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(แปลโดย – พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี)

อย่างยั่งยืนด้วย ความยืดหยุ่นของโรตารีใน
การร่วมประชุมจะช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ผมมีความภูมิใจที่พวกเราได้พิสูจน์ความ ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนมองเห็ น ว่ า เราแตกต่ า งจาก
สามารถในการปรับตัว เราได้เผชิญหน้ากับ สโมสรอื่นๆ ขอให้เราเฉลิมฉลองที่ปัจจุบัน
ภัยพิบัติแต่โรตารีก็มิได้หยุดยั้ง เราย้ายการ นี้โรตารีมีระเบียบน้อยลงและมีการรวมกัน
ประชุมทางออนไลน์และค้นพบวิธีการใหม่ใน มากขึ้นในรูปแบบต่างๆ นอกจากการประชุม
การบำ�เพ็ญประโยชน์ เรายกเลิกการประชุม แบบปรกติ
ใหญ่โรตารีสากลที่ฮอโนลูลู และเปลี่ยนมา
ผมขอแนะนำ �ให้ แ ต่ ล ะสโมสรจั ด การ
เป็นการประชุมโดยพฤตินัย (virtual convention) เป็นครั้งแรก ทุกสัปดาห์เรากำ�ลัง ประชุ ม ประจำ � ปี เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข้ึ น สั ก ครั้ ง
พิสูจน์ว่าโรตารีสามารถยืดหยุ่นการประชุม หนึ่ง เพื่อถามคำ�ถามและขอคำ�ตอบอย่าง
เราได้ทำ�ทุกอย่างที่เรา
ไม่ว่าที่ใดก็ตาม ในการประชุมปรกติ บน ตรงไปตรงมา
มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โรตารีมีวิธีการ สามารถทำ�เพื่อสมาชิกของเราหรือไม่ และ
ติดต่อกับทุกคนที่ต้องการได้ทุกเวลาและจะ สโมสรของเราได้ ส ะท้ อ นถึ ง ชุ ม ชนที่ เ รา
บำ�เพ็ญประโยชน์หรือไม่
เรากำ�ลังใช้วิธี
ดำ�เนินการเช่นนี้ต่อไป
การนี้ในการประชุมระดับสากลด้วย ผมมี
มีหลายท่านบอกผมว่า พวกเขาสนุก ความภูมิใจที่มีสุภาพสตรีหกท่านทำ�งานกับ
กับการประชุมแบบลูกผสมทางออนไลน์และ ผมในคณะกรรมการบริ ห ารโรตารี ส ากลปี
การประชุมพบหน้ากันตามปรกติ มากกว่า นี้ เป็นจำ�นวนมากที่สุดที่เราเคยมีมา ขอให้
แต่ก่อน
เราจะสามารถรักษาแรงเหวี่ยง เรารักษาการทำ�งานของโรตารีไปในทิศทาง
(โมเมนตัม) นี้ต่อไปอย่างไรเพื่อใช้โอกาสนี้รับ นี้ ทุกระดับชั้นด้วย เราจำ�เป็นต้องมองภาพ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้โรตารีเจริญรุ่งเรือง รวมทุกด้านมากยิ่งขึ้น ให้มีความแตกต่างใน
ประเภทอาชีพยิ่งขึ้น เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป
ของโรตารี
สำ�หรับผมแล้ว การประชุมสโมสรใน
เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ที่จินตนาการ
รูปแบบใหม่คือหัวใจหลัก มิใช่การทดลองอีก
ต่อไป
แต่เป็นส่วนหนึ่งของโรตารีที่แท้ ว่ า เราจะมี วิ ธี ก ารใหม่ ใ นการปรั บ ตั ว และมี
สารประธานโรตารีสากล
จริงในทุกวันนี้ นอกจากการประชุมสโมสร ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งปลอดภั ย ในปี นี้ แ ละปี ต่ อ ไป
สิงหาคม ๒๕๖๓
แบบทั่วไปแล้ว เรายังมีสโมสรอีเล็กโทรนิค อย่างไร แต่ผมมีความมั่นใจได้ว่า สิ่งที่จะไม่
ท่านโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์และมิตร (อี-คลับ) สโมสรโรทาแรคท์ สโมสรในที่เกิด เปลี่ยนแปลงและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คือ
สหายที่รักครับ
เหตุ (cause-based club) และสโมสรผู้เดิน ไมตรีจิตมิตรภาพ เครือข่าย จรรยาบรรณ
ทาง (passport clubs) สโมสรเหล่านี้ช่วย และการบำ�เพ็ญประโยชน์ของโรตารี ที่จริง
ปี ๒๐๒๐(๒๕๖๓) ปีนี้ได้สร้างการเปลี่ยน ให้โรตารีเป็นแหล่งรวมสมาชิกดียิ่งขึ้น เป็น แล้วสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าหลัก ที่ทำ�ให้โรตารี
แปลงอย่างยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล รวมไปถึง สโมสรยืดหยุ่นขึ้นและประทับใจสมาชิกใหม่ เป็นที่ประทับใจแก่ทุกคน
การแพร่ระบาดไวรัสระดับโลก
และการ ยิ่งขึ้น โปรดเยี่ยมเยียนสโมสรเหล่านี้ ไป
เรี ย กร้ อ งความยุ ติ ธ รรมในสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น แลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ร่วมเป็นหุ้นส่วนกัน
พอล แฮริส ผู้ก่อตั้งโรตารีมีคำ�กล่าวว่า
ใหม่ ขอให้เราระลึกว่าเราอยู่ในโลกที่กำ�ลัง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และส่งเสริมชุมชน บางครั้งบางเวลา เราต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และโรตารีก็เป็นภาพ ของเราเองด้วย
ได้บ้าง บัดนี้ถึงเวลานั้นแล้ว โรตารีเปิด
สะท้อนของโลกนี้ด้วย
แนวทาง สร้างโอกาส มีโอกาสนับไม่ถ้วน
เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า เราจำ�เป็น สำ�หรับเราในการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่
เราต้องพร้อมรับฟังและปรับตัวเราเอง ต้องขยายโรตารี แต่บางครั้งเราก็สามารถ ทำ�ให้เราเข้มแข็ง ขณะที่เรามั่นคงยึดมั่นใน
ใช้คุณค่าหลักของเราในการบำ�เพ็ญประโยชน์ ติดกับดักได้กับเกมเพิ่มจำ�นวนสมาชิก โดย คุณค่าหลักของเรา
มีมิตรไมตรีจิตในความแตกต่างและมุ่งมั่นใน ลืมมองภาพรวมใหญ่ของโรตารี ที่สุดแล้ว
การเป็นผู้นำ� หากเรามีคุณค่าเหล่านี้อยู่ในตัว การเพิ่มจำ�นวนสมาชิกภาพก็ไร้ความหมาย
Holger Knaack
2 และใช้แบบทดสอบสี่แนวทางในทุกแง่มุมของ หากว่าปีต่อไปสมาชิกใหม่เหล่านั้นออกจาก
President, Rotary International
ชีวิตเราแล้ว เราสามารถเตรียมพร้อมที่จะ สโมสรของเรา จึงขอให้เราเพิ่มขยายโรตารี
เป็นผู้นำ�ได้ทุกเวลาทุกเมื่อ
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สารประธานทรัสตีฯ

