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 วัตถุประสงค์ของโรตารี
โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการ
บ�าเพญ็ประโยชน์ ในการด�าเนนิกจิกรรมทีม่คุีณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

หน่ึง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

สอง การยกระดบัจรรยาบรรณในธรุกจิและวชิาชพี การยอมรบัคณุค่า
ในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคน
ภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�าเอาอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน

สี ่การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร
สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการ
บ�าเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

 The Object of Rotary

The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal 
of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, 
to encourage and foster:

FIRST The development of acquaintance as an opportunity 
for service;

SECOND High ethical standards in business and professions, 
the recognition of the worthiness of all useful occupations, 
and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an 
opportunity to serve society;

THIRD The application of the ideal of service in each 
Rotarian’s personal, business, and community life;

FOURTH The advancement of international understanding, 
goodwill, and peace through a world fellowship of business, 
and professional persons united in the ideal of service.

โรตารี คืออะไร ?



สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนที่รัก

 ผมชอบการเดนิทาง และชืน่ชมระบบจดัการเดนิทางไปโน่น
มานี่ตามที่ก�าหนดไว้ แต่ทว่าในปีที่ผ่านมานี้ ผมและเกย์ ภริยาของผม 
มีโอกาสรับประสบการณ์แบบท่ีสร้างแรงกดดันอารมณ์ด้านบวกของ
ผมได้มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเดินทางที่อารมณ์เย็นที่สุดแล้ว เราต้อง
เสยีเวลารอคอยในสนามบนิทีเ่รามไิด้ตัง้ใจจะไป เป็นวลาหกชัว่โมง ใน
วนัเวลาทีเ่รามไิด้วางแผนจะเดนิทาง และตืน่นอนในตอนเช้าในโรงแรม
ที่เราไปพักในคืนก่อนหน้าที่เราไม่เคยรู้จัก นั่นคือช่วงเวลาหน่ึงที่เรา
ต้องประสบมา

 ช่วงเวลาที่เรารอคอยอยู่ที่สนามบิน จอห์น เอฟ.เคนเนดี ที่
นครนิวยอร์ค ผมกับคุณเกย์ก็ใช้เวลาเดินดูผู้คนท่ีผ่านไปมา เดินจาก
ปลายเทอร์มินัลหนึ่งไปอีกด้านหน่ึงแล้วก็เดินกลับมา มองดูบรรดา
ผู้โดยสารที่ก�าลังรอขึ้นเคร่ืองที่บริเวณประตูทางออก ไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ทุกๆ กลุ่มต่างก็ก�าลังรอขึ้นเครื่องทุกประตู

 ทุกๆ ประตูทางออกไปข้ึนเครื่อง จะมีผู้โดยสารรออยู่กลุ่ม
ใหญ่ ขณะที่เราเดินอยู่กลางโถงทางเดิน เราจะอยู่ในนิวยอร์ค ก�าลัง
เดนิไปพร้อมกบัผูค้นเหมอืนเราไหลไปตามกระแสน�า้ แต่หากท่านออก
นอกแถวเดินไปหาผู้ที่นั่งรอท่ีประตูทางขึ้นเครื่อง ท่านจะออกนอก
แนวกระแสน�้าไปรวมอยู่ในกลุ่มที่รออยู่เสมือนเกาะในทะเล แล้วก็จะ
พบว่าตวัเองรวมอยูใ่นกลุม่ของผูท้ีจ่ะไปกรงุเดลฮ ีหรอืกรงุปารสี หรอื      
กรุงเทลอาวีฟ 

  เมื่อเราทั้งสองเริ่มออกเดิน ผมก็คิดว่า “ผู้คนที่มีความแตก
ต่างกันเหล่านี ้มาจากประเทศต่างๆ มารวมกันอยูใ่นทีเ่ดยีวกัน เหมอืน
กับคนในโรตารี” แต่เมื่อเราเดินผ่านทางออกประตูแล้วประตูเล่า ผม
จงึฉกุคดิได้ว่ามบีางอย่างทีแ่ตกต่างไป ไม่เหมอืนกบัโรตารแีล้ว เพราะ

ว่าทุกๆ คนในกระแสน�้า (ทางเดิน) จะมุ่งไปที่ (เกาะ) ประตูทางออก
ของตน และในทกุทางออกกจ็ะมีผูท้ีร่ออยูเ่ป็นกลุ่ม (เกาะ) ด้วย ผู้เดนิ
ทางไปกรงุไทเปอาจพดูกบัเพือ่นร่วมทางไปไทเป แต่เขาจะไม่พูดกบัคน
ที่จะไปกรุงไคโรหรือกรุงลากอส

  เมื่อเปรียบเทียบกับโรตารีแล้ว โรตารีจะให้เราติดต่อกับ        
ผู้อื่นในรูปแบบวิธีการที่มีคุณค่าอย่างลึกซึ้ง โดยมองผ่านข้ามความ
แตกต่างของเราทัง้หลาย โรตารใีห้โอกาสเราเชือ่มสมัพนัธ์กบัผูค้นท่ีเรา
อาจไม่เคยพบกนัมาก่อน ผูค้นทีเ่หมอืนกบัเราเกนิกว่าทีเ่ราจะทราบได้            
โรตารีให้เราติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนของเรา ให้เขามีโอกาสด้านอาชีพ
การงาน และติดต่อกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราด้วย

  การติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กัน สร้างประสบการณ์ในโรตารีที่
แตกต่างกนัมากกว่าการเดนิ อยูใ่นสนามบนิ จอห์น เอฟ.เคนเนด ีของ
ผม ในกลุ่มโรตารีของเราไม่มีแยกเป็นเกาะ เราทุกคนอยู่ในโรตารีด้วย
กนั ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มาจากไหน พดูภาษาอะไรหรอืมีประเพณอีย่าง
ใด เราทกุคนเชือ่มสมัพนัธ์ด้วยกนั เป็นส่วนหนึง่ของชุมชนของเรา และ
เป็นสมาชกิมใิช่เฉพาะของสโมสรของเรา แต่เป็นสมาชกิของชมุชนโลก
ที่พวกเราทุกคนอยู่ด้วยกัน

                สายสัมพันธ์นี้คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของโรตารี ที่น�าเรามาสู่
โรตารี น่ีคือเหตุผลที่ท�าให้เราด�ารงอยู ่ ขอโปรดร่วมมือกับมิตร             
โรแทเรียนของท่านในการเดินทางสู่ปีของ โรตารีเช่ือมสัมพันธ์โลก
ด้วยกัน

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล ปี  ๒๕๖๒-๖๓
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On the Web

Speeches and news from RI President Mark Daniel Maloney at www.

rotary.org/office-president

สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนที่รัก

 ในปีบริหาร ๒๐๑๙-๒๐๒๐ นี ้ผมขอเชิญชวนมติรโรแทเรยีน
และโรทาแรคเทอร์มาช่วยกนัขยายองค์กรโรตาร ีเราต้องช่วยกนัขยาย
งานบ�าเพ็ญประโยชน์ ช่วยกนัสร้างผลกระทบของโครงการของเรา แต่
ที่ส�าคัญมากที่สุด เราต้องช่วยกันเพิ่มสมาชิกภาพของเรา เพ่ือให้เรา
สามารถสร้างผลิตผลได้มากยิ่งขึ้นด้วย

 ผมขอให้พวกเรา พยายามหาวถีิทางใหม่ในด้านสมาชกิภาพ 
โดยใช้กลยทุธการจดัการทีด่กีว่า ผมขอให้สโมสรทกุแห่งได้จดัตัง้คณะ
กรรมการสมาชิกภาพที่มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วยบุคลากรจากผู้มี
ภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อที่เราจะได้ผู้น�าที่มีรูปแบบใหม่จาก
ชุมชน

 คณะกรรมการสมาชิกภาพในสโมสรของท่าน จะต้องใช้
ระบบประเภทอาชีพของโรตารี ที่ออกแบบมาส�าหรับคัดสรรผู ้มี
อาชีพต่างๆในชุมชนของท่านมาเป็นตัวแทน ค้นหาผู้ที่จะมาเป็นผู้น�า
ที่มีทักษะ ความสามารถและมีบุคลิกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สโมสรของท่าน หากคณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสรของท่านยังไม่
แน่ใจว่าจะด�าเนนิการต่อไปอย่างไร ขอให้ตรวจสอบดคู�าแนะน�าในเวบ็   
Rotary.org เพื่อจัดขั้นตอนที่ชัดเจนในการด�าเนินงานต่อไป

 
 แล้วพวกเราจะเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อขยายโรตารีต่อ
ไป? เราคงจะต้องก่อตั้งสโมสรรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรแบบ
อสิระหรือแบบดาวเทยีม (สาขา) เป็นแบบทีม่ปีระสบการณ์จดัประชมุ
หลากหลาย และสร้างโอกาสบ�าเพ็ญประโยชน์แบบที่แตกต่างกัน ไม่
เพยีงแต่ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มโีรตาร ีแต่ในพืน้ทีท่ีโ่รตารกี�าลังท�างานกนัอยูด้่วย 
ไม่มีสโมสรโรตารีใดในโลก ที่สามารถให้บริการได้ครบทุกภาคส่วนใน
ชมุชน ดงันัน้ เราต้องก่อตัง้สโมสรใหม่ขึน้มาเพือ่ร่วมมอืกบัผูน้�าชมุชน
ที่ยังมิได้มีการเชื่อมสัมพันธ์กับสโมสรที่มีอยู่ปัจจุบัน

 การขยายโรตารี เป็นการสร้างความเชือ่มสมัพนัธ์ทีท่�าให้เรา
เป็นองค์กรหนึ่งเดียวในโลก ท�าให้เราเข้มแข็งและเพิ่มพูนสมาชิกภาพ 
ผมจงึขอให้พวกเรามุง่มัน่อทุศิตนในการขยายโรตารต่ีอไป เพือ่เตรยีม
ต้อนรบัชนรุน่ใหม่ทีห่ลากหลายทัง้ชายและหญงิในอนาคต กเ็พราะว่า 
โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล ปี  ๒๕๖๒-๖๓

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย ์สิงหาคม ๒๕๖๒



สารประธานทรัสตี

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียน

 ผมรู้สึกตื่นเต้นมากท่ีจะมีโอกาสติดต่อกับท่านทุกๆ เดือน
ในบทบาทใหม่ของประธานคณะทรัสตีมูลนิธิโรตารี ผมรู้สึกพิศวงเมื่อ
มองดแูผนงานทีน่่าตืน่เต้นของมลูนธิใินปีข้างหน้านี ้ เราก�าลงัจะสร้าง
ผลกระทบทีใ่หญ่ยิง่และยัง่ยนืแก่โลกมนษุย์ ในอนาคตอนัใกล้นีโ้ปลโิอ
จะถกูกวาดล้างออกไปจากโลก – ทัง้หมดนีก้เ็พราะว่าท่านทัง้หลายมา
ช่วยกัน

 บทบาทประธานทรัสตีของผมก็ดคูล้ายกบัต�าแหน่งการ์ดของ
ผมในทีมบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมที่ผมเคยเล่น ผมมีหน้าที่ล�าเลียง
ลกูบอลข้ึนไป และดวู่าเพือ่นร่วมทมีรบับอลได้ในต�าแหน่งทีว่่าง ผมจะ
มคีวามสขุมากๆ ทีเ่หน็เพือ่นสามารถโยนลกูบอลลงห่วงและท�าคะแนน
ได้

 สมยัทีผ่มเล่นอยูน่ัน้ ยงัไม่มกีารตฝ่ีามอืกนัเมือ่เราได้คะแนน 
แต่ผมก็อยากที่จะตีมือให้เพื่อนทุกครั้งที่พาลูกบอลลงห่วง บัดนี้ผม
ต้องการให้ท่านทั้งหลายร่วมแตะมือกันด้วย ลองคิดดูว่าท่านสามารถ
แตะมอืให้กบัมลูนธิขิองเราได้อย่างมากมาย ผมก็ได้เริม่ต้นด้วยการให้
สมาชกิในครอบครวัของผมทัง้ห้าคน ภรรยาผม บตุรสามคนและตวัผม
เองร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ทุกๆ ปี 

 
 ตอนนีผ้มขอให้ท่านคอยดวู่า พวกเราจะได้คะแนนกนัเท่าใด
ในปีหน้า ไม่ว่าท่านจะเขียนเช็คอีกห้าฉบับ จัดระดมเงินบริจาคอีกห้า
ครั้ง ชักชวนผู้บริจาครายใหม่อีกห้าคน หรือเพียงแต่บริจาคอีกครั้งละ
ห้าเหรียญ เราก็นับคะแนนได้

 ในปีนี้ ผมจะเติมเต็มบัญชีสื่อสังคมของผมด้วยคะแนนของ
มูลนิธิโรตารีที่ผมจะมอบให้ทั่วโลก และขอให้บอกเล่าเรื่องของท่านผู้
ใจดทีัง้หลาย ทีจ่ะช่วยน�าพวกเราเข้าใกล้เป้าหมายของเรายิง่ข้ึน โปรด
ร่วมมอืกบัผมในเฟสบุค้ @garyckhuang บอกเล่าเรือ่งของท่านให้ผม
ทราบ และโปรดให้คะแนนของท่านเองอย่างอิสระด้วย 

 ขอให้เราพยายามบรรลเุป้าหมายของเราต่อไป หลายสโมสร
ที่มีโครงการใหญ่ๆ ก�าลังรอคอยเรา บรรดาบุตรหลานของโลกก็ก�าลัง
รอคอยเรา ตอนนี้ท่านมีท่ีว่างแล้ว โปรดโยนบอลลงห่วงได้เลย และ   
ขอให้พวกเราช่วยกันท�าให้ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมูลนิธิด้วยครับ 

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี  ๒๕๖๒-๖๓

แกรี ซี เค ฮวง กรกฎาคม ๒๕๖๒
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สารประธานทรัสตี

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียน

 เราก�าลงัเผชิญกบัปัญหาทีด่มีากๆ และผมต้องการจะปรกึษา
กับท่าน คือค�าขอรับทุนระดับโลกโรตารีของเราก�าลังเพิ่มขึ้นอย่าง     
น่าตกใจ โรแทเรียนก�าลงัมองเหน็ผลกระทบทีน่่าพศิวงของทนุของเรา 
ดงันัน้พวกเขาจงึต้องการคมุบงัเหยีนแห่งพลงัทนุระดบัโลก เพือ่ไปจดั
ท�าโครงการที่ส�าคัญๆ และน่าสนใจ  

 ปัญหาส�าคญัอกีอย่างหนึง่ของทนุระดบัโลกของเราก็คอื การ
มุง่เน้นเรือ่งความยัง่ยนืของโครงการ ขณะเมือ่เริม่ต้นวางแผนโครงการ 
เมื่อเรามาปรึกษากันเพ่ือแก้ไขปัญหาหน่ึง เราจะไม่เพียงเขียนเช็คใบ
หนึ่งแล้วเดินจากไป เราก�าลังเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ เราจึงต้องมีข้อ
ยุติแบบยั่งยืน ดังนั้นการเติบโตของปริมาณค�าขอรับทุนระดับโลกจึง
เป็นปัญหาที่ดีที่เรามี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรแทเรียนของเรามีความมุ่ง
มั่นในการบ�าเพ็ญประโยชน์ และการสนับสนุนทุนระดับโลกให้ทวีขึ้น
นี้ เราก็ต้องการให้มูลนิธิโรตารีขยายตัวเติบโตขึ้นด้วย

 อีกหนึ่งปัญหาที่เรามีก็คือ จะสนับสนุนโรแทเรียนให้จัดการ
บรรเทาภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ให้ดทีีส่ดุได้อย่างไร โดยโปรแกรมสนองตอบ
ภยัพบิตัขิองเรา สโมสรสามารถขอรบัทนุสนบัสนนุแบบใหม่นีเ้มือ่เกิด
ภัยพิบัติขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องสนับสนุนทุนนี้ด้วย เราสามารถช่วย

เหลือมิตรโรแทเรียนให้ช่วยเหลือภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว แต่เรากับ
ท่านก็ต้องร่วมกันสนับสนุนด้วย

 เราก�าลังใกล้ท่ีจะพิชิตโปลิโอไปตลอดกาลแล้ว พวกเราทุก
คนได้ร่วมกันกระท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา โปรดลองคิดถึงการ
บริจาคเงินซื้อวัคซีนโปลิโอหยดสุดท้าย เพื่อกวาดล้างโปลิโอไปตลอด
กาล ท่านคงจะไม่ต้องกระท�าสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญกว่านี้ในชีวิต
ของท่านอีกแล้ว

 มีค�าโบราณกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด โปรดน�าหัวใจ
ของท่านไปด้วย” ดังน้ันขอท่านโปรดเปิดใจของท่านแล้วบริจาคให้
มูลนิธิของท่าน นี่คือสิ่งที่อาจจะส�าคัญที่สุดในชีวิตที่ท่านได้กระท�า

 โปรดบริจาคในวันนี้ แล้วเปิด Facebook ของผม ขอเล่า
เรื่องให้ทุกคนทราบว่า การบริจาคท�าให้ท่านรู้สึกดีอย่างไร ให้เรา
เชื่อมสัมพันธ์และเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกัน

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี  ๒๕๖๒-๖๓

แกรี ซี เค ฮวง สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สโมสรโรตารีราชบุรี
pr.pichet3330@gmail.com



อน.วาณิช  โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

บทบรรณาธิการ

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

 ภาพข่าวเพลิงไหม้มหาวิหาร นอตเตรอดาม แห่งกรุงปารีส 
มรดกโลก ได้ถกูถ่ายทอดสดผ่านเครอืข่ายสือ่สารออนไลน์ ทีส่ร้างความ
ตื่นตลึงไปทั้งโลก 
 ความรูส้กึของการสญูเสยี เศร้าหมอง ได้แปรเปลีย่นเป็นพลงั 
พลังแห่งความหวังจากคนทั้งโลก ที่ได้ส่งผ่านเครือข่ายนี้เช่นเดียวกัน
 โลกปัจจุบันของเรา ได้ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กัน อย่างที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
 เมื่อมีข่าวร้าย สะเทือนใจ จากภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น
ไปด้วยสาเหตใุด ท้ังจากธรรมชาตหิรอืจากน�า้มอืมนษุย์ ณ ต�าแหน่งแห่ง
หนใดของโลกใบนี้ 
 เมือ่เรือ่งราวได้ถกูส่งผ่านเครอืข่ายไปถงึผูค้นทีก่�าลงัต่อเช่ือม
อยู ่กจ็ะได้การตอบรบัในรปูแบบต่างๆ เสมอ อย่างน้อยทีส่ดุกค็อืการให้
ความหวัง ให้ก�าลังใจ เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคเฉพาะหน้าเหล่านั้นไปให้
ได้ 
 และหลายครั้ง หลายครา ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลัง ให้ผู้คนได้
กลับขึ้นมายืนหยัดอย่างเข้มแข็งอีกครั้ง
 เครือข่ายขององค์กรโรตารีเป็นหนึ่งในนั้น ที่สามารถใช้เครือ
ข่ายการเชือ่มต่อเพือ่ช่วยเหลอืผูค้น พร้อมสร้างความหวงั สร้างก�าลงัใจ 
และคอยเป็นพลังให้ผู้คนเหล่านั้นได้กลับมายืนหยัดอีกครั้ง
 
 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.วาณิช โยธาวุธ 

ศิลปิน นักเขียนและนักแสดง โทนี ฟิตซ์แพทริค สะท้อนความรู้สึกของ           
การสูญเสียมหาวิหารฯ ผ่านศิลปะและบทความ

“เรียนรู้เมื่ออยู่ต่างถิ่น” (What we learn by living somewhere else)
The Rotarian August 2019



ประธานโรตารีสากล มาโลนีย์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เครื่องกรองน�้าที่ THE U.S. VIRGIN ISLANDS เมื่อ
ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา โดยการริเริ่มของ สโมสรโรตารี    
DECATUR AND DECATUR DAYBREAK ที่มาร์คและ
แกร์เป็นสมาชิก มีสโมสรโรตารี ST.THOMAS EAST 
เป็นมิตรร่วมโครงการ

นิตยสารโรตารีประเทศไทย
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สนเทศโรตารี

	 ท่านนายก	และโรแทเรยีนอาจตัง้ค�าถามว่าท�าไมถงึต้องมกีารสนเทศโรตาร	ีและสนเทศ
อาชีพ	ในเมื่อเรื่องของโรตารีเราก็ทราบกันดีอยู่แล้ว	ในขณะที่อาชีพของเพื่อนๆ	ในสโมสรนั้นก็
รู้จักกันอยู่แล้ว	ผมขอแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนี้กับทุกท่านดังต่อไปนี้ครับ	
	 องค์กรโรตารกีเ็หมอืนองค์กรอืน่	ทีต้่องมสีบืต่อปรชัญาและเจตนารมณ์หลักขององค์กร	
ในขณะท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนไปเพื่อการอยู่รอด	 แม้ว่าเราจะรู้กันดีว่า
เจตนารมณ์ขององค์กรคืออะไร	 แต่ถามว่าทุกคนแปลความเหมือนกันหรือไม่	 เข้าใจเหมือนกัน
หรือไม่	ค�าตอบคือไม่	แค่ค�าว่า	“ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน”	ก็ยังเป็นประเด็นได้ว่าคืออะไรกัน
แน่	 ดังนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวของโรตารี	 และข้อแนะน�าในการปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์จึงมีความจ�าเป็นในการปรับมุมมองระหว่างสมาชิกให้เข้าใกล้กันมากที่สุด	เพื่อ
สืบต่อเจตนารมย์ขององค์กรให้สมาชิกรุ่นใหม่และสมาชิกเก่าที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารได้เข้าใจ	ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาความเห็นต่างในสโมสรต่อกรณีต่างๆ	ได้	
	 นอกจากนี้กรณีศึกษาในการท�าโครงการบริการชุมชนของสโมสรโรตารีต่างๆ	 ในโลก		
รปูแบบและเงือ่นไขในการท�าโครงการทีโ่รตารสีากลแนะน�าและก�าหนด	กส็ามารถน�ามาสนเทศ
กนัได้	ซึง่หากมกีารวางแผนให้เป็นระบบ	การสนเทศโรตารก็ีสามารถท�าได้ตลอดปีและเป็นเครือ่ง
มือในการสร้างความเป็นเอกภาพในสโมสรได้	 อีกประการหนึ่งส�าหรับสโมสรที่มีอายุหลายๆ	ปี	
การน�าเอาประวัติของสโมสรและการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในอดีตมาสนเทศ	 จะท�าให้
สมาชกิรุน่ใหม่เข้าใจสมาชกิรุน่ก่อนและสโมสรมากขึน้	เมือ่ไปร่วมงานและกิจกรรมมติรภาพต่างๆ	
ของโรตารีหรือการพบปะกับชุมชน	 สมาชิกใหม่ก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าสโมสรได้ท�าอะไรมา
บ้าง	 อันเป็นการสร้างความภูมิใจในการได้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก่อให้เกิดความรักใน
สโมสรมากขึ้น
	 ส�าหรับการสนเทศอาชีพนั้น	 ตามมุมมองของผมแล้วมีความจ�าเป็นและควรมีอย่าง
สม�า่เสมอ	นอกเหนอืจากการให้สมาชกิใหม่ได้น�าเสนอธรุกจิและฝึกพดูแล้ว	ควรจดัให้สมาชิกเก่าๆ	
ได้มโีอกาสในการสนเทศด้วย	หลายท่านอาจแย้งว่ารูจ้กักนัดอียูแ่ล้ว	กนิข้าวกนัทกุเดอืนจะสนเทศ
อะไรอกี	ค�าถามของผมคือจรงิหรอืทีเ่รารูจ้กัธรุกจิกนัด	ีรูจ้กังานของแต่ละคนกนัดแีล้ว	ความจรงิ
คอืการท�าธรุกิจให้รอดให้ส�าเรจ็นัน้	ต้องมกีารปรบัเปลีย่นทัง้สนิค้า	บรกิาร	และการบรหิารจดัการ
ตลอดเวลา	ผมเชื่อว่าเมื่อเรารวมกันเป็นสโมสร	จึงเป็นโอกาสที่ส�าคัญและมีประโยชน์อย่างมาก
ในการแลกเปลีย่นเรือ่งราวเหล่านีร้ะหว่างกัน	ซึง่ดีกว่าการไปเรียนหนงัสือในมหาวิทยาลยัเสยีอกี	
การแลกเปลีย่นประสบการณ์	มมุมองในการท�างาน	ปัจจยัของความส�าเรจ็หรอืวธิแีก้ปัญหาในการ
ท�างาน	เป็นความรู้ที่เราอาจหาไม่ได้ในห้องเรียนในมหาวิทยาลัย	เพราะกว่าประสบการณ์จะถูก
น�าไปเขยีนเป็นกรณศีกึษาให้ได้เรยีนรูก้นักล้็าสมยัแล้ว	ในโลกยคุดจิติอล	การเรยีนรูจ้ากของจรงิ	
ตัวจริงซึ่งคือโรแทเรียนทั้งหลาย	เป็นประโยชน์ใกล้มือที่ควรพิจารณา	ผมเชื่อว่าหากมองในมุมนี้
แล้ว	การอยู่ในโรตารีจะได้ทั้งมิตรภาพและความรู้อย่างมหาศาล	
		 ลองพิจารณากันดูครับ	

