาจัับภาพช่่วงเวลานี้้�ขณะทำงานที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้โรตารีีใน
ปีี พ.ศ. 2556

โรงแรมสกายไลท์์ในมิิลาน
โดย ลุุค สแตนโก
(LUKE STANGO)
สโมสรโรตารีีแจ็็กสััน
รััฐนิิวเจอร์์ซีีย์์
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เบคาห์์ ราลีี

ผู้้�จััดการโสตทััศน์์
เบคาห์์ ราลีี กล่่าวว่่าเธอเข้้าไปพััวพัันกัับ
การถ่่ายภาพโดยบัังเอิิญ  ในช่่วงฤดููร้้อนหลัังจบการ
ศึึกษาจากวิิทยาลััย เธอเพิ่่�งสำเร็็จการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีีด้า้ นประวััติศิ าสตร์์ศิลิ ปะ จากมหาวิิทยาลััย
เวสลีียัันในคอนเนตทิิคััต เมื่่�อเธอมีีอาการป่่วยที่่�ทำให้้
ร่่างกายทรุุดโทรมมาก แพทย์์ของเธอสั่่ง� ให้้นอนพัักผ่่อน
ให้้เพีียงพอ
ขณะพัั ก ฟื้้� น ที่่� บ้้ า นในอีี ฟ เวนสตัั น  รัั ฐ
อิิลลิินอยส์์ ราลีีได้้ยืืมกล้้องถ่่ายรููปจากเพื่่�อนคนหนึ่่�ง
และสมััครเรีียนการถ่่ายภาพ เธอคิิดว่่าการเบี่่�ยงเบน
ความสนใจไปด้้านอื่่น� อาจจะเป็็นการดีีสำหรัับเธอก็็ได้้
“ครููของฉัันเห็็นผลงานของฉัันและพููดว่่า ‘สำหรัับคนที่่�
ไม่่เคยถ่่ายรููปมาก่่อน ถืือว่่าคุุณทำได้้ดีีทีีเดีียว’” ราลีี
เล่่า
หลัังจากนั้้�น ราลีีก็็ยิ่่�งตื่่�นตััวกว่่าที่่�เคย เพื่่�อ
ทำให้้ภาพถ่่ายดีีขึ้้น� โดยจัับภาพช่่วงเวลามหััศจรรย์์ของ
ชีีวิติ “ฉัันตกหลุุมรัักกัับการสร้้างสรรค์์บางสิ่่ง� บางอย่่าง
ด้้วยกล้้องถ่่ายรููป” เธอกล่่าว กล้้องนิิคอน เอฟ  65
(Nikon F65) ได้้กลายเป็็นเพื่่�อนคู่่�ใจของเธอเรื่่�อยมา
ในไม่่ช้้า ภาพถ่่ายของเธอได้้รัับเลืือกให้้
แสดงในร้้านบููติิกทั่่�วชิิคาโก ราลีีถ่่ายทุุกอย่่างบนแผ่่น
ฟิิ ล์์ ม และล้้ า งฟิิ ล์์ ม ในห้้ อ งมืื ด ชั่่� ว คราว เพื่่� อ ทำภาพ
เซลลููลอยด์์ของเธอให้้มีชีี วิี ติ ความหลงใหลในเรื่่อ� งใหม่่
ของเธอ กระตุ้้�นให้้เธออยากไปศึึกษาต่่อระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา ที่่�โรงเรีียนวารสารศาสตร์์ มิิสซููรีี (Missouri
School of Journalism) อัั น ทรงเกีี ย รติิ ในปีี                 
พ.ศ. 2549 ราลีีได้้ทำงานเป็็นช่่างภาพให้้กับั หนัังสืือพิิมพ์์
Northwest Herald ในเมืืองคริิสตััลเลค รััฐอิิลลิินอยส์์
เธอถ่่ายภาพครอบคลุุมไปถึึงกีีฬาในโรงเรีียนมััธยม และ
ลีีกการแข่่งขัันบาสเก็็ตบอล NBA และ NFL หลายครั้้�ง
“ด้้วยพื้้�นที่่�จำกััดในสนามบาสเก็็ตบอล ฉัันต้้องก้้มโค้้ง
ตััวเป็็นเวลาหลายชั่่�วโมงอยู่่�ในกล่่องด้้านหลัังกระดาน
ดำ และในระหว่่ า งการแข่่ ง NFL ที่่� ส นามฟุุ ต บอล         
โซลเจอร์์ฟีีลด์์ (Soldier Field) เราต้้องหนาวสั่่�นอยู่่�ใน
สภาพอากาศที่่�ลบศููนย์์องศา โดยพยายามจัับเลนส์์ที่่�
เย็็นเฉีียบไว้้ตลอดเวลา ดููทางทีีวีีสนุุกกว่่านะ”
เมื่่�อพููดถึึงการจัับภาพช่่วงเวลา ของการ
เคลื่่อ� นไหวในกีีฬา ราลีีกล่่าวว่่า “มัันเป็็นเรื่่อ� งของเสี้้ย� ว
วิินาทีี”
งานอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมายในเมืืองเล็็กๆ
และในชุุมชนฟาร์์มนอกเมืืองชิิคาโกทำให้้ประสบการณ์์
ของเธอเพิ่่�มมากขึ้้�น - “มัันเป็็นโลกที่่�แตกต่่างจากที่่�ฉััน
โตมาอย่่างสิ้้�นเชิิง” และทำให้้ความรู้้�ความเข้้าใจของ
เธอดีีขึ้้�น เธอสำรวจพบวิิธีีการถ่่ายภาพคนที่่�ไม่่รู้้�จัักแต่่
ธรรมดาๆ นั้้� น ให้้ ส ามารถกระตุ้้�นอารมณ์์ และ                      
จุุดประกายให้้เกิิดความเข้้าใจได้้อย่่างลึึกซึ้้ง�  ผลงานภาพ
ดัังกล่่าวทำให้้เธอได้้รัับรางวััลจากสมาคมบรรณาธิิการ
ข่่าว (Associated Press Editor’s Association),
สมาคมสื่่� อ มวลชนในประเทศ  (Inland Press
Association) และสมาคมช่่างภาพข่่าวรััฐอิิลลิินอยส์์
(Illinois Press Photographer)

 การถ่่ายภาพที่่�ยอดเยี่่�ยม ไม่่จำเป็็นต้้องวางแผน
— จัั บ ภาพในช่่ ว งเวลาอัั น รวดเร็็ วนั้้� น สามารถให้้
ผลดีีกว่่า ครอบครััวของราลีีทำหน้้าที่่�เป็็นแบบให้้เธอ
ในทุุกวัันนี้้�
ในปีี พ.ศ. 2551 ราลีีเข้้าร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
การตลาดของบริิษััทท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความมั่่�นคงแห่่งหนึ่่�ง
และใช้้เวลาสองปีีต่่อมาอยู่่�ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ถ่่ายภาพเพื่่�อทำแคตตาล็็อกและเว็็บไซต์์ของบริิษััท
“การซึึมซัับความแตกต่่างทางวััฒนธรรม และการ
พยายามพบปะผู้้�คนในที่่�ที่่�พวกเขาอยู่่�นั้้�นมีีขั้้�นตอนที่่�
แตกต่่างกัันมาก — หรืืออย่่างน้้อยก็็สำหรัับฉััน” เธอ
ยอมรัับ
วิิชาความรู้้�ทั้้�งหมดที่่�ได้้เรีียนรู้้�มา ได้้นำมา
ใช้้ ใ นโรตารีี  ที่่� ร าลีี แ ละทีี ม งานของเธอทำร่่ ว มกัั บ            
ช่่างภาพและผู้้�ผลิิตวิิดีีโอในประเทศอื่่�นๆ ทั่่�วโลก เพื่่�อ
บอกเล่่าเรื่่อ� งราวที่่�แท้้จริิง ปราศจากอคติิทางวััฒนธรรม
หรืือการเมืือง
ในยามว่่ า ง ราลีี จ ะถ่่ า ยรูู ป เพื่่� อ นๆ และ
ครอบครััวของเธอ “ฉัันไม่่เห็็นด้้วยกัับความคิิดที่่�ว่า่ ชีีวิติ
ส่่วนตััวของคุุณน่า่ จะเป็็นที่่�สนใจของทุุกคน” เธอกล่่าว
“การถ่่ายภาพสร้้างภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ขาดความถููกต้้องมาก อย่่างน้้อยก็็มีีการผ่่านตััวกรอง
หลายตััว เราต้้องหาวิิธีีจัับภาพความรู้้�สึึกของคนผู้้�นั้้�น
ที่่�แท้้จริิง แม้้ว่า่ จะเป็็นเพีียงชั่่ว� อึึดใจก็็ตาม นั่่�นแหละคืือ
ความมหััศจรรย์์”

Ayodeji Ezekiel Sobowale
ผู้้�แทนโรทาแรคท์์ภาค 9110
ปีี 2564-65 ออกปราศรััยใน
งานพิิธีีเปลี่่�ยนตำแหน่่ง ที่่�เมืือง
ลากอส ประเทศไนจีีเรีีย
โดย เอ็็ดเวิิร์์ด อููฮาลลา
(EDWARD UHALLA)
สโมสรโรทาแรคท์์ Ikate
ประเทศไนจีีเรีีย
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ที่่�ผู้้�คนเน้้นที่่�อารมณ์์จริิงๆ
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ส่่องผู้้�ตััดสิินภาพ

ลีีนน์์ อาเธอร์์ (Leann Arthur)
ผู้้�กำำกัับศิิลป์์

ความสนใจในการถ่่ายภาพของลีีนน์์
อาเธอร์์ เริ่่ม� มีีมาตั้้ง� แต่่สมัยั มััธยม “วัันหนึ่่�งที่่�บ้า้ น
หลัังจากเรีียนบััลเล่่ต์์ ฉัันถ่่ายรููปเท้้าของฉัันที่่�
กำลัังใส่่รองเท้้าบััลเลต์์ (pointe shoes)” เธอ
เล่่า “มัันก็็เหมืือนกัับถ่่ายรููปตััวเอง เว้้นแต่่ว่่ามััน
ไม่่มีีอะไรที่่�เกี่่�ยวกัับใบหน้้าเลย”
ภาพถ่่ายตอนเด็็กของเธอ ชนะการ
ประกวดภาพของหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันที่่�บ้้านเกิิด
คืือ ชาร์์ลสตััน เวสต์์เวอร์์จิิเนีีย และได้้รัับรางวััล
เงิินสดด้้วย “ฉัันซื้้�อกล้้องดิิจิิตอลยี่่�ห้้อ Fuji และ
เริ่่�มถ่่ายภาพคนและทิิวทััศน์์ที่่�ฉัันสนใจ”
ในปีี 2549 อาเธอร์์ลงทะเบีียนเรีียน
ที่่�มหาวิิทยาลััยเวสต์์เวอร์์จิิเนีีย ซึ่่�งเธอตั้้�งใจจะ
เรีี ย นเอกจิิ ต วิิ ท ยา แต่่ ห ลัั ง จากเรีี ย นวิิ ช า
วารสารศาสตร์์ในภาคเรีียนแรก และได้้พบปะกัับ
นัั ก เรีี ย นคนอื่่� น ๆ ที่่� มีี ใ จรัั ก ในการถ่่ า ยภาพ         
เหมืื อ นกัั น อาร์์ เ ธอร์์  ก็็ เ ปลี่่� ย นวิิ ช าเอกเป็็ น
วารสารศาสตร์์สื่่อ� ด้้วยภาพ (Visual Journalism)
เธอทำงานเป็็นช่่างภาพให้้กัับสำนัักงานข่่าวของ
มหาวิิ ท ยาลัั ย และเป็็ น ผู้้�กำกัั บ ศิิ ล ป์์ ใ ห้้ กัั บ
หนัังสืือพิิมพ์์ของนัักเรีียน หลัังจากจบการศึึกษา
อาเธอร์์ได้้งานเป็็นช่่างภาพให้้กัับหนัังสืือพิิมพ์์

Register-Herald ในเมืืองเบกลีีย์์ เวสต์์เวอร์์จิเิ นีีย
ซึ่ง่� เธอได้้ถ่า่ ยภาพช่่วงเวลาที่่�น่า่ สนใจของชีีวิติ ใน
เมืืองเล็็กๆ ด้้วยกล้้องของเธอ
          งานที่่�ได้้รัับมอบหมายที่่�จำได้้งานหนึ่่�ง
คืือ ซานต้้าในห้้างสรรพสิินค้้า “ฉัันได้้ถ่่ายรููปเขา
ในช่่วงพัักเบรก โดยที่่�เขาถอดชุุดของเขาออก”
อาร์์เธอร์์กล่่าว “มัันเป็็นช่่วงเวลาของมนุุษย์์ที่่เ� ขา
เป็็น ระหว่่างการทำงานและไม่่ได้้ทำงาน ฉัันเกิิด
รู้้�สึกึ สััมผััสได้้” แต่่หนัังสืือพิิมพ์์ก็ไ็ ม่่เคยให้้ลงภาพ
นั้้�น เพราะบรรณาธิิการไม่่ต้้องการที่่�จะทำให้้
เด็็กๆ ผิิดหวัังกัับภาพที่่�จะบอกว่่าซานต้้าไม่่มีจี ริิง
“ฉัันเสีียใจนิิดหน่่อย” เธอจำได้้ “สำหรัับฉัันแล้้ว
ซานต้้าในภาพจิินตนาการของฉัันเป็็นของจริิง
ช่่วงเวลานั้้�นแสดงให้้เห็็นด้้านมนุุษย์์ที่่�แท้้จริิง       
ของเขา”
ภาพครั้้�งนั้้�น ทำให้้เธอมีีแนวคิิดที่่�จะ
ถ่่ายภาพในเชิิงข่่าว หรืือแอบถ่่ายดููเป็็นธรรมชาติิ
ซึ่ง่� ต้้องค้้นหาตััวอย่่างที่่�มีคี วามเป็็นธรรมชาติิ เกิิด
ขึ้้�นในช่่วงเวลาสั้้�นๆ ที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราวที่่�แท้้จริิง
ของชีีวิิตของคน
ในปีี พ.ศ. 2554 อาเธอร์์ย้้ายไปอยู่่�ที่่�
รััฐวอชิิงตััน ซึ่ง่� เป็็นครั้้ง� แรกที่่�เธอทำงานเป็็นผู้้�ช่่วย

ให้้กับั ช่่างภาพหลายคนและถ่่ายภาพเชิิงพาณิิชย์์
เธอมีีความเชี่่�ยวชาญ  และทัักษะใน
ด้้านการผลิิต เช่่น การจััดหน้้า การปรัับแต่่งสีีี� 
และการเรีียบเรีียง
อาร์์เธอร์์รู้้�จักั โรตารีีตั้้ง� แต่่ทำงานเป็็น
ช่่างภาพข่่าว และเธอก็็ได้้รับั โอกาสในการทำงาน
เป็็นผู้้�กำกัับศิิลป์์ในฝ่่ายสื่่�อทััศน์์ ที่่�นั่่�นเธอทำงาน
ร่่วมกัับช่่างภาพจากทั่่�วโลก โดยมองหาภาพที่่�มีี
สาระสำคััญที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราว สร้้างแรงบัันดาล
ใจได้้ดีีที่่�สุุดซึ่่�งเป็็นจุุดเด่่นของโรตารีี
“ภาพถ่่ า ยที่่� ดีี  ที่่� จัั บภาพช่่ ว งเวลา
ระหว่่างผู้้�คน มัักบอกถึึงอารมณ์์ได้้มากกว่่าสิ่่�ง       
อื่่�นใด” เธอกล่่าว

 ผู้้�มาร่่วมงานนั่่�งกระเช้้าลอยฟ้้าที่่�งาน
West Virginia State Fair อาร์์เธอร์์
ถ่่ายภาพนี้้�ขณะที่่�ทำงานให้้กัับหนัังสืือพิิมพ์์
The Register-Herald ในปีี 2554

ดอกแมกโนเลีียบานที่่�
สุุสานหลวง แทรึึงวอน
(Daereungwon royal
tombs) ในเมืืองคยองจูู
(Gyeongju) ประเทศเกาหลีี
โดย อิินฮยอก ซง (INHYUK
SONG)
สโมสรโรตารีีแดกูู-ดงชิิน

เด็็กอยู่่�บ้้านในป่่าฝนอเมซอน
ในชนบท รััฐอามาปา
ประเทศบราซิิล
โดย BRI ERGER
สโมสรโรตารีีเดนเวอร์์ โลโด
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ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า:
กลุ่่�มสีีเย็็นและสีีอบอุ่่�น
ทำให้้เกิิดการผสมผสาน
ของสีีที่่�ทำให้้เจริิญตา
เจริิญใจ แสงสว่่างสร้้าง
ความลึึกและแยกสััดส่่วน
ได้้อย่่างสมมาตรสวยงาม

ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า:
เป็็นภาพเกี่่�ยวกัับแสง
ทั้้�งหมด วิิธีีที่่�แสงส่่อง     
ไปที่่�เด็็ก ลอดผ่่านแผ่่น
กระดานไปบนพื้้�น          
ให้้ความรู้้�สึึกที่่�สงบสุุข
พฤษภาคม-มิิถุุนายน 2565

เต็็นท์์สีีเรืืองรองที่่�แคมป์์เชิิงเขา
เมาท์์เอเวอเรสต์์ ในประเทศ
เนปาล
โดย จอช เกตส์์
(JOSH GATES)
สโมสรโรตารีีแจสเปอร์์
อาละบามา

ชายจัับปลาที่่�แม่่น้้ำโอเอเมะ
(Ouémé) ในประเทศเบนิิน
โดย ลุุค วอร์์เรน (LUC
WARREYN)
สโมสรโรตารีี NieuwpoortWesthoek ประเทศเบลเยีียม

ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า:
ภาพนี้้�ให้้ความรู้้�สึึกที่่�     
สงบและอบอุ่่�นถึึงแม้้จะ
เป็็นภาพทิิวทััศน์์ที่่�สวย
เรีียบๆ ไม่่มีีอะไรก็็ตาม
แสงสีีเหลืืองอบอุ่่�นสบาย
ตาพาคุุณเข้้าไปอยู่่�ใน
บรรยากาศตรงนั้้�น

ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า:
ภาพนี้้�แสดงการเคลื่่�อนไหว
ที่่�ยอดเยี่่�ยมมาก รููปทรงที่่�
ตาข่่ายกำลัังเหวี่่�ยงไป         
ดึึงสายตาของคุุณไปยััง
ส่่วนอื่่�นๆ ของภาพ