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
มีความแตกต่างในโลกของปัญหา
และการท้าทาย
ถ้ า เจ้ า ผึ้ ง น้ อ ยเผชิ ญ หน้ า กั บ ต่ อ
ยักษ์ เจ้าผึ้งน้อยอาจจะมีปัญหา แต่
ถ้าเจ้าผึ้งน้อยมีฝูงผึ้งน้อยมาด้วยกัน
และเผชิญหน้ากับต่อยักษ์ตัวนั้น มันก็
จะเป็นปัญหาของต่อยักษ์
นี่คือเรื่องจริงในธรรมชาติ แต่
ก็เป็น สถานการณ์ที่ม นุษย์ต้องเผชิญ
ด้วยเช่นกัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ผม
ต้องเผชิญหน้าซึ่งยิ่งใหญ่กว่าทรัพยากร
ที่ผมมี
มันก็จะเป็นปัญหาของผม
อย่างไรก็ตามหากผมมีทรัพยากรมาก
กว่า สถานการณ์นั้นก็เป็นแค่สิ่งท้าทาย
เท่านั้น บางครั้งเราก็มองปัญหาของ
เราสูงเกินไปและประเมินความสามารถ
ของเราต่ำ�กว่าที่จะเอาชนะปัญหานั้น
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ดู
เหมื อ นเป็ น สถานการณ์ ที่ เ กิ น กำ � ลั ง
ของมูลนิธิโรตารี แต่ว่าในขณะที่สิ่ง
ต่างๆ เดินหน้าต่อไป เรามิได้อนุญาต
ให้โควิด-๑๙ ผ่านเราไปง่ายๆ เมื่อวันที่
๔ มิถุนายนที่ผ่านมา เราได้สนับสนุน
ทุนสู้ภัยพิบัติจำ�นวน ๒๐๘ ทุนเป็น

เงิน ๕.๒ ล้านเหรียญสหรัฐ และมอบ
ทุนระดับโลก (Global grants) ๑๖๙
ทุนเป็นเงิน ๑๓.๘ ล้านเหรียญสหรัฐ
ด้วย ทั้งหมดภายใน ๓ เดือน เราได้
เฉลี่ยเงินบริจาคของมิตรโรแทเรียนนำ�
มารวมกับทุนของมูลนิธิ และเงินทุน
จากองค์กรอื่นอีกหลายราย สมทบให้
โครงการใหญ่ขึ้นและมีผลกระทบมาก
ขึ้น

ส่งมอบโครงการของเรา--เปลี่ยนไป
• วิ ธี ก ารสื่ อ สารในสิ่ ง ที่ เ รา
กระทำ�--เปลี่ยนไป
มูลนิธิโรตารีมีอายุมากกว่า ๑๐๐
ปี ผ่านพายุร้อนหนาวมาก็มาก บาง
ครั้งพายุอ่อนกำ�ลังและบางครั้งพายุ
ก็ทำ�ลายล้างโลก
ขอบคุณสำ�หรับ
ความเข้มแข็ง
ความเสียสละและ
ความมุ่งมั่นของโรแทเรียนและระดับ
การทำ�งานที่พวกเขาลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ผมจึงเชื่อมั่นว่ามูลนิธิของเรา
จะเดิ น หน้ า เผชิ ญ อนาคตด้ ว ยความ
หวังและแรงบันดาลใจที่เกิดใหม่

เราจะไม่ยอมให้มหันตภัยจากโรค
ระบาดนี้เอาชนะเรา ประวัติศาสตร์
ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ าโรแทเรี ย นเป็ น ผู้ ที่
อยากรู้อยากเห็น เป็นกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์และมีความฝันยิ่ง
ใหญ่ให้โลกดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
มูลนิธิของเราจะผ่านพ้นการแพร
เราก็มีความแข็งแรง สามารถทนแรง ร่ ะบาดไวรัสในโลกครั้งนี้
อย่าง
เสียดทานที่ท้าทายผู้อื่นจนอาจขอยอม แข็งแกร่งและแข็งแรงยิ่งขึ้น ตราบ
แพ้
เท่าที่ท่านทั้งหลายยังสืบสานความเชื่อ
มั่นและไว้วางใจในมูลนิธิของเรา
เรามิ ไ ด้ อ ยู่ นิ่ ง เฉยระหว่ า งล็ อ ค
ดาวน์การแพร่ไวรัส เราระดมทุนและ
ทำ�โครงการต่างๆเช่นเดียวกับเมื่อเรา
ทำ�ในขณะที่ไม่มีการล็อคดาวน์ เรา
ระลึกเสมอว่านี่คืองานเดียวกันกับงาน
ที่เราเคยทำ�อยู่เสมอ – ยื่นมือออกไป
ช่วยคนที่มีทุกข์ยากลำ�บาก – ยกเว้น
เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรากระทำ� คือ
3
• ขั้นตอนการเตรียมการและ
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เปิดปีโรตารีใหม่ “โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส”
ภายใต้สถาณการณ์ของไวรัสที่เริ่มผ่อนคลาย แม้ว่าเราหลายท่าน
จะยังคงกังวลไม่น้อยกับการอาจจะกลับมาระบาดอีกครั้งของไวรัส
COVID 19 เราก็ได้แต่แอบหวังว่า 3 ประเทศที่ได้ประกาศการ
ทดลองวัคซีขั้นที่3 ไม่วาจะเป็น บราซิล อังกฤษ และ จีน ที่มีแนว
โน้มว่าจะประสบความสำ�เร็จนั้น จะสามารถยนำ�ความสุขสู่ชาว
โลกอีกครั้ง ซึ่งในปีนี้ อาจจะเป็นปีที่เราจะได้ “เปิดแนวทาง สร้าง
โอกาส” อย่างแท้จริง เพราะแม้ว่าไว้รัสจะผ่านไปได้ แต่บาดแผล
หนึ่งที่อาจจะอยู่อีกยาวนาน คือเศรษฐกิจที่เข้าขั้นวิกฤต พร้อม
ด้วยภาวะตกงานถาวรที่สูงขึ้นแทนที่ เราอาจจะได้วางแผนทำ�
โครงการส่งเสริมอาชีพกันมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ภาพ
		