อน.ดร.พรชัย สาเมือง สโมสรโรตารีนนทบุรี

  เหตุผลของการที่ควรมีการสนเทศ
ในการประชุมสโมสร



โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก
	 โรแทเรียนเป็นนักเดินทางปีๆ	 หนึ่งเดินทางหลายเที่ยว	 หลายที่	 และหลายโอกาส	 โรแทเรียนส่วนใหญ่
เดินทางด้วยความสนุกสนาน	ไปเดี่ยว	ไปเป็นคู่	ไปเป็นกลุ่มตามความถนัด	สนุก	สะดวก	มากน้อยต่างกัน	แล้วแต่
อัธยาศัย		จึงไม่แปลกนักหากได้อ่านเรื่องราวของท่านประธานโรตารีสากลคนปัจจุบัน	คือ	มาร์ค	แดเนียล	มาโลนีย์	
ท่านไปทุกที่	มีทีมที่เข้าใจกันคือภรรยา	ไปทั้งใกล้ไกลในและต่างประเทศ	มีความสุขกับการเดินทาง	มีความคิดมาก
มายหลายหลาก	 มีความเข้าใจในผู้คนและวัฒนธรรม	 ต่างคนต่างถิ่น	 จนสะท้อนออกมาได้ว่า	 การเดินทางพบปะ
ผู้คน	ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้คนจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี	และน�ามาซึ่งคติพจน์	“โรตารี
เชื่อมสัมพันธ์โลก”	ในปีปัจจุบัน
	 ในปี	 2006	ผู้เขียนเป็นหัวหน้าทีม	Rotary	Friendship	Exchange	 (RFE)	 เดินทางไปอลาสกากับอดีต			
ผู้ว่าการภาค	โรตารีแอนน์	และโรแทเรียนรุ่นเยาว์	รวม	8	คน	ไปแวะพักกับครอบครัวของโรแทเรียนในหลายเมือง	
เช่น	Anchorage,	Denali,		Fairbank,	Homer,	ฯลฯ	เราสนุกสนานกันมาก	ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้นั่งอยู่ห้องรับแขก
ของบ้านบนเขาหลงัหนึง่แล้วมองตรงไปจะเหน็ภเูขาน�า้แขง็ยาวไกลในระดบัสายตา	เงยหน้าขึน้อกีนดิมองเหน็ท้องฟ้า
แจ่มใส	 ก้มหน้าลงมองเห็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล	 ได้เห็นบ้านเมือง	 วิถีชีวิต	 ความเป็นอยู่สังคม	 วัฒนธรรม										
วิธีปฏิบัติตน	รูปแบบการประชุมในสโมสร	ได้รับการต้อนรับแบบข้าวหม้อแกงหม้อ	น�าของสดมาท�าอาหารร่วมกัน	
นั่งเรือยอชออกทะเลไปตกปลาแซลมอน	ปลาฮาลิบุด	ทุกอย่างต่างออกไป	แต่เป็นความประทับใจ
	 สิง่ทีต่ามมาคือ	มติรภาพทีย่ิง่ใหญ่	กว้างขวางและยาวนาน	โรแทเรยีนในภาค	3360	ไม่ว่าจะเป็น	จ.เชยีงใหม่	
เชียงราย	ล�าปาง	แพร่	เลยไปถึงภูเก็ต	ฯลฯ	ต่างรู้จัก	PDG.	Steve	Yoshida	และ	PP.	Noko	Yoshida	ยังผูกพันไป
ข้างหน้า	เรานัดหมายลงเรือส�าราญก่อนประชุม	International	convention	ที่	Honolulu		แถมการเซ็นสัญญา	
คู่มิตรอีกด้วย
	 โรแทเรียนทุกคนจากทุกหนแห่ง	ต่างมีเพื่อนมากมาย	เราเดินทางไปมาหาสู่	ไปร่วมกิจกรรม	ร่วมงาน	ร่วม
ฉลองโอกาสต่างๆ	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมปกติของชาวโรแทเรียน	 กลับมีผลกระทบใหญ่หลวง	 มันเป็นความ
สัมพันธ์	แม้จะมีบางคนหลบมุมเป็นครั้งคราว	แต่ไม่นานนักก็ยังคงกลับมายืนยันสายสัมพันธ์แห่งโรตารี
	 ปลายเดอืนมีนาคม	2019	มเีพือ่นโรแทเรยีนคนใหม่คอืคณุ	Tetsu		Fukuda		จากสโมสร	Nagoya-Wago,	
ภาค	2760	ท่านท�าหน้าที่	RI	Networking	&	Service	Group	มาร่วมงานประชุมใหญ่ของภาค	3360	มาส่งเสริม
การใช้	DDF	ที่ท่านบอกว่ามีอยู่มากมายให้เกิดประโยชน์	คุยกันไป	line	กันไป	ท�าให้เกิดโครงการ		VTT	ของสโมสร
โรตารีวังจันทน์	 และเกิดโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม	 และ
คงมีโครงการ	global	grant		อื่นตามมาอีกหลายโครงการ	
	 ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	ด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ของคุณ	Tetzu	Fukuda	เรามีเพื่อนใหม่จากญี่ปุ่น	คุณ	Fumi	
Suzuki	จากสโมสร	Komaki	มาร่วมงานเพิ่มเติม	พบว่าเราต่างมีเพื่อนโรแทเรียนในประเทศนู้น	นั้น	นี้	บางคนก็รู้จัก
กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว	และยังมีทีท่าว่าจะสร้างเพื่อนใหม่ๆ	ได้อีกหลายคนและคงขยายวงไปได้ทั่วโลก	
	 ระหว่างปี	2006-2019	ย่อมมโีรแทเรยีนหลายคน	จากหลายสโมสร	จากหลายประเทศ	เดนิทางไปมาหาสู่	
ท�าโครงการต่างๆ	มากมาย	และในอีกหลายปีข้างหน้า	การไปมาหาสู่ก็จะยังคงด�าเนินต่อไป	ไม่หยุดยั้ง	และเกิดเป็น
ความสมัพนัธ์ทีเ่ชือ่มต่อขยายวงกว้างขึน้	มคีวามสมัพนัธ์ลกึซึง้ขึน้ในโลกของโรตาร	ีทัง้ๆ	ทีม่รีากฐานมาจากกิจกรรม
ปกติที่โรแทเรียนต่างเคยพบเห็น	เคยประพฤติปฏิบัติมานั่นเอง
	 ขอเพยีงมคีวามสขุกบัการเดนิทาง	มคีวามคดิสร้างสรรค์	หลากหลาย	เข้าใจและใส่ใจคนรอบข้าง		สิง่เหล่า
นี้มีอยู่แล้วในตัวของมวลมิตรโรแทเรียน	 ไม่ใช่ของใหม่แต่น�ามาซ่ึงความสัมพันธ์โลก	 ดังค�าขวัญของท่านประธาน							
โรตารีสากลได้จริงๆ	“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”

Article : บทความ
อน.ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี 

สโมสรโรตารีพะเยา 



 เกือบ 40 ปีที่ผ่านมา มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ และ
ครอบครัว ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่า “โรตารีสามารถเชื่อมสัมพันธ์
โลก” ได้จรงิๆ ทกุวนันีท่้านสามารถใช้ประสบการณ์ส่วนตวัมาอธบิาย
เกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวเดินทางที่มีความปลื้มปิติยินดี” มาให้บริการ
ในช่วงต่อไปของชีวิต ในต�าแหน่งประธานโรตารีสากลคนใหม่ 
 ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนวันคริสต์มาสปี 2018 ในภาค
เหนือของมลรฐัอลาบามา (Alabama) ในสหรฐัอเมริกา สโมสรโรตารี                                                                                            
ดีเคเทอร์ (Decatur) อยู่ในบรรยากาศรื่นเริงของเทศกาลคริสต์มาส 
ในวันเสาร์สุดท้าย สมาชิกสโมสรได้ท�างานเคียงข้างกับโบสถ์ท่ีอยู่
ใกล้แม่น�้าสโตน ด้วยการบริการเล้ียงอาหารเช้าด้วยแพนเค๊กให้
เด็กๆ ประมาณ 70 คน พร้อมพาไปหาซ้ือสิ่งของตามเป้าหมายที่
ต้องการอย่างสนุกสนาน และวันจันทร์ถัดมา ในที่ประชุมสโมสร มี
การแสดงดนตรีและเต้นร๊อคกับวง Austin Junior High jazz band 
สนุกสนานกับเพลงฤดูกาลคริสต์มาส เช่นเพลง “Santa Baby,” 
“Feliz Navidad,” “Baby, It’s Cold Outside” ท่ามกลางอุณหภูมิ
ค่อนข้างเย็น 40 องศาฟาเรนไฮ   แต่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเดือนธันวาคม
ที่บรรยากาศชุ่มชื่นปลอดโปร่ง
 เม่ืองานเลีย้งจบลงนายกสโมสร แลรี ่แพน ี(Larry Payne) 
ประกาศว่า “ได้เวลาน�าเสนอข่าวท่ียังไม่แพร่หลายเกี่ยวกับสมาชิก 
มาร์ค” โดยป่าวประกาศด้วยไมตรจีติ (ไม่มใีครรงัเกยีจ) ขณะเดยีวกนั
ผูท้ีถ่กูกล่าวถงึ “มาร์ค แดเนยีล มาโลนย์ี สมาชกิของสโมสรโรตารดีเีค
เทอร์ (Decatur)” ก้าวเดนิขึน้มาหน้าห้องประชมุด้วยความภาคภูมิใจ 
สมาชิก 120 คน ส่งเสียงไชโยโห่ร้อง ต้อนรับผู้น�าคนใหม่
 มีการตีพิมพ์ข่าวในวารสารท่องเที่ยวท้องถิ่น “Decatur 
Daily“ ทีโ่รตารใีห้การสนบัสนนุ โดยพดูถงึ มาโลนย์ี เพยีงเป็นสมาชกิ
ของสโมสร โดยไม่ได้เน้นย�้าความส�าเร็จตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกของ
โรตารี ปี 1980 มาโลนีย์เคยท�าหน้าเป็นผู้ว่าการภาคของโรตารีสากล 
กรรมการบรหิารโรตารีสากล ผู้ช่วยดแูลประธานโรตารสีากล กรรมการ
ทรัสตีของมูลนิธิโรตารี ประธานสภานิติบัญญัติของโรตารี และคณะ
กรรมการจัดการประชุมใหญ่ของโรตารีสากลที่เมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ปี 2014 ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน
ที่รับผิดชอบ เป็นจุดเริ่มต้นคุณสมบัติที่น�าไปสู่การท�าหน้าที่ประธาน
โรตารีสากล
 บิลล์ ไวเกอร์ (Bill Wyker) เพื่อนที่รู้จักมาร์คมานานกว่า 
40 ปี ยืนยันว่า “มาร์ค มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท�าหน้าที่ประธาน
โรตารีสากล” เขาเป็นผู้สื่อสารที่ยอดเยี่ยม เฉลียวฉลาด มีความเห็น
อกเห็นใจและเอาใจใส่ผู้คน หมายความว่า ท่านได้คนที่สมบูรณ์แบบ 
ไม่มใีครในสโมสรทีส่งสยัเลยว่า เหตใุดเขาจึงสามารถไปสู่จุดสูงสุด ดัง่
อยู่บนยอดเขาได้ 

ย้อนอดีต

by Geoffrey Johnson
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ประธานโรตารีสากล
อผภ.นพ.วีระชัย  จ�าเริญดารารัศมี

สโมสรโรตารีเชียงใหม่



Mark Daniel Maloney
ประธานโรตารีสากล ปี 2019-20



ณ เตาผิงข้างกำาแพง เป็นภาพวาด
ของแกร์ แบคเบิล มีภาพแกร์กับ
มาร์คอยู่ท่ีเมืองดีเคเทอร์  มลรัฐ  
อลาบามา ภาพมาร์คอยู่บน
สะพานท่ีประสาท Combe 
หมู่บ้านชาวอังกฤษ เมือง 
Cotswolds  และภาพก่อนหน้า 
เป็นภาพมาร์คอยู่ท่ีสำานักงาน
กฎหมาย Maloney และ  
Schuppert เมือง Blackburn 
เป็นสำานักงานท่ีก่อต้ังโดยพ่อตา
ของมาร์ค

 ไวเกอร์ผู้เสนอให้มาโลนีย์เป็นนายกสโมสรดีเค
เทอร์เมื่อปี 1986 ให้ความเห็นว่า เหตุการณ์ครั้งนั้นน่าจะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่นับเป็นวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติในการทดสอบ
ผูน้�าล่วงหน้า “แม้จะเป็นช่วงเวลาทีย่ากส�าหรบัมาร์ค แต่เขา
สามารถท�าได้และประสบความส�าเรจ็” ซึง่มาร์คยอมรบัและ
ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งยังชอบและจริงจังที่จะปฏิบัติ
อีกด้วย ไม่ใช่เรื่องพูดทีเล่นทีจริงเรื่องน้ีเป็นที่ชื่นชอบของ
สโมสร 
 ในการประชุมที่โบสถ์ เกี่ยวกับค�าสอนในคัมภีร์ 
เมือ่เดือนธนัวาคม มาโลนีย์ “ผูท้ีเ่ป็นนักเดนิทางทีร่่าเริง” ได้
เล่าเรือ่งราวอดตีในการเดนิทางท่องโลกท่ีผ่านมาของเขาว่า 
เขาเริม่เดนิทางระยะส้ันไปทางทศิตะวนัออก “ระหว่างมลรัฐ
เนวาดาและแคลิฟลอเนีย (Nevada and California)“ 
ก่อนจะไปประเทศอังกฤษ อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและ
ไต้หวัน แล้วบินกลับบ้านที่ดีเคเทอร์ ส่วนการเดินทางระยะ
ยาว เขาเริ่มเดินทางไปประเทศที่เจาะจงตามก�าหนดการ

เฉพาะ ก่อนจะเดินทางไปประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไป
ในโลก เริ่มเดินทางในสมัยที่โลกนี้ยังไม่มีเครื่องบินเจ๊ตให้
บริการ มีการเดินทางตามก�าหนดที่ไกลข้ึน และระยะทาง
ไกลออกๆ ตามล�าดับ
 ครอบครัวคุณปู่คุณย่าของมาโลนีย์ มีพี่น้อง 3 
คน คุณปู่อาร์เธอ และคุณย่าแคทเธอรีน เป็นชาวนาที่พอ
มีฐานะ ได้ย้ายถิ่นฐานข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาจาก
ไอแลนด์เมื่อปี 1849 เพื่อเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นช่วง
กลางทีโ่ลกมภีาวะขาดแคลนอาหารและการเดนิทางทางเรือ
ที่ยากล�าบาก (โดยเหลือพี่น้องคนโต 2 คนไม่ได้เดินทางไป
ด้วย ในจ�านวนนี้มีพี่ 1 คน ที่ไม่มีโอกาสพบกันอีกเลย) เมื่อ
ขึน้ฝ่ังทีน่วิออร์ลนี ครอบครวัเดนิทางขึน้เหนอืไปเมอืงกาลา
ติน (Gallatin) อยู่ทางใต้ของมลรัฐอิลินอยด์ โดยซื้อที่ดินที่ 
Pond Settlement สร้างบ้านสร้างครอบครัวระหว่างชาว
ไอริสอพยพ
 มาร์ค แดเนยีล มาโลนย์ี เกิดภายหลงัครอบครวั
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“เขาเป็นผู้สื่อสารที่
ฉลาดหลักแหลม มีความ
เห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่ 
คนอื่น ความหมายคือ 
เราได้คนที่มีคุณสมบัติ

ครบในคนเดียว” 

ใหญ่อพยพมาอยู่สหรัฐได้ 106 ปี (เกิด 15 พฤษภาคม ค.ศ.
1955) ขณะที่ครอบครัวมีพื้นที่เกษตร 1,200 เอเคอร์ อยู่ที่
เมืองเล็กๆ นอก Ridgway หลายทศวรรษต่อมาครอบครัว
ได้ขยายกิจการ มีฟาร์มปศุสตัว์เลีย้งววัและอาหารสตัว์ ส่วน
คณุพ่อของมาร์ค มาโลนย์ี (Patrick Maloney) และพ่ีน้อง 2 
คน แยกมาท�าฟาร์มข้าวโพด ข้าวสาล ีและถัว่เหลอืง โดยซือ้
ท่ีนาเพิม่ขึน้ 1,500 เอเคอร์ บริเวณฝ่ังตรงข้ามแม่น�า้โอไฮโอ้ 
ที่เมืองเคนตั๊กกี้ 
 สภาพแวดล้อมของครอบครัวเกษตรข้างต้น ไม่
ได้บันดาลให้ มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ เป็นชาวนา ทั้งๆ ที่
ในโครงการแข่งขัน 4-H เพ่ือคัดเลือกชาวนาที่ดีในอนาคต 
มาร์ค ได้รับการคัดเลือกในระดับต้นๆ แต่เขาปฏิเสธไม่
ขอรับ เขาเคยปราศัยกับชุมชนในปี 1966 ในหัวข้อ “ความ
ฝันต้องกลายเป็นเป้าหมาย” ได้รับรางวลัริบบิน้สนี�า้เงนิจาก
งาน Illinois State Fair และ 2 ปีต่อมาเขาได้รับรางวลั การ
แข่งขันสะกดค�า ในหัวข้อ “bludgeon” ถัดต่อมาอีก 2 
ปี เขาได้รับต�าแหน่งประธานสหพันธ์ “Gallatin County 
4-H Federation” ย้อนไปปี 1962 มาโลนีย์และน้องสาว
วัย 5 ขวบ “คริสตี้ (Kristi)” ได้รับรางวัลการแข่งขันการ               
แต่งกายแบบชาวฮาวาย (the Hawaiian-themed 
costume contest) ในวันป๊อบคอร์นที่ Ridgway  
   
 เมือง Ridgway ถือเป็นเมืองหลวงแห่งป๊อบ
คอร์นที่มีช่ือเสียงของโลก ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าวันป๊อบ
คอร์น ประจ�าปี โดยจะจัดให้มีเทศกาลขึ้นในวันเสาร์ที่
สองของเดือนกันยายนทุกๆ ปี คุณริค โรตราเมล (Rick 
Rotramel) ประธาน(คนก่อน) ของเมือง Ridgway ซึ่ง
เป็นสมาชิกโรแทเรียนสโมสรโรตารีแดนวิลล์ อิลินอยส์ 
(Danville, Illinois) กล่าวว่า “วันป๊อบคอร์นเป็นวันส�าคัญ
ประจ�าปีของเมือง” มีกิจกรรมฉายภาพยนต์ดูฟรี มีขบวน
แห่รอบเมือง เด็กๆ จะมารวมตัวกันท่ีเวทีวงดนตรีในงาน
เพื่อรับประทานป๊อบคอร์นฟรี  นอกจากนี้มีแข่งขันเป่า             
หมากฝรั่ง ก้าวกระโดดแบบกบและอ่ืนๆ ผู้ชนะจะได้รับ
รางวัลเหรียญดอลล่าเงินกลับบ้าน
 เม่ือย่างเข้าเวลา 1.00 น. เช้ามืดวันใหม่ของ
งานจะมีการแห่ขบวนแมมมอทลอยไปมา (สัตว์สูญพันธ์
ไปแล้วขนาดใหญ่คล้ายช้าง ขนยาว งาโค้ง) พร้อมขบวน
ดนตรีไปตามถนนสายหลักของเมือง โดยหนังสือพิมพ์ท้อง
ถิ่นบรรยายในบทความพิเศษว่า ขบวนแห่ประกอบด้วย             
“ราชนิแีห่งป๊อปคอร์นและทีอ่ยูข่องเธอ วงดนตร ีหลายอย่าง
ในขบวนจัดให้ล่องลอยได้ มทีมีฝึกฝน หน่วยพลงังานกล ม้า 
อปุกรณ์ฟาร์มสมยัใหม่ และหลากหลายสิง่ทีย่อดเยีย่ม” โดย
มีรถแทรกเตอร์ลากไปตามถนน (ตามข้อระเบียบที่อนุญาต
ของสมาคมรถแทรกเตอร์แห่งอิลนิอร์ย) ส่วนท่ีเหลอืของวนั 
มอบให้สนกุสนานกับการฟังดนตรี ตามความเชือ่/ค�าสอนท่ี
เรียกว่า “Teen-A-Go-Go” 
 เหตุการณ์ส�าคัญดังกล่าวต้องการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพธิกีารและการจดัการ ต่อมาในปี 1981 ได้มอบงานนีใ้ห้
เป็นความรับผิดชอบของ มาร์ค มาโลนีย์ ซึ่งสามารถด�าเนิน
การได้อย่างดีเยี่ยมทุกๆ ปีตามหน้าที่ที่ได้การมอบหมาย 
ยกเว้นสองครั้งที่ตรงกับพิธีล้างบาปของลูกสาว (Phyllis) 
และเมื่อต้องไปร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นช่วงสุดสัปดาห์ จน
ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันว่าเป็นทีม่าของ “วนัป๊อปคอร์น” โดย 
มาโลนีย์กล่าวว่า “ไม่ได้เสียหายกับปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของเขา” มแีผ่นพมิพ์ใบอนุญาตอ่านได้ความว่า “PPCRN” ที่
มาร์คมกัถอืเป็นเรือ่งตลก เป็นความเหน็ของโรตราเมลโฆษก
งานขบวนแห่ ตั้งแต่ปี 1990 เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันและท�าให้

งานเดินหน้าได้ดีพร้อมๆ กับเรื่องราวสนุกสนานไปด้วย
 โรตราเมลให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า “มาร์คและ
เขามักมีความรู้สึกตรงกันเรื่องบ้านเกิด เรารู้สึกภาคภูมิใจ” 
เราจะถูกเรียกมาท�าหน้าที่โฆษกทุกๆ ปี ถึงแม้ไม่เรียกเราก็
จะท�าหน้าที่จนตาย
 ย้อนอดีตไปปี 1968 ขณะที่มาโลนีย์ส�าเร็จ
การศึกษาระดับ 8 เขาสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมเป็น            
แคร์ธอลิกชื่อโรงเรียน Chaminade ที่เมืองเซ็นต์หลุย และ
โรงเรียนเสนอมอบทุนการศึกษาให้แต่บิดามารดาไม่ยอม
ให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เพราะเป็นโรงเรียนของสภา         
แคทรอลิก และสัญญาจะส่งไปเรียนวิทยาลัยที่ดีกว่าจะได้
เพ่ิมแรงจูงใจ มาโลนีย์จึงเข้าศึกษาต่อท่ี Ridgway High 
School ทีซ่ึง่มารดาของมาโลนย์ี Doreen เป็นครสูอนภาษา
อังกฤษ โรตราเมล เพื่อนรุ่นพี่ 1 ปีของมาโลนีย์ทบทวนย้อน
หลังให้ทราบว่า Doreen เป็นครูที่สอนสนุกแม้จะชุลมุน
วุ่นวายบ้างแต่ทุกคนก็รักเธอ 
 ปกติมาโลนีย์เป็นเด็กฉลาดไม่เพียงเป็นเด็ก
คงแก่เรียนอย่างเดียว ที่โรงเรียนเขาท�าหน้าที่งานธุรการ
หลายต�าแหน่ง เช่น ประธานสภานักเรียน และสมาชิกคณะ
กรรมการนักเรียน-คณะ ดูแลนโยบายโรงเรียน ที่มีหน้าที่
ธ�ารงไว้เกี่ยวกับ 4-H รวมทั้งมีบทบาททางด้านวงดนตรี 
คณะนักร้อง หนังสือพิมพ์ ท�าหนังสือประจ�าปีของโรงเรียน 
กรรมการสโมสรภาษาสเปน และสโมสรเบต้าแห่งชาต ิ(เป็น
สโมสรเกียรติยศทางสังคมที่สนับสนุนหลักจริยธรรมและ
ศีลธรรม) โดยมาโลนีย์ท�าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจการ เมื่อ
ส�าเร็จการศึกษา เขาเป็นตัวแทนของช้ันในการกล่าวอ�าลา
เพื่อนร่วมชั้นจึงมีมติยกย่องเขาเป็นผู้ประสบความส�าเร็จ
สงูสดุในชัน้ ในปี 1972 ปีทีเ่ขาส�าเร็จการศกึษาจากโรงเรยีน 
Ridgway เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเยาวชนแคทรอลิกที่ดี
เด่นยอดเยีย่มทีส่ดุแห่งปี ใน 28 ประเทศ ทีเ่ป็นเขตปกครอง
ของ bishop 
 ช่วงฤดใูบไม้ร่วง มาโลนย์ีหลังจบจากวทิยาลยั ได้
ไปเรยีนต่อทีม่หาวทิยาลยัฮาวาด ตามสัญญาทีบ่ดิามารดาให้
ไว้ ช่วงเทอมแรกในฤดใูบไม้ผล ิขณะทีม่าโลนย์ีเป็นนักศกึษา
ชั้นปีที่หน่ึง เขาได้รับการยกย่องด้วยผลการเรียนชั้นเยี่ยม
ที่สุดในประวัติศาสตร์ จากการสอบที่ไม่นับคะแนนเก็บ 
(มอบให้ผู้ที่มีความกระตือรือร้นและรวดเร็วของรัฐบาล
กลาง) โดยมอีาจารย์ทีส่อนคอื พอล ซมิมอล (Paul Simon) 
นักการเมืองจากอิลินอย ที่มาช่วยสอน ณ สถาบันการเมือง
แห่งฮาวาด (Harvard’s John F. Kennedy School of 
Government) ต่อมาทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกัน 
 ปี 1974 ซิมมอล ชนะเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทน
ราษฎรสหรัฐ (มีภาพมาโลนีย์ใน the Gallatin Democrat 
ก�าลังปฏิบัติหน้าที่เฉลิมฉลอง ยืนเคียงข้างผู้สมัคร ใส่เส้ือ
เจค็เก๊ตหนงัสดี�า ยิม้กว้างเสมอืนแมวก�าลงัเคีย้วนกขมิน้) ใน
ช่วงปิดภาคฤดูร้อนหลังส�าเร็จการศึกษา มาโลนีย์ไปฝึกงาน 
House’s LBJ Internship Program ที่ส�านักงานของ
ซิมมอล ในเมือง Washington, D.C. นอกจากน้ีในพรรค 
Democrat มีบันทึกเกี่ยวกับมาโลนีย์ไว้ว่า ขณะที่เขาอยู่
มหาวิทยาลัยฮาวาดได้ท�าหน้าที่ประธานสมาคมอนุสรณ์
ฮาวาด (the Harvard Memorial Society) ผู้จัดการทีม
ฟุตบอลทีมลาครอช (กีฬาบอลชนิดหนึ่ง) ประธานสภาผู้
จัดการการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี (the Undergraduate 
Managers Council) และสมาชิกของคณะกรรมการด้าน
กฬีาของคณะฮาวาด (the Harvard Faculty Committee 
on Athletics) 
 ช่วงฤดใูบไม้ร่วงปี 1977 Gay Blackburn (เรยีน