นัักปั่่�นจัักรยานในจตุุรััส
ลิิเบอร์์ตี้้�ในไทเป ไต้้หวััน
โดย หวัังเจีียนเต๋๋อ
(WANG CHIENDE-TE)
คู่่�สมรสของ ซููเชน หลิิน สโมสร
โรตารีีอีีคลัับนิิวไทเปอิินเตอร์์
อิินดััสตรีี (Rotary E-Club of
New Taipei Inter-Industry)
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ผู้้�ตััดสิินภาพกล่่าวว่่า:
ภาพนี้้�โดดเด่่นเพราะเป็็น
ภาพเงาสะท้้อนน้้ำ รููปทรง
สีีแดงทั้้�งสองสามารถดึึง
สายตาของคุุณให้้กลัับไปที่่�
เส้้นขอบฟ้้า

พฤษภาคม-มิิถุุนายน 2565

แปลโดย อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

Our District

DC ศรีีนครพิิงค์์ 2022
District Conference
D3360 RI
กองบรรณาธิิการ นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
วาระปีี 2559-2561, 2561-2563, 2563-2565 จากซ้้ายไปขวา :
อผภ.อนุุรัักษ์์ นภาวรรณ (ที่่�ปรึึกษา), แอนน์์อััมพร นภาวรรณ,
จิิตราพร สัันติิธรรมเจริิญ (เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีฯ),
นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิิริิพงษ์์ ,
อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์ (บรรณาธิิการภาค 3330),
อผภ.นพ.วีีระชััย จำเริิญดารารััศมีี (ทีีมแปล),
อน.ดร.บุุษบง จำเริิญดารารััศมีี (คอลััมนิิสต์์),
แอนน์์สุุจิินต์์ ศิิริิจางคพััฒนา,

อน.วาณิิช โยธาวุุธ (บรรณาธิิการบริิหาร)
อผภ.วิิวััฒน์์ ศิิริิจางคพััฒนา (ประธานศููนย์์โรตารีีฯ),
อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์ (บรรณาธิิการภาค 3360),
อน.จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร (ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการบริิหาร),
อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ (ทีีมแปล),
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ (บรรณาธิิการภาค 3350),
แอนน์์มาลีียา และ ผวนด.อภิิศัักดิ์์� จอมพงษ์์
(บรรณาธิิการภาคอัังกฤษ)

Interview
กองบรรณาธิิการฯ
จากใจทีีมงานกองบรรณาธิิการนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
วาระปีี 2559-2561, 2561-2563, 2563-2565
	นิิ ต ยสารโรตารีี ป ระเทศไทยฉบัั บนี้้� เป็็ น ฉบัั บ
สุุดท้า้ ยของปีีโรตารีี 2564-2565 พร้้อมกัับการทำงานครบวาระ
ของกองบรรณาธิิการนำทีีมโดย บก. วาณิิช โยธาวุุธ ที่่�ได้้ฝาก
ผลงานการผลิิตนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย นำเสนอต่่อมิิตร
โรแทเรีียนตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2559 ด้้วยผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์จึึง
ได้้รัับการขยายระยะเวลาทำงานต่่ออีีก 2 วาระๆ ละ 2 ปีี
รวมทั้้�งหมด 3 วาระเป็็นเวลา 6 ปีี เราจะพาท่่านไปพบกัับ
กองบรรณาธิิการที่่�ประกอบไปด้้วยคอลััมนิิสต์์ บรรณาธิิการ
ภาค ผู้้�แปล ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ และบรรณาธิิการบริิหาร ว่่า
เขารู้้�สึึกอย่่างไรในการที่่�ได้้มาร่่วมทำงาน ผลิิตนิิตยสารโรตารีี
ประเทศไทย ในตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
อน.ดร. บุษบง จำ�ำเริญดารารัศมี
คอลัมนิสต์
รู้้�สึึกยิินดีีที่่�ได้้มาทำหน้้าที่่�
คอลััมนิิสต์ร่์ ว่ มกัับกองบรรณาธิิการ
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
เขีี ย นเรื่่� อ งราวต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
โร ต า รีี จ า ก บทบ า ท ใ น ภ า ค
3360 รัับผิิดชอบงานด้้านมููลนิิธิิ
โรตารีีและการบำเพ็็ญประโยชน์์
มาหลายปีี เมื่่�อมีีโอกาสได้้มาเป็็นคอลััมนิิสต์์ก็็ได้้เขีียนเรื่่�อง
ราวที่่�หลากหลายมากขึ้้�น ได้้ศึึกษาค้้นคว้้าเรื่่�องใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิม
ทำให้้ตนเองได้้เพิ่่�มพููนประสบการณ์์และได้้รัับความรู้้�และ
สิ่่�งใหม่่ๆ จากการเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์ในโลกปััจจุุบััน
ขณะเดีียวกัันการนำเสนอบทความก็็เป็็นการเขีียนเล่่าที่่�ให้้อ่่าน
สบายๆ เข้้าใจง่่าย ไม่่ใช่่การเรีียนการสอนในแนววิิชาการ ทำให้้
รู้้�สึึกชอบที่่�ได้้มาร่่วมงานกัับทีีมงานชุุดนี้้�เป็็นอย่่างมาก
อผภ. จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
บรรณาธิิการภาค 3330
อผภ. จุุฑาทิิพย์์กล่่าวว่่า
ส่่วนที่่�สำคััญที่่�สุดที่่
ุ ท� ำให้้ชีวิี ติ การ
เป็็นโรแทเรีียนของตนเองดีีมาก
คืือการได้้มีีส่่วนร่่วมทำ
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
ได้้อ่่านแทบทุุกบทความได้้รัับ
ความรู้้� ได้้โอกาสในการร่่วมงาน
กัับบรรณาธิิการหลายท่่าน เริ่่�มจาก บก. ท่่านแรกคืือ อผภ.
มานิิต วงษ์์สุรีุ รัี ตน์
ั ์ จากสโมสรโรตารีีตรังั ต่่อมาคืือ อผภ. สมบููรณ์์
กาญจโนฬาร สโมสรโรตารีีสมุุทรสงคราม ช่่วงนั้้�นมีีผู้้�ช่่วยบก.
ที่่�ทุ่่�มเทให้้กัับงานเป็็นอย่่างมากคืือ อน. พิิเชษฐ์์ รุุจิิรััตน์์ จาก
สโมสรโรตารีีราชบุุรีี ซึ่่�งมาทำงานที่่�ออฟฟิิศของโรงพิิมพ์์ของ
อผภ.จุุฑาทิิพย์์ โดยตนเองได้้มีส่ี ว่ นช่่วยตรวจปรู๊๊ฟ� จััดพิมิ พ์์ จััดส่่ง
นิิ ต ยสารฯ จนกระทั่่� ง ทางศููนย์์ โรตารีี ฯ ได้้ มีี ทีี ม งานจัั ดท ำ
กราฟฟิิ ก เอง แต่่ ก็็ ไ ด้้ ส่่ ง ภาพกิิ จ กรรมให้้ กัั บศูู นย์์ โรตารีี ฯ
ตลอดมา โดยส่่วนตััวได้้ทำหน้้าที่่�เป็็นบรรณาธิิการสารผู้้�ว่่าการ
ภาคหลายสมััย จนล่่าสุุดนี้้�ได้้รัับมอบหมายให้้ทำหน้้าที่่�เป็็น
บรรณาธิิการภาค 3330 ของกองบรรณาธิิการนิิตยสารโรตา
รีีประเทศไทย นำทีีมโดย บก. วาณิิช โยธาวุุธ และทีีมงานอีีก
3 ภาค ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�จากศููนย์์โรตารีีฯ คุุณเล็็ก-จิิตราพร
สัันติิธรรมเจริิญ ความผููกพััน การประสานงานตลอดมายาวนาน
ตั้้ง� แต่่แรกเริ่่ม� จนถึึงปััจจุุบันั 15 ปีี นัับเป็็นความผููกพัันที่่�ดีต่ี อ่ กััน
เป็็นอย่่างมาก
“ตลอดการทำหน้้าที่่�บรรณาธิิการภาค 3330 ร่่วมกัับทีีม
งานในอดีีตจนปััจจุุบัันนี้้�ถืือว่่า 15 ปีี ผ่่านไปรวดเร็็ว ทำงาน
แบบเต็็มที่่� เมื่่�อได้้มาทำงานร่่วม บก.วาณิิช และทีีมงาน รวม
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จากใจ
กองบรรณาธิิ
ก
าร
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย

ถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีฯ ดิิฉัันมีีความสุุข สบายใจมาก ที่่�ได้้
รัับเกีียรติิ ได้้รัับความไว้้ใจ ได้้รัับการประสานงานที่่�ดีีมาก ได้้
รัับคำปรึึกษา และช่่วยหาแนวทางของการหาข้้อมููลให้้เป็็น
ทีีมเดีียวกัันกัับอีีก 3 ภาค โดยทาง บก.วาณิิชเป็็นศููนย์์กลาง
และเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีเป็็นส่่วนกลางประสานทุุกๆ ฉบัับ
ตลอด 6 ปีี นี้้� ดิิ ฉัั น ขอขอบคุุ ณ ท่่ า นบรรณาธิิ ก ารนิิ ต ยสาร
โรตารีีประเทศไทย ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบัันนี้้� ตลอดจนผู้้�ร่่วม
ทีีมงานทุุกท่่าน ประสบการณ์์และความรู้้�นั้้น� ไม่่สามารถบรรยาย
ได้้จริิงๆ นอกจากตััวเราคงต้้องปรัับตััวให้้เป็็นตามยุุคและสมััย
ในอนาคต ขออวยพรให้้นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย ยัังคง
ประโยชน์์ต่อ่ ชาวโรแทเรีียนตลอดไป ไม่่ว่า่ จะมีีการเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างไรก็็ตาม” อผภ. จุุฑาทิิพย์์กล่่าวในตอนท้้าย

รทร. เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
บรรณาธิการภาค 3340
รทร. เดียร์ราห์กล่าวว่า
ตนเองเคยทำ�ำงานด้านนี้มาก่อน
ย้อนกลับไปสมัยทีย่ งั เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมได้เรียนสายภาษา
ต่อมาเมื่อเรียนจบทำ�ำงานทำ�ำธุรกิจ
ของตนเองได้รับมอบหมายจาก
โรแทเรียนอาวุโสท่านหนึ่งให้
ช่วยทำ�ำหนังสือสถาปนาคณะ
กรรมการบริหารสโมสรโรตารี หลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมาย
ให้ช่วยทำ�ำหนังสือสถาปนาฯ หลายปี ได้สัมผัสและซึมซับกับ
ข้อมูลของหลายๆ สโมสร จนภายหลังจากสิบกว่าปีจึงตัดสินใจ
เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีหมากแข้ง และยังได้รับมอบ
หมายให้ทำ�ำหนังสือสถาปนาฯ และสารผู้ว่าการภาคเรื่อยมา
เมื่อได้รับการติดต่อให้มาร่วมงานกับกองบรรณาธิการนิตยสาร
โรตารีประเทศไทย ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรมาก ปกติเราก็
ทำ�ำงานแบบนีอ้ ยแู่ ล้ว แต่พอทำ�ำไปสักพักหนงึ่ ก็เริม่ รสึู้ กว่ามีความ
ยากตรงทีจ่ ะต้องประสานกับหลายส่วนของภาคเพอื่ ให้ได้ขอ้ มลู
ตามที่โจทย์กำ�ำหนด บางครั้งข้อมูลที่ได้มาก็คนละเรื่องกันกับ
ที่ต้องการ แต่ก็ใช้ความพยายามหาข้อมูลให้ได้ตรงกับที่ได้รับ
มอบหมายมา ภู มิ ใจมากที่ ไ ด้ ทำ� ำ งานให้ โรตารี ทั้ ง ในระดั บ
สโมสร ระดับภาค และระดับประเทศในนามนิตยสารโรตารี
ประเทศไทย
สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือการทำ�ำงานที่ต้องประสานงานค้นข้อมูล
หรอื ขอข้อมลู ที่บางครัง้ อาจจะเข้าไม่ถึง หรือไม่มโี อกาสได้พูดคุย
กับผู้ใหญ่หลายท่านในเวลาปกติ แต่การทำ�ำหน้าที่บรรณาธิการ
ซึ่งต้องได้มาทั้งรูปและข้อมูล ทำ�ำให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงแต่ละ
ท่านได้อย่างสะดวก และที่สำ�ำคัญคือการได้รู้จักและทำ�ำงาน
ร่วมกับโรแทเรียนต่างภาค เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองด้วย
อน. ตรอง แสงสว่ า งวั ฒ นะ
บรรณาธิการภาค 3350
อน. ตรองกล่่าวว่่าช่่วงแรก
ที่่�มารัับหน้้าที่่�บรรณาธิิการภาค
ของนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
ตนเองค่่อนข้้างกัังวลเพราะ
เหมืือนเป็็นตััวแทนของภาค
เกรงว่่าอาจจะนำเสนอออกมา
ได้้ไม่่ดีี ยัังมองภาพไม่่ค่่อยออก
แต่่เมื่่�อ บก. วาณิิช ได้้นััดพบทีีมงานครั้้�งแรก ทำให้้รู้้�สึึกอุ่่�นใจ
ขึ้้�น ได้้พบทีีมงานจากภาคอื่่�นๆ และได้้รัับทราบแนวทางว่่า
แต่่ละฉบัับจะมีีขอบเขตอย่่างไร ก็็เบาใจขึ้้�น และพร้้อมเดิิน
หน้้าที่่�จะทำหน้้าที่่�ใหม่่นี้้�
ตนเองเคยมีีประสบการณ์์เป็็นบรรณาธิิการสารผู้้�ว่่าการ
ภาคของภาค 3350 มาแล้้ว 4 ปีี และทำหนัังสืือต่่างๆ ของ
ภาค เช่่น Proceedings สรุุปการประชุุมใหญ่่ภาคมานาน
หลายปีี ต้้องประสานกัับบุุคคลหลากหลายเพื่่�อขอเรื่่�องมาลง
หนัังสืือ จึึงเหมืือนกัับได้้เรีียนรู้้�มาบ้้างแล้้ว แต่่ประสบการณ์์

ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นคืือการคััดเฉพาะเรื่่�องและรููปที่่�เด่่นจริิงๆ เท่่านั้้�นมา
นำเสนอเพราะจำนวนหน้้าที่่�จำกััดเพีียง 4 หน้้า ไม่่ใช่่ 24 หน้้า
หรืือมากกว่่าแบบที่่�เคยทำมา ซึ่่�งจะเรีียกว่่าง่่าย-ก็็ง่่าย เรีียกว่่า
ยาก-ก็็ ย าก อีี ก เรื่่� อ งหนึ่่� ง คืือ ด้้ ว ยความที่่� ต นเองมัั ก จะเห็็ น
คำสะกดผิิดของคนนั้้�นคนนี้้�โดยไม่่ได้้ตั้้ง� ใจ และเวลาที่่�ตัวั เองเคย
ทำหนัังสืือมานั้้�นจะพยายามให้้มีคี วามผิิดพลาดน้้อยที่่�สุดุ จึึงแจ้้ง
ไปที่่�คุณ
ุ เล็็ก-จิิตราพรเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีฯ ผู้้�รับผิ
ั ดช
ิ อบการทำ
นิิตยสารฯ ให้้ช่ว่ ยแก้้ไขอยู่่�บ่่อยครั้้�ง จนตอนหลัังมาคุุณเล็็กจะขอ
ให้้ช่่วยตรวจปรู๊๊�ฟทุุกเล่่ม ซึ่่�งถืือเป็็นข้้อดีีที่่�ทำให้้ได้้อ่่านนิิตยสาร
ทั้้�งเล่่ม ต้้องขอบคุุณคุุณเล็็กที่่�มอบหมายงานนี้้�มาให้้
เรื่่�องการบริิหารเวลานั้้�น เมื่่�อได้้รัับโจทย์์มาซึ่่�งจะมีีเวลา
ค่่อนข้้างจำกััดคืือประมาณ 2-3 สััปดาห์์ จึึงต้้องวางแผนงาน
ตามหััวข้้อนั้้�นๆ รีีบติิดต่่อกัับคนที่่�จะสััมภาษณ์์โดยให้้รีีบส่่ง
คำตอบราว 4-5 วัันก่่อนถึึงเวลาที่่�ตนเองถููกกำหนด เพราะจะ
ต้้องมาเรีียบเรีียง ขอข้้อมููลหรืือรููปภาพเพิ่่�มเติิม ปรกติิจะทำงาน
คนเดีียว ไม่่มีีทีีมงาน ต้้องขอบคุุณแหล่่งข่่าวทุุกท่่านที่่�พอขอ
ข้้อมููลไป ส่่วนใหญ่่มัักให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี การทำงาน
ในช่่วงหลัังจะสื่่�อสารทางไลน์์ อีีเมล หรืือโทรศััพท์์เป็็นหลััก
อน.นพ. ณััฎฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์
บรรณาธิิการภาค 3360
อน.นพ. ณััฎฐธนิินหรืือคุุณ
หมอแอมป์์กล่่าวว่่าตนเองมารัับ
หน้้ า ที่่� บ รรณาธิิ ก ารภาค 3360
ในทีีมงานนิิตยสารฯ ได้้ประมาณ
5 ปีี ซึ่่� ง เ ป็็ น ช่่ ว ง ที่่� ต น เ อ ง
รัับผิิดชอบเป็็นประธานคณะ
กรรมการภาพลัักษณ์์โรตารีีของ
ภาค 3360 ความท้้าทายของการทำงานนิิตยสารคืือเรื่่�องของ
กำหนดเวลาที่่�ต้้องส่่งต้้นฉบัับ เนื่่�องจากตนเองมีีอาชีีพเป็็น
แพทย์์และช่่วงสองสามปีีที่่�ผ่่านมาเกิิดโรคระบาดโควิิดจึึงทำให้้
มีีภารกิิจทางด้้านการแพทย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่ก็็ได้้จััดสรรเวลามาทำ
นิิตยสารซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งในการสื่่�อสารที่่�ตนเองชอบ ขอขอบคุุณ
ทีีมงานที่่�อดทนกัับตนเองที่่�หลายๆ ครั้้�งจะส่่งงานเป็็นคนท้้ายๆ
สำหรัับการหาข้้อมููลข่่าวสารของภาค 3360 นั้้�น ตนเอง
จะเป็็นคนประสานงานกัับนายกร่่วมรุ่่�น ประธานคณะกรรมการ
ภาพลัักษณ์์ของสโมสร ในไลน์์กลุ่่�ม หรืือ Facebook ของสโมสร
และภาค การมาทำนิิตยสารฯ ได้้รู้้�จัักนายกสโมสรโรตารีีใหม่่ๆ
ในแต่่ละปีีเพิ่่�มขึ้้�น และเป็็นการเสริิมงานภาพลัักษณ์์โรตารีีของ
ภาคเพราะนิิตยสารก็็เป็็นหนึ่่ง� ในภาพลัักษณ์์ที่่เ� ผยแพร่่กิจิ กรรม
ของสโมสรโรตารีี และกระตุ้้�นการทำกิิจกรรมของโรแทเรีียนด้้วย
อผภ.นพ. วีระชัย จำ�ำเริญดารารัศมี

ผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย
คุุณหมอวีีระชััยกล่่าวว่่าตนเอง
ไม่่ใช่่นักั แปลมืืออาชีีพ การที่่�มาทำ
หน้้าที่่�นี้้� เป็็นงานที่่�ท้้าทาย เป็็น
เรื่่�องของการเป็็นคนกลางในการ
สื่่�อสารระหว่่างสองภาษาเพื่่�อให้้
เกิิดความเข้้าใจตรงกััน โดยตนเอง
จะอ่่านเนื้้�อหาภาษาอัังกฤษเพื่่�อทำความเข้้าใจก่่อนว่่าผู้้�เขีียน
ต้้องการจะสื่่�อสารอะไรกัับผู้้�อ่่าน และผู้้�อ่่านต้้องการจะทราบ
อะไรจากเรื่่�องนั้้�นๆ จากนั้้�นก็็จะลงมืือแปลโดยใช้้หลัักของ
การสื่่�อสารให้้เกิิดความเข้้าใจ ไม่่ได้้แปลตััวหนัังสืืออย่่างเดีียว
บางครั้้�งต้้องค้้นคว้้าในรายละเอีียดของเรื่่�องนั้้�นๆ เพิ่่�มเติิมจาก
ที่่�อื่่�นเพื่่�อให้้เข้้าใจลึึกซึ้้�งถึึงเรื่่�องที่่�ผู้้�เขีียนต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษ
เขีี ย นออกมา และเพื่่� อ ความถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นด้้ ว ย เพราะ
บางครั้้�งเคยพบว่่าในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการแพทย์์ ผู้้�เขีียนได้้เขีียน
ไม่่ตรงประเด็็นทางด้้านการแพทย์์ ดัังนั้้�นตนเองก็็จะเน้้นความ
ถููกต้้องและความเข้้าใจเป็็นหลััก ถ้้าเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับอาชีีพ
แพทย์์ของตนเองก็็จะแปลง่่าย
สำหรัับเวลาในการแปลที่่�บางครั้้�งมีีจำนวนมากและกรอบ

เวลาที่่�จำกััด คุุณหมอวีีระชััยกล่่าวว่่าถ้้าทำไปแล้้วเห็็นว่่ามีี
จำนวนมากทำทีีเดีียวไม่่เสร็็จก็็จะพััก สลัับกัับการทำงานใน
วิิชาชีีพแพทย์์ ตรวจคนไข้้ แล้้วกลัับมาทำใหม่่ ทำให้้ได้้พััฒนา
ตนเองในด้้านภาษาอัังกฤษ พร้้อมกัันนี้้�ก็็รู้้�สึึกยิินดีีที่่�ได้้ทำงาน
ร่่วมกัับทีีมงานชุุดนี้้�
อน. ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ
ผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ
อน. ศรีีฟ้้ากล่่าวว่่าได้้แปล
บทความให้้กัับนิิตยสารโรตารีี
ประเทศไทย มาตั้้�งแต่่เมื่่�อเกืือบ
สิิ บปีี ที่่� แ ล้้ ว และก็็ รัั บท ำหน้้ า ที่่�
นี้้�เรื่่�อยมา การที่่�ได้้มาทำหน้้าที่่�
นี้้�รู้้�สึึกยิินดีี เพราะตนเองมีีความชอบในการแปลเป็็นพื้้�นฐาน
ก่่อนหน้้าที่่�จะมาเป็็นผู้้�แปลเคยคิิดว่่าการแปลจะเครีียด แต่่เมื่่�อ
ได้้มาทำก็็คุ้้�นเคย มีีความสนุุกและชอบ ทำให้้เราได้้ศึึกษาเพิ่่�ม
เติิมเพราะการแปลต้้องไปค้้นข้้อมููล ดููวิิวััฒนาการหรืือที่่�มาของ
เรื่่�องนั้้�นๆ ทำให้้เราได้้อ่่าน มีีความรู้้�กว้้างขึ้้�น ถ้้ายัังมีีผู้้�ที่่�สนใจ
อ่่านบทความที่่�ตนเองแปลและบรรณาธิิการมอบหมายมา
ก็็จะยัังทำหน้้าที่่�แปลให้้กัับนิิตยสารฯ แม้้จะเปลี่่�ยนทีีมงานกอง
บรรณาธิิการแล้้วก็็ตาม
อน. ศรีฟ้าเรียนจบปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์ เรียนด้าน
ภาษาแต่ไม่ได้เรียนด้านการแปลโดยตรง แต่ได้ศกึ ษาและพัฒนา
จากการทำ�ำงานและดูจากของจริง ทุกวันนี้บางครัง้ ก็คดิ ว่าตนเอง
แปลได้ไม่ดีเพราะยังเข้าไม่ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน
แต่ก็จะเขียนกลางๆ ไว้ก่อนโดยอ่านประวัติของเขาด้วย การที่
ได้มาอ่านและแปลเป็นการฝึกใช้สมอง ได้บริหารสมองทุกวัน
โดยเฉพาะในวัยนี้
อน.ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
ผู้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษา
อังกฤษ
อน.ดร. ศรัณย์กล่าวว่าตนเอง
ได้ร่วมเป็นทีมแปลนิตยสารฯ มา
ตั้งแต่ต้น รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วม
ในการแปลบทความจากภาษา
ไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษ รวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ภาคที่ได้ถ่ายทอดให้เป็นที่รู้จักของโรแทเรียนต่างชาติ ทำ�ำให้
ตนเองได้ทราบข่าวคราวของต่างสโมสรทั้งในภาคและต่างภาค
การมีโอกาสได้อ่านเอกสารต่างๆ ทำ�ำให้เราได้มีโอกาสทำ�ำความ
เข้าใจและเห็นว่ากิจกรรมในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกัน
ไปตามความต้องการของชุมชน ข้อมูลที่ได้ทำ�ำให้เห็นแนวทาง
ในการพัฒนากิจกรรมทั้งระดับสโมสรและระดับภาค รวมทั้งมี
โอกาสได้รู้จักต่างสโมสรที่อาจพัฒนาเป็นคู่มิตรในการบำ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ในอนาคต
ในเรื่่�องของการบริิหารเวลานั้้�น ปกติิตนเองมีีงานประจำ
ค่่อนข้้างรััดตััวมาก แต่่ก็็พยายามจััดสรรเวลามาช่่วยงานแปล
ของนิิตยสารโรตารีี เพราะเชื่่�อว่่าเราชาวโรแทเรีียนทุุกท่่าน
มีีงานล้้นมืือกัันอยู่่�แล้้วเพราะล้้วนมาจากผู้้�นำในสายอาชีีพ
หากช่่วยกัันคนละเล็็กละน้้อยก็็น่่าจะสามารถผ่่อนงานหนัักให้้
เบาลงได้้ ส่่วนใหญ่่เมื่่�อรัับงานมาก็็จะทำหน้้าที่่�แปลคนเดีียว
ในฐานะที่่�เป็็นหนึ่่�งในทีีมงานรู้้�สึึกภููมิิใจมากๆ และจะดีีใจมาก
หากงานที่่�ช่ว่ ยกัันแปลนั้้�นได้้รับั การเผยแพร่่ และนำมาซึ่่ง� ความ
สััมพัันธ์์อัันดีีของโรแทเรีียน
นยล. จตุุรยุุทธ พรมนิิล
ผู้้�แปลจากภาษาอัังกฤษเป็็น
ภาษาไทย
นยล. จตุุ ร ยุุ ท ธกล่่ า วว่่ า
รู้้�สึึกยิินดีีและเป็็นเกีียรติิอย่่าง
ยิ่่�งที่่�ได้้มาร่่วมเป็็นทีีมแปลให้้
กัับนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
เพราะงานด้้านภาษาและการ
แปลนั้้�น นอกจากจะต้้องใช้้ทักั ษะ
ทางภาษาอัังกฤษเป็็นอย่่างดีีแล้้ว

ยัังต้้องใช้้ภาษาไทยได้้อย่่างสละสลวย เข้้าใจหลัักการแปลได้้
อย่่างถููกต้้อง และยิ่่�งเมื่่�อเป็็นการแปลเอกสารเพื่่�อเผยแพร่่
ให้้ แก่่ โรตารีี ซึ่่�ง เป็็ น องค์์ ก รที่่� มีี ผู้้�ค นรู้้�จัั ก มากมาย การที่่� ก อง
บรรณาธิิการได้้ให้้ความไว้้วางใจและให้้มีีโอกาสร่่วมงานนี้้�จึึง
รู้้�สึึกภููมิิใจที่่�ได้้มารัับหน้้าที่่�นี้้� ทำให้้ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องราวของโรตารีี
ทั้้�งประวััติิความเป็็นมา กิิจกรรม และคำศััพท์์ต่่างๆ ของโรตารีี
ที่่�ต้้องมีีความแม่่นยำและถููกต้้องในการใช้้ ตลอดจนได้้รัับรู้้�เรื่่�อง
ราวที่่�น่า่ สนใจของโรแทเรีียนจากหลากหลายที่่�มาและมุุมมอง ซึ่่ง�
นัับเป็็นความรู้้แ� ละประสบการณ์์ที่่ไ� ม่่สามารถหาได้้จากการเป็็น
ล่่ามหรืือการแปลงานเอกสารแหล่่งอื่่�นๆ
สำหรัับเวลาในการแปลงานนั้้�น นยล. จตุุรยุุทธกล่่าวว่่า
ตนเองมีีภาระหน้้าที่่�การงานและกิิจกรรมอื่่�นอย่่างมากมาย แต่่
เมื่่�อมารัับหน้้าที่่�แปลเอกสารก็็ต้้องรัับผิิดชอบจััดเวลาให้้ลงตััว
เพราะการทำนิิตยสารจะมีีกำหนดเวลาส่่งต้้นฉบัับ ดัังนั้้�น การ
บริิหารเวลาของตนเองจงเป็็นสิ่่�งที่่�สำคััญและสามารถส่่งงาน
ได้้ตรงตามกำหนดทุุกครั้้�ง ในโอกาสนี้้�ขอขอบคุุณทีีมงานกอง
บรรณาธิิการนิิตยสารโรตารีีประเทศไทยที่่�ได้้ให้้โอกาสมาร่่วม
งานในครั้้�งนี้้� และหวัังว่่าจะได้้ร่่วมงานกัันอีีกในอนาคต
ผวนด. อภิิศัักดิ์์� จอมพงษ์์
ผู้้�แปลและจััดทำ Application
สำหรัับนิิตยสาร
ผวนด. อภิิศัั ก ดิ์์� ก ล่่ า วว่่ า
เริ่่�มแรกมาร่่วมงานกัับทีีมกอง
บรรณาธิิการนิิตยสารโรตารีี
ประเทศไทยในส่่วนของทีีมแปล
จากภาษาอัังกฤษเป็็นภาษา
ไทย ต่่ อ มาได้้ ท ำหน้้ า ที่่� พัั ฒ นา
Application สำหรัับนิิตยสารฯ
โดยเริ่่�มทำเมื่่�อปลายปีี 2564 โดยตนเองเป็็นคนดำเนิินการหา
ทีีมงานมาทำ Application และดููแลการจััดทำให้้เป็็นไปตาม
ที่่�กองบรรณาธิิการกำหนด การพััฒนาได้้ทำแล้้วเสร็็จทั้้�งภาษา
อัังกฤษและภาษาไทย ซึ่่�งปััจจุุบัันในระบบ Android สามารถ
ใช้้ได้้แล้้ว แต่่ระบบ IOS ของ Apple ยัังไม่่สมบููรณ์์เพราะยััง
รอการอนุุมััติิ App Store ของ Apple ซึ่่�งหากสามารถใช้้งาน
ได้้ทั้้�งสองระบบก็็จะสามารถประชาสััมพัันธ์์ให้้โรแทเรีียนได้้
ดาวน์์โหลด Application และสามารถเปิิดอ่่านนิิตยสารโรตา
รีีประเทศไทยได้้อย่่างสะดวก
การที่่�ได้้มาร่่วมเป็็นทีีมงานของนิิตยสารฯ ตั้้�งแต่่เมื่่�อหกปีี
ที่่�แล้้ว ได้้รับค
ั วามรู้้เ� พิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากมาย ตอนที่่�เป็็นนัักแปลก็็ได้้
อ่่านเรื่่อ� งใหม่่ๆ ที่่�ดีๆี มีีประโยชน์์ ได้้รู้้�จักั ทีีมงานและร่่วมงานกัับ
โรแทเรีียนภาคต่่างๆ ได้้เรีียนรู้้�การทำงานใหม่่ๆ โดยเฉพาะการ
ประสานงานและการแก้้ปััญหา
อผภ. อนุรักษ์ นภาวรรณ
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
อผภ. อนุุ รัั ก ษ์์ เ ป็็ น ทั้้� ง ที่่�
ปรึึกษาของกองบรรณาธิิการ
และเป็็นนัักเขีียนของนิิตยสาร
โรตารีี ป ระเทศไทยด้้ ว ย โดย
รัับผิิดชอบเนื้้�อหาจำนวน
3 หน้้ า ในส่่ ว นของศููนย์์ โรตารีี
ประเทศไทย ซึ่่ง� เป็็นสารประธาน
คณะกรรมการศููนย์์โรตารีีประเทศไทยจำนวน 1 หน้้า รัับผิิด
ชอบเขีียนเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับโรตารีีศููนย์์โรตารีี และสััมภาษณ์์ท่่าน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งเมื่่�อก่่อนก็็จะเดิินทางไปสััมภาษณ์์แต่่ละท่่าน
แบบพบหน้้า อาทิิ อดีีตประธานโรตารีีสากล ฯ พณ ฯ พิิชััย
รััตตกุุล อดีีตผู้้�ว่่าการภาคหลายๆ ท่่าน และผู้้�นำสโมสรโรตารีี
ที่่�ได้้รัับถ้้วยรางวััลในแต่่ละปีี เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์โรคระบาด
โควิิดก็็สััมภาษณ์์ผ่่านโทรศััพท์์โดยตนเองจะอััดเทปไว้้แล้้วนำ
มาถอดเทปและเรีียบเรีียงเขีียนอีีกครั้้�งหนึ่่ง� ในส่่วนของการเขีียน
บทความไม่่ได้้เรีียนมาทางนี้้� แต่่ก็็ได้้ฝึึกฝน ประกอบกัับเนื้้�อหา
ของโรตารีีเป็็นวิิชาการจึึงได้้พัฒ
ั นาตััวเองมาจนได้้ระยะเวลา 6 ปีี
รููปแบบนิิตยสารฯ ภายใต้้การนำของ บก. วาณิิช ได้้เน้้น
การจััดวางรููปแบบในเล่่มที่่�สวยงาม เน้้นเรื่่อ� งการคััดรููปภาพที่่�สื่อ่�
ออกไปอย่่างถููกต้้อง ซึ่่�งตรงกัับภาพ People of Action ตาม
แนวทางของโรตารีีสากล อีีกทั้้�งมีีการทำ Application สำหรัับ
นิิตยสารฯ เพราะสมััยนี้้�คนจะเล่่นโซเชีียลมีีเดีียกัันมากขึ้้�นและ

อ่่านน้้อยลง การพััฒนา Application จะช่่วยให้้คนได้้รัับรู้้�และ
อ่่านนิิตยสารได้้ง่า่ ยขึ้้น� รวมทั้้�งทีีมนี้้�ได้้แปลนิิตยสารฯ เป็็นภาษา
อัังกฤษเพราะต่่างชาติิสามารถเข้้ามาอ่่านได้้ และมีีทีีมทำด้้าน
ดิิจิติ อลก็็สะดวกขึ้้น� เป็็นสิ่่ง� ที่่�จะปููรากฐานการนำเสนอนิิตยสาร
โรตารีีประเทศไทยในระดัับต่่อไป
อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร
ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการบริิหาร
อน.จัั น ทนีี ก ล่่ า วว่่ า รู้้�สึึ ก
ยิินดีีมากที่่�ได้้มาทำงานให้้กัับ
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
ในครั้้�งนี้้�โดยมีี บก. วาณิิชเป็็น
หััวหน้้าทีีม เนื่่�องจากเคยทำงาน
กัั บ บก. วาณิิ ช ในการทำสาร
ผู้้�ว่่าการภาค เคยทำหน้้าที่่�เป็็น
บรรณาธิิการสารผู้้�ว่า่ การภาค 3360 และทำหน้้าที่่�เป็็นประธาน
คณะกรรมการประชาสััมพัันธ์์ภาค 3360 ทำข่่าวสารภาคราย
สััปดาห์์สองภาษา (E-News) สารสโมสร และเขีียนบทความ
ด้้านการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์และด้้านสิ่่�งแวดล้้อมลงตีีพิิมพ์์
ในหนัังสืือพิิมพ์์หลายฉบัับ จึึงมีีความคุ้้�นเคยและมีีประสบการณ์์
ในการเขีียนหนัังสืือ บทความ และการประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ ซึ่่�ง
ความท้้าทายในการทำนิิตยสารจะเป็็นกรอบเวลาที่่�ต้้องทำให้้
เสร็็จ ภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมายในนิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
นี้้�ส่่วนใหญ่่จะเป็็นการสััมภาษณ์์ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามโจทย์์ที่่�ได้้
รัับมา ต้้องใช้้เทคนิิคในการสื่่�อสารและความพยายามในการ
ติิดต่่อเพื่่�อให้้ได้้สััมภาษณ์์และข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน ผลที่่�ได้้จาก
การทำงานในหน้้าที่่�นี้้� ได้้ทำงานและรู้้�จัักกัับมิิตรโรแทเรีียนต่่าง
ภาค ได้้รู้้�จักั และสััมภาษณ์์ผู้ใ้� หญ่่ อาทิิ อดีีตประธานโรตารีีสากล
ฯ พณ ฯ พิิชััย รััตตกุุล อดีีตประธานโรตารีีสากลแกรี่่� ซีี.เค. ฮวง
อดีีตผู้้�ว่า่ การภาค และโรแทเรีียนอีีกหลายท่่าน ทำให้้ได้้เรีียนรู้้�วิธีิ ี
คิิด วิิธีีการทำงานต่่างๆ จากท่่านเหล่่านั้้�น โดยนำมาประยุุกต์์ใช้้
ในชีีวิิตประจำวััน ในวิิชาชีีพ และถ่่ายทอดให้้แก่่บุุคคลอื่่�นได้้
อน. วาณิิช โยธาวุุธ
บรรณาธิิการบริิหาร
ก่่อนอื่่�นต้้องขอขอบคุุณ
ทีีมงานในกองบรรณาธิิการทุุก
ท่่าน เริ่่�มตั้้�งแต่่บรรณาธิิการภาค
ทั้้�ง 4 ภาค ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ
คอลัั ม นิิ สต์์ นัั ก แปล และ
เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีฯ ทุุกท่่าน
ที่่�ได้้ร่่วมแรงร่่วมใจกัันทำงาน
ผลิิตงานที่่�มีีคุุณภาพตลอดระยะเวลา 6 ปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งบางท่่าน
อาจจะร่่วมงานกัันตั้้ง� แต่่ต้น้ และบางท่่านอาจจะมาร่่วมงานภาย
หลััง ทราบว่่าทุุกท่่านมีีภารกิิจในอาชีีพหน้้าที่่�การงาน ในสโมสร
โรตารีี และในภาค แต่่ก็ไ็ ด้้มาช่่วยผลิิตงานให้้กับนิ
ั ติ ยสารฯ แม้้จะ
มีีข้อ้ กำหนดและความท้้าทายหลายๆ ด้้าน โดยเฉพาะเวลาที่่�ต้อ้ ง
ปิิดต้น้ ฉบัับซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งปกติิของการทำนิิตยสาร และขอขอบคุุณ
คณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีีประเทศไทยที่่�ได้้สนับสนุ
ั นุ การ
จััดทำนิิตยสารให้้ออกมาตามเป้้าหมาย
สำหรัับความรู้้�สึึกที่่�ได้้รับั มอบหมายให้้ทำหน้้าที่่�บรรณาธิิการ
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทยในครั้้�งนี้้� ตนเองมีีความมั่่�นใจว่่าจะ
ทำได้้เพราะมีีประสบการณ์์ในการทำนิิตยสารมาก่่อน แต่่เมื่่�อ
มาทำหน้้าที่่�นี้้แ� ล้้วจะพบว่่ามีีบางเรื่่อ� งที่่�ท้า้ ทาย โดยเฉพาะความ
ท้้าทายในการประสานงานกัับทีีมงานกองบรรณาธิิการที่่�ผลิิต
งานออกมาได้้ตามเป้้าหมายทุุกประการ