ลักษณ์ของโรตารี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผล
		
กระทบจากวิกฤต ช่วงเวลาแห่ง New
		
Normal โรแทเรียนหลายท่านต้อง
		
ดำ�เนินชีวิต และธุรกิจในรูปแบบใหม่
		
ที่มีมาตรการระวังการแพร่ระบาดที่
			
อาจจะกระทบกับท่านที่ทำ�ธุรกิจ
			
บริการอยู่มาก อย่างไรก็ดี 2-3
			
เดือนจากนี้ ท่านที่มีแผนเดิน
			
ทางท่องเที่ยว หรือเดือนทางทำ�
			
ธุระที่รู้ล่วงหน้า 3 อย่าลืมที่จะ
			
ใช้สิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน
				
ค่ะ นอกจากเราจะได้
				
เที่ยวได้ทำ�ธุระแล้ว
				
เราอาจะมีโอกาสได้
				
ช่วยเหลือผู้ประกอบ
				
การโรงแรม และร้าน
				
อาหาร ที่อาจจะเป็น
				
โรแทเรียน ด้วยกันค่ะ

บอกเล่าจากเลขาภาค
อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล

สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กรกฎาคม 2563

นอกจากการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์โรตารีฯ โดยตรงแล้ว
ท่านยังสามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อกับกรรมการศูนย์ฯ
ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกและ ที่มาจากภาคของท่านได้
คณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2563-64 ทุก ๆ
และเราจะพบกันในสารผู้ว่าการภาคทุกฉบับนะครับผมจะน�าราย
ท่าน
ละเอียดการท�างาน ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ มาแจ้งให้ท่านทราบทุก
ผมและคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ชุดใหม่ปี 2563-65 เดือน
พร้อมที่จะท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลติดต่อกับโรตารีสากลและอื่น ๆ
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการท�างานของท่านทั้งหลาย
สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียน

งานหลั ก ของศู น ย์ โ รตารี ฯ คื อการแปลเอกสาร ท่ า นสามารถ
ดาวน์ โ หลดเอกสารฉบั บ ภาษาไทยของโรตารี ม ากมายจากเว็ บ ไซต์
ของศูนย์ฯ www.rotarythailand.org เรามี "ห้องเรียน" โรตารีที่
ท่านจะสามารถเข้าไปดูเอกสารแปลตามต�าแหน่งหน้าที่และสามารถ
ดาวน์โหลดได้

(อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา)
ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลปี 2563-65
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ปี 2563-65
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
ประธาน
อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
รองประธานคนที่ 1
อผภ.สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล
รองประธานคนที่ 2
อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล
รองประธานคนที่ 3
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
กรรมการการเงิน
อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส
กรรมการห้องสมุด
อผภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
กรรมการแปล
อผภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี
กรรมการประชาสัมพันธ์
อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ
เลขานุการ
อน.วาณิช โยธาวุธ
บรรณาธิการนิตยสาร
ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง
อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
ผวล.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ตัวเลขโรตารี
ภาค

ผวภ.วิมล คชินทักษ
อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร
อผภ.ธงชัย ล้อตระกานนท์
อผภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผวล.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
ผวภ.สมศรี เมฆธน
อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล
อผภ.เจสัน ลิม
ผวล.ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
ผวภ.สมชาย เกิดเดโช
อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี
อผภ.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์
ผวล.จิระยุทธ หิรัณยวัฒน์

คณะที่ปรึกษา
PRIP พิชัย รัตตกุล
ประธานที่ปรึกษา
PRID นรเศรษฐ ปัทมานันท์
PRID ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
อผภ.สมภพ สุขสิงห์
อผภ.ชัยสิน มณีนันทน์
อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
อผภ.ชาญชัย วิศิษฏ์กุล
อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล
อผภ.สมภพ ธีระสานต์

ข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

3330

3340

3350

3360

รวม

สมาชิก 2,291 (2,327) 1,352 (1,401) 2,874 (2,821) 1,412 (1,370) 7,929 (7,919)
สโมสร 101 (102)

63 (66)

116 (113)

69 (67)

349 (348)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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OUR CLUBS
ชีวิตมาตรฐานใหม่ที่ต้องใส่ใจ