จบมัธยมที่ Agnes Scott College เมืองดีเคเทอร์ บิดา
เป็นนายกเทศมนตรี) เป็นนักศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนกฎ
หมายแวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt Law School) สมัคร
ลงทะเบียนเข้าสัมมนาด้านกฎหมายนานาชาติพร้อมเพื่อน
นักศึกษาอีกหลายๆ คน ตั้งใจเดินทางมาจากเมืองแนสวิล 
(Nashville) ทางไต้ของอลินิอย โดยสะพายถงุใส่ป๊อปคอร์น
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันป๊อปคอร์นที่เมืองดีเคเทอร์ในวัน
หยุดในสัปดาห์ที่สองของงานสัมนาฯ โดยหัวหน้าคณะผู้น�า
การเดินทางซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้น คือ มาร์ค มาโลนีย์ 
 มาโลนีย์และแบคเบิลมีโอกาสสนทนากันเรื่อง
บ้านเกิด ในช่วงสัมมนาด้านกฎหมายนานาชาติท�าให้เกิด
ความสนใจระหว่างกันและมีโอกาสนัดพบกันสม�่าเสมอ
ตลอดฤดูใบไม้ร่วง แม้ระหว่างวันหยุดคริสต์มาส แบคเบิล
กลับไปแนสวิล ร่วมงานเลี้ยงที่สโมสรฮาวาด ส่วนมาโลนี
ย์ใช้เวลาตลอดสิ้นปีที่ดีเคเทอร์ แต่ทั้งคู่มีโอกาสใช้เวลาร่วม
กนัอีกครัง้ในวนัหยดุปีใหม่ด้วยการไปดภูาพยนต์ของดสินย์ี
เรื่อง Pete’s Dragon แบคเบิลทบทวนความทรงจ�าให้ว่า 
“เรารู้สึกว่า เราทั้งสองเข้ากันได้ดี” 
 มาโลนีย์พูดถึงแบคเบิล เมื่อเขาพามารู ้จัก
ครอบครัวของเขาครั้งแรกท่ีเมืองกาลาติน เม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ว่า “เป็นเรื่องพรหมลิขิตก�าหนด” เมืองกาลา
ติน มีประชากรน้อยกว่า 8,000 คน มีจ�านวนหนึ่งที่มีความ
สัมพันธ์กับครอบครัวมาโลนีย์ แกร์ แบคเบิลทบทวนความ
จ�าให้ฟังว่า ช่วงที่มารู้จักครอบครัวมาโลนีย์ “มาร์คและ   
คณุแม่มคีวามเข้าใจจติใจเธอ ไม่ครอบง�า เธอมโีอกาสพบปะ
ญาตมิาร์คถงึ 22 คน” ทัง้คูขั่บรถจาก ฟาร์มท่ี Ridgway ไป
ฟาร์มที่ Kentucky ท่องเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุข เดิน
ทางต่อไปอนิเดยีน่า ร่วมงานเลีย้งแฟนซทีี ่Red Geranium 
สนุกกับการเล่นแกมและแวะล้างรูปที่ถ่ายไว้กับครอบครัว
ของมาร์ค 
 เช้าวันอาทิตย์ ทั้งคู ่แวะร่วมพิธีร�าลึกถวัน
สวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์ท่ีเมือง Shawnee 
ก่อนเดินทางกลับแนสวิล โดยแวะพาแบคเบิล มาชม old 
St. Patrick ที่ Pond Settlement ซึ่งเป็นโบสถ์แคร์ธอลิก
ทีค่รอบครวัของมาโลนีย์มีส่วนสนบัสนนุสร้างขึน้ในปี 1850 
มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย แต่มาร์คสัญญาว่ามาเยีย่มครัง้ต่อไปจะ
พาไปชมสุสาน ช่วงระหว่างทางกลับบ้าน ทั้งคู่ได้แวะฟาร์ม
ของมาโลนีย์อกีครัง้เพือ่ถ่ายรปูบ้าน โดยมคีณุพ่อคุณแม่ของ
มาร์คยืนโบกมือให้ถ่ายรูปอยู่ที่ระเบียง 
 10 วันต่อมา มาร์คนัดพบแบคเบิลที่ห้องสมุด 
(Vanderbilt) แจ้งให้เธอทราบว่า เยน็วนัเดยีวกนั คณุพ่อคณุ
แม่ของเขาขณะขับรถด้วยความเร็วมาจาก Ridgway เกิด
อุบัติเหตุปะทะกับรถอีกคัน Pat (48 ปี) และ Doreen (46 
ปี) เสียชีวิต ภาพท่ีแบคเบิลถ่ายจึงเป็นภาพสุดท้ายในชีวิต
ของเธอทั้งสอง เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างเดียวกันกับน้องสาว
ของมาร์ค Kristi ในวันเกิดปีท่ี 21 ของเธอ เป็นวันที่เธอ
เดินทางมาจากโรงเรียนที่นิวยอร์ค ส่วนน้องสาวของเธอ 
Erin บาดเจ็บสาหสั เพราะนัง่อยูเ่บาะหลังของรถท่ีพงัพนิาศ                                                                    
เสียหาย 
 ในสัปดาห์ต่อมา มาร์คจัดตั้งกองทุนการศึกษา
เป็นที่ระลึกให้ Pat Maloney และ Doreen Maloney ซึ่ง
มีบันทึกใน Gallatin Democrat ด้วย เป็นการแสดงความ
ชดัเจนถงึ “ความรูส้กึทีจ่รงิใจและซาบซ้ึง” ต่อผู้เก่ียวข้องท่ี
เข้าใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แม้ครอบครัวมีความสูญเสียบุคคล

ที่รัก นายกเทศมนตรีเมืองกาลาติน กล่าวว่า “เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น แสดงถึงจิตใจที่มีความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และ
ยนิดีสนบัสนนุช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีเป็นการยนืยนัในความ
เชื่อของเราว่า เขาเป็นคนดี”
 ผลทีต่ามมาภายหลงัความเสยีหายจากอบุตัเิหตุ 
แกร์ แบคเบิล ได้ไว้ทุกข์ร่วมกับครอบครัวมาโลนีย์ โดยได้
มีการแนะน�าแกร์ว่าเป็น “เพื่อนหญิงที่สนิท (แฟน)” ของ
มาร์ค ก่อนทั้งสองจะมีพิธีหมั้นหมายในเดือนเมษายน แกร์
กล่าวว่า “อุบัติเหตุดังกล่าวท�าให้การตัดสินในการหมั้น
หมายของเราเร็วขึ้นเล็กน้อย”
 ในปีทีส่ามและปีสดุท้ายของการเรียนทีโ่รงเรียน
กฎหมายทั้งคู่ต้องตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนดี แกร์
เล่าให้ฟังว่า “เมื่อเธอจบวิทยาลัย เธอตั้งใจจะไปเรียนต่อที่
โรงเรยีนอืน่ระดบัเดยีวกนั ไม่ใช่ท่ีอลาบามาหรอือูเบลิ เธอจึง
สมัครที่ Agnes Scott ในแอตแลนต้าเพื่อหาประสบการณ์
จากที่อื่นๆ ในโลก 
 ในระหว่างวนัหยดุสดุสปัดาห์ บดิาของแกร์ แบค
เบิล J. Gilmer Blackburn ให้ค�าแนะน�ามาร์คว่า อนาคต
ถ้าทัง้คูต่ัง้ใจจะอยูเ่มอืงเลก็และมบ้ีานด้วย น่าจะท�างานด้าน
กฎหมายของครอบครัว โอกาสที่เป็นไปได้คือ มีบ้านที่ดีเค
เทอร์และเปิดส�านักงานกฎหมายที่ส�านักงานของแบคเบิล
ซึ่งมั่นคงอยู่แล้ว แกร์และมาร์คให้ความเห็นว่า “เราไม่ได้มี
ความเห็นตรงกันข้ามกับที่คุณพ่อแนะน�า” ถ้าอยู่เมืองดีแค
เทอร์เราจะท�าอย่างทีค่ณุพ่อเหน็ชอบ แกร์สะท้อนความรูส้กึ
ระหว่างสนทนากบับดิา ทัง้คูห่ลกีเลีย่งค�าพูดทีบ่อกว่า จะท�า
ตรงข้าม ทั้งๆ ที่ไม่ได้เต็มใจ
 เคน ชัพเพิท (Ken Schuppert) เป ็น                          
โรแทเรียน (ปัจจุบันเป็นรองประธานทรัสตรีของมูลนิธิ            
โรตารี) และภรรยาลิน (Lynn) (ทั้งคู่เป็นผู้ร่วมทุนและ
สมาชกิของส�านักงานกฎหมายแบคเบลิ) ให้ความเห็นว่ากลิ
เมอร์(บิดาของแกร์)เป็นคนเฉลยีวฉลาด เป็นผู้เชีย่วชาญเรือ่ง
ระบบการจดัเกบ็ภาษี สามารถเรียนรู้จากเขาได้ เขาเป็นนกั
กฎหมายระบบภาษีคนแรกทางภาคเหนือของเบอร์มิ่งแฮม 
มลรัฐอลาบามาตั้งแต่ปี 1950 งานส่วนมากเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและการจ่ายค่าเช่าของเทศบาล 
 บิล ไวเกอร์ (Bill Wyker) สมาชิกคนหนึ่งของ
สโมสรโรตารีดีเคเทอร์ให้ความเห็นว่า “กิลเมอร์เป็นพ่อตา
ที่มีอิทธิพลต่อแนวทางชีวิตของมาร์ค” ทั้งคู่ดูน่าเกรงขาม
และมีความใกล้ชดิกันมาก บิล ไวเกอร์ทบทวนความทรงจ�า
ทีด่เีกีย่วกบัมารดาของแกร์ว่า “คณุแม่ฟิลลสิ (Phyllis) ยาม
ปกติจะพกปืนสั้น เป็นผู้ช่วยที่ดีของกิลเมอร์ แต่มีแนวคิด
และความเห็นของตนเอง ทั้งเรื่องกิจกรรมและงานอดิเรก 
เป็นคนกล้าและใจเด็ด” หากเธอตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง 
เธอจะยึดติดไม่ยอมจ�านน
 ภายหลังการแต่งงานกันในเดือนมิถุนายนปี 
1979 มาร์คส�าเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายภาษี
จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ครอบครัวปักหลักที่เมืองดีเค       
เทอร์ด้วยพืน้ฐานชวีติจากฟาร์ม เขาสามารถร่วมงานกบับ้าน
ใกล้เรอืนเคยีงเพราะความเป็นคนทีด่พีร้อมและเฉลยีวฉลาด 
สุดท้ายทุกคนร่วมมือด้วย
 มาร์คเป็นคนสง่าผ่าเผย เจ้าระเบยีบมกีฎเกณฑ์ 
ความเห็นของ Ellen Didier สมาชิกคนหนึ่งของสโมสร         
ดีเคเทอร์ แต่ทุกคนจะแปลกใจเมื่อพบว่าแท้จริงเขาเป็นคน
อบอุ่นและสนุกสนาน ซึ่งเป็นบุคคลิกแท้จริงจากหัวใจของ
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ในงานสำ เร็จการศึกษา 
เขาเป็นตัวแทนกล่าวคำ อำ ลา 

เพื่อนๆ ยกย่องเขาเป็น 
“ผู้ประสบความสำ เร็จสูงสุด” 

ภาพตามเข็มนาฬิกาจากด้าน
บนซ้าย : ภาพแรกมาร์คและ
ครอบครัว ประมาณกลางปี ค.ศ.
1960 ในภาพมีคุณแม่ Doreen 
คุณพ่อ Patrick และน้องสาว
สองคน Kristi (ภาพซ้าย) และ 
Erin, ภาพต่อมาเป็นภาพมาร์ค 
และแกร์ในปี ค.ศ.1980 ปีที่เขา
เริ่มเข้ามาเป็นโรแทเรียน, ภาพ
มาร์คเป็นตัวแทนนักเรียนกล่าว
สุนทรพจน์ ปี 1972 ที่ Ridg-
way, ภาพมาร์คและแกร์กำาลัง
ยิ้มอย่างมีความสุข ปี 2019, 
ภาพมาโลนีย์กับบุตรสาว Mar-
garet (ภาพซ้าย)และ Phyllis ปี 
1990 ไปร่วมประชุมการอบรมผู้
ว่าการภาคของโรตารีสากล 
(International Assembly) ที่
เมือง Dallas, ภาพฟาร์มของ
ครอบครัวมาโลนีย์เมื่อ 180 ปี
ก่อน 
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ภาพสุดท้ายเป็นภาพใหญ่
ครอบครัวประธานโรตารีสากล 
(Rotary’s first family) ปี 
2019-2020 
ในภาพนับจากด้านซ้ายมือ คือ
บุตรสาว Phyllis และ Suzanna, 
หลานชาย  Peter, ลูกเขย Blake 
และลูกสาว Margaret,  แกร์และ
หลานชาย  Patrick, คนท้ายสุด
คือมาร์ค ประธานโรตารีสากลคน
ใหม่ 

เขาไม่ได้เสแสร้ง นอบน้อมถ่อมตัว มีไหวพริบ...แต่มีความ
เห็นคัดค้านส่วนตัวบางเรื่อง
 มาโลนย์ีเข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเมือ่ปี 1980 
และ 5 ปีต่อมาเขาได้รบัเลอืกเป็นนายกสโมสรดเีคเทอร์ เป็น
ช่วงท่ีเขาได้เรียนรู้การสนับสนุนของโรตารี  ในโครงการ 
“กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนของโรตารีระหว่างประเทศไนจีเรีย                                                                                     
กับอลาบามา แม้สโมสรโรตารีดีเคเทอร์ไม ่ได ้อยู ่ ใน
ก�าหนดการแลกเปล่ียน แต่มาร์คได้รับการตดิต่อให้ต้อนรับ
การเยี่ยมของสมาชิกจากอัฟริกา 2 วันที่ดีเคเทอร์ แกร์จ�า
ได้ว่า พวกเราไม่ปฏิเสธ เราจัดงานเลี้ยงต้อนรับที่บ้าน และ
มั่นใจว่าทุกคนได้รับความอบอุ่นในการต้อนรับเหมือนบ้าน
ตนเอง หัวหน้าทีมแลกเปลี่ยนพูดในงานเลี้ยงว่า “พวกเรา
ขอเชิญโรแทเรียนหนุ่มคนนั้นเป็นหัวหน้าทีมไปแลกเปลี่ยน
เยีย่มเราทีไ่นจเีรยีปีหน้า” ท�าให้มโีอกาสเดนิทางพร้อมบตุร
สาว 2 คนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศไนจีเรียเป็นเวลา 40 วัน 
40 คนื นบัเป็นจดุเริม่ต้นของการหว่านเมลด็พันธุพื์ชส�าหรับ

ทีม่าของคตพิจน์ของประธานโรตารสีากล 2019-2020 ทีว่่า 
“โรตารีเชือ่มสมัพันธ์โลก (Rotary Connects The World)” 
 ไมค์เคิร์ล (Mike Curl) สมาชิกคนหนึ่งใน 6 คน
ของทีมกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปประเทศไนจีเรียกล่าว
ว่า “เราได้รับการบอกกล่าวว่า พวกเราเสมือนเป็นฑูตแห่ง
ความปรารถนาด ี(Goodwill) หมายความว่า มาร์คก็คอืนกั
การฑูต (Mr. Ambassador) นั่นเอง” มาร์คเป็นผู้ที่จริงใจ
กบัทกุๆ คน และมคีวามสามารถในการเลอืกสรรและเข้าใจ
ลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างดี
 ในเดือนกรกฎาคม ปี 1990 มาร์เดินทางไป
ไนจีเรียอีกคร้ังพร้อมแกร์ ได้พกพาน�าหนังสืออ้างอิงเก่ียว
กับศิลปะของอัฟริกันไปด้วย มีโอกาสพบกับ Jonathan 
Majiyagbe กรรมการบริหารโรตารีสากลชาวอัฟริกันคน
แรกที่เพิ่งหมดวาระ และพักที่บ้านส่วนตัวของ Majiyagbe 
ท่ี Kano โดยเจ้าของบ้านให้ความเห็นว่า “มาร์คเป็นคน
สุภาพ ท�างานหนัก เป็นนักคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพราะ
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คุณสมบัติที่แข็งเกร่ง 
ของมาร์ค 

คือ 
เขาเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่น
และ มีหัวใจดุจทองคำ ..

มีแกร์อยู่เคียงข้าง 
เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ 

มาร์คจึงมีความหมาะสม

สามารถจดจ�ารายละเอียดทุกอย่างได้หมดในระยะเวลา
อันสั้น” เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพทั้งสองฝ่าย ต่อมาเมื่อ 
Majiyagbe ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานโรตารีสากล 
นอร์มินีในปี 2003-2004 มาร์คและแกร์ จึงได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้ช่วยดูแล
 ปี 2003 ก่อนที่ Majiyagbe เข้ารับต�าแหน่ง
ประธานโรตารีสากล 1 เดือน ขณะนั้นเขาอยู่ที่เมืองบริส                                                                           
เบรน ประเทศออดเตรเลีย แต่คู่ครองเกิดเสียชีวิตอย่าง
กระทันหันอยู ่ที่เมืองลีด ประเทศอังกฤษ Majiyagbe 
ทบทวนความทรงจ�าว่า “ขณะนั้นตัวเขาเองท�าอะไรไม่ถูก
จรงิๆ หากไม่มีมาร์ค มาโลนย์ีช่วย” มาร์คจดัการเรือ่งต๋ัวเดนิ
ทางไปเมืองลีดให้ และร่วมเดินทางเคียงข้างไปด้วยพร้อม
แกร์ด้วยเงินส่วนตัว เราสัญญากันว่า เราจะเป็นครอบครัว
เดียวกันที่เมืองดีเคเทอร์ 
 เพื่อนเก่าแก่ที่ท�าหน้าที่ผู้ช่วยประธานโรตารี
สากลของมาโลนีย์คือลาร่ี ลันส์ฟอร์ด (Larry Lunsford) 
เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี Kansas City-Plaza มิสซูซิบปี้ 
เป็นอดีตผู้ว่าการภาค 6040 และเป็นกรรมการบริหารโรตารี
สากลผ่านพ้น ทีม่คีวามประทบัใจโรตาร ีกล่าวว่า “เป็นเรือ่ง
ยากมากๆ ที่จะหาใครสักคนที่มีประสบการณ์เหมือนมาร์ค 
มาโลนีย์ เพราะมีความเข้าใจโครงร่างเนื้อหาและมองเห็น
ภาครวม รวมทั้งตระหนักถึงเป้าหมายของโรตารีได้อย่าง
ดี เขาก�าลังใช้ประสบการณ์ดังกล่าวในการวางโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการ ช่วยเพิ่มโอกาสท�าให้โรตารี
เป็นองค์กรที่ดีที่สุด”
 ลนัส์ฟอร์ดให้การยนืยนัว่ามาโลนีย์ก�าลงัเตรียม 
“หาจุดส�าคัญของกลยุทธ์” ที่สามารถหาแนวทางการเพ่ิม
สมาชกิ โดยเน้นย�า้ “หาวธิกีาร เพือ่เข้าถงึความต้องการด้าน
อาชพี ให้มีความหลากหลายมากขึน้” มเีสน่ห์ดงึดดูสมาชกิ                                                                         
ดังกล่าวและเป็นสมาชิกที่ยังคงอยู่ไม่จากหายไป....” ใน
เบื้องต้น มาร์คจะยกระดับการเป็นหุ ้นส่วนองค์กรกับ
องค์การสหประชาชาต ิเพือ่สร้างโรตารใีห้อยูคู่่กนัในโลกนี”้ 
มาร์คยังปรารถนาให้มีการท�างานประสานร่วมกันระหว่าง
โรตารีกับโรทาแรคเทอร์ จะช่วยให้โรทาแรคเทอร์รู้สึกเข้ม
แข็งขึ้นกว่าเดิม เพิ่มความเป็นไปได้ด้านสัมพันธภาพเป็น
ทิศทางที่คาดหวังให้มีการขยายออกไป
 ลันส์ฟอร์ด อธิบายสรุปว่า “จุดเข้มแข็งของ
มาร์คคือ เขาเป็นคนเอาใจใส่ เขามีหัวใจส�าคัญดั่งทองค�า...
และเขามีแกร์อยูเ่คียงข้าง เป็นทมีทีย่ิง่ใหญ่ เป็นข้อได้เปรยีบ
ของมาร์ค”
 ส�าหรับแกร์พิจารณาในฐานะนักท่องเที่ยว เธอ
ดูเหมือนมีโอกาสเห็นโลกมากว่าที่คาดหวังไว้เดิม เธอพอใจ
มากกว่าจะถูกประชดว่าชีวิตนี้เห็นเพียงโรงเรียนมัธยมของ
เธอเองจากหน้าประตูบ้านเท่านั้น เธอทบทวนโอกาสที่เกิด
ขึน้ในส่วนทีไ่ด้เหน็โลกมากขึน้ให้ทราบเมือ่หวนกลบัไปบ้าน
ที่ดีเคเทอร์
 อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของแกร์ ในห้อง        
พักผ่อนของครอบครัวมาโลนีย์ ในกรอบภาพบนผนังเป็น
ภาพวาดสีสดใสของแกร์ ในภาพมข้ีอความว่า ทศันวสิยัการ
ท่องเทีย่วโรตารใีนปีที ่39 พร้อมของทีร่ะลึกวางเบยีดกนับน
หิ้ง แกร์เริ่มเป็นสมาชิกครอบครัวโรตารีตั้งแต่ปี 1996 เป็น
สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารี Decatur Daybreak มาร์คกับ
แกร์ท�างานอาชีพนักกฎหมายด้วยกัน สร้างครอบครัวด้วย
กัน แต่เธอยอมสารภาพว่า “เธอรู้สึกว่าไม่มีสโมสรโรตารี
ใดในโลกที่ใหญ่พอส�าหรับเธอสองคน” 
 บุตรสาวของมาโลนีย์ มีโอกาสท่องเที่ยวโลก
โรตารีร่วมกับพ่อแม่ไม่บ่อยนัก และค่อยๆ พัฒนาเป็น

ครอบครัวโรตารี เธอเติบโตภายใต้ทัศนวิสัยที่เห็นโลก
กว้าง Phyllis และ Margaret เคยเข้าร่วมประชุมใหญ่ของ
โรตารีสากลมากกว่า 30 ครั้ง ด้านปฏิสัมพันธ์กับเยาวชน 
ได้เห็นเด็กๆ ทั่วโลกที่มีวิถีชิวิตที่แตกต่างกัน ความสนใจ
ที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาค  ท�าให้ Phyllis เลือกเรียน
ประวัติศาสตร์และอักษรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาด
และเคมบริด  ก่อนได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหา                                    
วิทยาลัยแยล ส่วน Margaret ชื่นชอบด้านภาษาและค�า
ต่างๆ เรียนภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดและส�าเร็จ
ชั้นปีที่ 4 ที่โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย Stony Brook ที่ 
Long Island.
           ในปี 2014 มาโลนีย์ตอบรับซูซานนา เกียยร์ 
(Suzanna Greer) มาเป็นบุตรสาวบุญธรรมคนที่ 3 ภาย
หลังมารดาของเธอเสียชีวิต เนื่องจากเป็นโศกนาฎกรรม
ที่ร้ายแรงที่เกิดกับเด็ก มาร์คเกิดความเห็นอกเห็นใจ ชวน
เธอย้ายมาอยู่ที่บ้านและเธอไม่ปฏิเสธ เธออายุ 25 เรียน
มหาวิทยาลัย South Alabama มีประสบการณ์เข้า
ประชุมใหญ่โรตารีสากล 3 คร้ัง ..... ส่วน (Patrick 7 
ขวบ) และ(Peter 4 ขวบ) บุตรของ Phyllis และสามี 
Blake Johnson เคยเข้าประชุม 2 คร้ัง ในห้องพักผ่อน
ของครอบครัวมาโลนีย์มีภาพของมาโลนีย์กับสันตะปาปา         
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะรายจ่ายของโบสถ์มักจะมีชื่อมา
โลนย์ีเป็นผูอ้ทุศิเสมอ เขาจ่าย 12 ปีส�าหรบั Lord Catholic 
Church และจ่าย 16 ปี ส�าหรับสนับสนุนคณะกรรมการ 
St. Ann Catholic School “คุณต้องไว้วางใจมาโลนีย์หาก
ต้องการความช่วยเหลอื เขาจะอยูท่ีน่ัน้” ความเหน็จาก Ray 
Remke อดีตบาทหลวงผู้ประกาศของโบสถ์ นับเป็นความ
ศรัทธาของมาโลนีย์ 
 มาโลนีย์มีจิตเกี่ยวข้องกับศาสนสัมพันธ์ด้วย
ความศรทัธา ทัง้คูไ่ปเข้าพธิรี�าลกึวนัสวรรคตของพระเยซใูน
วันอาทิตย์ และช่วยให้บริการที่ First United Methodist 
Church ซึ่งเป็นสถานที่ทั้งคู่ท�าพิธีแต่งงาน และมาร์คยังรับ
เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับแขกที่นี้ด้วย รวมทั้งร่วมกลุ่มศึกษา
ค�าภีร์ใบเบิ้ลทุกสัปดาห์ที่ St. John’s Episcopal Church 
สมาชิกคนหนึ่งของสโมสรดีเคเทอร์ Ronnie Dukes กล่าว
ว่า “บิดาสอนไว้ว่า การบริการในโบสถ์นับเป็นการบริการ
ส�าคัญ ที่สามารถให้กับครอบครัวและชุมชนของท่าน” ใน
ส่วนนี้มาร์คท�าได้ดีมาก 
 เมื่อมาโลนีย์เลือกมาอยู่ท่ีบ้านเกิด เขาเป็นคน
หน่ึงในสภาหอการค้า และยนิดท่ีีจะให้ผูม้าเยอืนเห็นสภาพ
เปลี่ยนแปลงของเมืองดีเคเทอร์ จากธนาคารเก่าๆ มีร่อง
รอยกระสนุปืน สนามเดก็เล่นทีอ่ยูใ่นสภาพกระจดักระจาย
ภายหลังสงคราม ซึ่งปัจจุบันฟื้นคืนปกติแล้วที่ Delano 
Park เสมอืนเป็นโอเอซดิสเีขียวทีใ่ห้ชวีติใหม่โดยโรตารแีละ
ชาวเมืองร่วมกัน เป็นถิ่นที่อยู่ที่มนุษยชาติพัฒนาใหม่ ที่ซึ่ง
นกัศกึษาจากฮาวาดจะมาร่วมกันพัฒนาในช่วงปิดเทอมฤดู
ร้อนทุกปี กลายเป็นประเพณีปฏิบัติท่ีเร่ิมต้นโดย Phyllis 
ในปี 2002 ขณะที่เธอเป็นนักศึกษาที่ฮาวาดจนถึงปัจจุบัน
ภายใต้อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี Decatur Daybreak ที่
เธอเป็นสมาชิก
 นายกเทศมนตรีของเมืองดีเคเทอร์ภาคภูมิใจ
กับฮีโร่ของเมือง “ความจริงเมืองดีเคเทอร์คือบ้านเกิดของ
ประธานโรตารีสากล” David Breland ผู้พิพากษาชื่นชม
ว่า “เราอยู่ในช่วงที่เข้ากันได้อย่างดี” 
 ไวเกอร์ ให้ความเห็นว่า “มาร์คเป็นคนพิเศษ
ที่น่าประทับใจเท่าที่เขารู้จัก” รู้สึกชอบใจที่เขาได้รับเลือก
ประธานโรตารีสากลคนต่อไป 