D.3330
บรรณาธิิการ ภาค 3330 โรตารีีสากล

ผวภ.ไพกิิจ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์
ผู้้�ว่่าการภาค 3330 ปีี 2564-2565

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์

สวััสดีีมวลมิิตรโรแทเรีียน
หากวัันนี้้�เป็็นโอกาสที่่�ดีมี ากในหลายๆ ปีี ที่่ผ่� า่ นมา
ดิิฉันั ได้้รับั เกีียรติิ ได้้รับั โอกาสจากการเป็็นโรแทเรีียน การทำ
หน้้าที่่�ในบทบาทต่่างๆ ก็็ได้้ความรู้้�จากทรััพยากรทั้้�งในภาค
และต่่ า งภาค ทรัั พ ยากรหนึ่่� ง ในนั้้� น คืื อ  นิิ ต ยสารโรตารีี
ประเทศไทย ดิิฉัันมีีโอกาสได้้คุ้้�นเคยมาประมาณ 15 ปีีเต็็มๆ
ได้้อ่า่ น ได้้มีส่ี ว่ นสร้้างสรรค์์ให้้สำเร็็จพร้้อมๆ กัับท่่าน บก. และ
ทีีมงานทุุกภาค และเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีี พนัักงานจััดพิิมพ์์
ของโรงพิิ ม พ์์ แม้้ ช่่ ว งโควิิ ด ที่่� ผ่่ า นมานิิ ต ยสารโรตารีี
ประเทศไทย ก็็ยัังคงส่่งถึึงมิิตรโรแทเรีียนอย่่างสม่่ำเสมอ
ตลอดมา
จนวัันนี้้� ฉบัับนี้้� ดิิฉัันและทีีมงานก็็จะขอส่่งไม้้ต่่อ
ให้้กัับทีีมงานใหม่่ เพื่่�อสร้้างมิิติิใหม่่ๆ ให้้กัับท่่านโรแทเรีียน
และผู้้�อ่่านทุุกท่่านต่่อไป ขออวยพรให้้ทุกุ ๆ ท่่านที่่�ได้้ร่ว่ มงาน
กัันมาจงประสบความสุุข ใช้้ประสบการณ์์ ความรู้้�ที่่�มีีต่่อไป
เพื่่�อเชื่่�อมโยงให้้ผู้้�ที่่�ยัังไม่่รู้้�  ได้้รู้้�อีีกมากมายว่่า องค์์กรโรตารีี
ได้้ช่ว่ ยเหลืือมนุุษย์์ชาติิอย่่างไรบ้้าง และขอให้้ผู้้�ที่่ด� ำเนิินการ
ต่่อจากนี้้�ประสบความสำเร็็จยิ่่�งๆ ขึ้้�นไปค่่ะ
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ช่่วงเวลา 1 ปีีในตำแหน่่งผู้้�ว่่าการภาค 3330
	ผมมารัับตำแหน่่งผู้้�ว่่าการภาค 3330 ในช่่วงเวลาที่่�เรีียกได้้ว่่ายาก
ลำบากที่่�สุดช่
ุ ว่ งหนึ่่ง� ของการเป็็นโรแทเรีียน เพราะในช่่วงเวลานั้้�นเป็็นเวลาที่่�
ประเทศไทยได้้รัับผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุุด จำนวนผู้้�ติิดเชื้้�อต่่อ
วัันเป็็นหลัักหมื่่น� ในขณะที่่�จำนวนวััคซีนี ก็็ไม่่เพีียงพอ กิิจกรรมเกืือบทุุกอย่่าง
ถููกระงัับไม่่ก็เ็ ลื่่อ� นออกไปอย่่างไม่่มีกี ำหนด รวมไปถึึงกิิจกรรมของโรตารีีด้ว้ ย
เช่่นกััน ต้้องถููกยกเลิิกและเปลี่่ย� นไปจััดในรููปแบบ online แทน ในฐานะของ
ผู้้�ว่า่ การภาคที่่�พึ่ง่� ได้้รับต
ั ำแหน่่ง ผมยอมรัับว่า่ รู้้�สึึกท้้อใจพอสมควร คาดว่่าใน
ปีีโรตารีีที่่ต� นเองทำหน้้าที่่�ผู้้�ว่า่ การภาค คงไม่่มีอี ะไรทำมากนัักและคงปิิดฉาก
ไปด้้วยความเงีียบเหงา
ภารกิิจหลัักของผู้้�ว่่าการภาคนอกจากการจััดการประชุุมในระดัับ
ภาคและการร่่วมมืือกัับคณะกรรมการภาคในการบริิหารจััดการภาคให้้ได้้
บรรลุุเป้้าตามวััตถุุประสงค์์ของโรตารีีสากลแล้้ว ภารกิิจอีีกประการหนึ่่�งที่่�มีี
ความสำคััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากัันก็็คืือการเยี่่�ยมสโมสรอย่่างเป็็นทางการ
เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิดในช่่วงนั้้�นมีีความรุุนแรงมาก ผู้้�ว่่าการ
ภาคหลายท่่านตััดสินิ ใจเยี่่ย� มสโมสรผ่่านทาง online แทนการไปเยี่่ย� มสโมสร
แบบพบปะกััน แต่่ผมกลัับคิิดอีีกแบบหนึ่่�ง สำหรัับผมแล้้วการเยี่่�ยมสโมสร
ถืือเป็็นช่่วงเวลาที่่�ผู้้�ว่า่ การภาคจะได้้ใกล้้ชิดกั
ิ บส
ั โมสรในภาคมากที่่�สุดุ ดัังนั้้�น
ผมจึึงตััดสินิ ใจที่่�จะทำการเยี่่ย� มสโมสรแบบ in-person ให้้มากที่่�สุดุ โดยปกติิ
แล้้วการเยี่่ย� มสโมสรจะเริ่่ม� ในช่่วงกลางเดืือนสิิงหาคมของทุุกปีี แต่่เนื่่อ� งจาก
การระบาดของโรคโควิิด ผมจะเลื่่อ� นการเยี่่ย� มสโมสรออกไปจนกว่่าจะได้้รับั
วััคซีีนครบ 2 เข็็ม ซึ่่�งกว่่าจะได้้เริ่่�มเยี่่�ยมก็็เข้้าสู่่�กลางเดืือนกัันยายนแล้้ว
โดยเริ่่ม� เยี่่ย� มจากสโมสรในจัังหวััดตรังั ซึ่่ง� เป็็นบ้้านของผมก่่อน จาก
นั้้�นจึึงเดิินทางไปที่่�จังั หวััดสงขลาที่่�มีสี โมสรอยู่่�ถึึง 8 สโมสร ในปีีนี้้ทั้้� ง� 8 สโมสร
ในจัังหวััดสงขลากัับอีีก 1 สโมสรในจัังหวััดสตููลได้้ร่่วมทำโครงการ Global
Grant ซึ่่ง� เป็็นการบริิจาคเครื่่อ� งมืือแพทย์์ให้้กับั โรงพยาบาล 3 แห่่งในจัังหวััด
สงขลา มููลค่่ามากกว่่า 3 ล้้านบาท นอกจากนี้้�แต่่ละสโมสรเองก็็มีีโครงการ
บำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�น่่าสนใจ เช่่น
• โครงการบริิจาคยาฟ้้าทะลายโจรและยาห้้ารากชนิิดแคปซููลให้้
กัับชุมุ ชนเกาะเลีียบ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่่ ของสโมสรโรตารีีหาดใหญ่่
นคริินทร์์ โดยใช้้ตััวยาที่่�ปลููกในท้้องถิ่่�นและผลิิตโดยกระบวนการแพทย์์แผน
ไทยของสมาชิิกในสโมสร
• โครงการธนาคารกุ้้�งก้้ามกราม ของสโมสรโรตารีีคอหงส์์ร่่วมมืือ
กัับชุุมชน RCC บ้้านโคกเมืือง โดยทำในลุ่่�มน้้ำทะเลสาบสงขลาเพื่่�อส่่งเสริิม
อาชีีพการประมงพื้้�นบ้้าน พััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

จากนั้้�นเดิินทางเยี่่�ยมสโมสรใน 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
คืือจัังหวััดปััตตานีี ยะลา และนราธิิวาส เสร็็จแล้้วก็็เดิินทางขึ้้�นตอน
• กิิจกรรมในเรืือนจำช่่วยผู้้�ต้้องขััง สำหรัับสโมสรโรตารีี
บน ระหว่่างการเยี่่ย� มได้้ทราบว่่าทางสโมสรโรตารีีนครปฐมมีีโครงการ
ขยายศููนย์์ไตเทีียมที่่�โรงพยาบาลดอนตููม เป็็นโครงการ Global Grant E-Club ภาค 3330 นั้้�นแม้้จะเป็็นสโมสรขนาดเล็็กแต่่ก็ไ็ ด้้ร่ว่ มกัับทาง
ร่่วมกัับภาค 3350 และ 3360 โครงการนี้้�ใช้้เวลาเพีียง 8 เดืือน เรืือนจำจัังหวััดกาญจนบุุรีีจััดกิิจกรรมนี้้�ด้้วย
สามารถให้้บริิการผู้้�มาฟอกไตเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเท่่าตััว นอกจากนี้้�โครงการ
ขยายศููนย์์ไตเทีียม โรงพยาบาลดอนตููมยัังได้้รับั การคััดเลืือกให้้ได้้รับั
ถ้้วยพระยาศรีีวิสิ ารวาจาในฐานะเป็็นโครงการดีีเด่่นระดัับประเทศใน
ปีีโรตารีีนี้้�

• โครงการ District Grant มอบเครื่่อ� งมืือแพทย์์ของสโมสร
โรตารีีนเรศวร-กาญจนบุุรีีที่่�ทำให้้กัับโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ
ตำบลบ้้านถ้้ำมัังกรทอง
• โครงการโดยใช้้ แ นวคิิ ด เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งตามแนว
พระราชดำริิของในหลวงรััชกาลที่่� 9 ของสโมสรโรตารีีท่า่ ม่่วงโดยร่่วม
จากนั้้�นเดิินทางไปเยี่่�ยมสโมสรในจัังหวััดกาญจนบุุรีี มีี กัับโรงเรีียนพนมทวนพิิทยาคมส่่งเสริิมในนัักเรีียนเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การเกษตรและเศรษฐกิิจชุุมชน
โครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�น่่าสนใจ ยกตััวอย่่างเช่่น
ในช่่วงโรคโควิิด-19 มีีความรุุนแรงในแต่่ละพื้้�นที่่�แตกต่่าง
• โครงการฝึึกอาชีีพของสโมสรโรตารีีมณีีกาญจน์์ร่ว่ มมืือกัับ
กัั
น
ทำให้้
ไ
ม่่สามาถเยี่่�ยมสโมสรได้้ตามตารางที่่�ให้้ไว้้ แต่่ช่่วงเวลาการ
ชุุมชน RCC ซอยโรงน้้ำแข็็ง จััดสอนคนในชุุมชนให้้ได้้เรีียนรู้้�ในการ
ระบาดของโรคโควิิดนี้้ก� ลัับทำให้้ผมได้้พบกัับมิติ รภาพจากเพื่่อ� นนายก
ทำน้้ำพริิกเผา นมข้้าวโพด เพื่่�อหารายได้้เสริิมให้้กัับครอบครััว
รุ่่�น 117 ทุุกท่่าน ไม่่น่่าเชื่่�อว่่าตอนนี้้�ที่่�ผมเดิินทางไปเยี่่�ยมสโมสรใน
จัังหวััดสงขลา ภููเก็็ต และสุุราษฏร์์ธานีี มีีนายกสโมสรรุ่่�น 117 จาก
ตอนบนหลายท่่านบิินตามลงไปพบปะพููดคุุย ที่่�สำคััญยัังเชื่่�อมความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างนายกสโมสรในตอนบนและตอนล่่างได้้อีีกด้้วย
	ผมได้้มีโี อกาสเยี่่ย� มสโมสรโรตารีีกระบี่่�และเหลืืองกระบี่่�ซึ่ง่�
ได้้มีีโครงการร่่วมกััน Safer Roads Foundation ประเทศสหราช
อาณาจัักร โดยได้้ทำโครงการ “จากแยกวััดใจสู่่�ความปลอดภััยที่่�
ยั่่�งยืืน” โดยการติิดตั้้�งสััญญาณไฟจราจรเพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุในบริิเวณ
สามแยกในเขตเทศบาลเมืืองกระบี่่�
• กิิจกรรมสร้้างฝายกั้้น� น้้ำเพื่่อ� เป็็นตััวกรองตะกอนและของ
เสีียก่่อนที่่�น้้ำจะไหลลงแม่่น้้ำแควของสโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีี

D.3330
ผลงานเด่่น

Activities กิิจกรรม
	สำหรัับในจัังหวััดภููเก็็ต สโมสรโรตารีีป่่าตองบีีชซึ่่�งเป็็นสโมสรสมาชิิกส่่วนใหญ่่
เป็็นชาวต่่างชาติิ แต่่สามารถจดทะเบีียนจััดตั้้�งมููลนิิธิิสโมสรโรตารีีป่่าตองบีีชขึ้้�นมาได้้
นอกจากนั้้�น PP Arnaud C.M.C Verstraete ได้้ประกาศว่่าจะบริิจาคเงิินให้้แก่่มููลนิิธิิ
โรตารีีเป็็นจำนวนเงิิน US$500,000 ภายในเวลา 5 ปีี ซึ่่�งยอดบริิจาครวมจะเป็็น
US$1,000,000 และจะเป็็นโรแทเรีียนในประเทศไทยคนแรกที่่�จะได้้รับั การยกย่่องให้้เป็็น
Arch C. Klump - Foundation Circle
ในส่่วนของจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ผมประทัับใจการทำงานของสโมสรโรตารีี
รอยััลหััวหิินซึ่่�งสมาชิิกส่่วนใหญ่่เป็็นชาวต่่างชาติิเช่่นเดีียวกัันป่่าตองบีีช แต่่มีีโครงการที่่�
น่่าประทัับใจหลายโครงการ เช่่น
• โครงการมอบทุุนการศึึกษาให้้กัับนัักเรีียนที่่�เรีียนดีีจนจบระดัับอุุดมศึึกษาใน
ชื่่�อโครงการ “Lizzy’s University Fund” และโครงการซื้้�อเครื่่�อง computer ให้้กัับ
โรงเรีียนในเขตหััวหิิน ในชื่่�อ “Technology Enhanced Learning for Knowledge
Project” ของสโมสรโรตารีีรอยััลหััวหิิน
• โครงการชนรุ่่�นใหม่่รวมใจบริิจาคโลหิิตด้้วยจิิตบริกิ ารของสโมสรโรตารีีราชบุุรีี
โดยทางนายกสโมสรได้้บริิจาคที่่�ดิินให้้กัับสภากาชาดไทยเพื่่�อสร้้างศููนย์์บริิจาคโลหิิตภาค
4 ราชบุุรีี พร้้อมทั้้�งจััดหารถรัับบริิจาคโลหิิตเคลื่่�อนที่่� โดยในปีีนี้้�สามารถรัับบริิจาคโลหิิต
ได้้มากกว่่า 1 ล้้านลิิตรให้้กัับสภากาชาดไทยได้้

• โครงการน้้ำดื่่ม� ในโรงเรีียนและห้้องสมุุดประชาชน ของสโมสรโรตารีีแก่่นจัันทน์์
พร้้อมทั้้�งกิิจกรรม Virtual Run เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพให้้กัับประชาชนทั่่�วไปอีีกด้้วย
• โครงการชุุมชนผู้้�สููงอายุุน่า่ อยู่่�น่่าอาศััย ของสโมสรโรตารีีโพธารามร่่วมกัับชุมุ ชน
RCC บ้้านเลืือกจััดทำ และโครงการมอบเครื่่�องผลิิตออกซิิเจน ขนาด 10 ลิิตร จำนวน
30 เครื่่�อง ให้้กัับโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำบลและ ศสม. จำนวน 30 แห่่ง ในจัังหวััด
อีีกด้้วย
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จากนั้้�นได้้เยี่่ย� มสโมสรในจัังหวััดระนอง ชุุมพร สุุราษฏร์์ธานีี
และนครศรีีธรรมราช มีีโครงการน่่าสนใจคืือ
• โครงการ District Grant เพื่่�อช่่วยเหลืือเศรษฐกิิจชุุมชน
ผ้้ามััดย้อ้ ม ของสโมสรโรตารีีศรีีตาปีีที่่ส� อนให้้ชุมุ ชนพึ่่ง� พาตนเองได้้ โดย
ชาวบ้้านจะใช้้สีจี ากต้้นจากที่่�ขึ้้น� อยู่่�ตามลำคลองนำมาทำเป็็นสีีย้อ้ มผ้้า
แล้้วจึึงนำไปจำหน่่ายเป็็นผ้้ามััดย้้อมสีี