โดย อน.ศักดิ์ชัย อุ่นจิตตกุล สโมสรโรตารีหมากแข้ง

จากวิกฤต Covid 19 ที่เราต้องเฝ้าระวังมาตลอด
5-6 เดือนมานี้ หลายประเทศสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย
และมีแนวโน้มการระบาดอีกระลอก วันนี้ แม้ว่าประเทศไทย
ของเราจะไม่ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ แล้ ว นอกจากผู้ เ ดิ น ทางมาจาก
ต่างประเทศ เรื่องนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลและบุคลากรทาง
การแพทยท์ที่ตั้งมาตรการควบคุมโรคอย่างแข็งแรง และที่
สำ�คัญต้องรู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณมากที่สุดคือ
การวางรากฐาน อสม. ของสมเด็จแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ทรง
ก่อตั้งและดำ�เนินการอย่างทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน และชุมชน
มานานแล้ว ทำ�ให้การสาธารสุขของเราเข้มแข็ง ไม่เหมือน
ประเทศใดในโลก
ยุคนี้จึงเป็นยุคของ New Normal ที่ช่วยให้เรา
ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของเราเอง
เรายั ง คงต้ อ งมี ม าตรการระวั ง การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
อย่างเครงครัด แม้ว่าประเทศของเราจะเขาสู่การคลายล๊อ
คบ้างแล้ว แต่หลายประเทศยังคงมีการระบาดระลอก2
บางประเทศระลอกแรกก็ยังระบาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
ท่านจะลดลง
วันนี้ ไม่ว่าเราจะไปใช้บริการสถานที่ใด เราจะเห็น
มาตรการตรวจสอบ ตรวจวัด เฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นการ
วัดอุณภูมิและการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้
บริการ หรือการจัดระยะห่างในการใช้บริการและเข้าร่วม
6 กิจกรรมต่างๆ เท่านที่จำ�เป็น ซึ่งทำ�ให้เรารู้สึกปลอดภัย
ระดับหนึ่ง
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ธรุกิจของผม เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจบริการที่จำ�เป็น
ต้องรับมือกับลูกค้าหลากหลาย การเพิ่มการระวัง และคัด
กรองลูกค้า ก่อนเข้ามาใช้บริการในร้าน พร้อมกับจำ�กัดนำ�
นวนลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ การรักษาระยะห่าง เป็น
เรื่องสำ�คัญมาก การเข้าลงทะเบียนไทยชนะ กลายเป็น
ความจำ�เป็นที่จะทำ�ให้เราไล่เรียงผู้มีโอกาสเสี่ยงได้ชัดเจน
หากเกิดการพบผู้ติดเชื้อ ดังกรณีตัวอย่างทหารอียิปต์ที่ได้
เกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดชลบุรี การดำ�เนินการเหล่านี้อาจจะ
เป็นภาระ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ผมก็มีมุมมองย้อน
กลับว่า ในบ้านผม มีทั้งคนสูงอายุ และเด็กเล็ก ที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย ไม่แค่ผม พนักงานในร้าน ต่าง
ก็มีครอบครัว มีพ่อ แม่ มีลูก ที่ต้องระวังสุขภาพเช่นกัน
ผมคงไม่สบายใจถ้าพบว่าเราเสี่ยงรับการแพร่เชื้อโดยไม่ได้รู้
ข้อมูลอะไรเลย ดังนั้นการระวังไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีแก่ทุก
ฝ่าย ไม่ต้องมองที่ผลกำ�ไร แต่มองที่เราอยู่ได้ ทุกคนอยู่ได้
และมีความสุข นั่นก็คงเพียงพอแล้ว
การสร้างมาตรฐานการระวังการติดเชื้อเวลานี้
ผมมองว่ามีความสำ�คัญอย่างมาก เป็นการสร้างความเชื่อ
มั่นแก่ลูกค้าของเราเป็นการแสดงให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราเน้น
ความปลอดภัยและความสะอาดขนาดไหน แน่นอนว่าต้อง
เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีไวรัสระบาดหรือไม่
ผมเชื่อว่า วันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่แม้จะยากลำ�บาก แต่เรา
ก็จะผ่านพ้นไป พร้อมกับควรคงไว้ซึ่งมาตรฐานการรักษา
สุ ข ภาพและความสะอาดที่ เ ราจะทำ �ให้ เ รารู้ สึ ก ปลอดภั ย
เสมอ

การเสริมสร้างภาพลักษณ์สโมสรโรตารี
นย.วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ นายกสโมสรโรตารีจันทบุรี ปี 2563-2564
สโมสรโรตารีจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2514 โดยสโมสรโรตารีชลบุรีเป็นสโมสรพี่เลี้ยง นพ.ฉลาด
ถิรพัฒน์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นนายก
ก่อตั้ง มีสมาชิกก่อตั้ง 32 คน จัดประชุมที่ห้องอาหารยูงทอง
ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี มี ดร.วอลเตอร์ รินทูล จาก
ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ว่าการภาค 330 โรตารีสากล ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์และ
บรูไน โรตารีสากลรับเข้าเป็นสมาชิกและมอบใบชาเตอร์
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เลขที่ 16260 ต่อมาได้ย้าย
เข้าเป็นภาค 3340 และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 โรตารี
สากลได้แต่งตั้ง อน.นิเวศน์ คุณาวิศรุต เป็นผู้ว่าการภาค
คนแรกของภาค 3340 นับเป็นเกียรติประวัติของสโมสร
โรตารีจันทบุรี
สโมสรโรตารีจันทบุรีก่อตั้งจากสมาชิกที่มีฐานะดี
ในหลากหลายอาชีพ อยู่ในยุคที่วงการพลอยเฟื่องฟู จึงได้ใช้
พลอยแดง เป็นสัญลักษณ์ของสโมสร และดำ�เนินกิจกรรม
บำ�เพ็ญประโยชน์เรื่อยมา โดยมีการก่อสร้างโรงเรียนนอก
ตัวเมือง สร้างสถานีอนามัย สร้างศาลาที่พักริมทางหลวง
หน้าโรงพยาบาล หน้าโรงเรียน และทางเข้าหมู่บ้านหลาย
แห่ง จัดทำ�โครงการธนาคารข้าว ธนาคารยารักษาโรค จัด
ทำ�โครงการอาหารกลางวัน โครงการน้ำ�ดื่มสะอาด มอบ
ทุนการศึกษาทุกปีๆละ 200,000 บาท มอบรถดับเพลิงให้
เทศบาล มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์
ให้โรงพยาบาลในจังหวัด มูลค่าหลายล้านบาท มอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและห้องสมุดเพื่อเด็ก
และครอบครัว ให้โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งบริจาคเงินให้
มูลนิธิโรตารีสากลจนถึงปัจจุบัน เป็น PHF และ EREY
จำ�นวน 88,319 USD. สิ่งเหล่านี้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์
ของสโมสรโรตารีจันทบุรีในอดีตให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
รับรู้รับทราบและชื่นชมในผลงานของสโมสรที่เป็นผู้ให้โดย
ไม่รับสิ่งตอบแทน เป็นการบริการเหนือตนเอง (Service