โทนี่ (เจมส์ แอนโทนี่) แบล็ก
สโมสรโรตารีดูนูน ประเทศสกอตแลนด์

เจมส์ แอนโทนี่ (โทนี่) แบล็กเป็น
สัตวแพทย์ด�าเนินธุรกิจของตัวเอง
ครอบคลมุพ้ืนทีค่าบสมทุรโควอลของ
สกอตแลนด์ตะวันตก ก่อนจะเกษยีณ
ในปี พ.ศ.2551 เขาเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารขององค์การ
กีฬามากมายรวมถึงสโมสรฟุตบอล

รักบี้โควอลและสโมสรว่ายน�้าดูนูน
 แบล็กได้เข้าเป็นสมาชิกโรตารี ต้ังแต่
ปี พ.ศ.2525 ได้มีบทบาทในโครงการเยาวชนโดย
ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกิจกรรมเยาวชน ของ
โรตารีสากลในบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ และเป็น
ประธานคณะกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน ของ
โรตารีสากล แบล็กเป็นอาสาสมัครในวันรณรงค์ฉีด
วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศในประเทศอินเดีย 
ในปี พ.ศ.2555 เขาได้ท�างานให้โรตารใีนหลายๆ ด้าน
รวมถงึเป็นผูป้ระสานงาน กลุม่ทรพัยากรภาพลกัษณ์ 
รองประธานคณะกรรมการสภานิติบัญญัติ พิจารณา
ทบทวนกฎหมาย และเป็นผู้น�าการฝึกอบรม ซึ่งเขา
กล่าวว่า เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าจดจ�าที่สุดใน
องค์กร “คุณมีคนมาจากทั่วทุกมุมโลก” เขากล่าว 
“มันเป็นปรากฏการณ์ที่น่ายินดี ที่ได้เห็นพวกเขาทุก
คนมาพูดคุยกัน - มันท�าให้ผมตื่นเต้นมาก”
 แบล็กและภรรยาของเขา เอลส์เพ็ธ ซึ่ง
เป็นโรแทเรียนด้วย ได้บริจาคให้มูลนิธิโรตารี เป็น
สมาชิกบีเควสโซไซตี้

มารโิอ ซซีาร์ มาร์ตนิส์ เดอ คามาร์โก (MárioCésar 
Martins de Camargo)
สโมสรโรตารีซานโต้อังเดร ประเทศบราซิล

มาริโอ ซีซาร์ มาร์ตินส์ เดอ คามาร์โก 
เคยด�ารงต�าแหน่งประธานบรษิทัผลติ
สื่อสิ่งพิมพ์ Gráfica Bandeirantes 
และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ในบราซิล
เขาเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารของโรงพยาบาล Casa da 

Esperança (House of Hope) ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีของเขาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2496 และให้บริการช่วยเหลือเด็กพิการ 
150,000 คนทุกปี
  เดอคามาร์โก เข้าเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2523 ได้เป็นกรรมการมูลนิธิโรตารี ในปี พ.ศ. 
2558-2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาท�าหน้าที่ในคณะ
กรรมการต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการด้านการเงิน
และการวางแผนกลยทุธ์ของมลูนธิ ิโดยช่วยวเิคราะห์
รูปแบบการให้ทุนของมูลนิธิและการพิจารณา
โครงการขององค์กร และพนัธมติรในอนาคต ในฐานะ
กรรมการบรหิารเขาหวงัว่าจะท�าให้โรตารีเตบิโตใหญ่
ขึ้นและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 เดอคามาร์โกและเดนิสภรรยาของเขา
เป็นผู้บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ และเบเนแฟคเตอร์
ของมูลนิธิโรตารี
 

แจน ลูคัส เคท (Jan Lucas Ket)
สโมสรโรตารีเพอร์เมอเรนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

แจน ลูคัส เคท เกษียณในปี พ.ศ.
2554 จากโรงพยาบาลวอเตอร์แลนด์
ในเมืองเพอร์เมอเรนด์ เขาเป็นกุมาร
แพทย์มา 30 ปี - ดูแลรักษาเด็ก 
20,000 คนและลิงกอริลลาหนึ่ง
ตัว – และเป็นประธานเจ้าหน้าที่การ
แพทย์ของโรงพยาบาล เคทได้เข้าร่วม

ในทมีระดบัชาตแิละระดบัภมิูภาคและเครือข่ายกมุาร
เวชศาสตร์และสาธารณสขุ ปัจจบุนัเขาด�ารงต�าแหน่ง
รองประธานของโรงเรียนสอนดนตรีวอเตอร์แลนด์ 
(Waterland School for Music) 
 เคทเป็นผู้ประสานงาน ด้านโลจิสติกส์
ส�าหรับทุนการศึกษาแบบจัดสรรส�าเร็จ (Packaged 
Grant) ทีไ่ด้มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีสขุาภบิาลชาวอนิเดยี
เพื่อศึกษาที่สถาบัน IHE Delft เพื่อศึกษาเรื่องน�้าใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ “ในฐานะโรแทเรียนพวกเรา
โชคดีเพราะเรามีโอกาส” เคทกล่าว “ผมคิดว่าจุด
ประสงค์ของโรตารีคือการมอบโอกาสให้ผู้อื่น”
 เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ได้
เป็นสมาชิกของคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิ
โรตารีและผู้บรรยายเรื่องบทบาทของโรตารีในการ
ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ส�าหรับแม่และเด็กในการ
ประชมุนานาชาตใินทีต่่างๆ ช่วงปีทีเ่ป็นนายกสโมสร
เขาได้ร่วมก่อตั้งสโมสรโรตารีจีลาวา (Jihlava) ใน
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
 เคทและภรรยามิโลได้เป็นเจ้าภาพดูแล
นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน และกลุ่มศึกษาแลก
เปลีย่นของโรตาร ีทัง้สองคนเป็นผู้บรจิาคเมเจอร์โดน
เนอร์ เบเนแฟคเตอร์ และเป็นสมาชิกบีเควส โซไซตี้
ของมูลนิธิโรตารี
 

ยุน คิม (Kyun Kim)
สโมสรโรตารีปูซาน-ดองเร ประเทศเกาหลี

ยุน คิม เป็นเจ้าของธุรกิจและเป็น
ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์เคมี เขาได้เข้าเป็นสมาชิก
โรตารใีนปี พ.ศ.2536 และเป็นสมาชกิ
ของสโมสรแห่งนี้นับแต่นั้นมา “ตอน
ที่ผมเป็นนายกสโมสรครั้งแรก ผม
คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมสามารถ มอบ
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อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ 

สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก

กรรมการบริหารและกรรมการของมูลนิธิโรตารีคนใหม่เข้ารับต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลประกอบด้วยกรรมการ 19 คน ได้แก่ ประธานโรตารสีากล ประธานโรตารรีบัเลือก และกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสโมสร 17 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ของโรตารี คณะกรรมการบริหารดูแลกิจการและเงินทุนของโรตารี
สากลให้เป็นไปตามธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารี กรรมการใหม่เก้าคนและประธานโรตารีรับเลือกได้เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม (อ่าน
เรื่องของประธานรับเลือกหน้า 61)

 คณะกรรมการของมูลนิธิโรตารีดูแลธุรกิจของมูลนิธิและกิจการเกี่ยวกับการกุศลของโรตารีที่ให้บริการด้านเงินทุนแก่กิจกรรมต่างๆ 
ประธานโรตารีสากลรับเลือกเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการมูลนิธิซึ่งได้รับการเลือกโดยคณะกรรมการบริหารของโรตารีสากล มีระยะเวลาท�างานสี่ปี 
ประธานมูลนิธิรับเลือกและกรรมการมูลนิธิคนใหม่ 4 คนได้เข้า รับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

กรรมการบริหาร



ให้สโมสรโรตารีได้มากที่สุดแล้ว ดังนั้นในปีนั้นผมจึง
ทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีให้แก่โรตารี” คิมกล่าว “แต่
ประสบการณ์นั้นได้เปิดตาผม ท�าให้เห็นการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของโรตารีที่ใหญ่กว่า และผมเห็นว่าผม
สามารถท�าอะไรได้มากกว่านี้”
 เม่ือเป็นผู้ว่าการภาค คิมได้ช่วยน�าโรแท
เรยีนใหม่ๆ เข้ามา 1,439 คนซึง่เป็นภาคท่ีมคีนเข้ามา
มากทีส่ดุในปี พ.ศ.2554-2555 เขายงัท�างานต่อไปให้
กบัโรตารใีนต�าแหน่งต่างๆ มากมายรวมถงึต�าแหน่งผู้
ช่วยผู้ประสานงานภาพลักษณ์ของโรตารีสากล และ
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารของนิตยสาร
โรตารีเกาหลี The Rotary Korea ซึ่งเป็นนิตยสาร
โรตารีที่เป็นทางการของประเทศนั้น.
 คมิได้รบัรางวลัสูงสุดของโรตารี ส�าหรบัผู้
ให้บริการเหนือตน (Service Above Self Award) 
ในปี พ.ศ.2557 เขาและภรรยาเฮซอก (Hye-Suk) 
เป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิโรตารีโดยเป็นสมาชิกผู้บริจาค
อาร์คคลัมภ์ระดับ Chair’s Circle.

ฟลอยด์ เอ. แลนเซีย (Floyd A. Lancia)
สโมสรโรตารีแอนโทนีเวนย์ รัฐอินเดียนน่า 

ฟลอยด์ แลนเซีย เริ่มท�างานครั้ง
แรกในวงการการศึกษา ในฐานะ
ครูโรงเรียนมัธยม และผู้อ�านวยการ
วงดนตรี และต่อมาเป็นผู ้อ�านวย
การของโรงเรียน เขาใช้เวลาช่วงที่
สองของอาชีพไปในด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง

ซ่ึงเขาได้ขายไป เขาเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารของหลายองค์กร รวมถึงมูลนิธิชุมชนของ 
Greater Fort Wayne และสมาคมประวัติศาสตร์ 
Allen County-Fort Wayne
 แลนเซยีเข้าร่วมกับสโมสรโรตารีในปี พ.ศ.
2513 และเป็นสมาชิกของสโมสรปัจจุบันมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2535 เขาได้เป็นผู้น�าในการท�าโครงการทุน
มูลนิธิโรตารี ซึ่งให้การผ่าตัดตาฟรีในนิคารากัวและ
โครงการน�า้สะอาด ส�าหรบัชมุชนในเมก็ซโิกและอืน่ๆ 
อีกมากมาย เขาเคยเป็นผู้แทนประธานโรตารีสากล                                                            
ห้าสมัย และเป็นผู้น�าการฝึกอบรมในการประชุม
อบรมผู้ว่าการภาครับเลือก
 แลนเซียได้รับรางวัลเกียรติบัตร ส�าหรับ
การบ�าเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณ รางวัลในการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่นของมูลนิธิโรตารี และรางวัล
สูงสุดของโรตารีส�าหรับผู้ให้บริการเหนือตน เขาและ                                                                        
เบ็ตตี้ลูภรรยา เป็นสมาชิกของผู้บริจาคอาร์คคลัมภ์
และบีเควสโซไซตี้  และเป็นผู ้ ให ้การสนับสนุน
นักศึกษาสันติภาพของโรตารี

ภารตะ ปัญญา (Bharat S. Pandya)
สโมสรโรตารีโบริวาลิ (Borivali) ประเทศอินเดีย

ภารตะ ปัญญา เป็นศัลยแพทย์ทั่วไป
และศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดผ่าน
กล้อง เขาและมาฮาวี (Madhavi) 
ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ 
เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนใน

เมืองมุมไบ เขาเป็นสมาชิกของวิทยาลัยศัลยแพทย์
นานาชาติ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ของ
สถาบนัฝึกอบรมอาชพี Jan Shikshan Sansthan ซึง่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย
 ปัญญาเข้าร่วมกบัสโมสรโรตารี ในปี พ.ศ.
2532 ในฐานะสมาชิกก่อตั้งของสโมสร ในช่วงปีที่
เขาด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการภาค 3140 ภาคของเขาได้
บริจาคเงินกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับมูลนิธิโรตา
รี ท�าให้เป็นภาคที่บริจาคสูงสุดจากทั่วโลกในปี พ.ศ. 
2549-2550 เขาเป็นผู้น�าในการท�าโครงการหลาย
โครงการรวมถึงโครงการน�้า และสุขาภิบาลที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโดยสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อ
ให้ชาวบ้านไม่ต้องเดินขึ้นไปอีก 4 ไมล์ต่อวัน เพื่อตัก
น�้ามาใช้อีกต่อไป
  ปัญญามีบทบาทมากมายในโรตารี รวม
ถึงเป็นผู้ประสานงานสมาชิกภาพโรตารีสากล ระดับ
ภูมิภาค ผู้น�าการฝึกอบรม กรรมการในคณะกรรมการ
ส่งเสริมสมาชิกภาพ และการประชุมใหญ่ของโรตารี 
และคณะกรรมการโปลิโอพลัสของอินเดีย
 เขาได้รับรางวัลสูงสุดของโรตารี ส�าหรับ
ผู้ให้บริการเหนือตน รางวัลเกียรติบัตรส�าหรับการ
บ�าเพญ็ประโยชน์เกียรตคิณุ และรางวัลในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ดเีด่นของมลูนธิโิรตารี เขาและมาฮาวเีป็นผู้
บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ระดับ 2 

กัมมาล แสงวี (Kamal Sanghvi)
สโมสรโรตารีดันแบด ประเทศอินเดีย

กัมมาล แสงวี จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยการแพทย์ Kasturba เมือง 
Manipal ประเทศอินเดีย ระดับ
ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ เขา
เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มธนาคาร
การเงนิของครอบครวัและกลุม่ธรุกจิ
ก่อสร้าง

 แสงวีเข้าร่วมกับโรตารีในปี พ.ศ.2534 
และได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าการฝึกอบรม เป็นกรรมการ 
เป็นผูแ้ทนประธานโรตารีสากล และอืน่ๆ อีกมากมาย 
เขาได้ช่วยก่อตัง้ศูนย์ฝึกอบรมอาชพี 28 แห่งส�าหรับผู้
หญงิ และประสานงานค่ายผ่าตดัแก้ไขโปลโิอ 11 แห่ง
ซึ่งได้ให้การรักษาผู้ป่วยหลายพันคน แสงวีกล่าวว่า 
หนึง่ในความส�าเรจ็ทีน่่าภาคภมูใิจมากทีส่ดุของเขาคอื 
การน�าความคดิรเิริม่ของโรตารช่ีวยเดก็ชาวปากสีถาน 
200 คนได้รับการผ่าตัดหัวใจในประเทศอินเดีย
 แสงวไีด้รับรางวลัสงูสดุของโรตารี ส�าหรับ
ผู้ให้บริการเหนือตน รางวัลเกียรติบัตรส�าหรับการ
บ�าเพญ็ประโยชน์เกียรตคิณุ และรางวัลในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ดเีด่นของมลูนธิโิรตาร ีเขาและโซนัลภรรยา
ซึ่งเป็นโรแทเรียนด้วย เป็นสมาชิกผู้บริจาคเมเจอร์
โดนเนอร์และบีเควสโซไซตี้

โจริต้า โซลารี (Johrita Solari)
สโมสรโรตารีอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

โจริต้า โซลารี เป็นประธานกรรมการบริหารและ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ของบริษัท Solari Enterprises 
Inc. ซีง่ เป็นบริษัทจดัการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมสีมาชกิ

ในทมี 300 คน มคีวามเชีย่วชาญ ด้าน
การจัดหาเช่าที่พักอาศัยราคาไม่แพง 
บริษัทที่เธอร่วมก่อตั้งกับบรูซสามี
ของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากหลัก
จริยธรรมของโรตารี. “บททดสอบ
สี่แนวทางแขวนอยู่ในล็อบบี้ของเรา
และสมาชิกทุกคนในทีมเห็นว่ามันใช้

ได้จริงๆ” โซลารี่กล่าว
 โซลาร่ีเข้าเป็นสมาชิกโรตารีในปี พ.ศ.
2536 เมื่อได้เป็นผู้ว่าการภาค 5320 เธอได้จัดงาน
เลีย้งอาหารค�า่หาทุนมลูค่าล้านดอลล่าร์ เป็นคร้ังแรก
ของภาค ให้กับมูลนิธิโรตารีและช่วยท�าให้ภาคเป็นที่
รู้จักเป็นภาคที่สอง ที่ทุกสโมสรในภาคบริจาคพอล
แฮร์ริสเฟลโลว์ 100 เปอร์เซ็นต์ เธอเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการเพื่อการบริจาคเมเจอร์กิฟท์ เพ่ือ
สันติภาพของมูลนิธิ 
 ครอบครวัโซลารสี เป็นสมาชกิของสโมสร
โรตารีเดียวกันและให้การสนับสนุนมูลนิธิอย่างเช่น
การบริจาคพอลแฮร์ริสเฟลโลว์ บริจาคเมเจอร์โดน
เนอร์ และเป็นสมาชิกของอาร์คคลัมภ์โซไซตี้ ในปีที่
สองที่โซลารีเป็นกรรมการบริหาร เกียนน่าลูกสาว
ของเธอจะเป็นผู้ว่าการภาค ท�าให้เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์โรตารีที่แม่และลูกสาว ได้รับบทบาท
ผู้น�าทั้งสองนี้พร้อมกัน

สเตฟานี เอ อูชิค (Stephanie A. Urchick)
สโมสรโรตารีแมคเมอเรย์ รัฐเพนซิลเวเนีย

สเตฟาน ีเอ อชูคิ เป็นหุน้ส่วนและเป็น
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารของ
บรษิทั Doctors at Work LLC ซึง่เป็น
บริษัทที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรม เธอ
จบปริญญาเอกด้านการศึกษาความ
เป็นผู้น�า จากมหาวิทยาลัยอินเดีย
น่าเพนซิลวาเนีย เธอได้รับเกียรติ

จากองค์กรต่างๆ รวมถึงซอนต้าสากล และกลุ่ม
ลูกหลานปฏิวัติอเมริกา (Sons of the American 
Revolution)
 อูชิคเข้าเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.
2534 โดยคร้ังแรกได้เป็นสมาชิกของสโมสรของ
อดีตประธานโรตารีสากล ชัค เคลเลอร์ ซ่ึงเป็นพี่
เลี้ยงให้กับเธอ การบ�าเพ็ญประโยชน์ในโรตารีได้พา
เธอไปถึงเวียดนาม เพ่ือช่วยสร้างโรงเรียนประถม
และไปสาธารณรัฐโดมินิกัน เพ่ือติดตั้งเครื่องกรอง
น�้า ในฐานะที่เป็นนักเรียนเรียนภาษาสลาฟหลาย
ภาษา เธอสามารถให้ค�าปรึกษาแก่โรแทเรียนใหม่ๆ 
ในยูเครนและประสานงานโครงการทุนมูลนิธิโรตารี 
ในโปแลนด์
 อูชิคท�างานให้โรตารีหลายอย่างรวม
ถึงการเป็นกรรมการมูลนิธิ และเป็นประธานคณะ
กรรมการวางแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากล และคณะ
กรรมการฉลองครบรอบหนึง่ร้อยปีของมลูนิธิ เธอเป็น
ผูบ้ริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ และเป็นสมาชกิของกลุม่ผู้
บริจาคบีเควสโซไซตี้ของมูลนิธิโรตารี



OUR Directors

เค อาร์ ราวินดรัน (K.R. Ravindran) ประธาน
กรรมการรับเลือกปี 2019-20
สโมสรโรตารีโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

เคอาร์ “ราวี” ราวินดรัน เป็นโรแท
เรียนรุ ่นท่ีสาม ท่ีเข้าเป็นสมาชิก
โรตารี เม่ืออายุ 21 ปี เม่ือด�ารง
ต�าแหน่งประธานโรตารสีากล ปี พ.ศ.
2558-2559 เขาได้เสนอโครงการ
รางวัลโรตารีระดับโลก (Rotary 
Global Rewards) และได้น�าคณะ

ผู้แทนของโรแทเรียนประมาณ 9,000 คนไปยังนคร
วาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสันตปะปาฟรานซิส ที่จัตุรัสเซนต์
ปีเตอร์
` ราวินดรัน เป็นประธานคนแรกของ
สมาคมต่อต้านยาเสพติดแห่งประเทศศรีลังกา ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นผู้น�าด้าน การต่อต้านการติดยาเสพติด
ในศรีลังกา เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการระดับชาติ 
ซึ่งประกอบด้วยโรตารี กระทรวงสาธารณสุขของ
ประเทศของเขา และองค์การยูนิเซฟเพื่อก�าจัดโรค
โปลิโอ และท�างานอย่างใกล้ชิดกับยูนิเซฟ เพื่อเจรจา
ให้ทหารฝ่ายเหนือหยุดยิงในสงครามกลางเมือง ท่ี
ก�าลังด�าเนินอยู่ในวันรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแห่งชาติ 
ศรีลังกากลายเป็นประเทศแรกในเอเชียใต้ที่ปลอด
โปลิโอ นอกจากนี้เขายังเป็นหัวหน้าโครงการโรตารี 
เพื่อสร้างโรงเรียนที่ทันสมัย 25 แห่งทั่วประเทศเพื่อ
ทดแทนโรงเรียนที่ถูกคลื่นสึนามิถล่มในปี พ.ศ.2547 
ด้วยค่าใช้จ่ายกว่า 12 ล้านดอลลาร์
 ราวนิดรนัเป็นซอีโีอ และผูก่้อตัง้บรษิทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การพมิพ์และบรรจภุณัฑ์ ทีม่ลูีกค้าท่ัวโลก บรษิทัของ
เขา Printcare Plc เป็นผู้ชนะรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติด้านความเป็นเลิศ
 เขาได้รับเกียรติบัตร ส�าหรับการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เกียรติคุณของมูลนิธิโรตารี รางวัลในการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น และรางวัลบ�าเพ็ญประโยชน์
เพือ่โลกปลอดโรคโปลโิอ ประเทศศรลีงักาได้ให้เกยีรติ
ต้ังช่ือเขาว่า “อญัมณแีห่งศรลัีงกา” และผลิตดวงตรา
ไปรษณีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา

จอร์จ อูฟรัง (Jorge Aufranc)
สโมสรโรตารีกัวเตมาลาซูร์ ประเทศกัวเตมาลา

จอร์จ อูฟรัง เป็นวิศวกรเคมีและผู้
อ�านวยการของบรษิทั Corporación 
Instatec ซึง่ออกแบบและสร้างระบบ
เครือข่ายโทรคมนาคม ครั้งแรกที่เขา
ได้เห็นถึงพลัง ของมูลนิธิโรตารี คือ
ในปีพ.ศ.2538 เม่ือเขาน�าโครงการ
น�้าดื่มสะอาด ไปให้สถานเลี้ยงเด็ก

ก�าพร้าโดยใชเ้งนิแมชชิ่งแกรนท์ วันนี้เขาเป็นผู้ตดิต่อ
หลัก (Primary Contact) ในการท�าโครงการน�้าทุน
ระดับใหญ่ 600,000 เหรียญให้โรงเรียนในประเทศ

กัวเตมาลา ซึ่งจะน�าน�้า สุขาภิบาล และสุขอนามัยให้
โรงเรียน 48 แห่งทั่วประเทศ
 อูฟรังท�างานให้โรตารี หลายต�าแหน่ง
รวมถึงต�าแหน่งกรรมการบริหารโรตารีสากล ผู้ก่อ
ตั้งและประธานของนิตยสารโรตารี Rotary en el 
Corazón de las Americas ซึ่งเป็นนิตยสารโรตา
รีภูมิภาคส�าหรับอเมริกากลาง และเป็นผู้อ�านวยการ 
กลุ่มปฏิบัติการน�้าและสุขาภิบาลโรแทเรียน เขาและ
เดบอร่า (Débora) ภรรยาของเขาเข้าร่วมในวันฉีด
วัคซีนแห่งชาตใินเมอืง Moradabad ประเทศอินเดีย
ในปี พ.ศ.2552
 เขาเป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์ เมเจอร์
โดนเนอร์ และ บีเควสโซไซตี้ และได้รับเกียรติบัตร
ส�าหรับการบ�าเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณ ของมูลนิธิ
โรตารี

ฮิโปลิโต เอส. เฟอร์เรียรา (Hipólito S. Ferreira)
สโมสรโรตารีคอนตาเจม-ซีดาด อินดัสเทรียล 
(Contagem-Cidade Industrial) ประเทศบราซลิ

ฮิโปลิโต เฟอร์เรียรา เป็นวิศวกร
และ ประธานกลุ่มบริษัทวิศวกรรม
และบริษัทเหมืองแร่น�าโดย บริษัท 
Paineira Engenharia. เขาเป็นผู้
อ�านวยการของ SICEPOT สมาคม
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของรัฐ 
Minas Gerais

 เฟอร์เรียรา เป็นโรแทเรียนมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2513 ได้ท�างานให้โรตารีหลายอย่างรวมถึงเป็น
กรรมการบริหารของโรตารีสากล ผู้น�าการฝึกอบรม 
ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีภูมิภาค สมาชิกของคณะ
กรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติการ และ
เป็นประธานคณะท�างานเฉพาะกิจ ด้านการเรียนรู้
หนังสือส�าหรับประเทศละตินอเมริกา ในช่วงที่เขา
ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมชาวบราซิล ของมูลนิธิ
โรตารี ABTRF (the Brazilian Association of The 
Rotary Foundation) การบริจาคได้เพ่ิมข้ึนเป็นสอง
เท่าจากปีที่แล้ว
 เฟอร์เรียราได้รับรางวัล เกียรติบัตร
ส�าหรับการบ�าเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณ ของมูลนิธิ
โรตารีและ รางวัลในการบ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น 
ลูกชายทั้งสามคนของเขาได้เข้าร่วมเป็น สมาชิกอิน
เตอร์แรคท์ โรตาแรคท์ และเยาวชนแลกเปลี่ยน และ
สองคนเป็นโรแทเรียน เฟอร์เรียราและมาริลนีภรรยา
ของเขาเป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์ และเมเจอร์โดน
เนอร์