• โครงการ Global Grant ทำห้้องความดัันลบสำหรัับห้้อง
ทำคลอดผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อระบบทางเดิินหายใจ รวมไปถึึงโรคโควิิด-19
มููลค่่าโครงการ 2.2 ล้้านบาท ส่่วนในปีีที่่�แล้้วทำโครงการ Global
Grant ปรัับปรุุงห้้องผ่่าตััดในโรงพยาบาลกำแพงแสน มููลค่่าโครงการ
2.5 ล้้านบาท ของสโมสรโรตารีีทวารวดีีนัับเป็็นสโมสรขนาดเล็็กแต่่
ผลงานไม่่เล็็กตามขนาดเลย

	พื้้�นที่่�สุุดท้้ายคืือจัังหวััดสมุุทรปราการมีีสโมสรโรตารีี
10 สโมสร โดยโครงการที่่�น่่าสนใจคืือ
• โครงการน้้ำเพื่่อ� ชีีวิติ ของสโมสรโรตารีีสำโรงที่่�ได้้มอบเครื่่อ� ง
กรองน้้ำและเครื่่�องทำน้้ำเย็็นให้้กัับโรงเรีียนวััดสว่่างอารมณ์์ ซึ่่�งได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากสโมสรโรตารีีในประเทศสวิิสเซอร์์แลนด์์

• โครงการแก้้วตาโรตารีี มอบแว่่นตาให้้กัับผู้้�สููงวััยในชุุมชน
ด่่านสำโรง ของสโมสรโรตารีีสำโรง

ภาค 3330 รวมในส่่วนของจัังหวััดสุพุ รรณบุุรีซึ่ี ง่� ตั้้ง� อยู่่�เหนืือ
สุุดของพื้้�นที่่�ภาค มีีโครงการที่่�น่่าสนใจคืือ
• โครงการคัั ด แยกขยะในครัั ว เรืือน ของสโมสรโรตารีี
สุุพรรณิิการ์์ที่่ร่� ว่ มกัับชุมุ ชน RCC วัังยางทำสอนการทำน้้ำหมัักจากเศษ
อาหารเพื่่�อเป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ในการเกษตร
• จััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการขยะ ของสโมสร
โรตารีีป่่าเลไลยก์์ ณ โรงเรีียนวััดสกุุณปัักษีี มีีวิิทยากรมาสอนให้้รู้้�ถึึง
การจััดทำน้้ำยาทำความสะอาดแบบชีีวภาพ การเพาะเห็็ดโคนเพื่่อ� เป็็น
หลัังจากเยี่่ย� มสโมสรทั้้�งหมดในภาค 3330 แล้้ว ความคิิดผม
แหล่่งโปรตีีนแทนเนื้้�อสััตว์์ การคััดแยกขยะแบบต่่างๆ
ก็็ได้้เปลี่่�ยนไป ดููเหมืือนว่่าโรคโควิิดจะไม่่สามารถปิิดกั้้�นจิิตแห่่งการ
บริิการของชาวโรแทเรีียนได้้ ท่่ามกลางการระบาดอัันรุุนแรงแต่่หลาย
สโมสรยัังสามารถผลัักดัันโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ดีีๆ ให้้เกิิดขึ้้�น
มาได้้ ผมรู้้�สึึกยิินดีีและภููมิิใจที่่�ได้้มีีโอกาสเข้้ามาทำหน้้าที่่�ผู้้�ว่่าการภาค
ในช่่วงเวลาที่่�ท้้าทายที่่�สุุดช่่วงหนึ่่�งของโลกปััจจุุบััน หวัังว่่าจิิตแห่่งการ
บริิการผู้้�อื่่�นเหนืือตนเองของโรแทเรีียนทุุกคนจะผลัักดัันให้้กงล้้อแห่่ง
การบริิการขัับเคลื่่�อนไปข้้างหน้้าเพื่่�อประโยชน์์แก่่เพื่่�อนมนุุษย์์และ
โลกใบนี้้�ครัับ

D.3340
บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

ผวภ.ผศ.ดร.จารีีศรีี กุุลศิิริิปััญโญ
ผู้้�ว่่าการภาค 3340 ปีี 2564-2565

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

สวััสดีี มวลมิิตรโรแทเรีียน
ฉบัับสุุดท้้ายของปีีโรตารีี “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิต
บริิการ” เป็็นธรรมเนีียมของทุุกฉบัับท้้ายปีีที่่เ� ราจะต้้องนำเสนอผลงาน
เด่่นของภาค ที่่�ผู้้�ว่่าการภาคยกย่่องให้้เป็็นสุุดยอดบริิการผู้้�อื่่�นเหนืือ
ตนเองจากหลายๆ โครงการที่่�ได้้ทำมาทั้้�งปีีในทุุกสโมสรของภาค และ
ปีีนี้้� ภาค 3340 มีีโครงการเด่่นๆ ถึึง 4 โครงการ ซึ่่�งล้้วนเป็็นโครงการ
ที่่�เข้้าถึึงผู้้�ด้้อยโอกาสได้้เป็็นอย่่างดีี
ภาค 3340 ได้้ จัั ด การประชุุ ม DTA ในวัั น ที่่� 27-28
พฤษภาคม ที่่�ผ่่านมา ท้้ายของงานได้้ส่่งมอบธงการจััดงานครั้้�งสำคััญ
ใหญ่่ถึึง 3 งานให้้กัับสโมสรในจัังหวััดอุุดรธานีีเป็็นเจ้้าภาพ อัันได้้แก่่
งาน DC, DTA และ Multidistrict-PETS อัันเป็็นการเปลี่่ย� นถ่่ายสู่่�ความ
รัับผิิดชอบใหม่่ที่่�ยิ่่�งใหญ่่มากระดัับภาค โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการจััดงาน
Multidistrict-PETS ที่่�นายกสโมสรจากทั่่�วประเทศจะได้้มาพบที่่�
จัังหวััดอุุดรธานีีในปีีหน้้า
ช่่วงเวลานี้้� เป็็นช่่วงการจััดงานสถาปนา ซึ่ง่� หลัักๆ แล้้วก็็จะ
เป็็นการสถาปนานายกสโมสร และคณะกรรมการชุุดใหม่่ เพื่่�อมา          
สานต่่อและสร้้างสรรค์์โครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ สร้า้ งภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ี
ของสโมสรในปีีถัดั ไป อัันเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงสโมสรให้้ก้า้ วไปข้้างหน้้า
อย่่างเข้้มแข็็งไปเรื่่�อยๆ
นอกจากฉบัับนี้้�จะเป็็นฉบัับปิิดท้้ายปีี และเป็็นช่่วงเวลา
สถาปนาคณะกรรมการสโมสรใหม่่แล้้ว นิิตยสารโรตารีีก็็จะมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงใหม่่ด้้วยเช่่นกััน สำหรัับดิิฉััน ในภารกิิจบรรณาธิิการภาค
ก็็สิ้้�นสุุดในฉบัับนี้้�เช่่นกัันกัับบรรณาธิิการท่่านอื่่�นๆ ค่่ะ และแน่่นอนว่่า
จะต้้องมีีโรแทเรีียน ผู้้�มีีความสามารถจากทุุกภาคได้้รัับแต่่งตั้้�งมาทำ
หน้้าที่่�อันั ทรงเกีียรติินี้้ไ� ปเรื่่อ� ยๆ เช่่นเดีียวกัับการสรรหานายกสโมสรค่่ะ
ตลอด 4 ปีีของการเป็็นบรรณาธิิการภาค ในนิิตยสาร      
โรตารีีประเทศไทย ดิิฉัันได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ดีี ได้้มิิตรภาพใหม่่จาก
ต่่างภาค และได้้รู้้�จัักศููนย์์โรตารีีในประเทศไทยอย่่างใกล้้ชิิดในแบบที่่�
ถ้้าเป็็นเพีียงสมาชิิกสโมสรทั่่�วไปคงไม่่มีีโอกาสเช่่นนี้้� ดิิฉัันต้้องขอ
ขอบคุุณ  อผภ.วิิวััฒน์์ พิิพััฒน์์ไชยศิิริิ ที่่�เป็็นผู้้�นำเสนอชื่่�อให้้ดิิฉัันได้้เข้้า
มาทำภารกิิจนี้้�จนได้้รับั โอกาสดีีๆ เช่่นนี้้� และขอบคุุณบรรณาธิิการหลััก
ท่่าน อน.วาณิิช โยธาวุุธ ที่่�เป็็นวิิทยากรที่่�ดีีมาก ทำให้้ดิิฉัันทำงานได้้ไม่่
สัับสน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ของที่่�ระลึึก ที่่�มีใี ห้้บรรณาธิิการทุุกคนในช่่วง
เทศกาลปีีใหม่่ ทุุกปีีอย่่างสม่่ำเสมอ ขอบคุุณคุุณเล็็กเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์       
โรตารีีฯ ที่่�คอยประสานงานให้้ทุุกอย่่างในการทำต้้นฉบัับส่่ง ขอบคุุณ
บรรณาธิิการผู้้�ช่่วยฯ และบรรณาธิิการภาคแต่่ละภาค ที่่�ได้้ร่่วมงานกัับ
ทุุกท่่าน
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	ตลอดระยะเวลา 11 เดืือนที่่�ผ่่านมาดิิฉัันได้้รัับตำแหน่่งผู้้�นำภาค
3340 เป็็นช่่วงที่่�เกิิดเหตุุการณ์์และความเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ขึ้้�นมากมายทั่่�ว
โลก เหตุุมาจากการระบาดของโควิิด-19 ดิิฉัันต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิต ปรัับ
แบบแผนการทำงานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ ผ่่านช่่วงเวลาที่่�ท้้าทาย แต่่
ในที่่�สุุดก็็ได้้ทำในสิ่่�งที่่�ตั้้�งใจไว้้หลายอย่่าง ดิิฉัันมีีความภาคภููมิิใจอย่่างยิ่่�งกัับ
หลายสิ่่�งที่่�เราทำสำเร็็จร่่วมกัันได้้ แม้้ว่่าต้้องปรัับตััวกัันเป็็นอย่่างมาก
	สิ่่�งหนึ่่�งที่่�อยากจะฝากไว้้คืือ การเป็็นโรแทเรีียนนั้้�น เราอาจมีีความ
คิิดเห็็นที่่�แตกต่่างกัันบ้้าง แต่่ดิฉัิ นั เชื่่อ� ว่่าสิ่่ง� ที่่�ทุกุ คนต้้องการก็็คืือให้้องค์์กรของ
เราเจริิญรุ่่�งเรืือง เติิบโตก้้าวหน้้าขึ้้�น ดิิฉัันยัังคงมั่่�นใจในศัักยภาพของพวกเรา
ตราบใดที่่�เราให้้ความสำคััญกัับมิิตรภาพควบคู่่�ไปกัับการบำเพ็็ญประโยชน์์
และมีีความเชื่่อ� ว่่าการช่่วยเหลืือให้้ผู้้�อื่น่� มีีชีวิี ตที่่
ิ ดี� ขึ้้ี น� เหมืือนการทำให้้ชีวิี ติ เรา
ดีีขึ้้�นด้้วย 2 สิ่่�งนี้้�จะช่่วยผลัักดัันให้้พวกเราก้้าวต่่อไปท่่ามกลางความแตกต่่าง
หลากหลาย และยัังจิินตนาการถึึงเรื่่�องดีีๆ ที่่�เราจะทำให้้กัับโลกและชุุมชน
ของเราในทุุกๆ วััน
การเป็็ น ผู้้�ว่่ า การภาค นัั บ เป็็ น เกีี ย รติิ แ ละประสบการณ์์ ที่่� มีี
คุุณค่่ายิ่่�ง ยุุคสมััยที่่�ดิิฉัันเป็็นผู้้�นำนั้้�นได้้สร้้างความเคลื่่�อนไหวในเรื่่�องของการ
เปลี่่�ยนแปลงในการใช้้เทคโนโลยีี การทบทวนระเบีียบปฏิิบััติิการบางส่่วน
ของภาค และการเปิิดโอกาสให้้สมาชิิกมีีโอกาสแสดงความคิิดเห็็น นำเสนอ
ผลงานที่่�เป็็นระบบ โรแทเรีียนในภาคเราพยายามปรัับตัวั ให้้เป็็นไปตามกลไก
ที่่�เกิิดขึ้้�น ความสำเร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นในปีีนี้้�จึึงเกิิดขึ้้�นจากความร่่วมแรงร่่วมใจของ
พวกเราทุุกคน
ขอขอบคุุณผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องไม่่ว่่าจะเป็็นครอบครััว เพื่่�อนสนิิท
มิิตรสหายรวมถึึงโรแทเรีียนทุุกท่่านที่่�มีีส่่วนสนัับสนุุนให้้ดิิฉัันได้้มีีโอกาสมา
เป็็นผู้้�นำภาค ช่่วงเวลาของการเป็็นผู้้�ว่่าการภาคช่่างผ่่านไปรวดเร็็วมาก ดิิฉััน
กำลัังจะกลายเป็็นอดีีตผู้้�ว่่าการภาคคนที่่� 30 ของภาค 3340 ที่่�จะก้้าวลงจาก
ตำแหน่่งและส่่งต่่องานให้้กับั ผู้้น� ำคนต่่อๆ ไป ไม่่มีคี วามค้้างคาใจใดๆ ไม่่มีเี รื่่อ� ง
ใดที่่�เสีียใจ ไม่่มีเี รื่่อ� งใดที่่�ต้อ้ งการทำแล้้วยัังไม่่ได้้ทำ หลัังจากนี้้� ดิิฉันั จะจััดสรร
เวลาให้้กับวิ
ั ชิ าชีีพตนเองมากขึ้้น� เพื่่อ� ผลิิตบุคุ ลากรทางการพยาบาลให้้สอดรัับ
กัับวิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไป และยัังยิินดีีสนัับสนุุนการทำงานในปีีต่่อๆ ไป
ขอส่่งความปรารถนาดีีให้้คณะทำงานในปีีที่่ก� ำลัังจะมาถึึง ประสบ
ความสำเร็็จในการทำงาน มีีสุุขภาพที่่�ดีี มีีความสุุขกัับการบำเพ็็ญประโยชน์์
และสร้้างคนรุ่่�นใหม่่ๆ ที่่�มีีศัักยภาพให้้องค์์กรของเราสืืบไป

กิิจกรรมเด่่น ปีี 2564-2565
โครงการติิดอาวุุธให้้ฮีีโร่่ชุุดขาว ฝ่่าวิิกฤต COVID-19
ในปีีโรตารีีนี้้� ภาค 3340 ได้้ทำโครงการสำคััญของภาคคืือ
การมอบชุุด PPE และชุุด PAPR อัันเป็็นโครงการที่่�สร้้างความภาค
ภููมิิใจในการดำเนิินการเพื่่�อต่่อสู้้�กัับ COVID-19 ที่่�ภาค 3340 จััดทำ
ขึ้้�นในช่่วงเดืือน สิิงหาคม-กัันยายน 2564 เป็็นช่่วงเดืือนที่่�มีีสถิิติิการ
ระบาดของ COVID-19 อัั ต ราการรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยเข้้ า รัั บ การรัั ก ษาใน           
โรงพยาบาล อััตราการเสีียชีีวิิตภายในประเทศไทยสููงกว่่าที่่�ผ่่านมา
โดยมีีสโมสรเข้้าร่่วมโครงการ 17 สโมสร และดึึงชุุมชนเข้้ามามีีส่่วน
ร่่วม ทำให้้จััดหาชุุด PAPR ได้้จำนวน 100 ชุุด มููลค่่า 1,300,000 บาท
ให้้กับั สถานพยาบาล 20 แห่่ง การดำเนิินงานครั้้ง� นี้้�ได้้รับั ความร่่วมมืือ
จากหลายฝ่่าย ทำให้้โครงการนี้้�สำเร็็จตรงตามวััตถุุประสงค์์อย่่างดีียิ่่�ง
อาทิิเช่่น

สโมสรโรตารีีโคราช
มอบชุุด PAPR สบู่่�  และหน้้ากากอนามััยให้้กัับทีีมแพทย์์       
โรงพยาบาลมหาราช เมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2564 สโมสรโรตารีีโคราช       
นำโดยนายกสมพงษ์์ จัันทรมณีี และสมาชิิกสโมสรมอบชุุด PAPR
จำนวน 4 ชุุด สบู่่� 4 Mind Skin จำนวน 300 ก้้อน และหน้้ากาก
อนามััย 1,000 ชิ้้�น ในโครงการติิดอาวุุธให้้นักั รบชุุดขาวเพื่่�อเป็็นเกราะ
ป้้องกัันให้้กัับฮีีโร่่ชุุดขาว ในการปฏิิบััติิภารกิิจช่่วงสถานการณ์์โรค
ระบาดโควิิด-19 พญ.กนกอร เรืืองศิิลปานัันท์์ และคณะพยาบาล        
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีีมา เป็็นผู้้�รัับมอบ

สโมสรโรตารีีแหลมฉบััง
ครอบครััวโรตารีี ในจัังหวััดอุุดรธานีี 4 สโมสร
มอบอาหาร และเครื่่�อง PAPR แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ (สโมสรโรตารีีอุุดรธานีี หมากแข้้ง บ้้านเชีียง และศิิลปาคม)
วัันที่่� 8 กัันยายน 2564
มอบชุุด PAPR พร้้อมด้้วยเครื่่�องมืือแพทย์์แก่่โรงพยาบาล
หนองหาน เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิิดในพื้้�นที่่�ที่่�มีีจำนวนมากขึ้้�น

D.3340
ผลงานเด่่น
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Activities กิิจกรรม

โครงการส่่งเสริิมการสร้้างภาพลัักษณ์์โรตารีี
ภาค 3340 ได้้ดำเนิินโครงการส่่งเสริิมการสร้้าง
ภาพลัักษณ์์โรตารีีอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจััดอบรมเฉพาะเรื่่อ� ง
เกี่่�ยวกัับภาพลัักษณ์์โรตารีี ซึ่่�งคณะกรรมการภาพลัักษณ์์
ของภาคได้้ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะทำให้้ทุุกสโมสรในภาคได้้
ตระหนัักถึึงการสร้้างความเข้้มแข็็งของภาค โดยเริ่่�มจาก
การสร้้างภาพลัักษณ์์ระดัับสโมสร ให้้สโมสรได้้เข้้าใจการ
เป็็นโรตารีีที่่�แท้้จริิง การใช้้ตราสััญลัักษณ์์ต่่างๆ และโดย
เฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การสื่่� อ สารภาพลัั ก ษณ์์ ส โมสรผ่่ า น
ภาพถ่่ายและวีีดิิทััศน์์ โดยมีี อผภ.วิิวััฒน์์ พิิพััฒน์์ไชยศิิริิ
ประธานคณะกรรมการภาพลัักษณ์์สาธารณะ เป็็นหลัักใน
การดำเนิินกิิจกรรม เมื่่อ� ทำการอบรมเสร็็จสิ้้น�  จึึงได้้จัดั ให้้
ทุุกสโมสรส่่งภาพถ่่ายและวีีดีีทััศน์์ เข้้าประกวด People
of Action โดยเน้้นให้้ส่่งคำบรรยายเป็็นภาษาอัังกฤษ    
เพื่่�อให้้พร้้อมที่่�จะส่่งประกวดระดัับภููมิภิ าคในวัันหน้้า การ
จััดให้้ส่่งประกวดนี้้�เพื่่�อประเมิินผลว่่าทุุกสโมสรมีีความ
เข้้าใจมากน้้อยเพีียงไร ผลที่่�ได้้นั้้�นแสดงให้้เห็็นว่่าหลาย
สโมสรในภาคมีีความเข้้าใจในเรื่่อ� งภาพลัักษณ์์โรตารีีมาก
ขึ้้�น อัันแสดงจากการคััดเลืือกภาพถ่่ายและวีีดิิทััศน์์ที่่�มีี         
ความหมายในภาพมากขึ้้�นจากทุุกปีีที่่�ผ่่านมา