Above Self) อย่างแท้จริง
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีที่นำ�สมัย การติดต่อ
สื่อสารไปทั่วโลกสามารถใช้อินเตอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ทำ�ให้องค์กรโรตารีต้องพัฒนาก้าว
ตามให้ทัน การสร้างภาพลักษณ์ของสโมสรโรตารีจันทบุรีจึง
ต้องปรับปรุงเทคนิควิธีการให้เข้ากับกับสภาพความเป็นอยู่
ในขณะนี้ โดยการบำ�เพ็ญประโยชน์ที่ทันกับเหตุการณ์บ้าน
เมือง เช่นเมื่อมีภัยธรรมชาติ ฝนตกน้ำ�ท่วม เขื่อนพัง เกิด
พายุพัดบ้านเรือนเสียหาย แผ่นดินไหว สึนามิ และโรคระ
บาคไวรัสโคโรน่า โควิด-2019 สโมสรโรตารีจันทบุรีก็ได้ร่วม
มือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่างๆ ทุกครั้ง
โดยเฉพาะในปีนี้โรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
สโมสรโรตารีก็ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE
หน้ากาก N95 และ Face Shield มอบให้โรงพยาบาลพระ
ปกเกล้าจันทบุรีที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
จัดทำ�ตู้ปันสุขแจกสิ่งของให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคระบาดดังกล่าว และเมื่อได้ทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์
เหล่านี้แล้ว สโมสรก็ได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี ในโซเชี่ยลมีเดียกลุ่มไลน์ต่างๆ เฟซบุค
และเว็บไซท์ของสโมสรโรตารีและของภาค 3340
สโมสรโรตารีจันทบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก 50 คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60-80 ปี ซึ่งเดินทางไปร่วมกิจกรรม
ไม่สะดวก จะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านการเงินให้สมาชิกที่
อายุยังน้อยไปดำ�เนินการ ส่งภาพเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ
และนำ�มาเข้าที่ประชุมประจำ�สัปดาห์เปิดให้สมาชิกได้รับ
ชมทางโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์และวีดีโอ การเผยแพร่
ภาพและวีดีโอ สมาชิกของสโมสรสามารถอัปโหลดลงในยู
ทูป และส่งลิ้งค์ไปยังกลุ่มไลน์ต่างๆ เป็นการเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ของสโมสรโรตารีจันทบุรีไปสู่สมาชิกในสโมสร ต่าง 7
สโมสร ชุมชนในท้องถิ่นและสังคมทั่วโลกทางอินเตอร์เน็ตได้
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เรื่องเล่าจากอดีตผู้ว่าการภาค 3340

เขียนไว้ ณ 27 กรกฎาคม 2563

เส้นทางชีวิต ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ผู้ว่าการภาค ธงชัย ล้อตระกานนนท์