เจนนิเฟอร์ อี โจนส์ (Jennifer E. Jones)
สโมสรโรตารีวินด์เซอร์-โรสแลนด์ ออนแทรีโอ

 เจนนิเฟอร์โจนส์ เป็นประธานและซีอีโอ
ของบริษัท Media Street Productions Inc. ซึ่ง
เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัลใน 

วินด์เซอร์ โจนส์ท�างานให้โรตารีหลาย
หน้าที่รวมถึงต�าแหน่งรองประธาน
โรตารีสากลในปี พ.ศ. 2559-60 เธอ
เป็นประธานร่วมของโครงการ End 
Polio Now โครงการรณรงค์สร้าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อระดมทุน 150 
ล้านเหรียญ เธอเป็นผูน้�าในการพฒันา

โอกาสท่ีได้จากประสบการณ์เพื่อการระดมทุน เช่น 
การจัดโปลิโอกอล์ฟเดย์ กับแจ็คนิคลอสในเมืองจูปิ
เตอร์รัฐฟลอริดา ซึ่งสามารถระดมทุนได้กว่า 5.25 
ล้านดอลลาร์เพื่อก�าจัดโปลิโอ
 โจนส ์ ได ้รับการยกย ่องและรางวัล
มากมายรวมถึงรางวัลสูงสุดของโรตารี ส�าหรับผู้
ให้บริการเหนือตน รางวัลเกียรติบัตรส�าหรับการ
บ�าเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณ รางวัลเหรียญสันติภาพ
ของ YMCA และเหรียญฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปีของพระราชินี และเธอเป็นชาวแคนาดาคนแรกที่
ได้รับรางวัล Peacemaker แห่งปีของมหาวิทยาลัย
รัฐเวนย์.
 โจนส์และสามีของเธอนิค ครายาซิคซ์ 
(Nick Krayacich) เป็นสมาชิกของสมาคมผู้บริจาค
อาร์คคลัมภ์ และพอลแฮริสโซไซตี้ และเป็นสมาชิก
ก่อตั้งของบีเควส โซไซตี้

เอียน เอช.เอส. ไรส์ลีย์ (Ian H.S. Riseley)
สโมสรโรตารีแซนด์ริงแฮม ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อคร้ังที่เป็น ประธานโรตารีสากล
ในปี พ.ศ.2560-61 เอียน เอช.เอส.
ไรส์ลีย์ ได้กระตุ้นให้สโมสรโรตารีทุก
สโมสร ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นต่อหนึ่ง
สมาชิกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ของ
โรแทเรียนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม เขา
คาดการณ์ว่าจะมีต้นไม้ถูกปลูกมาก

ข้ึนอย่างน้อยสามเท่า และบางทีอาจเพ่ิมไปถึง 3 
ล้านต้น “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับวิธีที่โรตารียอมรับ
ค�าขอร้องของผม” เขากล่าว “ทุกที่ที่เราไปพวกเขา
ปลูกต้นไม้กัน”
 ไรส์ลย์ี เป็นผูส้อบบญัชไีด้รบัอนญุาตและ
เป็นประธานของบริษทั Ian Riseley and Co. ซึง่เป็น
บริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 เกียรติยศที่เขา
ได้รับได้แก่รางวัล AusAID Peacebuilder Award 
จากรัฐบาลออสเตรเลีย เพ่ือยกย่องผลงานของเขา
ในติมอร์ตะวันออก, เหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ส�าหรับการบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนออสเตรเลีย และ
รางวลัในการบ�าเพญ็ประโยชน์ดเีด่น และการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ภูมิภาคเพื่อโลกปลอดโปลิโอจากมูลนิธิ
โรตารี
 ไรส์ลีย์และจูเลียตภรรยาของเขา ซึ่งเป็น
อดีตผู้ว่าการภาค เป็นผู้บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์และ
เป็นสมาชิกของบีเควสโซไซตี้ พวกเขาใช้ชีวิตอยู่บน
พ้ืนที่ 7 ไร่ท่ีเมือง Moorooduc ซ่ึงพวกเขาใช้ชีวิต
อยู่อย่างชีวจิตแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาส่วนตัว
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     มาโลนีย์มีความเชื่อว่าความเชื่อมโยงเป็นหัวใจของประสบการณ์
ในโรตารี (Connection is at the heart of the Rotary experience) 
จึงเป็นที่มาของธีม “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก” มีโลโก้เป็นภาพวงกลม
ใหญ่ที่ประกอบด้วยวงกลมเล็กๆ ส่ีวงล้อมรอบ ซึ่งวงกลมทั้งส่ีวงในที่นี้ 
มาโลนีย์เปรียบกับการมุ่งเน้นเป้าหมายหลักส่ีประการ ในการบริหาร
งานโรตารีในปีนี้คือ
            1. การเติบโตของโรตารี (Grow Rotary) เน้นการเติบโต
ด้านสมาชิกภาพ การบริการชุมชน และผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 
          2. ครอบครัวของเรา (Our Family) ขอให้สร้างวัฒนธรรม
ความสมดุลย์ในการท�างานควบคู่ไปกับการท�ากิจกรรมโรตารีและดูแล
ครอบครัว โดยอาจต้องปรับเปล่ียนเวลาในการท�างานและกิจกรรม  
โรตารีจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันให้ยืดหยุ่นขึ้น รวมทั้งให้ครอบครัวของ
สมาชิกโรตารีมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรตารีในทุกระดับ
           3. สร้างผู้น�าโรตารี (Building a Viable Path to Rotary 
Leadership for Rotarians who are actively involved in 
their professions) โดยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับโรแทเรียน
ที่มีภาวะการเป็นผู้น�าได้มาเป็นผู้น�าในโรตารี เช่น ปรับเปล่ียนเวลาการ
ประชุมและกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อให้เอื้อแก่โรแทเรียนท่ีต้อง
ท�างานในวิชาชีพอย่างเต็มเวลา และผู้ท่ีต้องดูแลครอบครัว
    4. ฉลองความสัมพันธ์อันดีร่วมกับสหประชาชาติ (Historic 
and Enduring Relationship with UN) ในปี 2563 โรตารีจะ
มีอายุการก่อตั้งมาครบ 115 ปี และสหประชาชาติจะมีอายุการก่อตั้ง
มาครบรอบ 75 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาโรตารีร่วมมือกับองค์การ

อน.จันทนี เทียนวิจิตร 
สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่

สัมภาษณ์ผู้ว่าการภาคท้ัง 4 ภาค
ในประเทศไทย
“Every Journey is What You Make 
of it”

			 	 	 “ทุกๆ	 การเดินทางจะเป็นอย่างไร	 ขึ้นอยู่กับ	
การกระท�าของคุณเอง” 
     มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ ประธานโรตารีสากล ปีิ 
2562-2563 กล่าวต่อที่ประชุมในการอบรมผู้ว่าการภาค
รับเลือกในปีิโรตารีที่เขาบริหารท่ีซานดิเอโก โดยเขาได้
ขยายความต่อไปว่า 
   “เมื่อถึงเวลาต้องออกเดินทางด้วยกัน	 พวกเรา
มีความพร้อมและเต็มเปี ่ยมด้วยก�าลังใจและความ
ฮึกเหิม	 เรารู้ว่าการเดินทางคร้ังนี้ก็จะเหมือนคร้ังอ่ืนๆ	
ที่จะดีหรือร้ายข้ึนอยู่ที่การกระท�าของเราเอง	 ขอพวก
เราจงก้าวไปสู่วันเวลาข้างหน้า	 หนึ่งปีข้างหน้าท่ีอยู่
เบื้องหน้าเรา	 ด้วยมิตรภาพและจิตอาสา	 ซึ่งเป็นสอง
สิ่งที่หล่อเลี้ยงโรแทเรียนรุ ่นแล้วรุ ่นเล่าก่อนรุ ่นเรา	
เพราะเรารู้ดีว่า	 ด้วยจิตอาสาและมิตรภาพและความ
มุ่งมั่นเท่านั้น	ท่ีจะท�าให้โรตารีเชื่อมโยงโลกนี้ได้”
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สหประชาชาติในการสร้างสรรค์โลกให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มี
สันติสุขและความยั่งยืน นอกจากน้ีโรตารียังมอบสิ่งซ่ึงไม่มีองค์กรใด
ในโลกสามารถท�าได้ นั่นคือ โครงสร้างระบบท่ีเอื้ออ�านวยให้ผู้คนทั่ว
โลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันและกัน และท�ากิจกรรมท่ีมีความหมาย
ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้บนพ้ืนฐานของหลักการแห่งสันติภาพ
และจิตอาสา
     จากเป้าหมายท่ีประธานโรตารีสากลมุ่งเน้นท้ังส่ีข้อ กอง
บรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยจึงได้สัมภาษณ์ผู ้ว่าการ
ภาคทั้งสี่ภาคในประเทศไทยถึงภารกิจของแต่ละภาคตามเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกันว่า ในปีบริหารน้ีท่านมีแนวทางในการบริหารแต่ละ
ด้านอย่างไร 

การเติบโตของโรตารี
ผวภ. กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย ภาค 3360 

   กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ
โรตารี “ถ้าเราร่วมมือกัน เรา
จะมองเห็นโลกซ่ึงผู ้คนรวม
เป็นหนึ่งและร่วมกันสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น 
ท้ังในระดับโลก ในชุมชนและ
ภายในตัวเราเอง” หมายความ
ว ่าโรตารีสากลต ้องการให ้
มวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลาย
มีความรัก ความสามัคคีกัน 

ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความเจริญเติบโตมั่นคงเข้มแข็งให้กับองค์กร  
โรตารีของเรา 
    ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อ 115 ปีที่แล้ว บรรพบุรุษของเรา 4 
ท่านคือ พอล พี. แฮริส, ซิลเวสเตอร์ ซีล, กัส โลว์ และฮิแรม โชเรย์ 
ได้นัดกันมาประชุมทานข้าวร่วมกัน ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพการประชุม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วจึงได้แบ่งปัน
ความสุขนั้นไปให้กับชุมชนชาวเมืองชิคาโก ด้วยการสร้างห้องน�้า
สาธารณะให้กับชุมชน เมื่อชาวเมืองชิคาโกได้ใช้ห้องน�้าสะอาดแล้ว
ก็มีความสุข ชื่นชมและศรัทธาในความดีของท้ังส่ีท่าน จึงมาร่วม
ประชุมกับทั้งส่ีท่านมากขึ้นเรื่อยๆ จนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2448 จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสโมสรแห่งแรกคือสโมสรโรตารีชิคาโกและ
ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันมีสโมสรโรตารีมากกว่า 30,000 
สโมสร กระจายอยู่ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
    ผวภ. กมลศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรตารีเกิดจาก “การให้” 
ของบุคคล 4 คนที่มาประชุมกัน ทานข้าวร่วมกัน ให้ความรักความ
เมตตาความปรารถนาดีต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วจึง
แบ่งปันความสุขนั้นไปให้ผู้อ่ืน 
   เมื่อโรตารีสากลมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายระยะยาวเช่นนี้ ภาค 
3360 จึงได้ต้ังเป้าหมายให้สอดคล้องกันโดยการให้ปีบริหาร 2562-
2563 เป็นปีแห่งการท�าให้ทุกสโมสรในภาค 3360 เป็นสโมสรที่มี
ความสุข เป็นครอบครัวโรตารีที่มีความสุข แล้วจึงค่อยแบ่งปันความ
สุขนั้นให้กับชุมชนที่สโมสรโรตารีตั้งอยู่ และให้กับผู้คนทั้งโลก 
 ส่งเสริมให้การประชุมต้องมีทั้งสาระและความสุขสนุกสนาน 
ไม่มุ่งแต่เอาชนะกันและกัน รวมถึงการบ�าเพ็ญประโยชน์ก็ต้องร่วม
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กันบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยเต็มใจและอย่างมีความสุข โดยให้สมาชิก
ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและกระท�า ร่วมกันภาคภูมิใจเม่ือได้เป็น 
“ผู้ให้” และได้รับการยกย่องช่ืนชมจากสังคม 
    เมื่อสโมสรเป็นสโมสรโรตารีท่ีมีความสุข สมาชิกมา
ประชุมแล้วมีความสุข ก็ไม่อยากจากไปไหน ผู้คนภายนอกสโมสร
เห็นสมาชิกอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุขสนุกสนานก็อยากมาร่วม
เป็นสมาชิกด้วย การรักษาและการเพิ่มสมาชิกภาพก็สามารถท�า                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สโมสรโรตารีและองค์กรโรตารีก็จะเจริญ
เติบโตมั่นคง เข้มแข็ง มีความพร้อมท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ
บริการ โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนและโลกของเราต่อ
ไป

ครอบครัวของเรา
ผวภ. มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ภาค 3340 

         ผวภ. มารวย กล่าวว่า ค�า
ว่า “ครอบครัวโรตารี” นั้นมอง
ได้ในหลายมิติและหลากหลาย
มุมมอง ท่านประธานโรตารี
สากลได้เน้นในส่วนของการ
เชื้อเชิญสมาชิกในครอบครัว
มาร ่ วมประชุ ม ให ้ มากขึ้ น 
เ พื่ อ ใ ห ้ ส า ย สั ม พั น ธ ์ ข อ ง                                                                                                
โรตารีแนบแน่นและเกิดความ
ราบรื่นในการท�างานโรตารี
ของสมาชิก อย่างไรก็ตาม

เราทราบกันดีว่า ในโรตารีเม่ือพูดถึงครอบครัวโรตารีน้ัน เราหมาย
ถึงเพ่ือนผู้ร่วมอุดมการณ์ท้ังหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นโรทาแรคท์             
อินเทอร์แรคท์ เออร์ลี่แอคท์ นักเรียนทุนโรตารี เยาวชนแลกเปล่ียน 
ตลอดจนนักศึกษาสันติภาพของโรตารี 
   ความเข้มข้นของการเน้นครอบครัวโรตารี ในปีน้ีจะเห็นได้
จากการที่สภานิติบัญญัติผ่านร่างแก้ไขธรรมนูญโรตารีให้ยอมรับ
สโมสรโรทาแรคท์ให้มีสถานะเช่นเดียวกันสโมสรโรตารี และสิทธิ
ของสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์อื่นๆ อีกหลายประการ เป็นแนวโน้มที่
ดีว่าเราจะเห็นกิจกรรมและอนาคตของโรตารี ก้าวหน้าไปอีกระดับ
หนึ่ง 
  ส�าหรับในประเทศไทยเองกิจกรรมโปรแกรมเยาวชน           
แลกเปลี่ยนก็เป็นที่ยอมรับกันในทุกภาคว่ามีส่วนส�าคัญในการ
สร้างฐานสมาชิกโรตารีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดแนวทางหน่ึง             
ดังนั้นเพื่อให้ฐานสมาชิกด้านน้ีขยายตัวได้อย่างเต็มท่ี ภาคจึงจ�าเป็น
ต้องปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนเสริมสร้างจุดแข็งด้านเยาวชนแลก
เปลี่ยนให้ดียิ่งข้ึน 
   ปัญหาและอุปสรรคท่ีเคยเป็นข้อจ�ากัด ก็จะต้องพิจารณาตัด
ทอนหรือลดลงไป การปรับปรุงคุณภาพน้ันจะต้องค�านึงถึงตั้งแต่

การคัดเลือกเยาวขนที่จะเป็นตัวแทนท่ีดีของโรตารีประเทศไทย จะ
ต้องการการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจโรตารี และบทบาทที่
ควรเป็น ตลอดจนวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม ในส่วนของผู้ปกครอง
ดูแลเยาวขนก็ต้องผ่านการคัดเลือกและอบรมที่เข้มข้นไม่ให้เกิด
ปัญหาดังที่เคยเกิดในอดีต เชื่อว่าการขยายตัวของกิจกรรมเยาวชน
แลกเปลี่ยนจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของฐานสมาชิกอย่าง
ยั่งยืนด้วย
     ในการจัดประชุมเราสามารถจัดเวลาให้ยืดหยุ่นเพื่อ          
ให้โรแทเรียนและครอบครัว รวมถึงครอบครัวในโรตารีทุกมิติได้มี
ส่วนร่วมในการประชุมและกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความ     
สมดุลย์ระหว่างชีวิตการท�างาน ครอบครัว และภารกิจของโรตารี

สร้างผู้น�าโรตารี
ผวภ. สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง 
ภาค 3330 
     กล่าวว่า การเป็นสมาชิก
โรตารีที่เรียกว่าโรแทเรียนนั้น
เป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่การจะ
เป็นโรแทเรียนที่ดีนั้นเป็นสิ่ง
ที่ยาก เพราะโรแทเรียนเป็น
ผู้มีความเสียสละท้ังด้านเวลา 
ความคิดและก� า ลั งทรัพย ์ 
เป ็นการบริการผู ้อื่นเหนือ
ตนเอง ซึ่งไม่หวังผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน โดยต้องยึดถือหลัก The Four-Way Test หรือ
บททดสอบ 4 แนวทางคือ “เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม น�าไมตรี    
ดีต่อทุกฝ่าย” เนื่องจากบททดสอบ 4 แนวทางเป็นเสมือนเครื่องมือ 
ที่คอยตรวจสอบการกระท�าของเราในเรื่องที่เราคิด พูด กระท�า และ
ผลลัพธ์อยู่ตลอดเวลา ท�าให้เรามีสติและต้องระมัดระวังในเรื่องที่เรา
จะต้องท�างานร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ หากการด�าเนินงานที่ปราศจาก
ความขัดแย้ง ท�างานไปในทิศทางเดียวกันเป็นที่เข้าอกเข้าใจกันก็จะ
มีผลท�าให้งานด�าเนินการไปด้วยความราบรื่นสู่เป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ได ้
     การสร้างผู้น�าโรตารีในภาค 3330 นั้น เราต้องส่งเสริม
ให้สมาชิกของเราไปท�างานในระดับเหนือสโมสร และประเมินว่า               
โรแทเรียนท่านนั้นปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ในเรื่องการตั้งเป้าหมายที่
ชัดเจน มีการจัดการบริหารที่ดี มีแผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
มีการเสนอความคิด มีการรวบรวม หรือระดมความคิดเห็นของ
สมาชิก เพ่ือความหลากหลายในการน�าองค์กรน�าไปสู่ปฏิบัติการที่
ดีได้ จะต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้คน องค์กรหน่วยงานต่างๆ จะต้อง
มีความอดทนต่อส่ิงรอบด้าน หรือการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนรอบ
ข้าง มีความเป็นผู้น�า และท�าตนให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกหรือ
บุคคลท่ัวไปที่ได้รู้จัก เมื่อเป็นผู้น�าที่ดีแล้ว ย่อมที่จะมีช่ือเสียงเป็นที่



ยอมรับขององค์กรนั้นๆ 
       และสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุด การกระท�าดังกล่าวจะต้องเป็นการ
ท�าด้วยใจ โดยที่ไม่มีประโยชน์แอบแฝงไม่หวังผลประโยชน์ใดจาก
การ กระท�าดังกล่าว ตามหลักบททดสอบสี่แนวทาง เม่ือเป็นเช่นนั้น
เราก็สมควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมบุคคลดังกล่าว ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่ง
ผู้น�าโรตารีของสมาชิกภาค 3330 
     การเป็นผู้น�าโรตารีเป็นส่ิงท่ีท้าทายเป็นอย่างย่ิง เพราะ
ผู้น�าโรตารีไม่สามารถสั่งให้ทุกคนปฏิบัติตามเหมือนเช่นหน่วยงาน
ที่มีสายการบังบัญชา แต่องค์กรโรตารีขับเคลื่อนด้วยการที่ทุกคนมี
เป้าหมายร่วมกัน โดยการน�าของผู้น�าโรตารีท่ีใช้อ�านาจด้วยเหตุผล 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะสนับสนุนความส�าเร็จ
ของคนรอบข้าง ท�าให้การท�างานประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้า
หมายที่วางไว้ 

ฉลองความสัมพันธ์อันดีร่วมกับสหประชาชาติ
ผวภ. ทนงศักด์ิ พงษ์ศรี ภาค 
3350 
            กล่าวถึงเป้าหมายภารกิจ
ของโรตารีที่ มี ต ่ อองค ์การ
สหประชาชาติว่า ตามที่ท่าน
ประธานโรตารีสากล มาร์ค 
แดเนียล มาโลนีย์ ได้กล่าวถึง
องค์การสหประชาชาติ (UN) 
ไว้แล้วว่า โรตารีร่วมมือกับ
องค์การสหประชาชาติในการ
สร้างสรรค์โลก ให้เกิดความ

อุดมสมบูรณ์ มีสันติสุข และความยั่งยืนตลอดเวลาท่ีผ่านมา ดังนั้น 
ถ้าถามคนในองค์การสหประชาชาติแทบทุกคนเคยได้ยินค�าว่าโรตา
รีและทราบว่าโรตารีคือองค์กรท่ีมีบทบาทส�าคัญในการขจัดโปลิโอ
ให้หมดไปจากโลก สมาชิกโรตารีเองก็ทราบดีว่าความสัมพันธ์ของ
โรตารีกับ UN คือเรื่องโปลิโอ โดยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง
โรตารีกับยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก และศูนย์ควบคุมป้องกันโรค
สหรัฐฯ (US CDC) แต่คงมีน้อยคนท่ีทราบว่าโรตารีมีบทบาทส�าคัญ
ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการร่างกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) 
ซึ่งเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นก่อนจะมีองค์การสหประชาชาติเสียอีก 
       ในโอกาสที่ในปี 2563 โรตารีจะครบรอบการก่อตั้ง 115 
ปี และสหประชาชาติที่จะครบรอบการก่อตั้งมา 75 ปี เพื่อเป็นการ
ร่วมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างสององค์กรตามที่โรตารีสากล
มุ่งเน้น  ภาค 3350 จึงได้รณรงค์ให้สโมสรโรตารีในภาคประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติใน
ประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กิจกรรมตรงตามเป้าหมายและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้คนในชุมชน คือหน่วยงานองค์การยูนิเซฟ 
(UNICEF) หรือองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ดังนี้
    1.องค์การยูนิเซฟ ในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเริ่มจาก
โครงการดังต่อไปนี้
          1.1 โครงการศูนย์พัฒนาแม่และเด็กซึ่งเป็นการดูแลและให้ 
ความรู้คุณแม่ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด วิธีการในการ
ดูแลเด็กแรกเกิด 
      1.2 กิจกรรมสโมสรเออร์ล่ีแอคท์ การปลูกฝังงานจิตอาสา
ให้เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
    1.3 กิจกรรมสโมสรอินเทอร์แรคท์การปลูกฝังงานจิตอาสา
ให้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
    1.4 กิจกรรมสโมสรโรทาแรคท์ปลูกฝังงานจิตอาสาให้เด็ก
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือคนหนุ่มสาวในชุมชนอายุตั้งแต่ 
18-30 ปี 
 2. องค์การอนามัยโลก (WHO) กิจกรรมที่ส�าคัญคือการรณรงค์
ต้านโปลิโอ เป็นท่ีทราบดีว่าภาค 3350 จะมีพื้นที่บริการครอบคลุม
ถึง 4 ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง 12 
จังหวัด ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และก�าลังก่อตั้งสโมสรใหม่ใน
ประเทศเวียดนาม ซึ่งพื้นท่ีต่างๆ ใน 3 ประเทศนี้ยังมีความเสี่ยง
กับโรคโปลิโอ ได้สนับสนุนให้สโมสรโรตารีในพื้นที่ให้ความส�าคัญใน
เรื่องนี้ และท�างานร่วมกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด แม้แต่ใน
พื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเพราะยังมีความเสี่ยง
จากแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
    กิจกรรมที่ส�าคัญของภาค 3350 อีกกิจกรรมหนึ่งคือ การ
เดินวิ่งรณรงค์ต้านโปลิโอ ที่สะพานพระราม 8 ในวันอาทิตย์ที่ 8 
ธันวาคม 2562 มีแผนที่จะท�างานร่วมกันกับองค์การอนามัยโลก
และสหประชาชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการส่ือภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรตารีสู่สาธารณชนท้ังในประเทศและนานาชาติ

      จากการสัมภาษณ์ผู้ว่าการภาคทั้งส่ีภาคในประเทศไทย 
จะเห็นได้ว่าทุกท่านได้มุ่งเน้นถึงภารกิจของโรตารีที่ส่งเสริมให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล ภายในองค์กรโรตารี และภายนอก
องค์กรโรตารีที่มีเป้าหมายในการบริการเหนือตนเอง ซึ่งขอปิดท้าย
ด้วยคำากล่าวของ มาโลนีย์ ประธานโรตารีสากลว่า 
	 “โรตารีช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกันในวิธีที่ลึกและมีความ
หมาย	ข้ามความแตกต่างของเรา	เชื่อมโยงเรากับคนที่เราอาจจะ
ไม่มีโอกาสได้พบกัน	 คนที่เป็นเหมือนเรามากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคย
รู้จัก	 โรตารีเชื่อมโยงเรากับชุมชนของเรา	 เพื่อโอกาสทางวิชาชีพ
และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา”
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อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