สโมสรโรตารีีร้้อยเอ็็ด ภาค 3340 และสโมสรโรตารีีสีีลม ภาค 3350
สโมสรโรตารีีน้้ำพอง
ส่่งมอบอุุปกรณ์์เครื่่อ� งมืือส่่องมะเร็็งปากมดลููกแบบพกพาให้้แก่่โรงพยาบาลพนมไพร มอบรถเข็็นวีีลแชร์์ให้้กับั ผู้้�ป่ว่ ยด้้วยโรคกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรงจำนวน 2 คััน ที่่� บ้้านป่่าติ้้ว�
และมวลสมาชิิกสโมสรเข้้าร่่วมประชุุมวิิชาการสััญจรราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่ง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่่น
ประเทศไทย เพื่่�อเเลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เรื่่�องการป้้องกัันควบคุุมโรคมะเร็็งปากมดลููก
และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยกัันรณรงค์์ให้้ความรู้้� ประชาสััมพัันธ์์ให้้แก่่กลุ่่�มสตรีี
เพื่่�อป้้องกัันขจััดมะเร็็งปากมดลููกให้้หมดสิ้้�น

สโมสรโรตารีีมููลริิเวอร์์
จััดกิิจกรรมขอรัับบริิจาคโลหิิตจากผู้้�มีีจิิตอาสาเพื่่�อต่่อชีีวิิตให้้กัับผู้้�อื่่�น ร่่วมกัับเหล่่า
กาชาดจัังหวััดอุุบลราชธานีี จััดกิิจกรรม “โรตารีีต้้านภััย สู้้�โควิิด” ครั้้�งที่่� 2/2565
ขอรัับบริจิ าคโลหิิตจากผู้้�มีจิี ติ อาสา โดยการนำของท่่านนายก กอบสิิน ศิิริคููิ ณ พร้้อม
มวลมิิ ต รสมาชิิ ก ทุุ ก ท่่ า น ณ โชว์์ รูู มตั้้� ง ซุ่่�นเส่่ ง เฟอร์์ นิิ เจอร์์ อ.วาริิ น ชำราบ
จ.อุุบลราชธานีี การบริิจาคโลหิิตถืือเป็็นการเสีียสละที่่�ยิ่่�งใหญ่่ เพื่่�อต่่อชีีวิิตให้้กัับ
ผู้้�อื่่�น โดยการบริิจาคเลืือดปกติิ 1 ครั้้�งสามารถช่่วยต่่อชีีวิิตให้้กัับผู้้�ป่่วยได้้ถึึง 3 คน

สโมสรโรตารีีอำนาจเจริิญ ภาค 3340 ร่่วมกัับสโมสรโรตารีีพระโขนง ภาค 3350
จััดทำโครงการเครื่่�องมืือแพทย์์ มอบเครื่่�องวััดออกซิิเจน Pulse Oximeter ให้้แก่่
โรงพยาบาลอำนาจเจริิญ นำโดย นายกสโมสร จิิธพนธ์์ มอบเครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภคแก่่
ผู้้�ป่่วยโควิิดที่่�โรงพยาบาลสนามหลากหลายแห่่ง เช่่น ศููนย์์พัักคอยของ อบจ. และ
ศููนย์์โรงพยาบาลสนามบ้้านจัันทเขลม

สโมสรโรตารีีแก่่นคููน
สู้้�ภััยโควิิดขอนแก่่นครั้้�งที่่� 2 โดยเดิินทางส่่งมอบยาฟ้้าทะลายโจรจำนวน 20,000
แคปซููล แก่่สถานพยาบาล โรงพยาบาล และผู้้�ทำงานเกี่่ย� วข้้องกัับการพยาบาล เพื่่อ�
ใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อโควิิดในพื้้�นที่่�จัังหวััดขอนแก่่น

สโมสรโรตารีีศรีีอุุบล
ร่่วมกัับห้้องสมุุดประชาชนจัังหวััดอุุบลราชธานีีจััดกิิจกรรมเรีียนรู้้� โดยการสอนการ
ทำสร้้อยดอกแก้้วให้้ประชาชน

สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง
จััดกิิจกรรมใหญ่่ประจำปีี วิ่่�งการกุุศล “คุุณทองโบราณ มาราธอน ครั้้�งที่่� 5”
เพื่่� อ หารายได้้ ส มทบทุุ น จัั ดท ำขาเทีี ย มแก่่ ผู้�พิ้ ิ ก าร ร่่ ว มกัั บมูู ลนิิ ธิิ ข าเทีี ย มใน
พระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี ซึ่่ง� การจััดกิจิ กรรมวิ่่ง� ของสโมสรทุุกปีี จะได้้รับค
ั วาม
สนใจจากนัักวิ่่�งจากทั่่�วประเทศ แม้้ในปีีนี้้�จะมีีมาตรการป้้องกัันโรค แต่่ก็็ยัังได้้รัับ
ความสนใจจากนัักวิ่่�งจำนวนมากเช่่นทุุกปีี

D.3350
บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ

มิิตรโรแทเรีียน และทุุกๆ ท่่านคะ
สวััสดีีส่่งท้้ายปีีโรตารีี 2564 – 2565 ค่่ะ เหมืือน
เป็็นฉบัับเปิิดใจ และร่่ำลาในเวลาเดีียวกัันเลย พวกเรารัับ
หน้้าที่่�กองบรรณาธิิการกัันมาแล้้วจะครบ 4 ปีีในปลายเดืือน
มิิถุุนายนนี้้� และถึึงวาระที่่�จะเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�คณะทำงานชุุด
ใหม่่
ขอบคุุณท่่านบรรณาธิิการ อน.วาณิิช โยธาวุุธ ที่่�
เปิิดโอกาสให้้ได้้ทำงานร่่วมกัันมา 2 วาระจนถึึงวัันนี้้� ยิินดีีที่่�
ได้้รู้้�จัักและร่่วมงานกัับคณะบรรณาธิิการทุุกคน และต้้อง
ขอบคุุณเป็็นพิิเศษคืือ อผภ.นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร ที่่�เป็็นผู้้�
เสนอชื่่อ� ดิิฉันั ให้้รับั หน้้าที่่� บก.ภาค 3350 นี้้� เป็็นการสนัับสนุุน
ให้้ดิิฉัันได้้ก้้าวจาก บก.สารผู้้�ว่่าการภาค ขึ้้�นมาทำงานในอีีก
ระดัับหนึ่่�ง
ช่่วง 2 – 3 ปีีที่่ผ่� า่ นมา ท่่านผู้้�อ่่านจะเห็็นว่่าพวกเรา
พููดกัันถึึงแต่่สถานการณ์์ Covid-19 จากสิ่่�งที่่�ไม่่มีีความรู้้�กััน
เลยในตอนนั้้�นว่่าไวรััสสายพัันธุ์์�ใหม่่นี้้คื� อื อะไร ร้้ายแรงขนาด
ไหน จนถึึงการที่่�คนทั้้�งโลกค่่อยๆ เรีียนรู้้�ไปด้้วยกััน จากไวรััส
สายพัั น ธุ์์�เดิิ ม ๆ มาจนกลายพัั น ธุ์์�ไปเรื่่� อ ยๆ จากการตื่่� น
ตระหนกจนเป็็นการยอมรัับได้้ระดัับหนึ่่�งในทุุกวัันนี้้� ทำให้้
Pandemic กลัับกลายมาเป็็น Endemic ถืือเป็็นการพััฒนา
ความคิิดไปเรื่่�อยๆ โดยมีีความเชื่่�อมั่่�นในเรื่่�องวััคซีีนที่่�แต่่ละ
คนได้้รัับกัันแล้้วคนละ 2, 3, 4 เข็็ม เข้้าใจกัันได้้ว่่าวััคซีีนไม่่
ได้้ป้อ้ งกัันการติิดเชื้้อ� Covid แต่่ช่ว่ ยให้้ไม่่อาการหนัักถึึงตาย
(ในคนที่่�ไม่่ได้้มีีโรคร้้ายแรงอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย) ประกอบกัับสาย
พัันธุ์์�ใหม่่ที่่�แสดงอาการน้้อยลงจนคนส่่วนหนึ่่�งสามารถเลืือก
ที่่�จะรัักษาตััวอยู่่�กัับบ้้านได้้ ไม่่ต้้องตระหนกกัับการที่่�เตีียงใน
โรงพยาบาลไม่่พออย่่างในระยะแรก
การนำเสนอข่่าวในช่่วงนั้้�น บก.ต่่างก็็งงๆ กัันไป
เพราะทางรััฐบาลเริ่่�มประกาศงดการรวมตััวกัันในที่่�ชุุมชน
ร้้านอาหาร ฯลฯ โรแทเรีียนเราที่่�ส่ว่ นใหญ่่เป็็นผู้้�สููงอายุุเริ่่ม� ไม่่
สะดวกใจที่่�จะเดิินทางไปประชุุม หลายสโมสรจึึงมีีการงด
ประชุุม และตอนนั้้�นการติิดต่่อทาง Social ยัังไม่่แพร่่หลาย
นััก ภาค 3350 เองเมื่่�อเริ่่�มมีีบางสโมสรประชุุมทาง Zoom
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ทำให้้หลายสโมสรตื่่�นตััวในเรื่่�องนี้้�กััน สมาชิิกเริ่่�มเรีียนรู้้� ลองผิิดลองถููกกัันไป
จนชำนาญขึ้้�นเรื่่�อยๆ ยิ่่�งช่่วงแรกๆ นั้้�นสนุุกสนานมาก เปลี่่�ยนชื่่�อ หรืือใส่่ภาพ
พื้้�นหลัังกัันไม่่เป็็นบ้้าง เวลาเข้้าประชุุมลืืมปิิดไมโครโฟน ทำให้้เสีียงที่่�ไม่่ควร
นำออกสู่่�สาธารณะหลุุดไปบ้้าง หรืือไม่่รู้้�วิธีิ ปิี ดิ เปิิดกล้้อง ทำให้้ภาพที่่�ไม่่สมควร
เผยแพร่่ออกมาบ้้าง ก็็ขำๆ กัันไป ซึ่่�งเรื่่�องของ Zoom นี้้� จากการที่่� บก.เอง
เข้้าร่่วมประชุุมทาง Online กัับหลายๆ สโมสรแทบทุุกวััน ถ้้าให้้เขีียนถึึงข้้อดีี
ข้้อเสีียของสิ่่�งที่่�เห็็นก็็จะได้้อีีกตอนหนึ่่�งทีีเดีียว
ภาค 3350 เองก็็มีกี ารจััดประชุุมระดัับภาคทาง Zoom หลายเรื่่อ� ง
ข้้อดีีเพิ่่�มขึ้้น� อีีกอย่่างหนึ่่�งคืือการที่่�โรแทเรีียนในประเทศไทย สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุมกัับภาคอื่่�นๆ ในประเทศ (คืือภาค 3330 3340 และ 3360) หรืือต่่าง
ประเทศในภาค 3350 ด้้วยกััน (คืือในประเทศกััมพููชา เมีียนมา และเวีียดนาม)
แม้้กระทั่่�งในระดัับ Zone ได้้อย่่างง่่ายดาย นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยน (Youth
Exchange) ในปััจจุุบัันก็็ยัังแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมกัันได้้โดยไม่่ต้้องเดิินทาง
ถึึงแม้้วันั นี้้�รัฐั บาลเริ่่ม� ผ่่อนคลายมาตรการต่่างๆ แล้้ว โรงเรีียนเริ่่ม� เปิิดเทอมให้้
เด็็กๆ กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนกัันตามปรกติิ นักั ท่่องเที่่�ยวเดิินทางเข้้าประเทศ
ได้้แล้้ว หลายสโมสรจึึงเริ่่ม� กลัับมาประชุุมแบบพบปะกัันตามเดิิม สโมสรที่่�ชักั
ติิดใจกัับการประชุุม Online อาจมีีข้้อสรุุปให้้เป็็นการประชุุมแบบ Hybrid
โดยใช้้ทั้้ง� 2 แบบควบคู่่�กัันไป จึึงต้้องขอแสดงความยิินดีีกับั มิิตรโรแทเรีียนทุุก
คนในโอกาสอัันดีีนี้้�ค่่ะ ใช้้ชีีวิิตกัันอย่่างไม่่ประมาทนะคะ
สำหรัับเนื้้�อหาที่่�นำเสนอในฉบัับสุุดท้้ายนี้้� เป็็นผลงานความสำเร็็จ
ที่่�ยัังไม่่ได้้นำเสนอของ ผวภ.ศ.คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นพ.วิิรุุณ บุุญนุุช คืือการนำ
คณะโรแทเรีียนภาค 3350 ไปรัับรางวััลการประกวดภาพโปสเตอร์์ และ VDO
ที่่�สิิงคโปร์์ ซึ่่�งเรื่่�องนี้้� บก.ยัังได้้จััดเป็็นหััวข้้อสนเทศโรตารีี ในหน้้า 8 ด้้วย เพื่่�อ
ให้้พวกเราได้้ทราบถึึงเบื้้�องหลัังความสำเร็็จของสโมสรโรตารีีบางรััก ที่่�กวาด
รางวััลชนะเลิิศไปทั้้�ง 2 ประเภท ได้้รัับทั้้�งเกีียรติิยศชื่่�อเสีียงและเงิินรางวััล
จากภาค ประเภทละ 10,000 บาท จาก Zone ประเภทละ $1,500 ลองย้้อน
ขึ้้�นไปเปิิดอ่่านกัันดููนะคะว่่าเขาทำได้้อย่่างไร
ส่่วนภาพกิิจกรรมอื่่�นๆ เป็็นภาพของงาน RYLA ซึ่่�งเลื่่�อนจากที่่�เคย
จััดตามปรกติิในเดืือนตุุลาคม มาเป็็นปลายเดืือนเมษายน / งานผู้้�ว่่าการภาค
พบนายกฯ ครั้้�งสุุดท้้ายในปีีโรตารีีนี้้� และงานรัับรางวััลภาพ People of
Action ที่่�ประเทศสิิงคโปร์์
        ขอถืือโอกาสนี้้� ขอบคุุณ ผชภ.สัันติิ จาเตอร์์ยี ส
ี โมสรโรตารีีกรุุงเทพ
ที่่�เป็็นผู้้�แปลบทความของบรรณาธิิการ และของภาค 3350 มาตลอดทั้้�งปีี
All good things must come to an end งานเลี้้�ยงย่่อมมีี        
วัันเลิิกรา ขอขอบคุุณผู้้�อ่่านทุุกท่่านที่่�เป็็นกำลัังใจให้้กัันมาจนถึึงวัันนี้้� แม้้เรา
จะไม่่ได้้พบกัันที่่�นี่่�อีีก แต่่พวกเราก็็ยัังอยู่่�ในแวดวงโรตารีีกัันเหมืือนเดิิม       
ผลััดเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัันไปรัับหน้้าที่่�อื่่�นต่่อไปตามประสาคนมีีจิิตอาสา         
พบกัันก็็ทัักทายกัันนะคะ
ขอให้้ทุุกท่่านมีีความสุุข ได้้รัับความสำเร็็จในหน้้าที่่�การงาน และ
รอดพ้้นจากภยัันตรายทั้้�งปวงค่่ะ
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
Tel. / Line ID : 0816122340
email : trongs3350@gmail.com

งานประชุุมผู้้ว่� า่ การภาคพบนายกสโมสร ผู้้ช่� ว่ ยผู้้ว่� า่ การภาค และคณะกรรมการภาค ครั้้�งที่่� 3

งานประชุุมผู้้�ว่า่ การภาคพบนายกสโมสร ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่า่ การภาค
และคณะกรรมการภาค ครั้้� ง ที่่� 3 ณ โรงแรมมิิ ร าเคิิ ล แกรนด์์
คอนเวนชั่่�น จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 30 เมษายน 2565 มีีโรแทเรีียน
เข้้าร่่วมงานจำนวน 146 คน ภายใต้้มาตรการรัักษาความปลอดภััย
จากโควิิด โดยมีี อ.อ๊๊อด - วิิรััช สื่่�อสุุวรรณ  เป็็นวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ดำเนิินกิิจกรรมกลุ่่�มสััมพัันธ์์ ทำให้้ผู้้�ร่่วมงานได้้รัับความรู้้�และความ
สนุุกสนานเป็็นอย่่างมาก

โครงการอบรมเยาวชนผู้้�นำำโรตารีี RYLA 2021 - 2022
โครงการอบรมเยาวชนผู้้�นำโรตารีี RYLA 2021 2022 จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม
2565 ณ ค่่ายฝึึก โรงเรีียนนายร้้อย จปร. เขาชะโงก
จ.นครนายก
เป็็นการจััดแบบ New Normal ภายใต้้
สถานการณ์์โควิิด ซึ่่�งทำให้้การทำงานต้้องมีีราย
ละเอีียดขั้้น� ตอนมาก ประกอบกัับชื่่อ� เสีียงของสถาน
ที่่�จััดงาน คืือ โรงเรีียนนายร้้อย จปร. เป็็นที่่�ใช้้ฝึึก
ทหารระดัับประเทศที่่�มีคี วามโหด ทุุรกัันดาร และฝึึก
หนัั ก ในสายตาของเด็็ ก รุ่่� น ใหม่่ ทำให้้ เ กิิ ด ปัั ญ หา
มากมาย รวมทั้้�งสภาพอากาศที่่�ทำให้้เวลาในการจััด
ต้้องเลื่่�อนมาตลอด อย่่างไรก็็ดีีด้้วยความร่่วมแรง
ร่่วมใจทำงานของพวกเราทุุกคน งานจึึงสำเร็็จได้้เกิิน
ความคาดหมาย เยาวชนทั้้�ง 115 คน (รวมพี่่�เลี้้�ยง)
ได้้รัับการฝึึกร่่างกาย วิินััย ทั้้�งบุุคคลและกลุ่่�ม ได้้
พััฒนาความคิิด ทัักษะ เรีียนรู้้�ความเป็็นผู้้�นำ ได้้เพื่่�อน
ใหม่่ ได้้ประสบการณ์์ที่่�ดีีจากการวััดกำลัังใจ โดดหอ
พิิชิติ เขาชะโงก กิิจกรรมรอบกองไฟ (ไฟจริิง) รวมทั้้�ง
ความสนุุกสนานประทัับใจ