ผมเข้าเป็นโรแทนเรียนสโมสรชลบุรี ปี 2534
ด้วยการที่อยากตอบแทนโรตารี ที่ลูกไปเป็นนักเรียนแลก
เปลี่ยน โดยการเชิญของ อผภ.ประสาท อยู่ประเสริฐ
เมื่ อ แรกเข้ า ก็ ดำ � รงตำ � แหน่ ง นายกสโมสรทั้ ง ๆที่ เ ข้ า เป็ น
สมาชิกแค่ปีเดียว ด้วยเหตุ นยล. ลาออก จากนั้นก็เป็น
ผู้แทนผู้ว่การภาค สมัยท่าน อผภ.สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล
หรือ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ในสมัครนี้
ตั้งแต่เข้ามาเป็นโรแทเรียน ผมก็ตั้งใจทำ�งานทุก
ภาระกิจอย่างเต็มกำ�ลัง จนได้รับการทาบทามให้สมัครเป็น
ผู้ว่าการภาค ในสมัย ผวภ.ประเสริฐ ชัยมโน (เสียชีวิตไปแล้ว)
แต่นั้นมาผมปฏิเสธคำ�เชิญให้เป็นผู้ว่าการภาคหลายปี ด้วย
คำ�พูดทุกครัง้ ว่า “ผมพร้อม และอยากจะเป็น จะแจ้งให้ทราบ”
ปี 2551 ท่าน อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล ทำ�หน้าที่
ประธานสรรหาผู้ว่าการภาค ผมจึงเห็นว่าถึงเวลาที่ผมควร
จะพิจารณาตำ�แหน่งผู้ว่าการภาคแล้ว ผมจึงได้แจ้งท่านไป
ท่านว่า “พี่ขอบคุณมาก พี่อยู่เฉยๆ ทำ�เอกสารแจ้งความ
จำ�นง มาถึงผม ผมจะจัดการให้เอง”
กลับจากอบรมผู้ว่าการภาครับเลือกที่ ซานดิเอโก
เดือน มกราคม ก็จัดงาน DTTs กับ Multi Pets. กราบ
ขอบคุณ พี่ใหญ่ อผภ.เปรมปรีชา พี่กลาง อผภ.ประสาท
กับ น้องรอง อผภ.ประทีป ช่วยเป็นแม่งานนำ�ทีมทำ�งาน
ทั้งสองงานไม่ขาดทุน ผวล. ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากนัก
ปี 2553 ผมเป็นผู้ว่าการภาค ภาค 3340 คนที่ 17
พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค สโมสรระยองเป็นเจ้าภาพหลัก
จัดที่ ระยองในงาน DTA มีขบวนกลองยาวนำ�หน้า ตามด้วย
เพื่อนสมาชิกๆ และหลานๆ YE ที่มาอย่างล้นหลาม เป็นพิธี
การจัดให้มีขบวนกองเกียรติยศส่ง ผวล. ขึ้นเวที เพื่อสถาปนา
เป็น ผวภ. ถือครั้งแรกของภาคและเป็นแม่แบบอย่างภูมิใจ
ตลอดระยะเวลาที่เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ
ผมจัดระบบการเยี่ยมใหม่ เป็นการเยี่ยมครั้งละเขตแทน
ครั้งละสโมสรเพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสร้างความ
เข้าใจถึงนโยบาย ผมประทับใจ อบอุ่น กับความเป็นกันเอง
เกิดขึ้นอย่างท้วมท้น เหนื่อยสุดๆเช่นกัน แต่มีความสุข ใน
ฐานะผู้ให้เช่นกัน มิตรภาพเกิดขึ้นมากมาย ขอบคุณผู้ช่วยผู้
ว่าภาค นายก ทีมงานภาค รวมทั้งสมาชิก ที่ช่วยกันสร้าง
บรรยากาศ
งานประชุมระหว่างเมือง จัดที่เกาะเสม็ด ก็นับเป็น
ครั้งแรกที่จัดบนเกาะ เป็นแบบอย่างให้มีการจัดบนเกาะใน
8 เวลาต่อมา
งานประชุมใหญ่ จัดที่จังหวัดขอนแก่น สโมสร
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ปีบริหาร 2553-2554 “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก”
มิตรภาพขอนแก่น ซึ่งเป็นสโมสรเดียวในภาคที่ทุกคนเรียก
ผมว่า “คุณลุง” เป็นเจ้าภาพหลัก ที่สร้างความประทับใจ
ให้กับ เพื่อนโรแทเรียนที่มาร่วมงาน เราเริ่มมีการใช้ระบบ
มี organizers เข้ามาช่วย งานสวย หรูเริดอลังการแต่
ถูกสตางค์ ของที่ระลึกเปิ่ยมด้วยคุณค่า รางวัลยอดเยี่ยม
สำ�หรับผู้โชคดี ผู้เข้าร่วมงานเกิน 400 ท่านเป็นครั้งแรก
ของภาค 3340 ครั้งนั้นมี โรแทเรียน อน.นิพันทฐ์ สัจจะ
ไพบูลย์ รับมอบรางวัลเกียรติยศเป็น Major donor ท่านที่
สองของภาค 3340 ผมรำ�ลึกถึงน้ำ�ใจ อผช.จารุณี หรือ ผู้
ช่วย หวาน นย.เจนจิรา หรือ นายก อ้อ รวมทั้ง ผวภ.วิมล
หรือ เลขา.มล ในสมัยนั้น ความอดทนอดกลั้น ที่ทุกอย่าง
รุมเร้าถาโถมเข้ามาระหว่างงานประชุมใหญ่ของ อน.ไก่
วันที่จะต้องกล่าวอำ�ลาตำ�แหน่ง ในงาน DTA ก็จัด
แนวน่ารักมีความหมาย โดยขบวนกลองดุริยางค์ของเด็ก
อนุบาล พร้อมสมาชิกชลบุรี มารับผู้ว่าการภาค กลับสโมสร
เป็นครั้งแรกเช่นกันที่มีการทำ� presentation ของ ผวภ.
หนึ่งปี ที่ทำ�หน้าที่ผู้ว่าการภาค 3340 ภมูิใจอย่างยิ่ง
ชีวิตความเป็นโรแทนเรียน
ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์ที่ดีที่สุด และคิดว่าเราเดินทางมาสู่น่าจะสูงสุด
เดินทาง ยาวนานเกินกว่า 80,000 กม. ไปพบ
เพื่อนๆ ปลอดภัยทุกประการ มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ มีความ
เข้าใจในแนวทาง มีความสุขในฐานะผู้ให้ ความรัก ความ
เป็นกันเอง สนิทดังญาติผู้คุ้นเคยมายาวนาน สนุกสนานกับ
บรรยากาศเปี่ยมด้วยมิตรภาพ และอีกมากมาย
>ปีบริหารของผม เป็นปีแรก ที่ยอดการบริจาค
เพื่อมูลนิธิโรตารีสากลมียอด “106 $ ต่อสมาชิก”
>โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ 10 กว่าโครงการ
รวมทั้งโครงการทะเลบัวแดง ของสโมสรหมากแข้ง ที่เสนอ
ในปีบริหารของผม แต่อนุมัติในปี ท่าน ธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุธิ์
>โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนท่าน อผภ.อรอนงค์
ศิริพรมนัส เป็นประธาน มีจำ�นวนเยาวแลกเปลี่ยน outbound สูงถึง 46 คน เป็นโครงการที่ประสบความสำ�เร็จ
เชิดหน้าที่ชูตาของภาค 3340 มาตลอด มีการปรับปรุง
โครงสร้างการทำ�งาน การคัดสรรค การอบรมให้ความรู้
เตรียมการต่างๆ ระเบียบการการเงินให้ชัดเจน ตรวจสอบ
ได้ จนเป็นแบบอย่างในปัจจุบัน
ขอบคุณมิตรโรแทนเรียน น้ำ�ใจไมตรี ที่มอบให้ การ
ช่วยเหลือกิจกรรมของภาคและส่วนตัว ทุกสิ่งอย่างบันทึก
ไว้ ส่วนลึกของหัวใจตลอดไป สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ
“มิตรภาพ ที่ได้รับจากมิตรโรแทนเรียน”
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กิจกรรมสโมสรในภาค 3340

กิจกรรมสโมสรในภาค 3340

สโมสรโรตารีเขาสอยดาวได้นำ�แมสและมุ้งพร้อมขนมและนมมามอบ
ให้เด็ก 2 โรงเรียน1รร.เขาแก้ว 2.รร.คลองพอก

สโมสรกาฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากผ้าให้นักเรียน

สโมสรโรตารีชลบุรี ทำ�กิจกรรมต้านภัยโควิด19

สโมสรโรตารี ท่าเรือตราดได้มอบแมสและมุ้งกันยุงให้กับผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ยากไร้ ในเขตชุมชนโภคไพร ได้มอบถุงยังชีพอีก 17 ครอบครัว