	 ย้อนกลับไป	6	เล่มของปีที่ผ่านมา	พวกเราต่างตั้งใจ
อยากให้มติรโรแทเรียนได้อ่านนติยสารโรตารปีระเทศไทย	เพือ่
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ	 เช่น	 การเลือกภาพจากกิจกรรมของ
พวกเราที่สโมสรต่างๆ	 ได้มุ่งมั่น	 สร้างกิจกรรมเพื่อชุมชนใน
ภาคหลายโครงการ
	 นิตยสารโรตารีประเทศไทย	 อยากเป็นเพื่อนกับ
ท่านโรแทเรียนทุกๆ	 สโมสร	 อยากได้ข้อคิดเห็น	 อยากท�าให้
นิตยสารเป็นแหล่งข้อมูลทีจุ่ดประกาย	หรือเป็นแรงกระตุ้นให้
สโมสรต่างได้แนวคิดหรือเรียกว่า	แบ่งปันการท�ากิจกรรมผ่าน
โครงการต่างๆ	ในแนวทางของโรตารสีากล	และทีส่�าคญัอยาก
ให้โรแทเรียนที่ได้รับโอกาสน�ามาลงในพื้นที่	 นิตยสารโรตารี
ประเทศไทย	ได้เก็บความภาคภูมิใจไว้อีกนานๆ	
	 มาถึงวันนี้	 เป็นเล่มแรกของปีโรตารีิ	 2562-2563	
ดิฉันอยากมอบแรงบันดาลใจ	 ให้มิตรโรแทเรียนได้เกิดความ
รู้สึกที่ภาคภูมิใจกับการได้แชร์ผลของกิจกรรมให้สโมสรต่างๆ	
ได้เริม่ต้นแบบใหม่ๆ	ผ่านเนือ้หาสาระทีม่ปีระโยชน์บวกกับภาพ
ที่ออกมาในแนว	PEOPLE	OF	ACTION	คือมองภาพแล้วคิด
ได้ทันทีว่าสโมสรหรือโรแทเรียน	 สโมสรนี้ก�าลังท�าอะไรให้กับ
สังคม	ชุมชน	หรือกิจกรรมนั้นเพื่อใคร	ลองดูนะคะ
	 จากนี้พวกเรายังคงต้องเดินก้าวต่อไป	 เพ่ือติดตาม
ข้อมูลสาระดีๆ	 รวมทั้งกิจกรรมท่ีควรค่าแห่งความภาคภูมิใจ	
และเก็บไว้ในนิตยสารโรตารีประเทศไทย	 และเก็บไว้ในช้ัน
หนังสือของมวลมิตรโรแทเรียน	 ดิฉันขอฝากไว้ในความรู้สึก
ของมิตรโรแทเรียนด้วยคะ

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

นย.ละม้าย วัฒนะโภคา
สโมสรโรตารีศรีตาป ี
                                                                                      เป็นสโมสรที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วนหนึ่งใน 7 

สโมสร ภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารีิ 2562-
2563 น�าโดย นย.ละม้าย วฒันะโภคา ท่านเปรยีบ
เหมือนกัปตันเรือ ที่สามารถน�าพาสมาชิกทั้ง
สโมสรผ่านคลื่นลมมรสุม เพียง 20 วัน เนื่องจาก
นายกที่วางไว้ก่อนหน้านี้ได้ปฏิเสธการท�าหน้าที่
อย่างกะทันหันด้วยเหตุผลส่วนตัว ท�าให้สมาชิก
ของสโมสรศรีตาปีต้องเรียกประชุมฉุกเฉิน โดย 

อผภ.ศรียา ศิริเวช เป็นผู้น�าในการเรียกประชุมครั้งน้ัน แล้วก็มีอดีตนายก
ท่านหนึ่งคือท่านนายกละม้าย ได้แสดงความคิดเห็นว่า สโมสรศรีตาปีต้อง
เดินก้าวต่อไป โดยให้อดีตนายกมาเป็นผู้น�าตามระเบียบ เพราะได้ผ่านการ
อบรมเตรียมตัวเป็นนายกไปแล้ว ข่าวนี้ท�าให้ท่านผู้ว่าการภาคและอดีต
ผู้ว่าการภาคต่างห่วงใย แต่ก็ทราบว่าท่าน อผภ.ศรียา ศิริเวช และอดีต
นายกพร้อมด้วยสมาชิกของสโมสรมีความเข้มแข็งอย่างมาก ผ่านเรื่องราว
ที่น่าตกใจนี้ไปเพียง 20 วันของการจัดเตรียมงานพิธีสถาปนา ในวันที่ 14 
กรกฎาคม 2562 ท�าให้มีการเปลี่ยนทุกอย่างนอกจากสถานที่ ถือว่านี่คือ
จุดแข็งของสโมสรแห่งนี้ “สโมสรโรตารีศรีตาปี” ความพร้อมเพียงของ                                  
สมาชกิทกุๆ คน แยกย้ายท�าหน้าทีท่ัง้ประชาสัมพนัธ์ ท้ังเตรยีมงานทกุอย่าง 
นัน้คอืสญัญาณว่า ท่านนายกละม้ายจะน�าพาสโมสรศรตีาปี ผ่านลมและคลืน่
มรสมุได้โดยเปรียบเสมอืนท่านนายกละม้ายเหมอืนกปัตนัเรอืทีบ่รรทกุสมา
ชกิทุกๆ คนของสโมสร ประสบการณ์นีท้�าให้ทกุๆ ท่านในสโมสรตืน่ตวั และ
พร้อมไม่ว่าเรือ่งใดๆ จะเข้ามาอกี ขอบคณุท่านนายกละม้ายทีพ่ดูคยุกบัดฉัิน
เพราะการแก้ไขปัญหาเรือ่งใดๆ ก็แล้วแต่ยงัคงไว้ซึง่ความร่วมมอื ร่วมใจของ
สมาชิกในสโมสรเสมอค่ะ

นย. วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล 
สโมสรโรตารีส�าโรง 

 ดิฉัน อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ขอบอก
ท่านผู้อ่านคะว่าดิฉันโชคดีที่โทรไปขอพูดคุยกับ
ท่านนายกวศิวาณ ีในช่วงเวลาท�างานท่านให้ความ
ร่วมมอืแล้วยงัพดูคยุแบบกนัเองด้วยข้อมูลท่ีท่าน
กล่าวอย่างกระตอืรอืร้น มคีวามมุง่หวงั ความใส่ใจ 
ความตัง้ใจอนัสูงมาก จากน�า้เสียง ท่านนายกท่าน
มคีวามเป็นโรแทเรยีนทีน่่ายกย่องมากๆ โชคดขีอง
สโมสรโรตารีส�าโรงและโชคดีของภาค 3330 ท่ี

มีนายกรุ่นใหม่ที่เข้าใจและต้องการเรียนรู้ ดิฉันขอบคุณท่านนายกวิศวาณี 
อย่างซาบซึ้งใจจริงๆ ค่ะ 



พบนายกสโมสรฯ
Meet the President

 เราพูดคุยกันเริ่มจากดิฉันถามท่านนายกว่า ก่อนเข้ามาเป็น
โรแทเรียน ได้เรียนรู้ศึกษาสโมสรโรตารีส�าโรงมาบ้างแล้ว จึงตัดสินใจ
เข้าเป็นสมาชิก และอาสาเป็นนายกผู้หญิงคนแรกของสโมสรโรตารี
ส�าโรง ด้วยวัยที่ยังน้อย ท่านนายกกล่าวว่า เข้ามาเป็นสมาชิก 3 ปี ก็
รับอาสาเป็นผู้น�าสโมสร เพราะสนใจชอบกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ของสโมสร ได้ยินได้ฟังการประชุมถึงการร่วมมือท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ ประทับใจตรงที่ทุกๆ ท่านมีธุระ มีกิจการ แต่สละเวลามา
นัง่ถกเถยีงกนัเรือ่งกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ เพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทีต่่าง
ก็ไม่รู้จักกันมาก่อน ท่านนายกบอกว่าเข้ามาเป็นสมาชิกก็นั่งฟังอย่าง
เดียว พอมีอดีตนายกชวนไปเข้าอบรมระดับภาค ท�าให้ดิฉันทราบว่า
โรตารี มีอะไรน่าสนใจ น่าเรียนรู้ ข้อดีคือค่อยๆ เรียนรู้จากการเข้า
อบรมต่างๆ ของภาคที่จัดขึ้น ท�าให้รู้ว่า 6 เรื่องที่โรตารีสากลเน้นให้
โรแทเรียนคิด และหาโอกาสท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ 
นั้น มีอะไรแทรกอยู่ในทุกๆ เรื่อง คือ “ค�าว่ามิตรภาพ” ดิฉันเป็นคน
ชอบมิตรภาพอยู่แล้ว เช่น สโมสรจัดมิตรภาพวันเกิด ได้ไปร่วมงาน
แต่งของลูกสมาชิกบ้าง หรือการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ โดย
เฉพาะมติรภาพระหว่างสโมสร เมือ่ครัง้ทีไ่ด้ไปร่วมงานประชมุระหว่าง
เมืองของภาคที่จัดขึ้น พอดิฉันสวมสูทสีเขียวของสโมสรท�าให้สโมสร
ต่างๆ เห็นก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แล้วตอนที่อดีตนายก ชวนไป
ร่วมการประชุมใหญ่ของภาค RI convention ที่ประเทศเกาหลี ยิ่ง
ท�าให้คิดว่ามิตรภาพทั่วโลกขององค์กรโรตารีนี้น่าสนใจ น่าเรียนรู้ ได้
จากการให้ก่อเกิดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ได้มากทีเดียว 
 ดิฉันทราบดีว่า สโมสรเป็นจุดเรียนรู้การเป็นผู้น�าที่ดีที่สุด 
ท�าให้เห็นรูปแบบต่างๆ จากบุคคลที่หลากหลาย แต่ละท่านเป็น
เจ้าของธุรกิจใหญ่ๆ ความอาวุโสและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ก็จะมี
รปูแบบการบรหิารจดัการทีต่่างกัน เปรียบเหมือนแต่ละท่านเป็นเทรน
นิ่ง (Training) ให้ดิฉันได้มีโอกาสเรียนรู้ น�ามาปรับใช้กับตัวเองและ
ธรุกจิได้อย่างดเียีย่ม สมกบัทีด่ฉินัคดิว่าเป็นโรงเรยีนการฝึกความเป็น
ผูน้�า สมัยทีด่ฉินัเป็นสมาชกิดฉินัจะชอบนัง่ฟัง บางครัง้ก็แสดงความคิด
เห็นออกมาบ้าง แต่ตอนนี้ดิฉันเป็นผู้น�าสโมสร ดิฉันได้คิดถึงตอนที่นั่ง
ฟัง ท�าให้คิดพิจารณาท�าให้ใจเย็นมากขึ้น 
 การขึน้มาเป็นผูน้�า ดฉินัคิดว่าสโมสรจะบรรลเุป้าหมายใดๆ 
กต็ามดฉินัโชคดทีีม่โีอกาสเป็นนายกรบัเลอืก ได้เตรยีมตวัเตรียมใจมา 
1 ปีเต็มๆ เพราะสโมสรมีข้อตกลงว่าให้สมาชิกเป็นนายกได้ครั้งเดียว 
เรารูว่้า 1 ปี มคีวามหมายกบัชวีติมาก ก่อนอืน่ดฉินัมองหาจดุแข็งและ
จุดอ่อนของสโมสร ดิฉันตั้งใจว่าจุดแข็งของสโมสรคือ ท่านนายกก่อ
ตั้งและสมาชิกมีองค์ความรู้โดยเฉพาะมีมิตรภาพท่ีดี ท้ังโรตารีแอนน์ 
สมาชิกรักองค์กร เป็นทีมที่แข็งแกร่ง แต่เมื่อมีจุดแข็งต้องมีจุดอ่อน 
แน่นอนดิฉันเองยอมรับน่ะว่าดิฉันก็ไม่ถนัดด้าน IT แต่รู้ภาษาอังกฤษ

จึงคิดว่า ก�าจัดจุดอ่อนไม่ยาก หลังจากที่ดิฉันและคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเข้าร่วมอบรม DTA ระดับภาคกลับมา ท�าให้ดิฉันและ
ทีมงานทราบว่าทรัพยากรของภาคเรามีมากมาย แล้วพร้อมจะยื่น
มือเข้ามาช่วยเหลือพวกสโมสรต่างๆ ท�าให้ดิฉันพูดได้ว่าสโมสรโรตารี
ส�าโรงตอนนี้เป็นกูรูด้าน IT มาก ดิฉันเข้ารับการเรียนรู้จาก อน.รัชดา 
เทพนาวา และยงัได้ อน.ประยทุธ จากสโมสรปูเ่จ้าสมงิพราย ให้ความ
รูแ้บบจบัมอืกันเลย ดฉินัอยากบอกว่า “อย่าอายถ้าจะมคี�าถาม” อย่าง
เช่น การที่สโมสรโรตารีส�าโรงมีเงินบริจาคอยู่มาก แต่การท�าโครงการ
ระดับโลก Global Grant ดิฉันได้รับการสนับสนุนให้ค�าปรึกษาจาก
ท่าน อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ พอกลับ
จากการประชุมระดับภาค DTA ดิฉันก็ขอค�าปรึกษาจากท่าน ผวล.
เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ จนตอนนี้เป็นรูปเป็นร่าง ดิฉันได้รับความรู้จน
กล้าจะท�าโครงการ GG จากการเข้าร่วมอบรมเมื่อ DTA ท�าให้ทราบ
ว่ามีผู้รู้มาก จนตัวเราเปรียบเหมือนคนปีนภูเขาไปหาความรู้ เราขาด
อะไรต้องไปเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆ คือ เราต้องรู้ตัวเรา 
(สโมสร) ขาดอะไร เราก็จะไปเรียนรู้มาเติมให้เต็ม 
 เมื่อครั้งที่ต้องเปิดประชุมครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้น ใจสั่น รู้ตัว
เองว่าอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆ ทั้งน้ัน ดิฉันคิดว่าดิฉันมีโอกาสได้มาเข้า
โรงเรียนฝึกผู้น�า และจะท�าอย่างไรให้เถ้าแก่ทุกคนยอมรับเรา ใน
ท่ามกลางความคิดเห็นที่หลากหลาย จะท�าอย่างไรให้ออกมาเป็นที่
พอใจของทุกท่านได้ เหมือนมีก�าแพงสูง เช่น สโมสรมีการอุปถัมภ์
สโมสรอินเทอร์แรคท์ หรือโรทาแรคท์ หรือชุมชน RCC สิ่งเหล่านี้มิใช่
ภาระ แต่เป็นการสอนองค์กรน้อยๆ ให้เติบโต เหมือน (บริษัทจ�าลอง) 
ทุกคนจะให้ก�าลังใจสนับสนุน ให้เยาวชนหรือบุคคลภายนอกได้ท�า
กิจกรรมด้วยตนเอง บริหารจัดการองค์กรน้อยๆ ด้วยตนเอง อย่างไร
ถ้าสโมสรโรตารใีห้ก�าลงัใจดฉินัเชือ่ว่าเป็นไปได้ด ีการใช้เงนิเพยีงอย่าง
เดียวน้ันไม่ใช่เสมอไป ควรให้การอุปถัมภ์ความคิดไปด้วยถึงจะถูก
ต้อง  
 ดิฉันได้พูดคุยกับท่าน นายกวิศวาณี อย่างสนุก และมีความ
สุขมาก สรปุได้ส้ันๆ ตามทีด่ฉินัเข้าใจคือ ท่านนายกตัง้ใจมากใน 3 เรือ่ง 
คือ
 1. ความสุขในสโมสร (บริหารความสุข)
 2. ระเบียบในโรตารี (ควรบอกนายกให้เข้าใจระเบียบก่อน
สมาชิก)
 3. เพิ่มองค์ความรู ้  ทีละน้อยให้สมาชิกยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงแล้วสมาชิกจะยอมรับแล้วปฏิบัติตาม
 
 ท้ายสดุนีส้โมสรโรตารเีปรยีบเสมอืนโรงเรยีนทีใ่ห้ความรู ้ได้
ทดลองฝึกความเป็นผู้น�า ท่านผู้อ่านลองน�าไปปฏิบัติดูได้ค่ะ



ภาพลักษณ์ที่ทุกคนล้วนต้องการให้สังคมรับรู้
	 มวลมิตรโรแทเรียนทั่วโลกต่างคิดว่า	 เวลา	 1	 ปี	
บริหารนั้น	 ให้บททดสอบกับชีวิตของผู้น�าได้อย่างน่าสนใจ
มากทีเดียว	เราจะสังเกตว่าจะมีท่านนายกไม่กี่สโมสรที่ปฏิบัติ
หน้าที่หรือกิจกรรมครบ	 12	 เดือน	 ส่วนมากจะมารู้ตัวว่าจะ
หมดเวลาก็คือ	 วันท่ีนายกรับเลือกก�าหนดการสถาปนาคณะ
กรรมการชุดใหม่	
	 ในภาค	3330	โรตารสีากล	มพีืน้ทีย่าว	แบ่งเป็นตอน
บนและตอนใต้	 ตอนบนคือจากจังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 ส่วนมากตอนบนจะเริ่มก�าหนดวันการสถา
ปนาฯ	ก่อนเสมอ	ใช้ระยะเวลา	2	เดือนและเกือบทุกวัน	
	 ค�าว่า	“มิตรภาพ”	ค�าว่า	“นายกรุ่น”	มีอานุภาพที่
ยิ่งใหญ่	 นายกที่ก�าลังจะผ่านพ้น	 ต้องมีเพื่อนๆ	 ไปให้ก�าลังใจ
ต้อนรับลงมาสู่ค�าว่า	“นายกเพิ่งผ่านพ้น”		ส่วนนายกรับเลือก
ก็มีเพื่อนร่วมรุ่นขึ้นไปมอบก�าลังใจ	 ให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้า
หมายที่สัญญาไว้	เป็นอย่างนี้ทุกวัน	แต่การพบปะกันทุกๆ	วัน
ตลอด	2	 เดือนเต็ม	 ไม่มีค่าว่าเหนื่อย	 ไม่มีค�าว่าเบื่อ	ทุกคนมี
พลังมหาศาล	
	 การสถาปนานายกรับเลือก	 ผู้ว่าการภาคจะค�านึง
ความสะดวกและความพร้อมของสมาชิก	ในการเดินทาง	เช่น	
การเข้าร่วมพธิสีถาปนาร่วมภาคจะจดัขึน้หลงัวนัทีม่กีารอบรม	
DTA	 ในเดือนพฤษภาคม	 มีสโมสรเข้าร่วมประมาณ	 30-40	
สโมสร	 ที่เหลือจะก�าหนดพิธีสถาปนาเอง	 โดยจองวันกันเป็น
กลุ่มๆ	 ตามแต่ละจังหวัด	 บางจังหวัดมีพิธีสถาปนาร่วมกัน	
2-3	สโมสร	บางสโมสรจัดงานเดี่ยวสโมสรเดียว	แล้วแต่ความ
พร้อมของสโมสรนั้นๆ	 เรียกได้ว่าใช้เวลาในการเดินทางรวม
แล้วทั้งตอนบนและตอนใต้	ตั้งแต่เดือน	พฤษภาคม-มิถุนายน-
กรกฎาคมจนถงึต้นเดอืนสงิหาคม	จะเหน็ว่ามติรภาพนัน้ก่อให้
เกิดความรัก	 ความสามัคคี	 ความพร้อมเพรียง	 และมีแนวคิด
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 การหาจุดก่อก�าเนิดกิจกรรม
ให้กับชุมชนของตนเอง	 และ	 สร้างเครือข่ายโดยใช้มิตรภาพ
เป็นหลักยึดแล้ว	ดิฉันเชื่อว่าโลกเราจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก
การรวมตัวของค�าว่ามิตรภาพ	 ค�าว่ากิจกรรม	 อย่างมากมาย	
จนบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นโรแทเรียน	 เกิดความรู้สึกต้องการเป็น
สมาชิกองค์กรโรตารีอย่างแน่นอน	
	 ในโอกาสนี้	 ดิฉันขอฝากท่านโรแทเรียนผู ้เป ็น													
สญัญลกัษณ์ของผูม้จีติใจด	ียดึมัน่ในหลกัของ	Four	Way	Test	
ให้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์	 ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่สามารถ
จะท�าให้พวกเราและชุมชน	 บุคคล	 ที่จ้องมองเราอยู่เข้ามา
เชื่อมสัมพันธ์กับโรแทเรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์	 ในปีที่มาถึงนี้
ค่ะ
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สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

D.3330
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีจังซีลอน-ทุ่งคา

สโมสรโรตารีนครปฐม สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ สโมสรโรตารียะลา

สโมสรโรตารีสงขลา สโมสรโรตารีสนามจันทร์



สโมสรโรตารีจังซีลอน-ทุ่งคา สโมสรโรตารีทวาราวดี สโมสรโรตารีท่าม่วง

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีโพธาราม

สโมสรโรตารียะลา สโมสรโรตารีราชบุรี สโมสรโรตารีลัดหลวง

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี สโมสรโรตารีหัวหิน
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รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

	 ก้าวสูปี่ที	่115	แห่งโรตารีสากล	“โรตารเีชือ่มสมัพนัธ์
โลก”	ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสร	และคณะกรรมการ
บริหาร	 ปีบริหารใหม่นี้ทุกท่าน	 การท�างานเพ่ือสังคมกับ							
โรตารี	เป็นความภาคภูมิใจที่เชื่อว่าหลายท่านสัมผัสได้	เพราะ
นอกจากเราจะได้ช่วยสงัคมท้องถิน่ของเราแล้ว	เรายงัมโีอกาส
ช่วยสงัคมทีข่าดโอกาสในทัว่โลกอกี	ภายใต้แนวทาง	6	แนวทาง
ของโรตารี	ซึง่ปีบรหิารนีพุ้ง่เป้าไปทีก่ารเชือ่มสมัพันธ์กบัชมุชน
และคนรอบข้าง	ทกุการท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์กบัชมุชน	
สมาชกิในสโมสรโรตาร	ีจะมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมบ�าเพญ็
ประโยชน์ร่วมกัน		สร้างภาพใหญ่ในการร่วมมือกันท�างานเพื่อ
ท�าให้คนในชุมชนรับทราบ	 ถึงประโยชน์ในการท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์นั้นๆ	 พร้อมเน้นถึงวัตถุประสงค์ของโรตารี
พร้อมๆ	กัน
	 อย่างไรกต็าม	ดฉินัก็คาดหวงัว่าปีบรหิารนี	้เราจะเหน็
ภาพของความร่วมมือกันระหว่างสโมสรในภาคเดียวกัน	หรือ
ข้ามภาคมากข้ึน	 ได้เห็นภาพที่เหล่าโรแทเรียนร่วมกันท�างาน
เพื่อผู้ด้อยโอกาส	เพื่อได้ภาพใหญ่ของการท�างานที่มีพลัง	เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนทั่วไป	
	 ก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อหยิบยื่นโอกาสดีๆ	 แก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะ

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

นย.ลินจง วงศ์เฉลิมสุข สโมสรโรตารีตราด 
                             สโมสรโรตารีตราดของเรา เป็นสโมสรที่มากด้วย

กิจกรรมเพื่อชุมชน ทุกกิจกรรมที่เราท�าจะค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์
มากที่สุด 

      เป้าหมายของสโมสรในปีบริหาร 2562-63 นี้ 
สโมสรต้ังใจจะเพิ่มสมาชิกให้ได้อย่างน้อย 2 คน
ภายในก่อนสิน้ปี 2562 และมสีมาชกิใหม่เป็นสภุาพ
สตรีอย่างน้อยหนึ่งท่าน นอกจากนี้สมาชิกของ

สโมสรจะต้องลงทะเบียนใน My Rotary ได้อย่างน้อย 60% โดยให้ข้อมลูครบ
ภายในปี 2562 รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมภาคทุก
การประชุม
 ในเรื่องการบริจาคเพื่อท�าโครงการต่างๆ ในอนาคตของสโมสร ใน
ปีน้ีเรามีนโยบายรณรงค์ให้สมาชิกทุกคนบริจาค EREY 100 เหรียญให้แก่
กองทุนประจ�าปี เพื่อเราจะได้ขอท�าโครงการระดับ Global Grant เกี่ยวกับ
การบริจาคเครือ่งมอืแพทย์ทีจ่�าเป็นให้กบัโรงพยาบาลในจงัหวดัตราด และท�า
โครงการน�้าดื่มสะอาดส�าหรับเยาวชนในโรงเรียนหรือชุมชน เช่น วัด สถานี
พยาบาลชุมชนอย่างน้อย 3 แห่งก่อนเดือนมีนาคม 2563
 นอกจากน้ี สโมสรเรายังต้องการให้สมาชิกในสโมสรมีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์กับส่ือต่างๆ เกี่ยวกับ กิจกรรมโครงการการท�างานและ
วตัถปุระสงค์ของสโมสร โดยในปีบรหิารนีส้โมสรโรตารตีราดมภีาระกจิส�าคญั
คือการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Inter city ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  
ณ ตราดซิตี้ฮอลล์ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด จึงใคร่ขอเชิญมวลมิตร                                                                                        
โรแทเรียนร่วมงาน Intercity ภาค 3340 ประจ�าปีบริหาร 2562-63 เพื่อร่วม
แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพ่ิมความรูแ้ละมติรภาพของพวกเราชาวโรแทเรยีน
ด้วยกันค่ะ 

นย.นพ. ศิวบูลย์ ชัยสงคราม สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ 
โรตารีกาฬสินธุ์ มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เมืองกาฬสินธุ์ ถิ่นน�้า ดินแดนแห่งทะเลธุง เมือง
แห่งผ้าไหมแพรวาระดับสากล เข่ือนล�าปาว ลือ
ชื่อสะพานพระเทพอันงดงาม ชมความงามของ
พระธาตยุาค ู(ทีม่าแห่งทะเลธงุ) และเจดย์ีวดัภูค่าว 
ดนิแดนถิน่ไดโนเสาร์ นอกจากนี ้ตอนเยน็ท่านอาจ
จะกินข้าวบรรยากาศชาวบ้าน ถนนคนเดนิ อาหาร
พืน้เมอืงทีต่ลาดโรงส ีช้อปป้ิงแบบสบายกระเป๋าใน

ย่านนัน้ท่านทีต้่องการผ้าไหมแพรวาทีส่วยทีสุ่ดในโลก ไปฝากคนทีท่่านเคารพ
รักหรือฝากคนรักของท่าน เราจะพาท่านไปถึงแหล่งผลิตผ้าไหมแพรวาแห่ง
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ หรือท่าน
ต้องการดเูทคนคิการย้อมผ้าแบบธรรมชาตเิราจะพาท่านไปดทูีม่หาวทิยาลยั