D.3350
ผลงานเด่่น

ผวภ.ศ.คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นพ.วิิรุุณ บุุญนุุช
ผู้้�ว่่าการภาค 3350 ปีี 2564-2565

ความภาคภููมิิใจสููงสุุดที่่�ภาค 3350 ได้้รัับในระดัับ Zone 10B และ 10C ในปีี
โรตารีี 2021 - 2022 คืือ รางวััลการประกวดภาพโปสเตอร์์และวิิดีโี อคลิิป  ในแนว People
of Action   โดยมีีรางวััลจููงใจของแต่่ละประเภทอยู่่�ที่่� รางวััลชนะเลิิศ  US$1.500             
รองชนะเลิิศอันั ดัับหนึ่่�ง US$1,000 รองชนะเลิิศอันั ดัับสอง US$500  โดยให้้ส่ง่ ประกวด
ตั้้�งแต่่ 1 กรกฎาคม 2564  สิ้้�นสุุดการส่่งภาพโปสเตอร์์ในวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564          
สิ้้�นสุุดการส่่งวิิดีีโอคลิิปในวัันที่่� 31 มกราคม 2565
ประธานคณะกรรมการภาพลัักษณ์์และการสื่่�อสารสาธารณะ - อน.ปรีีชา          
กลิ่่�นแก้้ว และประธานคณะอนุุกรรมการรางวััลภาพลัักษณ์์และการสื่่�อสารสาธารณะ นยล.กัันนะพงษ์์ รัักษาราษฎร์์ จึึงได้้จััดประกวดภาพโปสเตอร์์และวิิดีีโอคลิิปในระดัับ  
ภาคก่่อน มีีรางวััลให้้ประเภทละ 3 ลำดัับเท่่าๆ กัันที่่�รางวััลละ 10,000 บาท
หลัังจากการส่่งผลงานที่่�คััดเลืือกแล้้วของทั้้�ง 5 สโมสรเข้้าประกวดในระดัับ
Zone  ผลการตััดสิิน (ขอกล่่าวถึึงเฉพาะภาค 3350 เท่่านั้้�น) ได้้แก่่ สโมสรโรตารีีบางรััก
ได้้รางวััลชนะเลิิศ ในประเภทภาพโปสเตอร์์  และในอีีก 1 เดืือนถััดมา จึึงมีีการประกาศ
ผลของวิิดีโี อคลิิป ซึ่ง่� พวกเรารอคอยฟัังผลกัันอย่่างตื่่น� เต้้นมากกว่่าครั้้ง� การประกวดภาพ
หลายเท่่านััก   เพราะเป็็นเรื่่�องใหม่่ที่่�คณะกรรมการทุุกคนกัังวลมากว่่าผลงานที่่�พวกเรา
คััดเลืือกส่่งไปจะถููกใจหรืือเข้้าตากรรมการขนาดไหน   แต่่ปรากฎว่่าครั้้�งนี้้�ภาค 3350       
เราได้้มาถึึง 2 รางวััลทีีเดีียวคืือ สโมสรโรตารีีบางรัักได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ  และสโมสร         
โรตารีีลพบุุรีีได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง
การมอบรางวััลจััดขึ้้�นที่่�ประเทศสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 14 พฤษภาคม 2565
ในงาน Rotary Intercountry Committee Asean ครั้้�งที่่� 1  ทางคณะโรแทเรีียนภาค
3350 นำโดย ผวภ.ศ.คลิินิิกเกีียรติิคุุณ  นพ.วิิรุุณ บุุญนุุช, อน.ปรีีชา กลิ่่�นแก้้ว ประธาน
คกก.ภาพลัักษณ์์ฯ รวมทั้้�งคณะโรแทเรีียน จึึงเดิินทางไปรัับรางวััลเกีียรติิยศนี้้�จากประธาน
โรตารีีสากล เชคการ์์ เมห์์ตา ที่่�เป็็นผู้้�มอบรางวััลให้้ด้้วยตนเอง
(ได้้มีีการมอบรางวััลภาพโปสเตอร์์ POA ของปีี 2020 - 2021 ให้้กัับสโมสร
โรตารีี Phnom Penh Capital - รางวััลชนะเลิิศ และสโมสรโรตารีียานนาวา - รางวััล
รองชนะเลิิศอัันดัับสอง ในงานนี้้�ด้้วย)
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ผลงานที่่�เป็็นความตั้้�งใจอย่่างหนึ่่�งของ
ผวภ.ศ.คลิินิกิ เกีียรติิคุณ
ุ นพ.วิิรุณ
ุ บุุญนุุช
และ อน.ดร.พิิชััย บููรณะสมบััติิ ประธาน
คณะอนุุกรรมการพััฒนาสโมสรใหม่่ คืือ
การตั้้�งสโมสรใหม่่ให้้ได้้จำนวน 10 สโมสร
ในปีีโรตารีี 2564 - 2565 นี้้�
ขอแสดงความยิินดีีกัับสโมสรใหม่่ใน
ประเทศเวีียดนามคืือ สโมสรโรตารีีไซ่่ง่่อน
สโมสรโรตารีีไซ่่ง่อ่ นอิินเตอร์์เนชั่่น� แนล และ
สโมสรโรตารีีดานััง

เมื่่�อวัันพุุธที่่� 25 พฤษภาคม 2565 ได้้มีีการจััดงานฉลองสารตราตั้้�ง และสถาปนาคณะกรรมการ
บริิหารของสโมสรโรตารีีพาสาน สโมสรน้้องใหม่่ล่่าสุุดในจัังหวััดนครสวรรค์์ โดยมีีผู้้�แทนพิิเศษใน
การก่่อตั้้ง� คืือ ผชภ.ธวััชชััย ฉััตรวิิทยานนท์์ จากสโมสรโรตารีีกรุุงเทพนวมิินทร์์ เป็็นผู้้�รวบรวมเพื่่�อน
ชาวนครสวรรค์์สมััยเรีียนด้้วยกััน สโมสรพี่่�เลี้้�ยงคืือสโมสรโรตารีีกรุุงเทพนวมิินทร์์ และสโมสร          
ขอแสดงความยิินดีีกัับสโมสรโรตารีี              โรตารีีสี่่�แคว นายกก่่อตั้้�ง คืือ นยก.นพนัันท์์ พรพิิชญา มีีสมาชิิกจำนวน 20 คน
วัังสราญรมย์์-ท่่าพระ ซึ่่�งได้้รัับสารตราตั้้�ง
เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2565

ขอแสดงความยิินดีีกัับสโมสรโรตารีี
เมืืองวิิเศษไชยชาญ ซึ่่�งได้้รัับสารตราตั้้�ง
เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน 2565

D.3360
บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

ผวภ.จิิระยุุทธ หิิรััณยวััฒน์์
ผู้้�ว่่าการภาค 3360 ปีี 2564-65

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีีแพร่่

เรีียน มิิตรโรแทเรีียนและผู้้�อ่่านทุุกท่่าน
สวััสดีีครัับมวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน มาถึึงฉบัับ
ส่่งท้้ายปีี 2564-65 แล้้วนะครัับ ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
ผมตั้้�งใจทำหน้้าที่่�ที่่�ตนเองได้้รัับมอบหมายอย่่างเต็็มที่่�ที่่�สุุด
ถึึงแม้้ว่่าเราจะไม่่มีีเวลาว่่างพอก็็ตาม แต่่ก็็พยายามแบ่่งเวลา
เพื่่�อจะคััดสรรสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดมานำเสนอให้้กัับผู้้�อ่่านทุุกท่่าน ได้้
เห็็นถึึงมุุมมองต่่างๆ ของภาค 3360 ทุุกฉบัับ ผมพยายามจะ
นำเสนอสโมสรต่่างๆ ให้้ครบเกืือบทุุกสโมสรในภาค 3360
ไม่่ว่่าจะเป็็นสกู๊๊�ปพิิเศษ หรืือกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ต่่างๆ
เพื่่�อให้้ทุุกๆ สโมสรเป็็นที่่�รู้้�จัักแก่่โรแทเรีียนต่่างภาค ผมรู้้�สึึก
ภาคภููมิิใจและเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�ทางกองบรรณาธิิการ
นิิตยสารโรตารีีประเทศไทยได้้เห็็นถึึงความสามารถของผม
นัับตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ผมได้้เขีียนคอลััมน์์จำได้้เลยว่่า
เป็็นวัันที่่�ผมไปอบรมนายกรัับเลืือก Multidistrict-PETS ที่่�
จ.พระนครศรีีอยุุธยา จำได้้ว่่าตื่่�นเต้้นมากๆ ไล่่สััมภาษณ์์ทุุก
คนที่่�มีีความสำคััญในงานนั้้�น และผมก็็ได้้ความเมตตาจาก
ผู้้�ใหญ่่ทุกุ ท่่านที่่�ผมได้้เข้้าไปสััมภาษณ์์ จาก นยล.สโมสรเล็็กๆ
ในภาค 3360 คนหนึ่่�ง ได้้รับั ความไว้้วางใจให้้เขีียนสกู๊๊�ปพิิเศษ
นี้้�
ขอขอบคุุณความรัักความเมตตาและความไว้้วางใจ
ที่่�ให้้แก่่ผมตลอดระยะเวลาที่่�ดำรงตำแหน่่งผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ
ภาค 3360 ถึึงแม้้ว่่าหน้้าที่่�ในนิิตยสารโรตารีีประเทศไทยจะ
สิ้้�นสุุดบทบาทลง แต่่โรตารีีของเรายัังคงก้้าวเดิินต่่อไปเพื่่�อ
“เปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ”

ในปีี 2564-65 “โรตารีีเปลี่่ย� นชีีวิติ  ด้้วยจิิตบริิการ” โดยการนำของ
เชคการ์์ เมห์์ตา ประธานโรตารีีสากล เริ่่�มต้้นปีิิ� ผมคิิดว่่าการระบาดของโรค
โควิิด-19 จะเบาบางลงไปบ้้าง แต่่ไม่่เป็็นไปตามนั้้�น เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2564
เราไม่่สามารถจััดการอบรม Multidistrict-PETS ขึ้้�นได้้ที่่�กรุุงเทพฯ ดัังนั้้�น
ภาค 3360 ของเราจึึงย้้ายมาจััดการอบรม PETS & DTTS แบบ onsite ที่่�
จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ เมื่่�อวัันที่่� 2-3 เมษายน 2565 หลัังจากนั้้�นการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ก็็มีีมาเป็็นระลอกๆ ส่่งผลกระทบต่่องานประชุุมอบรมของ
ภาคเราเป็็นอย่่างยิ่่ง� เราแก้้ปัญ
ั หาโดยการจััดแบบ online ในงานอบรม DTA
ผ่่านทาง zoom ซึ่่�งต้้องยอมรัับว่่าประสิิทธิิภาพในการอบรมแบบ online
นั้้�นก็็จะได้้ระดัับหนึ่่�งเท่่านั้้�น แต่่ด้ว้ ยเหตุุจำเป็็นจึึงไม่่มีกี ารประชุุมแบบ onsite
ต่่อไปอีีกหลายการประชุุม แต่่ถึึงกระนั้้�น ภาค 3360 ของเราก็็ยัังดำเนิิน
นโยบายตามท่่านประธานโรตารีีสากลในเรื่่�องของสมาชิิกภาพที่่�ว่่า “each
ด้้วยความปรารถนาดีีและด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี one bring one” โดยสมาชิิกโรตารีีในโลกของเรามีีอยู่่�  1.2 ล้้านคน                 
เป้้าหมายคืือเพิ่่�มเป็็น 1.3 ล้้านคน หลัักๆ คืือการเพิ่่�มสมาชิิกภาพ 10% นั่่�นเอง
ในภาค 3360 มีีจำนวนสมาชิิกทั้้�งหมด 1,422 คน เป้้าหมายคืือ 1,600 คน
ถึึง ณ ตอนนี้้� คาดว่่ามีีจำนวนสมาชิิกประมาณ 1,588 คนแล้้วอย่่างไม่่เป็็น
ทางการ ทั้้�งนี้้�ก็็ด้้วยการที่่�ภาค 3360 มีีสโมสรเกิิดขึ้้้�นใหม่่ 2 สโมสร นั่่�นก็็คืือ
เมื่่�อ 15 กัันยายน 2564 ได้้รัับสารตราตั้้�งสโมสรโรตารีีนกยููงพะเยา และเมื่่�อ
17 ตุุลาคม 2564 ได้้รับั สารตราตั้้ง� สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ และนอกจาก
สโมสรใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว เรายัังเกิิด Satellite Club อีีก 2 สโมสร นั่่�นคืือ
แม่่สรวยเชีียงรายและเชีียงคำภููซาง จากการก่่อตั้้�งทั้้�งสโมสรโรตารีีและ
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satellite club จึึงทำให้้เราได้้จำนวนสมาชิิกภาพเพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าว          
และขอยกย่่องสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ถิ่่�นไทยงามที่่�เพิ่่�มสมาชิิกสุุทธิิได้้
ถึึง 29 คนเลยทีีเดีียว และคาดว่่าอาจจะยัังสามารถเพิ่่�มสมาชิิกใหม่่ได้้
ต่่อเนื่่�องไปอีีกจนหมดปีิิ� 2564-65 ทั้้�งนี้้�การจะสรุุปสมาชิิกของสโมสร
นั้้�นต้้องผ่่านเดืือนมิิถุุนายน 2565 ไปก่่อนเพื่่�อให้้ทุุกสโมสรได้้อััพเดท
สมาชิิกภาพให้้เสร็็จสิ้้�น เราถึึงจะสรุุปในส่่วนของภาค 3360 ได้้อย่่าง
แน่่นอน
ส่่วนของ service project ในปีี 2564-65 ท่่านเชคการ์์    
เมห์์ตา ประธานโรตารีีสากล ให้้นโยบายว่่า “do more grow more”
ถึึ ง แม้้ ว่่ า การระบาดของโควิิ ด -19 ทำให้้ เ ป็็ น ปีี ที่่� อึึ ด อัั ด ในการทำ
กิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์เพราะทำอะไรไม่่ได้้มาก ซึ่่�งพบว่่าที่่�ผ่่านมา
สโมสรต่่างๆ ก็็ยัังดำเนิินกิิจกรรมต่่างๆ ไปได้้ด้้วยดีี มีีการปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบไปบ้้าง ซึ่่�งดัังที่่�กล่่าวไว้้เบื้้�องต้้นคืือ โครงการที่่�เป็็น routine
ของแต่่ละสโมสร หรืือเป็็นโครงการที่่�นายกรุ่่�น 117 ได้้คิิดไว้้ก่่อนจะ
ขึ้้�นเป็็นนายก โครงการส่่วนใหญ่่ก็็มัักจะเกี่่�ยวกัับโควิิด-19 เช่่น การ
บริิจาคเครื่่�องวััดออกซิิเจน การบริิจาค ATK การบริิจาคหน้้ากากผ้้า
หรืื อ หน้้ า กากอนามัั ย นอกจากนี้้� ก็็ ยัั ง มีี ส โมสรอีี ก หลายสโมสรมีี
โครงการที่่�ส่่งผลดีีต่่อชุุมชนมากๆ ผมขอยกตััวอย่่าง สโมสรโรตารีี         
ล้้านนาเชีียงใหม่่ ได้้ทำ “โครงการน้้ำดื่่�ม” แก่่หมู่่�บ้้านอรุุโณทััย              
ต.แม่่มะ ซึ่่�งมีีผู้้�ได้้รัับประโยชน์์ เช่่น ชาวบ้้าน นัักเรีียน จากโครงการ
นี้้�ถึึง 3,000-4,000 คนเลยทีีเดีียว ตััวอย่่างกิิจกรรมอีีกแห่่งที่่�ผมขอยก
ตััวอย่่าง คืือ สโมสรโรตารีีลำพููนร่่วมกัับสโมสรโรตารีีหริิภุญชั
ุ ยั ได้้ร่ว่ ม
กัันสร้้างศาลาพัักคอยให้้ประชาชนที่่�มาใช้้บริิการศาลากลางจัังหวััด
ลำพูู น ซึ่่� ง ถืื อ ว่่ า เป็็ น โครงการที่่� ท ำให้้ ชุุ ม ชนได้้ รู้้�จัั ก โรตารีี ม ากขึ้้� น
นอกจากนี้้� ขอยกตััวอย่่างน่่าชื่่�นชมของสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ถิ่่�นไทย
งามที่่�ทำโครงการมากถึึง 15 โครงการ

ในช่่วงเวลาที่่�ผ่า่ นมา ส่่วนของ global grant เราดำเนิินการ
ไป 20 กว่่าโครงการในปีีที่่ผ่� า่ นมา เช่่น “โครงการมอบเครื่่อ� งส่่องกล้้อง
ผ่่านลำไส้้ใหญ่่” ให้้แก่่โรงพยาบาลค่่ายพิิชัยั ดาบหััก จ.อุุตรดิิตถ์์ เป็็นต้้น
ผมขอบคุุณในความตั้้�งใจของทุุกสโมสรในภาค 3360 ของเราที่่�ไม่่ว่่า
จะเกิิดเหตุุการณ์์อุปุ สรรคอะไร ก็็ยังั ตั้้ง� ใจทำโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์
ให้้กัับชุุมชนมาโดยตลอด
ในส่่วนของภาพลัักษณ์์โรตารีี ปีีนี้้�เราได้้จััดทำเสื้้�อโปลิิโอ
สำหรัับภาคของเราเพื่่�อรณรงค์์ให้้โรแทเรีียนได้้ใส่่ทำกิิจกรรมในวััน
โปลิิโอโลก แสดงให้้เห็็นถึึงเป้้าหมายของโรตารีีสากลที่่�จะทำให้้โปลิิโอ
หมดไปจากโลกให้้ได้้ นอกจากนี้้�รายได้้จากการจำหน่่ายเสื้้�อยัังนำเข้้า
มููลนิิธิิโปลิิโอพลััสของภาค 3360 อีีกด้้วย
ในส่่วนของแคมเปญภาพถ่่ายและวีีดิโิ อ People of Action
ก็็ได้้รับั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจากหลายๆ สโมสรส่่งเข้้าประกวดเพื่่�อ
เป็็นตััวแทนของภาค 3360 ไปประกวดระดัับโซน ถึึงแม้้ว่า่ เราจะไม่่ได้้
รางวััลระดัับโซนก็็ตาม แต่่อย่่างน้้อยภาค 3360 ยัังสนใจเรีียนรู้้�และ
พััฒนาการเผยแพร่่กิจิ กรรมต่่างๆ ของโรตารีีผ่า่ น People of Action
อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในส่่วนของ My Rotary อาจจะยัังไม่่ถึงึ เป้้าหมายที่่�ตั้้ง� ไว้้นักั
เนื่่�องจากสมาชิิกส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ที่่�ไม่่ชำนาญด้้านไอทีี ก็็ต้้องหวัังพึ่่�ง      
โรแทเรีียนรุ่่�นใหม่่ๆ มาเรีียนรู้้�และช่่วยเหลืือสมาชิิกในสโมสรของตััว
เองให้้ใช้้ My Rotary เพิ่่�มขึ้้�น
ภารกิิจหลัักของผู้้�ว่่าการภาค คืือการเยี่่ย� มเยืือนสโมสรต่่างๆ
ทุุกสโมสรในภาค ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อกระตุ้้�นสโมสร แก้้ไขปััญหาต่่างๆ รวมไป
ถึึงการรณรงค์์บริิจาคเข้้ามููลนิิธิิ ที่่�ผ่่านมาผมได้้เข้้าเยี่่�ยมสโมสรแบบ
online ไปทั้้�งหมด 14 สโมสร และเข้้าเยี่่ย� มสโมสรที่่�เหลืือแบบ onsite  
ถ้้าถามถึึงความรู้้�สึึกในการไปเยี่่�ยมสโมสรต่่างๆ ในภาค ผมว่่าทุุกคน