สโมสรโรตารีแก่นคูน ทำ�กิจกรรมโครงการรถปันสุข

สโมสรโรตารีเมืองขลุง มอบหน้ากากผ้าและมุ้งโรตารี ให้กับ2โรงเรียน
คือ โรงเรียนวัดอิมั้ง และโรงเรียนวัดซึ้งล่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

สร.น้ำ�พอง ร่วมรับบริจาคโลหิตที่บริษัทแก่นขวัญซึ่งเป็นโครงการที่
สโมสรโรตารีน้ำ�พองทำ�ต่อเนื่องเป็นเวลาสามปี

สโมสรโรตารี บ้านฉาง ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนในอำ�เภอ
บ้านฉาง4โรงเรียนและมอบมุ้งพร้อมหน้ากากอนามัยให้ อสม นำ�ไป
ให้ชุมชนที่ยากจนใด้ใช้

สร.กระสัง-บุรีรัมย์ ทำ�การมอบแมสหน้ากากผ้าอนามัยให้โรงเรียน
อนุบาลกระสังและโรงเรียนกระสังพิทยาคมจำ�นวย400ชิ้น

สโมสรโรตารีจันทนิมิต ร่วมมอบนมโรงเรียน จำ�นวน 13 ลัง 468
กล่อง พร้อมกับหน้ากากอนามัย 150 ชิ้น โดยมีคณะครูและตัวแทน
นักเรียน มารับมอบ สำ�หรับโครงการนี้ เป็นโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์
โครงการแรกในปีบริหาร 2563-2564
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สโมสรโรตารี มิตรภาพขอนแก่น ทำ�กิจกรรมมอบชุดป้องกันไวรัส (PPE) สโมสรโรตารีพลูตาหลวง ร่วมทำ�กิจกรรม Flighting disease ออก
จำ�นวน 200 ชุด มุ้งป้องกันยุง จำ�นวน 100 หลัง Face Shield และ เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ และติดเตียง ในชุมชน
11
หน้ากากอนามัย ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และโรง- ตำ�บลพลูตาหลวง
พยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการอุปกรณ์ดังกล่าว
สารผู้ว่าการภาค 3340 ปี 2563-2564

กิจกรรมสโมสรในภาค 3340
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สโมสรโรตารีสุรนารี จัดกิจกรรม มอบมุ้งเพื่อป้องกันยุงลายและ
หน้ากากผ้า ให้สำ�หรับป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

สโมสรโรตารียโสธร นำ�มุ้งที่ได้รับมอบจากภาค 3340 RI ไปมอบให้
ประชาชนที่ขาดแคลนและมีความจำ�เป็นต้องใช้มุ้งเพื่อป้องกันยุงลาย
จากโรคไข้เลือกออก

สโมสรโรตารีสกลนคร
มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้วให้กับ สโมสรโรตารีอำ�นาจเจริญ จัดทำ�โครงการคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เพื่อเอาไปศึกษาพัฒนาการเรียนการ เครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 50 พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
มูลค่าโครงการ 2,960,000 บาท
สอนให้เป็นประโยชน์ต่อไป

โรตารีมหาสารคาม ทำ�โครงการมอบมุ้งและหน้ากากผ้าให้ชุมชน

โรตารีอำ�นาจเจริญ ทำ�โครงการสร้างเมรุถวายวัด

สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค 3340 ทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เลี้ยง สโมสรโรตารี หมากแข้ง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี
ซึ่งปีนี้เป็นปีท่ี 7 แก่เยาวชนด้อยโอกาสจำ�นวน 98 ทุน ทุนละ 4,000
อาหารเด็กๆ
บาท

สโมสรโรตารีอี-คลับ ภาค 3340 ได้นำ�หน้ากากผ้า ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ คณะครูและนักเรียน ร.ร.โพนงามศึกษา อ.อากาศอำ�นวย จ.สกลนคร
ปฏิบัติงานในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำ�จัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระ- ร่วมปลูกต้นไม้จำ�นวน 2,000 ต้น ณ บริเวณสวนสาธารณะโครงการ
เกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
แก้มลิงหนองโนนต่าย อ.อากาศอำ�นวย จ.สกลนคร
ราชนารี ที่ทำ�การผ่าตัดทำ�หมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งมอบให้ประชาชน
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ครอบครัวโรตารี 4 สโมสรในจังหวัดอุดรธานี ทำ�กิจกรรมมอบมุ้ง สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ มอบรถวิลแชร์ 3 คันให้กับผู้ป่วยในเขต
และหน้ากากผ้าโรตารี แก่ชุมชนหนองเตาเหล็กที่มีความขาดแคลน
อ. กมลาไสย และมอบมุ้ง20 หลัง ให้กับคลินิกครอบครัวโรงพยาบาล 13
กาฬสินธุ์
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กิจกรรมสำ�คัญของภาค 3340

สโมสรโรตาแรคท์ ภาค 3340
โดย..รทร.ชยากร ปรีพุทธรัตน์

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ประธานโรตาแร็คภาค ๓๓๔๐
สโมสรโรทาแรคท์ไม่เพียงแต่เป็นสโมสร
		