กาฬสินธุ์ ในพื้นที่อ�าเภอนามน จะมีคณะอาจารย์และนักศึกษาบอกวิธี
ขั้นตอนในการน�าวัสดุธรรมชาติมาย้อมผ้าไหมโดยวิธีธรรมชาติของคน
พื้นเมือง 
 บางท่านต้องการร่องแพ ร้องคาราโอเกะในแพ เราก็มีแพที่
เขื่อนล�าปาวคอยบริการท่าน ไม่ว่าท่านจะมีสไตล์ในการเท่ียวอย่างไร
ก็ตามลองมาเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในงาน DC.KALASIN ( District 
Conference KALASIN ) แล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม
  ถึงเราจะเป็นสโมสรเล็กๆ แต่เราตั้งใจต้อนรับทุกท่านด้วยใจ
เกินร้อย ด้วยความผูกพันและความรัก ในโรตารี เราจะก้าวเดินไปด้วย
กัน ร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน เราจะบริการผู้อื่นเหนือตน 
(service about self) คือ จิตอาสาของมวลมิตรโรตารี ทุกหนแห่งทั่ว
โลกเราจะร่วมสร้างแรงบนัดาลใจ จนถงึโรตารเีชือ่มสมัพนัธ์โลก (Rotary 
Connect The World) ดังนั้นกระผมนายกนายแพทย์ศิวบูลย์ จึงขอ
เรียนเชิญทุกสโมสรให้มาร่วมงาน DC.ที่กาฬสินธุ์ ด้วยความยินดียิ่ง 

นย.ขวัญฤดี รุ้งแสงเจริญทิพย์ สโมสรโรตารีสุรินทร์ 
หลายๆ ท่าน คงจะรูจ้กั ดฉินั (ขวญั) ในบทบาท
ของคณะกรรมการในโครงการเยาวชนแลก
เปลี่ยน (YE) ภาค 3340 ปีิ 2016 – 2019 
ซึ่งมีท่าน ผวล.วิมล คชินทักษ เป็นประธาน
โครงการ 
      ดิฉันอาศัยอยู่ จ.ศรีสะเกษ แต่มาเป็น
สมาชิกของสโมสรโรตารีสุรินทร์ เนื่องจาก
ดิฉันและสามีเดิมทีเป็นคนกรุงเทพฯ และได้

มาท�าธุรกิจอยู่ที่ จ.ศรีสะเกษ สามีได้มีโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของสโมสร
โรตารศีรสีะเกษ และดฉินักไ็ด้ช่วยงานสโมสรในฐานะแอนน์มาโดยตลอด 
เป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ที่อยู่เบื้องหลัง คอยสนับสนุนกิจกรรมหลายๆ 
อย่าง เช่น การเป็นเจ้าภาพงานอินเตอร์ซิตี้ และงานฉลองครบรอบ 25 
ปี ภาค 3340 ที่สโมสรโรตารีศรีสะเกษได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ 
ค่ายภาษาอังกฤษของเยาวชน YE ที่โรงเรียนศรีล�าดวน เป็นต้น 
 ส่วนที่ได้มาเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีสุรินทร์น้ัน สืบ
เนื่องจากในปีโรตารีของ อผภ. เอกณรงค์ กองพันธ์ ได้มีด�าริอยากจะ
ฟื้นฟูสโมสรที่ซบเซา ให้มีกิจกรรมและมีบทบาทของสมาชิกมากขึ้น 
สโมสรโรตารสีรุนิทร์คอืหนึง่ในเป้าหมาย จงึมกีารนดัประชมุร่วมสโมสร
โรตารศีรสีะเกษ (สโมสรพีเ่ลีย้ง) และสโมสรโรตารสีรุนิทร์ซึง่การประชมุ
ร่วมผ่านไปด้วยดี หลังจากน้ันดิฉันจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสโมสร
โรตารีสุรินทร์พร้อมกับเพื่อนรัก เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีแก่สโมสร
 ในปีนี ้ดฉินัได้รบัมอบหมายให้เป็นนายกสโมสรโรตารสีรุนิทร์ 
โดยตัวดิฉันเองจะพยายามสร้างกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกของสโมสรได้มี
โอกาสร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
  สืบเนื่องจากค่ายภาษาอังกฤษ YE ที่ โรงแรมมาเจสติก 
จ.สุรินทร์ เมื่อปลายปีที่ผ่าน ดิฉันได้รับแนวคิดเรื่องโครงการที่นอนลม

เพื่อผู้ป่วยติดเตียงจากท่าน อผภ.เกษมชัย นิธิวรรณกุล ซึ่งท่านได้รับ
เชิญให้มาเป็นวิทยากรแก่เยาวชนแลกเปลี่ยนในขณะนั้น อีกทั้ง ท่านยัง
ได้มอบเงินตั้งต้นสนับสนุนโครงการให้แก่สโมสรโรตารีสุรินทร์ เป็นการ
จุดประกายให้สมาชิกได้เริ่มท�ากิจกรรมร่วมกัน 
  จากนั้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในงานสถาปนาคณะ
กรรมการบริหารของสโมสรโรตารีสุรินทร์ ดิฉันได้รับไมตรีจิตจากพี่ๆ 
เพื่อนๆ น้องๆ ที่ได้ร่วมกันสมทบทุนในโครงการที่นอนลมเพื่อผู้ป่วยติด
เตียงจ�านวนมากกว่า 20 ชุด ซึ่งจะมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเขต
จังหวัดสุรินทร์ต่อไป

นย.เพ็ญนภา พุกโฉมงาม สโมสรโรตารีศิลปาคม
โรตารเีป็นองค์กรบ�าเพญ็ประโยชน์เป็นองค์กร
ระดับสากล และดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็น
อย่างมากทีไ่ด้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรนี้
     ในปีโรตารีิน้ีดิฉันได้รับเกียรติจากอดีต
นายกและสมาชิกในสโมสรให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายก ด้วยสมาชิกในสโมสรทุกท่าน 
มีความตั้งใจที่อยากจะเห็นดิฉันได้สืบทอด
เจตนารมณ์ของคุณพ่อ ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้ง

สโมสรโรตารีศิลปาคมนี้ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ในการเป็นผู้
ให้ ให้เท่าที่จะสามารถให้ได้ ท่าน คือ นยก.วิเชียร พุกโฉมงาม
 และแม้ว่าสโมสรโรตารศิีลปาคมเป็นสโมสรหญงิล้วน แต่เราก็
ร่วมมือ ร่วมใจด�าเนินกิจกรรมผ่านมาปีแล้วปีเล่า ด้วยความจริงจัง เข้ม
แข็งและต้ังใจจริง พร้อมกับความสง่างามบนภาพลักษณ์ของสตรีไทย 
จนบัดน้ีรวม 24 ปี อดีตนายกของสโมสรศิลปาคมหลายสมัยต่างก็น�า
ชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร สู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ ครั้งที่ดิฉันได้ออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ท�าให้รู้สึก
ว่าการเป็นผู้ให้น้ันมันยิ่งใหญ่ มีความสุข อิ่มใจในทุกๆ ครั้งท่ีได้แบ่ง
ปันให้ผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาส และรอโอกาสจากเรา การช่วยเหลือ                   
ผูด้้อยโอกาสตามหลกัของโรตารนีัน้ เป็นการช่วยเหลอือย่างยัง่ยนื ไม่ใช่
แต่เพียงบริจาคหรือมอบสิ่งของ แต่ยังเป็นการให้โดยมีขั้นตอน มีการ
วางแผน มีการออกส�ารวจถึงความต้องการ และความพร้อมด้านต่างๆ 
ซึง่หลักการให้ของโรตารนีัน้ เป็นการให้แบบยัง่ยนื คือช่วยท�าให้เขาเหล่า
นั้นสามารถน�าไปต่อยอดในชีวิตประจ�าวันได้อย่างยาวนาน
 ดิฉันมีความต้ังใจในการท�างานเป็นอย่างยิ่ง และสโมสร         
โรตารีศิลปาคมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้คนรู้จัก
องค์กร “โรตาร”ี มากขึน้ ควบคู่ไปกบัการท�ากิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย 
ตามแนวทาง และภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายบนมิตรภาพที่งดงาม
 ตามสโลแกนของปีบริหาร Rotary Connect The World
“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”

พบนายกสโมสรฯ
Meet the President
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D.3340
Activities กิจกรรม

พิธีสถาปนา พิธีอันทรงเกียรติของคณะท�างานสโมสร
 พิธีสถาปนาของสโมสรโรตารีถือเป็นพิธีการแห่งการให้
เกียรติคนท�างาน ให้เกียรตินายกสโมสร และคณะกรรมการท่ีจะ
สานงานต่อไป เพือ่น�าพาสโมสรสูเ่ป้าหมายในการท�างานเพือ่สงัคม 
เพื่อผู้ด้อยโอกาส
 ปีบริหาร 2562-2563 “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก” ภาค 
3340 ได้มีพิธีสถาปนาเกือบครบทุกสโมสรแล้ว และไม่ว่าจะเป็น
เหล่านายกใหม่ถอดด้าม หรือนายกอีกสมัย ต่างขึ้นเวทีสถาปนา
รบัเหรยีญนายกและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อย่างมคีวามสขุ ด้วย
ความเชื่อมั่นว่า ปีบริหารใหม่นี้จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน
ในการท�าโครงการต่างๆ อีกมากอย่างแน่นอน 
 โดยมีแนวทางการท�างานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์องค์กรโรตารีในปีโรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก ด้วยการแบ่งงาน
กันว่ากิจกรรมใดจะให้ใครรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งใดใน
สโมสร เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายและวตัถปุระสงค์ตามทีไ่ด้ตัง้เป้าหมาย
ไว้ใน Rotary Club Central ระบลุ�าดบัขัน้ของเป้าหมาย ซึง่พุง่เป้า
ไปทีก่ารเช่ือมสัมพนัธ์กับชมุชนและคนรอบข้าง เช่น การท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ โดยให้ชุมชนและสมาชิกในสโมสรมีส่วนร่วมใน
การท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ประโยชน์ที่เกิดก็จะเกิด
กับชุมชนและท�าให้คนในชุมชนรับทราบถึงประโยชน์ในการท�า
กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์นัน้ๆ พร้อมเน้นถงึวัตถุประสงค์ของโรตารี
พร้อมๆ กนั ภายใต้วตัถปุระสงค์ของโรตาร ีคอืโรตารมีวีตัถปุระสงค์
เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
เป็นพื้นฐานของความอุตสาหะอันมีคุณค่า โดยเน้น
 - สร้างความสนิทสนมกันเพื่อเป็นโอกาสในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ 
 - ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมอันสูงส่งในธุรกิจและ
วิชาชีพต่างๆ ยกย่องคุณค่าของอาชีพทั้งปวงที่มีประโยชน์ และ
ให้โรแทเรียนประกอบอาชีพเป็นที่ยกย่องเพื่อเป็นโอกาสบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม 
 - สนับสนุนให้โรแทเรียนน�าอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ไปใช้ในธุรกิจ ในชีวิตส่วนตัวและในชุมชน 
 - ส่งเสริมความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติภาพระหว่าง
ประเทศด้วยมิตรภาพของคนทั่วโลกที่ร่วมในอุดมการณ์แห่งการ
บ�าเพ็ญประโยชน์

โดย อน.กิจจา เตขะศิริธนะกุล    
สโมสรโรตารีมูลริเวอร์
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

ผชภ.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สวัสดี	ปี	“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”	ค่ะ

	 เราพบกันต่อเนื่องเป็นปีที่	2	แล้ว	คงไม่จ�าเป็นต้อง
แนะน�าตัวบรรณาธิการภาคกันอีกนะคะ	

	 ส�าหรับฉบบัแรกนี	้ดฉินัอยากให้ท่านผูอ่้านได้รูจ้กักบั
นายกสโมสร	ของภาค	3350	สัก	5	ท่าน	ทั้งหญิงและชาย	ทั้ง
ในกรงุเทพและต่างจงัหวดั	ทัง้ระดบัอายทุีห่ลากหลาย	คละกนั
ไป	แต่ที่เหมือนๆ	กันคือ	ในช่วงเริ่มต้นปีนี้	ทุกสโมสรมีจ�านวน
สมาชกิตัง้แต่	5	ไปถงึราว	30	คนเท่านัน้	จงึจดัอยูใ่นช่วงสโมสร
ระดับเล็ก	ถึงระดับกลาง

	 บางสโมสรเปลี่ยนจากการเร่ิมต้นเป็น	 e-Club	 มา
เป็นการประชุมแบบปรกติ	 บางสโมสรนายกรับต�าแหน่งต่อ
เนือ่งเป็นปีที	่2	ท�าให้แต่ละท่านมคีวามน่าสนใจแตกต่างกันไป

	 มเีรือ่ง	และภาพของงานสถาปนาร่วมมาฝากกนัด้วย	
เพราะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้เห็นประโยชน์ของการจัด
สถาปนาฯ	ด้วยกันค่ะ

	 ส่วนในหน้า	“สนเทศโรตาร”ี	ดฉินัได้เชิญให้ประธาน
คณะอนุกรรมการสนเทศโรตารี	 ปี	 2562	 -	 2563	 ของภาค	
3350	มาคยุให้ฟังว่า	การสนเทศในสโมสรมคีวามส�าคญัอย่างไร	
ไม่ว่าจะเป็นความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัโรตาร	ีหรอืการสนเทศอาชพี	
ลองเข้าไปอ่านดูที่หน้า	 8	 ท่านอาจได้ไอเดียท่ีไม่เคยนึกถึงมา
ก่อนก็เป็นได้

นย.กมลวรรณ เพ็ชรรุ่ง
สโมสรโรตารีนครนายก
 เริ่มรู ้จักโรตารีเมื่อปี 2017 โดย อน.พันเอก       
จิระ เหล่าจิระอังกูร นายกรุ่น 113 และ รทร.สุรัชนา 
บุญเพิ่ม ชวนมาร่วมประชุมที่แมคโครนครนายก ชวน
มาท�าความด ีโดยเร่ิมจากการทีส่โมสรโรตารนีครนายก 
ท�าโครงการปลกูต้นไม้ทีโ่รงเรยีนนายร้อย จปร. ท�าให้ได้
เห็นพลังความดีของทุกๆ สโมสรที่มาร่วมโครงการ ได้

รบัมติรไมตรทีีด่ ีและได้สมัผสัด้วยตนเองว่าบางเรือ่งทีไ่ด้ยนิมาในทางไม่ค่อยดขีอง
โรตารีนัน้ไม่เป็นความจรงิ จึงได้เข้ามาเป็นสมาชกิ ร่วมช่วยงานต่างๆ ของสโมสร เช่น 
ไปร่วมกิจกรรมงานเดินว่ิง ร่วมโครงการแจกอุปกรณ์กีฬาและให้ทุนการศึกษากับ
เดก็ๆ ประทบัใจกบัหลายโครงการทีท่างสโมสรร่วมมอืกบัสโมสรอืน่ๆ ได้ท�าความดี
บ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสและเพือ่ช่วยเหลอืชมุชน เช่น เร่ืองของ
สุขภาพอนามัย คือโครงการมอบเครื่องมือแพทย์ห้องทันตกรรมให้กับโรงพยาบาล
นครนายก 
 รบัหน้าทีเ่ป็นนายกสโมสรปีนีเ้ป็นปีที ่2 แต่เนือ่งจากเมือ่ปีก่อนคุณพ่อไม่
สบาย จึงแทบไม่ได้ท�าหน้าที่เลย ได้ อน.พันเอก จิระ และสมาชิกช่วยเหลือ ดังนั้น
โครงการที่ตั้งใจจะท�าต่อเนื่องในปีนี้คือ จะช่วยเหลือชุมชน ครู นักเรียนในจังหวัด
นครนายก ที่สโมสรก�าลังประชุมและส�ารวจกัน เช่น
 1. โครงการท�าโปงให้ช้าง ปลูกผลไม้ ให้อาหารสัตว์ช้างและสัตว์ต่างๆ
 2. โครงการเครื่องกรองน�้าให้ครู นักเรียนได้น�้าดื่มสะอาดที่โรงเรียนวัด
ทองย้อย 
 3. โครงการปลูกต้นไม้ในบ้านเพื่อเพิ่มออกซิเจน ปลูกผักปลอดสารพิษ
ให้ชุมชนและเยาวชนได้ทานกัน และสนับสนุนให้ท�าเป็นอาชีพเพื่อมีรายได้
 4. โครงการซ่อมแซมห้องน�้าให้โรงเรียน
 5. มีโครงการบริจาคเครื่องกีฬาให้ 10 โรงเรียนใน จ.นครนายก
เป็นความต้ังใจที่จะช่วยสนับสนุน ร่วมกันท�าความดี ฯลฯ ในทุกกิจกรรมและ
โครงการของสโมสร

นย.ดร.โชติพัฒน์ หาญเจริญอัศวสุข
สโมสรโรตารีเยาวราช
 สโมสรโรตารเียาวราชก่อตัง้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว 
ในอดีตได้สร้างผลงานแก่ชุมชนต่างๆ มากมาย จาก
กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ซึง่เป็นภารกจิและอดุมการณ์
ของสมาชิกโรตารีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
 ปีที่ผ่านมา อน.เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภา และ
สมาชิก ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เช่น มอบเครื่อง
กระตุกหัวใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ต้องขัง

หญิง ในทัณฑสถานหญิงกลาง กทม. และร่วมกับชุมชนบ้านครัว กับส�านักงานเขต
ราชเทวี จัดงานโรตารีเดย์ โดยออกร้านจ�าหน่ายสินค้า เพื่อหารายได้ให้โรงเรียน
สอนศาสนาที่มัสยิดชุมชนบ้านครัว เป็นต้น
 ในปีนี้ผมรับต�าแหน่งด้วยความรู้สึกดีใจและมีความตั้งใจจะท�าให้ดีที่สุด 
ผมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเป็นผู้น�าพาสโมสรโรตารีเยาวราช ไปสู่เป้า
หมายส�าคญัของการบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สงัคม โดยจะเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชกิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ชมุชนในท้องถิน่ให้มากทีส่ดุ ดงัอรรถ
พจน์ของโรตารีสากลในปีนี้ “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก” ผมขอรับการสนับสนุน
และความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลตาม
อุดมการณ์ของโรตารี
 ผมคิดเสมอว่า...คุณค่าของชีวิต คือการเติมความหมายให้เต็มชีวิต งาน
ที่ผมท�าต้องเป็นงานที่เกิดประโยชน์ทางสังคมเสมอ ผมจึงมีแรงบันดาลใจที่จะท�า
มันอย่างต่อเนื่อง 



 “คนหนุม่สาวไม่ควรจะจ�ากดัตวัเองและตกีรอบความคดิไว้เฉพาะ
แค่เร่ืองเงนิทองและทรพัย์สมบตันิอกกาย เพราะมนัเป็นเพยีงแค่ปัจจยัหนึง่
ของชีวิต แต่การได้ท�างานที่มีความหมาย การได้ช่วยเหลือผู้อื่น และการ
ได้เติมเต็มความฝันของตัวเองต่างหาก คือคุณค่าส�าคัญของชีวิต ทุกคน
จะกลายเป็นคนส�าคัญ และยังจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกต่อๆ ไปให้มี
ความมั่นคงในชีวิตเหมือนกับที่เรามี”

นย.วินัย รัตนศิริวิไล
สโมสรโรตารียานนาวา
   เร่ิมเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี
ยานนาวา ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่ อน.สุภา
ภรณ์ ตรีวัชระนุกูล เป็นนายก นับต้ังแต่เป็น
สมาชิกก็ได้ร่วมกิจกรรมกับสโมสรอย่างต่อ
เนื่อง ในการเป็นประธานฝ่ายต่างๆ ทั้งบริจาค
เข้ามลูนธิโิรตารสีากล บ�าเพญ็ประโยชน์ร่วมกบั
สมาชกิในสโมสร และสนบัสนนุก�าลงัทรพัย์และ

ปัจจัยด้านอื่นแก่สโมสรตลอดมา 
 ในปีิ 2562-2563 ได้รับฉันทามติจากคณะกรรมการสโมสรให้
เป็นนายกของสโมสรโรตารยีานนาวา ด้วยความภาคภมูใิจและเป็นเกยีรตต่ิอ
วงศ์ตระกูล มีความสุขกับการที่ได้ร่วมกิจกรรมของสโมสร และต่างสโมสร
จนท�าให้มีมิตรภาพกับโรแทเรียนด้วยกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังได้
ประสบการณ์จากการได้เรยีนรูส้ิง่ดีๆ  จากโรตาร ีและสามารถน�ามาประยกุต์
ใช้ในการพัฒนาบริหารธุรกิจในองค์กรได้อย่างดี มีความตั้งใจอย่างยิ่ง และ
พร้อมจะบ�าเพ็ญตนท�ากิจกรรมสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสืบไป 
 กิจกรรมเด่นของสโมสรโรตารียานนาวาที่ท�ามาทุกปีคือ การ
มอบรถวีลแชร์ให้แก่โรงพยาบาล หรือผู้ที่จ�าเป็นต้องใช้ในชุมชน ซึ่งยังจะ
ท�าต่อเนื่อง และเพิ่มการส�ารวจพื้นที่ความต้องการรถพยาบาลฉุกเฉินที่โรง
พยาบาลอ่างทอง เพราะ โรงพยาบาลนีเ้ป็นศนูย์ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัภาค
กลาง 1669 ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้รถฉกุเฉนิ จงึเสนอคณะกรรมการบรหิาร
ได้รับความเห็นชอบท�าเป็นโครงการ Global Grant ในปีนี้

นย.ตรรกธร ทวีลาภาภรณ์
สโมสรโรตารีสยาม
 ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของสโมสรโรตารี
สยามเมื่อปี 2014 หลังจากเป็นโรตาลูกมานาน 
เพราะคณุแม่ (อน.อรญัญา ทวลีาภาภรณ์) เป็น
สมาชิกสโมสรโรตารีสีลม วันหนึ่งคุณน้าดวงตา 
(ผชภ.ดวงตา อัธยาตมวทิยา) มาชวนให้ช่วยกนั
ตัง้สโมสรใหม่ ตอนนัน้ใช้ชือ่สโมสรโรตารสียาม
อคีลบั โดยตัง้ใจใช้การประชมุออนไลน์เป็นหลกั 

แต่ตอนหลงัเราพบว่าการทีเ่ป็นสโมสรใหม่ แล้วประชมุออนไลน์ไม่ค่อยเวร์ิค 
ความสมัพนัธ์เรายงัไม่เหนยีวแน่นพอทีจ่ะนานๆ เจอกนัท ีกเ็ลยปรบัให้เป็น
สโมสรปรกติที่ประชุมแบบเจอกันแทน และเปลี่ยนชื่อเป็น “สโมสรโรตารี
สยาม” ตัดค�าว่าอีคลับออก
 นโยบายของสโมสรในปีน้ีเราจะเน้นกิจกรรมเก่ียวกับเด็ก เน้น 
hands-on project โดยลงมือท�ามากกว่าให้สิ่งของ เน่ืองจากสมาชิกเรา
ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีทุนทรัพย์มากมาย เราจึงอยากใช้ความ
รู้ความสามารถ เน้นใช้แรง และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้ไอเดียไป     
ต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต
 กจิกรรมทีค่ดิไว้ เราจะ raise fund โดยการใช้ความสามารถของ

สมาชิกและอาสาสมัครเปิดคอร์สสอน เช่น สอนท�าขนม สอนท�างานศิลปะ 
ฯลฯ ให้กับเด็กด้อยโอกาส เพือ่เดก็จะมคีวามรูค้วามสามารถ หรอืแม้กระท่ัง
มแีรงบนัดาลใจว่าเขาจะสามารถสร้างอาชพีจากสิง่เหล่านีไ้ด้ (ต้องให้เครดิต 
อน.ตะวนั อทิธจิารกุลุ และ อน.จริวฒัน์ อธัยาตมวทิยา ทีช่่วยกันคิดโปรเจค็
และหาบุคลากรมาให้ค่ะ)
 เราคาดหวงัว่าเราจะเป็นสโมสรทีร่วมกลุม่คนรุน่ใหม่ทีม่จีติอาสา 
มาลงทุนด้านความสามารถ ลงแรง ลงใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสาน
ฝันเด็กไทย โดยไม่จ�ากัดความฝันของเขา เพราะเดี๋ยวนี้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ เกิด
ขึ้นได้ทุกวัน ยกตัวอย่างเช่น Crypto currency สกุลเงินออนไลน์ ก็คิดค้น
โดยเด็กอายุ 11 ปีเท่านั้น
 เดก็ยคุใหม่ ถ้าเราไม่จ�ากดัฝันเขา เราอาจสร้างสรรค์โลกใหม่กไ็ด้

นย.ภูมิรพี อนันทสิงห์
สโมสรโรตารีสุขุมวิท
       เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีสุขุมวิท 
เมื่อปี 2558 โดยเริ่มรู้จักโรตารีจากการเข้ามา
ขอความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัด
ท�าโครงการฝึกสอนวิชาชีพให้แก่เด็กยากไร้ใน
อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และเห็น
ว่าเป็นองค์กรที่มีการตรวจสอบที่ดี จึงสมัคร
เป็นสมาชิก 

 เมือ่เข้ามาได้พบผู้มจีติส�านกึเพ่ือส่วนรวมจ�านวนมาก ทีย่อมอทุศิ
แรงกายแรงใจ สละเวลาแห่งความสุขส่วนตัว เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน แต่หากเปรยีบองค์กรโรตารีเป็นกลุม่
สังคมหนึ่ง ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ในสังคมจะมีทั้งคนดี ที่อุทิศแรงกาย แรงใจ 
ก�าลังทรัพย์เพื่อส่วนรวม และคนไม่ดี ที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ใส่ตน 
แต่คนกลุ่มนี้มีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนใหญ่ ซึ่งก็จะค่อยๆหายไป
เมื่อมิได้ในสิ่งที่ต้องการ 
 ปีนี้ผมรับหน้าที่นายกสโมสรเป็นปีที่ 2 ผลงานที่ผ่านมานั้น คือ
ท�าโครงการ Global Grant #1867509 คัดกรองและดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหติสงู เพือ่ป้องกนัหลอดเลอืดสมอง โดยการมอบเครือ่งวดัความดนั และ
อบรมการใช้เครื่องให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดลพบุรีและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ 
สโมสรโรตารีกรุงเทพคลองเตย สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน�้าไท สโมสร
โรตารพีระราม 9 จดังานวนัเดก็ ทีส่วนเบญจสริ ิร่วมกบัสโมสรโรตารจีตจุกัร 
เป็นกรรมการตัดสินรางวัล “เยาวชนคนต้นแบบ”ประจ�าปี 2561 ร่วมกับ 
สโมสรโรตารีปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดโครงการ Rotary Peace Music ที่ 
จ.นนทบุรี และช่วยงานภาค 3350 โดยการเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากร และ
ผูน้�ากจิกรรม ในโครงการ “อบรมเยาวชนผูน้�า RYLA ประจ�าปี 2018” และ
ในกิจกรรมฟุตบอลประเพณี สานสัมพันธ์ 4 ภาค รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ
โชว์ ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการ Team Cheer Leader ภาค 3350
 การเป็นนายกอีกครั้งในปีนี้ ส�าหรับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะ
ท�าสิง่ต่างๆ ให้ดขีึน้กว่าเดมิ ในปีบรหิารท่ีผ่านมา ผมลงมอืประสานงานและ
ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง รับรู้ถึงปัญหาในการด�าเนินงานต่างๆ ที่แตกต่างกันไป
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่มาโดยตลอด ผมเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ใน
ปีที่ผ่านมา โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชน 
ชุมชน สังคม ด้วยการพัฒนาแนวคิดด้านวิชาชีพ พร้อมสร้างจิตส�านึก
สาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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D.3350
Activities กิจกรรม