D.3360
ผลงานเด่่น

คงรู้้�สึึกเหมืือนกัันคืือเหนื่่�อยกัับการเดิินทาง ผมกัับโรตารีีแอนน์์ขัับรถส่่วนตััวเดิินทาง
ไปทุุกๆ ที่่�กัันสองคน แต่่สิ่่�งที่่�ทำให้้ความเหนื่่�อยนั้้�นหายไปอย่่างเป็็นปลิิดทิ้้�งนั่่�นก็็คืือ
การให้้การต้้อนรัับอย่่างดีีจากสโมสรต่่างๆ ที่่�ผมเข้้าไปเยี่่�ยม ผมรู้้�สึึกถึึงการให้้เกีียรติิ
ผมและโรตารีีแอนน์์เป็็นอย่่างมาก การต้้อนรัับที่่�อบอุ่่�น การพาไปรัับประทานอาหาร
ดีีๆ ผมเก็็บป้้ายต้้อนรัับของทุุกๆ สโมสรไว้้เป็็นที่่�ระลึึก ว่่าครั้้�งหนึ่่�งผมได้้เป็็นผู้้�ว่่า         
การภาคมาเยี่่�ยมสโมสรเหล่่านี้้� ผมเห็็นถึึงความเข้้มแข็็งของหลายๆ สโมสรที่่�มีีความ
แตกต่่างกัันออกไป นั่่�นส่่งผลต่่อความยั่่�งยืืนของสโมสรนั้้�นๆ ผมได้้ทราบถึึงหลายๆ
ปััญหา อย่่างเช่่น สโมสรที่่�เพิ่่�งก่่อตั้้ง� ใหม่่ยังั ไม่่เข้้าใจถึึงเป้้าหมายของภาคเท่่าที่่�ควร ผม
ก็็ได้้ชี้้�แจงและช่่วยแก้้ไขปััญหาต่่างๆ ของสโมสรให้้ผ่่านพ้้นไปได้้ด้้วยดีี และสิ้้�นสุุดการ
เยี่่�ยม 3 สโมสรสุุดท้้ายในอุุตรดิิตถ์์บ้้านของผมเอง
ผมขอขอบคุุณและมีีความรู้้�สึึกภาคภููมิิใจในตััวนายกสโมสร รุ่่�น 117 เป็็น
อย่่างมาก เพราะด้้วยการเป็็นผู้้�นำภาคภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ       
โควิิด-19 ต้้องยอมรัับว่่าค่่อนข้้างยากลำบากในการทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ หรืือ
แม้้แต่่การออกไปเยี่่ย� มเยีียนสโมสรต่่างๆ ในภาค แต่่ด้ว้ ยการวางแผนของนายกสโมสร
และสโมสรก็็ได้้ดำเนิินกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่เพีียงแต่่กิิจกรรมที่่�
เป็็นหลัักทุุกๆ ปีีของแต่่ละสโมสร แต่่ยัังมีีกิิจกรรมที่่�นายกรุ่่�น 117 ได้้วางแผนก่่อนจะ
ขึ้้�นเป็็นนายกอยู่่�แล้้วว่่าอยากจะทำกิิจกรรมอะไรบ้้างซึ่่�งผลสำเร็็จที่่�ได้้ก็็ตามเป้้าหมาย
ที่่�ตั้้�งไว้้ทุุกประการ และขอขอบคุุณคณะกรรมการภาค 3360 ตลอดจนถึึงผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่า
การภาคที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือสนัับสนุุนเป็็นอย่่างดีี ทำให้้กิิจกรรมต่่างๆ ของภาคผ่่าน
ไปได้้ด้้วยดีีมาตลอด เวลาช่่างผ่่านไปอย่่างรวดเร็็ว ผมจะเก็็บความประทัับใจนี้้�ไว้้        
ตลอดไปขอบคุุณครัับ
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Activities กิิจกรรม

Rotary Centre Thailand
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย

แผนปฏิิบัติั กิ ารโรตารีี

เพิ่มผลกระทบ
ของเรา
บทสนทนากับ ตูซู ตูซูบิระ
(TUSU TUSUBIRA)

“โครงการดี
เป็นตัวจุดชนวนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”
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เรีียนรู้้�ว่่าสโมสรของท่่านสามารถทำำอะไรได้้บ้้าง ได้้ที่่�

rotary.org/actionplan

คำ�ถาม: แผนปฏิบัติการบอกให้เราเพิ่มผลกระทบมากขึ้น เราควร
จะทำ�อย่างไร?
ตูซู: ขอเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า เมื่อลูกของคุณอยู่ในโรงเรียน
มันง่ายมากที่คุณจะตื่นเต้นกับคะแนนหรือผลการสอบที่ดี เป็นความ
สำ�เร็จในชั่วขณะนั้น แต่ในฐานะพ่อแม่แล้ว เรารู้ว่าเราต้องมองให้ไกล
ด้วย ลูกของเราจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหน? พวกเขาจะทำ�อะไรให้แก่
โลกหลังจากที่เราจากไป?
ผลกระทบที่แท้จริงคือ ผลสะท้อนที่ดีที่ได้เกินกว่างานที่เราทำ�ใน
โครงการ และมันจะอยู่ถาวร หลังจากที่เราไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้ว
คำ�จำ�กัดความของผลกระทบนี้ ทำ�ให้เราต้องคิดเรื่องการบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ด้วยวิธีที่ต่างออกไป ไม่ใช่สิ่งที่เรามอบให้กับชุมชนนั้นจะ
สร้างความยั่งยืน แต่อยู่ที่ว่าโครงการนั้นจะช่วยให้ชุมชนสามารถ
เป็นเจ้าของ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองหลังจาก
ที่เราไม่อยู่แล้วหรือไม่ โครงการดีจึงเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
คำ�ถาม: เหตุใดการวัดผลกระทบของเราจึงสำ�คัญ
ตูซู: เพื่อว่าเราจะได้ฉลาดมากขึ้น เกี่ยวกับสิ่งที่เราจำ�เป็นต้องเริ่ม
ทำ� สิ่งที่ต้องทำ�ต่อไป และสิ่งต้องหยุดทำ� มันสำ�คัญต่ออนาคต
ขององค์กรของเรา หน่วยงานจัดหาเงินทุนรายใหญ่ ก็ต้องการ
หลักฐานของผลกระทบ คนหนุ่มสาวซึ่งเป็นอนาคตของโรตารีก็
เติบโตขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้สถาบันและองค์กรมีความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสมากขึ้น
คำ�ถาม: คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในโรตารี?
ตูซู: ผมรู้สึกดีใจที่โรตารีกำ�ลังจะกำ�หนดวิธีการที่แน่นอนในการ
ประเมินและวัดผล ด้วยวิธีนี้ เราทุกคนจะได้ข้อมูลทุกอย่างเหมือนกับ
ในการวางแผนโครงการและการกำ�หนดผลกระทบ
ผมยังเห็นอีกว่า มีการยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น เงินทุนที่มีน้อยลง
จะส่งเสริมให้เกิดความกล้าที่จะเสี่ยงอย่างฉลาด และจะกระตุ้นให้ผู้คน
เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแทนที่จะกลัว

พบกับ ฟรานซิส “ตูซู” ตูซูบิระ
หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตูซูบิระเป็นสมาชิกของ
สโมสรโรตารีกัมปาลาเหนือ ประเทศยูกันดา และ
ทำ�หน้าที่ในคณะกรรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของโรตารี เมื่อมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ของเรา เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของที่
ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิ
โรตารีด้วย

มีการให้การสนับสนุนมากขึ้นแก่สโมสรเพื่อมุ่งความพยายามไปใน
ประเด็นสำ�คัญๆ ไม่กี่เรื่อง แทนที่จะทำ�หลายโครงการมากจนเกินไป
สโมสรจะเรียนรู้วิธีสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และค้นหาสิ่งที่ผม
เรียกว่า “จุดอ่อน” ในด้านที่เป็นเป้าหมายของงานที่สามารถทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แทนที่จะเริ่มด้วยการถามว่า “ที่นี่ขาดแคลน
อะไร”
ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโครงการใหม่ Programs of Scale ซึ่ง
โครงการประเภทนี้ มีกรอบเวลาทำ�งานที่ยาวนานขึ้น และจำ�เป็นต่อ
การสร้างความแตกต่างให้ถาวร สิ่งสำ�คัญที่สุดคือ Programs
of Scale นั้น จูงใจให้สโมสรทำ�งานร่วมกัน และยอมรับกันในการ
ทำ�เช่นนั้น หากคุณต้องการจัดหาแหล่งน้ำ�สะอาด ทำ�ไมคุณต้องให้
50 สโมสรทำ� 50 โครงการที่แตกต่างกัน เราเคยร่วมแรงร่วมใจ
กันต้านโปลิโอมาแล้ว เรามารวมกันแก้ปัญหาความท้าทายอื่นๆ ที่โลก
ของเรากำ�ลังเผชิญอยู่กันเถิด
คำ�ถาม: อะไรทำ�ให้คุณมองโลกในแง่ดี?
ตูซู: งานของเราในการกำ�จัดโรคโปลิโอได้พิสูจน์แล้วว่าเราเป็น
องค์กรที่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และผม
รู้สึกตื่นเต้นกับโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์รุ่นใหม่ ที่กำ�ลังมีความ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ถาวร เราสามารถทำ�ได้ นอกจากนี้ ชื่อของ
ผม ตูซูบิระก็มีความหมายตรงตามตัวอักษรว่า “เรามีความหวัง”!

สารประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา

ผลการตััดสิินการแข่่งขัันชิิงถ้้วยรางวััล
ของสโมสรโรตารีีในประเทศไทยปีี 2564-65
1. ถ้้วยกรมพระกำแพงเพชรอััครโยธิิน
ผู้้�ได้้รัับรางวััล
“สโมสรโรตารีีพระนารายณ์์ลพบุุรีี” (3350) จาก
การทำคะแนนการประชุุม เฉลี่่�ยรายเดืือนได้้สููงสุุด
ตลอดทั้้�งปีีคืือ 92.08% โดยสโมสรมีีสมาชิิก
43 คนและมีีการประชุุมเดืือนละ 2 ครั้้�ง
2. ถ้้วยกรมหมื่่�นนราธิิปพงศ์์ประพัันธ์์
ผู้้�ได้้รัับรางวััล
“สโมสรโรตารีีหนองแขม” (3350)
จากการเพิ่่�มสมาชิิกสุุทธิิ 32 คน ซึ่่�งเป็็นจำนวน   
สููงที่่�สุุด
3. ถ้้วยพระยาศรีีวิิสารวาจา
ผู้้�ได้้รัับรางวััล
“สโมสรโรตารีีนครปฐม” (3330)
สำหรัับสโมสรที่่�มีีกิิจกรรมในบริิการใดบริิการหนึ่่�ง
ที่่�ดีีเด่่นที่่�สุุดในรอบปีี 2564-65 จากโครงการ
“พััฒนาและเพิ่่�มศัักยภาพการให้้บริิการของศููนย์์
ไตเทีียมโรงพยาบาลดอนตููม”

สวััสดีีครัับ มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
ในนามของประธานคณะกรรมการบริิหารศููนย์์ในโรตารีีประเทศไทยปีี 2563-2565         
ขอเป็็นตััวแทนของคณะกรรมการและเจ้้าหน้้าที่่�ศูนู ย์์โรตารีีฯ ทุุกท่่าน สรุุปผลงานที่่�พวกเราได้้ทำมา
ตลอดระยะเวลา 2 ปีีที่่�พวกเราได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ร่่วมกััน โดยศููนย์์โรตารีีฯ ของเราเน้้นการทำงานที่่�จะ
ช่่วยส่่งเสริิมและอำนวยความสะดวกในการดำเนิินงานของสโมสรโรตารีีและภาคโรตารีีใน
ประเทศไทย กััมพููชา สปป.ลาว เมีียนมาร์์และเวีียดนาม ซึ่่ง� มีีสโมสรที่่�อยู่่�ในความดููแลถึึง 357 สโมสร
(สโมสรโรทาแรคท์์อีีก 75 สโมสร) นอกเหนืือจากการให้้บริิการแก่่โรแทเรีียนทุุกท่่านแล้้ว เรายัังมีี
งานที่่�ให้้ความสำคััญอีีก 4 ด้้านได้้แก่่ 1. การประชาสััมพัันธ์์ 2. การแปลเอกสาร 3. งานห้้องสมุุด
โรตารีี 4. นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
ด้้านการประชาสััมพัันธ์์มีี อผภ.ทนงศัักดิ์์� พงษ์์ศรีี เป็็นประธานคณะอนุุกรรมการ ได้้เพิ่่�ม
ช่่องทางการประชาสััมพัันธ์์แบบออนไลน์์ ในช่่องทางใหม่่ๆ ที่่�จะเข้้าถึึงบุุคคลภายนอกได้้มากขึ้้น� โดย
เฉพาะคนรุ่่�นใหม่่ และพบว่่ามีียอดการเข้้าถึึงในแพลตฟอร์์มต่่างๆ เป็็นจำนวนมาก นัับว่่าประสบ
ความสำเร็็จเป็็นอย่่างดีี
ด้้านการแปลเอกสารมีี อผภ.นคริินทร์์ รััตนกิิจสุุนทร เป็็นประธานคณะอนุุกรรมการ
นอกจากจะแปลเอกสารที่่�สำคััญต่่างๆ แล้้ว ยัังได้้จััดทำหนัังสืือประมวลคำศััพท์์สำคััญของโรตารีี
ฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ขึ้้�น ทั้้�งแก้้ไขคำแปลคำศััพท์์เก่่าๆ ให้้ทัันสมััยและเพิ่่�มเติิมคำศััพท์์ใหม่่ๆ นัับว่่ามีี
ประโยชน์์ต่่อโรแทเรีียนชาวไทยเป็็นอย่่างมาก
การปรัับปรุุงห้้องสมุุดโรตารีีโดย อผภ.อรอนงค์์ ศิิริิพรมนััส  เป็็นประธานฯ ได้้มีีการจััด
พื้้�นที่่�ของห้้องสมุุดโรตารีีที่่�ศููนย์์โรตารีีฯใหม่่ โดยจััดวางของที่่�ระลึึกต่่าง ๆ ของท่่านอดีีตประธาน         
โรตารีีสากล พิิชััย รััตตกุุล ให้้เป็็นระเบีียบ สวยงาม โดยมีีแผนงานที่่�จะเปิิดให้้โรแทเรีียนได้้เข้้าชม  
ในอนาคต
และงานด้้านนิิตยสารโรตารีีโดย อน.วาณิิช โยธาวุุธ บรรณาธิิการนิิตยสารโรตารีี
ประเทศไทย นอกจากจะจััดพิิมพ์์นิิตยสารที่่�มีีรููปเล่่มสวยงามน่่าอ่่านและมีีเนื้้�อหาที่่�มีีคุุณภาพแล้้ว   
ยัังได้้ริิเริ่่�มงานนิิตยสารโรตารีีฉบัับออนไลน์์ที่่�สามารถเปิิดอ่่านผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น เป็็นทางเลืือกแก่่      
โรแทเรีียนและบุุคคลทั่่�วไป ซึ่่�งสอดคล้้องกัับนโยบายของโรตารีีสากล
ผมขอแสดงความชื่่น� ชมประธานคณะอนุุกรรมการการและทีีมงานทุุกท่่าน คณะกรรมการ
บริิหารศููนย์์ฯ และคณะกรรมการที่่�ปรึึกษา รวมทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ศูนู ย์์โรตารีีฯ ทุุกคน ที่่�ได้้ร่ว่ มแรงร่่วมใจ
ทำให้้ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทยสร้้างผลงานได้้อย่่างมากมายตลอดระยะเวลา 2 ปีีที่่�ผ่่านมา และ       
ขอขอบพระคุุณทุุกท่่านจากใจมา ณ โอกาสนี้้�
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ภาค
ทั่่�วโลก

โรแทเรีียน
1,210,038

สโมสร
37,095			

3330		

2,411 (2,348)

101 (101)

320 (572)

29 (32)

3340		
3350		
3360		
รวม		

1,345 (1,352)
3,243 (3,041)
1,523 (1,422)		
8,522 (8,163)

63 (63)		
121 (119)
72 (70)
357 (353)

55 (55)		
297 (183)		
384 (377)
1,056 (1,187)		

5 (5)
28 (27)
13 (13)
75 (77)
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โรทาแรคท์์
232,341			

สโมสร
11,285

มาร่่วมมืือกััน

Empower
สโมสรโรตารีีบ้้านโป่่ง

ทำโครงการ “สร้้างเสริิมการเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษ” จััดกิิจกรรมให้้นัักเรีียนอ่่านหนัังสืือและมอบหนัังสืือส่่งเสริิมการอ่่าน
ให้้กัับโรงเรีียนวััดบ้้านโป่่งสามััคคีีคุุณููปถััมภ์์ จ.ราชบุุรีี

ความหลากหลาย
สร้้างความแข็็งแกร่่ง
ให้้กัับสโมสร

สมาชิิกใหม่่จากกลุ่่�มต่่างๆ ในชุุมชน
จะเปิิดทััศนคติิและแนวคิิดใหม่่ๆ ให้้กัับสโมสร
นอกจากนั้้�นยััง ช่่วยสร้้างภาพลัักษณ์์ของโรตารีี
เชิิญสมาชิิกมุ่่�งหวัังจากภููมิิหลัังที่่�หลากหลาย
มาร่่วมประสบการณ์์โรตารีีด้้วยกััน