ที่บำ�เพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน แต่มีส่วน
			
ในความพยายามทั่วโลกที่จะนำ�มา
			
ซึ่งสันติภาพและความเข้าใจอันดี
		
ระหว่างนานาประเทศในโลก ความพยายาม
		
ดังกล่าว เริ่มในระดับชุมชน และแผ่ขยาย
		
ออกไปโดยไร้ขีดจำ�กัด สโมสรโรทาแรคท์
		
ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรโรทาแรคท์
		
กว่า 6,000 สโมสร ที่จะทำ�หน้าที่สำ�คัญดัง
		
กล่าว
สโมสรโรทาแรคท์ เป็นการเปิดโอกาสให้
คนหนุ่มสาวอายุ 18 - 30 ปี มีโอกาสเสริมสร้างความรู้ความชำ�นาญ
อันจะช่วยพัฒนาตนเอง ตอบสนองความต้องการทางวัตถุ ทางสังคม
ของชุมชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั่วโลก
ด้วยโครงสร้างของมิตรภาพและบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนา
ความชำ�นาญทางอาชีพและการเป็นผู้นำ�, เน้นการเคารพสิทธิของผู้
อื่น โดยคำ�นึงถึงคุณค่าของแต่ละบุคคล, ยกย่องให้เกียรติและคุณค่า
ของอาชีพที่มีประโยชน์, ยกย่อง ปฏิบัติ และส่งเสริมมาตรฐานทาง
จริยธรรม เป็นคุณสมบัติของผู้นำ� และเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
ประกอบอาชีพ, พัฒนาความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการ ปัญหา
และโอกาสของชุมชนและสังคมโลก และเปิดโอกาสให้บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และส่งเสริมความเข้าใจกัน
ระหว่างชาติ และไมตรีจิตต่อคนทั้งปวง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ตำ�บลโพนงาม อำ�เภออากาศอำ�นวย จังหวัด
สกลนคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณประโยชน์
“บึงแห่งความรัก (The lake of love)” (อนุญาตเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วน จาก “ทำ�เลเลี้ยงสัตว์” เป็น “สวน
สาธารณประโยชน์”) ตำ�บลโพนงาม อำ�เภออากาศอำ�นวย จังหวัดสกลนคร โดยมี ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิภาคโรตารีไทย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมสมาชิกโรตารีไทย ร่วมกันตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะ
และบึงแห่งความรัก The Lake of Love (เดอะ เลค ออฟ เลิฟ) ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสโมสรโรตารีในประเทศไทย
14 องค์การบริหารส่วนตำ�บลโพนงาม และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำ�บลโพนงาม
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สิ่งที่ทางสโมสรฯได้ทำ�นั้น
จะจัดกิจกรรมและจัดทำ�
โครงการหลายอย่าง
ขึ้นอยู่กับความสนใจของสมาชิกเป็นอันดับ
แรก แต่การทำ�กิจกรรมใดๆก็ตาม จะอยู่ภายใต้ธรรมนูญมาตรฐาน
ของสโมสรโรทาแรคท์ ที่มีผลบังคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
อย่างไรก็ดีโปรแกรมของโรทาแรคท์แบ่งออกได้เป็น 3 แนว ที่สโมสร
ต่างๆจะเลือกมาทำ�กิจกรรม มากบ้างน้อยบ้าง ได้แก่ การพัฒนา
ทางวิชาชีพ การพัฒนาความเป็นผู้นำ� และพัฒนาโครงการบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ ทั้ง 3 แนวทางนี้ เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะทำ�ให้โปรแกรมของ
สโมสรมีความสมดุลและให้ประสบการณ์ที่สำ�คัญ ตลอดจนให้โอกาส
ต่อโรทาแรคท์ที่จะพัฒนาตนเอง
ใน 1 ปี จะมี 4 งานที่จะให้สโมสรต่างๆภายในภาคมาทำ�
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีเจ้าภาพเป็นสโมสรต่างๆหมุนเวียนกันไป คือ
1. งาน Rotaract District Assembly(RDTA) เป็น
งานประชุมแนะนำ�การทำ�หน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการสโมสรชุด

ใหม่ หลังจากได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆแล้ว มาทำ�กิจกรรม
สนุกสนานควบคู่กับการได้แนวทางในการทำ�งาน รู้หน้าที่ในการทำ�
กิจกรรมของฝ่ายตนเอง และยังเป็นการทำ�ความรู้จักกับเพื่อนๆคณะ
กรรมการชุดใหม่ของสโมสรโรทาแรคท์ต่างๆด้วย ในการประชุมนี้อาจ
มีโรแทเรียนมาร่วมงานด้วย คืออาจมาเป็นองค์ปาฐก วิทยากรชี้แจง
แนะนำ�เรื่องต่างๆ
2. งาน Rotaract Youth Camp หลังจากที่ได้ทำ�
กิจกรรมต่างๆของภายในสโมสรมาครึ่งปี ก็จะมีการจัดค่ายนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรต่างๆ
ภายในภาค พูดคุยการทำ�งานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขในการทำ�งานต่อไป รวมถึงอาจมีกิจกรรมที่
ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของทางโรทาแรคท์ให้ทำ�ร่วมกันด้วย
3. งาน Rotaract Interract Game ( RIG) เป็น
กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรทาแรคท์และอิน
เตอร์แรคท์ โดยจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กีฬาฮาเฮ
หรืออาจจะจัดเป็นรูปแบบ RYLA ก็ได้ ตามความเหมาะสม
4. งาน Rotaract District Conference (RDC)เป็นการ
ประชุมที่สำ�คัญของสโมสรโรทาแรคท์แต่ละภาค
เพราะเป็นการ
ประชุมหลังจากที่แต่ละสโมสรได้ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีแล้ว ได้รู้
เห็นปัญหาและมีประสบการณ์ต่างๆ อีกทั้งความรู้ที่น่าสนใจมาแลก
เปลี่ยนกัน แนะนำ�ปัญหาการทำ�งานให้กัน และเป็นการกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างโรทาแรคท์กับโรแทเรียน และระหว่างโรทาแรคท์ด้วย
กันเอง
นอกจากนี้ทางโรทาแรคท์ภาคเองมีอีกหนึ่งกิจกรรม ที่
สโมสรต่างๆจะร่วมกันจัดขึ้นหรือเป็น Staff ของงาน คือ การ
อบรม RYLA ซึ่งย่อมาจาก Rotary Youth Leardership Awards
เป็นการอบรมเยาวชนโรทาแรคท์ ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสโมสรโรตารีอุปถัมภ์จะออกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ให้กับโรทาแรคท์ที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมการอบรม
จะได้รับความรู้และประสบการมากมาย รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่าง
สโมสรด้วย
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TOGETHER, WE
สโมสรโรตารีอี-คลับ ภาค 3340 ร่วมโครงการ
“ปศุสัตว์ร่วมใจกำ�จัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” โดยทำ�หมันฟรี พร้อมฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว แก่ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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