 เศรษฐกิจปัจจุบันดูจะเอื้ออ�านวยให้ 
“การจดังานสถาปนาร่วม” มาตอบโจทย์ได้หลาย
ข้อ แต่โรแทเรยีนหลายท่านกอ็าจมคีวามเหน็ต่าง
ว่า ท�าไมจะต้องจัดงานสถาปนาคณะกรรมการ
สโมสรชุดใหม่กนัอย่างเอกิเกรกิทกุปี ต่างประเทศ
เขาก็ถอดเหรียญ ประดับเหรียญนายกกันเองใน
สโมสร ไม่เห็นจะต้องมีผู้ว่าการภาค หรือสมาชิก
ต่างสโมสรมาร่วมงานกันให้มากมายเลย

 ค�าตอบน่าจะเป็นว่า นี่คือธรรมเนียม
ปฏิบัติของสโมสรส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดัง
นั้นการสถาปนาร่วม จึงช่วยพวกเราประหยัด
ได้ในหลายด้าน ส�าหรับสโมสรผู้จัดคือ ได้ตัด
ปัญหาการหาสถานที่ หาของขวัญของที่ระลึก
ต่างๆ การที่สมาชิกต้องช่วยกันเชิญแขกมาร่วม
งาน ปัญหาว่ารายรับอาจไม่ครอบคลุมรายจ่าย 
ฯลฯ ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะมีคณะกรรมการจัดงานผู้
มีประสบการณ์มาด�าเนินการให้ทั้งหมด

 ส�าหรับผู้เข้าร่วมงานคือ ได้เป็นการ
ประหยัดเวลา ไม่ต้องไปวันละงาน 2 งานเป็น
เวลาหลายวัน ประหยัดค่าแต่งกาย โดยเฉพาะ
คุณสุภาพสตรี และประหยัดทรัพย์ ลงทะเบียน
ครั้งเดียว ได้ร่วมงานตั้งแต่ 3- 4 สโมสรไปถึง 50 
สโมสรเลย

 ประวัติการจัดงานสถาปนาร่วมของ
ภาค 3350 นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปีของ อผภ.วุฒิชัย 
หวั่งหลี ก้าวเข้าสู่ปี อผภ.เชาวน์ นาราฤทธิ์ และ
ต่อเนื่องมาทุกปี ถึงปีนี้นับเป็นครั้งที่ 19

 งานสถาปนาร่วม 2562 – 2563 ได้จัด
ขึ้นที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี ถ.รังสิต-ปทุมธานี 
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 
7 กรกฎาคม 2562 โดยมีสโมสรที่ร่วมเป็นเจ้า
ภาพ 50 สโมสร ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 747 คน 
โดยแบ่งเป็นภาคพิธีการในช่วงบ่าย และการร่วม
แสดงความยินดี กับนายกและคณะกรรมการชุด
ใหม่ในช่วงงานภาคค�่า
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สสโมสรโรตารีแพร่

	 สวสัดีครับมวลมิตรโรแทเรียนและท่านผูอ่้านทกุท่าน	
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางศูนย์โรตารีประเทศไทย	 ได้
ให้ความไว้วางใจในการท�าหน้าที่	ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร
โรตารีประเทศไทยปีนี้อีกครั้ง	ซึ่งตลอดปีิ	2561-62	ที่ผ่านมา
ผมได้รวมรวบบทความดีๆ 	บทสมัภาษณ์ตลอดถงึการน�าเสนอ	
กิจกรรมต่างๆที่ทางสโมสรโรตารีในภาค	3360	ได้จัดขึ้น	หาก
มข้ีอผดิพลาดประการใด	ผมขอน้อมรบัและจะปรบัปรุงพัฒนา
ขึน้	เพ่ือให้มวลมติรโรแทเรียนและผูอ่้านทกุท่านได้รบัข้อมลูดีๆ 	
ของทางภาค	3360	โรตารีสากลอย่างเต็มที่	
	 ป ีโรตารีิ ใหม่	 2562-63	 Rotary	 Connects	
the	World	 :	 โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก	 ทางนิตยสารโรตารี
ประเทศไทยก็ยังคงรักษาคุณภาพ	 ของเนื้อหาในฉบับต่างๆ	
อย่างเข้มข้น	
	 ซึ่งในฉบับปฐมฤกษ์นี้	ผมขอน�าเสนอมุมมอง	ความ
รู้สึก	 และนโยบายการบริหารสโมสรของนายกใหม่	 ซ่ึงขอ
อนุญาตน�าเสนอเป็นบางสโมสร	 เน่ืองจากพื้นท่ีการน�าเสนอ
มีความจ�ากัด	 นอกจากน้ียังมีการประมวลภาพบรรยากาศพิธี
สถาปนานายกสโมสร	 และ	 กรรมการบริหารสโมสรในภาค	
3360	โรตารีสากล	มาให้ทุกท่านได้ชมด้วยครับ	หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าตลอดปีิ	2562-63	นี้	ทุกท่านจะได้รับข้อมูลดีๆ	จากภาค	
3360	โรตารีสากล	ตลอดจนภาคอื่นๆ	ของโรตารีประเทศไทย
ด้วย	ขอให้มวลมิตรโรแทเรียนและผู้อ่านทุกท่านมีความสุขใน
การอ่านนิตยสารโรตารีประเทศไทยนะครับ	

 เข้าสู่ปีโรตารี 2562-63 Rotary Connects the World : โรตารี
เชือ่มสัมพนัธ์โลก ภาค 3360 โรตารสีากลของเรา หลายท่านคงอยากทราบถงึ
ความในใจและพลงัของนายกรุน่ใหม่ นายกรุน่ 115 ว่ามคีวามพร้อมในการน�า
สโมสรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด ในนิตยสารโรตารีประเทศไทย
ฉบับนี้ ผมขอน�าบทสัมภาษณ์ของนายกสโมสรบางสโมสรในภาค 3360 มี
น�าเสนอให้ทุกท่านได้อ่าน เราไปเริ่มกันเลยนะครับ

เริ่มจากสโมสรโรตารีเชียงของ : นย.ระวิวรรณ ทองสังข์ 
เริ่มแรกดิชั้นเป็นสมาชิกหอการค้าเชียงราย แล้วมี
คนมาแนะน�าให้เข้าไปเป็นสมาชิกโรตารี ซ่ึงขณะ
น้ันอ�าเภอเชียงของยังไม่มีสโมสรโรตารี พอดีทาง
คุณพนะ ตรังคะบัญชา นายกก่อตั้ง ท่านเคยเป็น
อดตีนายกทีส่โมสรโรตารพีระประแดง ประกอบกบั
การส่งเสริมจากอดีตผู้ว่าการภาค วิวัฒน์ ศิริจางค
พัฒนา ได้สนับสนุนให้เกิด สโมสรโรตารีเชียงของ 
จึงได้รวบรวมสมาชิกก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 

2557 โดยมี สโมสรโรตารีแม่สาย สโมสรโรตารีแม่จัน และสโมสรโรตารี                                                                         
นครเทิงมาเป็นพี่เลี้ยง ในปีของ อผภ.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ดิฉันก็เป็นคนหนึ่ง
ในสมาชิกก่อตั้งคะ
 ความรู้สึกที่ได้รับเลือกเป็นนายก : ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง ที่สมาชิกสโมสรโรตารีเชียงของได้มอบความไว้วางใจให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกสโมสรปีบริหาร 2562-2563 เพื่อสานต่อกิจกรรมต่างๆของ
สโมสรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมการณ์ของโรตารี  ความส�าเร็จจะเกิด
ขึ้นได้ ก็ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกฝ่าย ดิฉันเชื่อแน่
ว่าสมาชกิทกุคนเป็นผู้มอีดุมการณ์ร่วมกัน เป็นผูเ้สยีสละ แบ่งปันและมคีวาม
รักต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างจริงจัง พร้อมที่จะท�ากิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชนร่วมกันต่อไปค่ะ
  นโยบายในการบรหิารสโมสรคอือะไร? : ส่วนตวัแล้วดฉินัคิดว่าการ
ท�างานด้วยความสุข สนกุสนานเป็นเรือ่งแรกๆ ท่ีคิดจะท�าคือไปท�างานเหมือน
ไปเทีย่ว ไปประชมุเหมอืนไปปาร์ตี ้และมสีาระด้วย มกีารพฒันาตวัเองไปด้วย 
นอกจากนัน้กจ็ะจดัหาทนุเพือ่ท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ทีอ่ยูใ่นกรอบของ 
six areas of focus เป็นโครงการที่ชุมชนต้องการจริงๆ และเป็นประโยชน์
กับชุมชนจริงๆ ตามเป้าประสงค์ของโรตารีสากล สนับสนุนให้มวลมิตร                                                                                     
โรแทเรียนทุกๆ ท่านได้พูดคุยกับสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของโรตารีให้สังคม
ได้รับรู้ และพยายามจะเพิ่มสมาชิกใหม่ที่มีอายุต�่ากว่า 40 ปี จะได้มีคนรุ่น
ใหม่มาท�างานร่วมกับพวกเราเยอะๆ ค่ะ

สโมสรโรตารีดอยพระบาท : นย.ประสิทธิ์ ตรียกูล 
 การที่เข้ามาเป็นโรแทเรียนก็ด้วยการชักชวนจากท่าน อน.วัชรี 
ปัญญาธีรภาพ ซ่ึงเป็นพี่สาวของภรรยา และได้เป็นผู้ผลักดันให้ลูกชายได้
รับโอกาสเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน YE  2 คน ติดต่อกัน รวมระยะ



เวลาที่เข้ามาเป็นโรแทเรียนก็ประมาณ 3 ปี 
จากการที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสร
โรตารีดอยพระบาทปีนี้ มีแรงบันดาลใจ
จากทีมบริหาร ปี 2561-62  ซึ่งตรงกับแรง
บันดาลใจของผมที่พร้อมจะร่วมกับสโมสร
ในการร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม
และชุมชนที่เราได้อาศัยอยู่ นโยบายในการ
บริหารสโมสรน้ี  ตั้งเป้าหมายไว้ 7 หัวข้อ

ใหญ่ๆ คือ รับสมาชิกเพิ่ม ตั้งเป้าหมายในการบริจาคมูลนิธิไม่ต�่ากว่า 
6,500 เหรยีญ จดักจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ให้กบัชมุชน เชือ่มสมัพนัธ์
กับสโมสรคู่มิตรภายในภาค 3360 และต่างภาค อย่างน้อย 2 สโมสร  
จัดกิจกรรมหาทุนเข้าสโมสรโรตารีดอยพระบาท ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน 
อสม. จัดตั้ง RCC. ชุมชนบ้านสิงห์ชัย

สโมสรโรตารีแพร่ : นย.ชาตรี เศรษฐวนิชย์ 
ผมเข้ามาเป็นสมาชิก สโมสรโรตารีแพร่ 
โดย อน.นพ.ณัฏฐธนิน (ลูกชาย) เป็นผู้
แนะน�า ด้วยเหตุที่ผมได้ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนห่างไกล กับพ่ีน้องผอง
เพื่อนเป็นนิจ เมื่อผมพร้อมทั้งกายและ
ใจแล้ว จึงยินดีเข้าร่วมอุดมการณ์บริการ
เหนือตนเอง ได้อย่างเต็มตัว เต็มใจและ
เต็มท่ี ในปีบริหารน้ีผมได้รับความไว้วางใจ

จากสมาชิกสโมสรให้เป็นผู้น�าสโมสร นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ ผม
จะท�างานเพือ่องค์กรบ�าเพญ็ประโยชน์อย่างเตม็ความสามารถและจ�า
ท�าให้ดีที่สุดครับ นโยบายบริหารสโมสรส�าหรับผม ผมมีแนวทางจัด
โครงการมากมายรองรับ Rotary’s 6 areas of focus ด้วยมวลมิตร
โรแทเรียนสโมสรโรตารีแพร่มีความร่วมมือ ร่วมใจกัน ปฏิบัติกิจกรรม
อย่างจริงจงั เพือ่สร้างสรรค์การเปลีย่นแปลงในชุมชนและในตวัของเรา
เอง เราก็สามารถก้าวสู่เป้าหมาย “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก” ได้ด้วย
ตนเองเพราะ “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”

สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ : นย.ปรียทัศน์ ศรายุทธ 
ผมเข้ามาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี 2554 โดย
การแนะน�าของ อน.จินดา มาแก้ว ซึ่งตอน
นัน้เราท�างานอยูท่ีเ่ดยีวกนั ท่านชอบท�างาน
การกุศล ตัวผมเองก็ชอบท�าบุญและชอบ
ท�างานการกศุลช่วยเหลอืสงัคม จงึได้เข้ามา
เป็นโรแทเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส�าหรับ
การได้รบัเลอืกเป็นนายกในปีนี ้ผมรูส้กึเป็น
เกยีรตทิีส่มาชกิให้ความไว้วางใจในการเป็น

ผู้น�าสโมสร ซึ่งการเป็นผู็น�าสโมสรต้องเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 
ต้องน�าพาสโมสรและสมาชกิก้าวไปในทศิทางเดยีวกนั ซ่ึงไม่ใช่เรือ่งง่าย

และไม่ใช่เรื่องยากหากเรายึดหลักธรรมาภิบาล และใช้ความจริงใจใน
การบริหารสโมสร ซึ่งนโยบายของผมจะเน้นการเชื่อมสัมพันธ์ภายใน
องค์กรก่อนเป็นอนัดบัแรก หากสมาชิกในองค์กรมปีฏิสัมพนัธ์ทีด่ ีการ
ที่จะด�าเนินการขับเคลื่อนไปสู่สังคมและองค์กรต่างๆ ทั้งทางภาครัฐ
และเอกชนก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น ปีบริหารนี้จะเน้นการประชาสัมพันธ์
กับส่ือต่างๆ และร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับรู้ในสิ่งที่โรตารีท�าประโยชน์ให้กับสังคมโลกอย่างไร

สโมสรโรตารีแม่สาย : นย.เก่งกาจ ศรีปาน
ผมเข้ามาเป็นโรแทเรียน ได้ประมาณ 4 ปี
ต้องขอขอบพระคุณท่าน ผชภ.ไพรัตน์ มณี
วรรณ์ ทีไ่ด้แนะน�าและชกัชวน ให้ได้มาเป็น
สมาชกิในองค์กรจติอาสา บ�าเพญ็ประโยชน์
ต่อชมุชนและสงัคม และ ได้รบัมติรภาพอนั
อบอุน่มากมายจากองค์กรแห่งนี ้ทีซ่ึง่ก่อต้ัง
มานานกว่า 38 ปี

        ความรูส้กึทีไ่ด้รบัเลอืกเป็นนายกสโมสร 
ปี บริหารนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสโมสร และสมาชิก 
ที่ไว้วางใจและให้โอกาสให้ผมได้รับต�าแหน่งอันทรงเกียรตินี้
 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมาก ที่ได้รับโอกาสและ
หน้าที่ส�าคัญ ในการน�าบริหารสโมสรให้บรรลุภารกิจสโมสรตาม 
ธรรมนูญสโมสร โครงการต่อเนื่อง และ เป้าหมายตามที่ภาค 3360 
ก�าหนดไว้ในปีบริหาร 2562-2563 1 ปี ต่อจากนี้จะทุ่มเทตั้งใจท�า
หน้าที่อย่างสุดความสามารถ และต้องขอฝากเนื้อฝากตัว ขอความ
ร่วมมือร่วมใจและขอก�าลังใจ จากท่านอดีตนายกและสมาชิกสโมสร
ทกุท่าน เพือ่ให้สโมสรได้บรรลุเป้าประสงค์ตามก�าหนดทีไ่ด้วางแผนไว้ 
ส�าหรับนโยบายของสโมสรฯ ส�าหรับปีนี้
 1. สโมสรแม่สายจะด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้
สอดคล้อง และ บรรลุเป้าก�าหนดของภาค 3360 (citation)
 2. สานต่อโครงการต่อเนื่องของสโมสร ให้แล้วเสร็จและ
ยั่งยืน อาทิเช่น โครงการน�้าสะอาด โครงการก�าจัดก่อนกัด โครงการ
สร้างอาชีพ
 3. สร้างภาพลักษณ์ และ ส่ือสารกับชุมชน ภาครัฐและ
เอกชน ท้องถิ่น ให้ได้ทราบ รู้จัก และเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีของ
องค์กรโรตารี
 4. สานสัมพันธ์มิตรภาพของสมาชิกปัจจุบัน ด้วยหลัก 4 
way test และ เพิ่มสมาชิกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 นีเ่ป็นแค่ส่วนหนึง่ของนายกสโมสรปีบรหิารนี ้จรงิๆ แล้วผม
เชื่อว่านายกทุกท่านทุกสโมสรในภาค 3360 มีความพร้อมอย่างเต็มที่
ที่จะน�าพาสโมสรของทุกท่านก้าวผ่านสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พวกเราเป็น
ก�าลังให้ทุกๆ ท่านในการบริหารสโมสรอย่างมีประสิทธิภาพ สมกับ
เป็นปีแห่ง “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”

พบนายกสโมสรฯ
Meet the President
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	 ประเดิมเข ้าสู ่ป ีโรตารีิ 	 2562-63														
โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก	 :	 Rotary	 Connects	
the	 World	 ในภาค	 3360	 ผู ้ว ่าการภาค																										
กมลศักดิ์	 วิสิฐสกุลชัย	 ได้เริ่มต้นการท�าหน้าท่ี								
ผูว่้าการภาค	3360	โรตารสีากลอย่างเตม็รปูแบบ	
ซึ่งงานประดับเหรียญนายกสโมสร	 ให้แก่นายก
ใหม่ในพิธีสถาปนานายกและกรรมการสโมสร	
ถอืเป็นพธิกีารอนัทรงเกยีรตเิป็นอย่างยิง่	และยงั
สร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่นายก	ตลอดจนกรรมการ
บริหารสโมสรได้เป็นอย่างดี	
	 ส�าหรับภาค	 3360	 ของเราได้เริ่มเข้า
สู่บรรยากาศ	 งานสถาปนานายกสโมสรพร้อม
ทั้งกรรมการสโมสรโรตารี	โดยงานสถาปนาฯ	นี้
เรยีกได้ว่า	เป็นการแสดงความยนิดแีก่กรรมการ
สโมสรปีบริหารใหม่	 และยังสร้างมิตรภาพที่ดี
แก่สโมสรต่างๆ	ที่มาร่วมพิธีสถาปนาฯ	ซึ่งแต่ละ
จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพงานสถาปนาฯ	 ก็จะมีธีม
ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป	หรือแม้กระทั่งอาหาร
และของฝากจากจังหวัดต่างๆ	
	 ภาค	 3360	 เริ่มต ้นพิธีสถาปนาฯ	
เป็นจังหวัดแรก	 คือจังหวัดอุตรดิตถ์	 ในวัน
ที่	 1	 มิถุนายน	 ไล่มาเรื่อยจนมาจบที่	 จังหวัด
ก�าแพงเพชร	ในวันที่	3	สิงหาคม	2562	วันนี้ผม
ได้น�าภาพบรรยากาศงานสถาปนาของสโมสร
ต่างๆ	ในภาค	3360	ให้ทุกท่านได้ชมครับ
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โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย
Lake of Love

ก�าหนดการ
30 สิงหาคม 2562
15.30 น.  พิธีสงฆ์ (สวดถอดสวดถอน)
16.00 น.  พิธีมอบรถจักรยานและรถเข็นวีลแชร์
17.00 น.  อาหารเย็น
31 สิงหาคม 2562
10.20 น.  พิธีสงฆ์
11.49 น.  เปิดศาลาการุณย์ และ โครงการบึงแห่งความรัก
12.30 น.  อาหารกลางวัน (โต๊ะจีน)
14.30 น.  เปิดกิจกรรมช่วงบ่าย แข่งเรือ/การแสดงและดนตรี 
17.00 น.  อาหารเย็น
19.09 น.  การแสดงแสงสี



 กว่า 2 ปีแห่งการด�าเนินงาน เพื่อแสดงความรักที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 แก้มลิงของโรตารีที่มีความ
ยาว 510 เมตร กว้าง 630 เมตร และลึก 3.5 เมตร ความจุ 1.10 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ก็ได้ส�าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ พร้อมสวนสาธารณะใน
พื้นท่ีรวม 17 ไร่ และมีศาลาการุณย์ อาคารเก้าเหลี่ยมเป็นศูนย์กลาง                                                             
รายล้อมไปด้วยสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และพรรณไม้ใหญ่น้อยที่
ร่มรื่น  ถนนหนทางที่ได้รับการยกระดับให้พ้นจากการถูกน�้าท่วม ไฟฟ้า
และระบบน�้าที่ได้ติดตั้งในโครงการ พร้อมที่จะให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน
ในต�าบลรอบบริเวณนี้ 

 ในฤดูแล้ง แก้มลิงนี้สามารถเก็บกักน�้าฝนเพียงพอให้ชาวไร่
ชาวนานับหมื่นรายท�าการเพาะปลูกในยามฟ้าฝนไม่เป็นใจ เอื้อให้ปลูก
พืชได้ปีละ 2-3 ครั้ง เพิ่มพูนรายได้ครัวเรือนของชาวนา และยกระดับ
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 และในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นี้ เราจะส่งมอบความสุขแก่
ชุมชน โดยมีอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล เป็นประธานใน
พิธี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ร่วมรับ
ประทานอาหาร ชมการแข่งเรือ งานรื่นเริง และแสงสีที่สวยงามในยาม
ค�่าคืน ที่บึงแห่งความรักโดยพร้อมเพรียงกัน

เชิญร่วมงานเปิดศาลาการุณย์ และ โครงการบึงแห่งความรัก – The Lake of Love
ในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริฯ ที่หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด 
ต.โพนงาม อ.อากาศอ�านวย จ.สกลนคร
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre inThailand

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,367 (2,353) 1,454 (1,404) 2,886 (2,816) 1,414 (1,373) 8,121 (7,946)
สโมสร 102 (102) 66 (66) 113 (112) 67 (67) 348 (347)

สารจากประธาน
มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

	 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธร	มหาวชิราลงกรณ์	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัวในวันท่ี	28	กรกฎาคม	และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงในวันที่	12	สิงหาคมศกนี้		ขอมวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลาย
ร่วมกันส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ขอพระราชทานถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ทั้งสองพระองค์	ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	

	 ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่ภายใต้การน�าของผู้ว่าการภาคคนใหม่ท้ัง	 4	ภาคในปีโรตารี
สากล	2562-63	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคมเป็นต้นมา	ซึ่งเป็นปีโรตาร	ี
“เชื่อมสัมพันธ์โลก”	และในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการ
พัฒนาสมาชิกและสโมสรใหม่	ศูนย์โรตารีในประเทศไทยตระหนัก
ในความส�าคัญของการพัฒนาสมาชิกภาพโดยเฉพาะในประเทศไทย	
และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้บริการต่างๆ	ในด้านการพัฒนาสมาชิก
ภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสมาชิกภาพ	ซึ่งมวลมิตรโรแทเรียนทุกสโมสรทุกภาคสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของศูนย์โรตารีฯ

	 เว็บไซต์ของศูนย์โรตารีฯ	 ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ตอบ
สนองความต้องการของมวลมิตรโรแทเรียนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ	ที่จะพัฒนาสมาชิกภาพและพัฒนาสโมสรให้เข้มแข็ง	 	ศูนย์
โรตารีฯ	มีเว็บไซต์เกี่ยวกับ	Membership	Lead	 เพื่อเปิดโอกาส
บุคคลภายนอกเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ
โรตารีและสมัครเป็นสมาชิกได้	หรืออาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของ
สโมสรหรือภาคในประเทศไทย	สโมสรสามารถพิจารณาอาสาสมัคร
เหล่านั้นเป็นสมาชิกสโมสรได้ตามความเหมาะสม

 

การแนะน�าผู้สนใจโรตารีหรือการเป็นสมาชิกใหม่ของโรตารีเป็น
หน้าที่หนึ่งที่ส�าคัญของโรแทเรียนแต่ละท่าน	ศูนย์โรตารีฯ	พยายาม
จะจัดท�าข้อมูลต่างๆ	ที่สามารถให้ข้อมูลเบ้ืองต้นแก่สมาชิกใหม่หรือ
ผู้สนใจโรตารีโดยทั่วไป	 	ทั้งน้ี	 ต้องขอความร่วมมือจากมวลมิตร																																																																																											
โรแทเรียนช่วยกันเสนอข้อมูลเหล่าน้ีให้แก่บุคคลภายนอกหรือ
สมาชิกใหม่

	 เพื่อให้การแปลเอกสารใหม่ๆ	 ของศูนย์โรตารีฯ	 ให้ทันสมัย
และทันต่อความต้องการของสโมสรและภาคต่างๆ	ขอความร่วม
มือมวลมิตรโรแทเรียนที่มีความสามารถในการแปล	อังกฤษ-ไทย	
ไทย-อังกฤษ	 สมัครเป็นคณะกรรมการแปลหรือผู ้ทรงคุณวุฒิ
ของศูนย์โรตารีฯ	ด้วย	 โดยติดต่อมาที่ดิฉันหรือผู้อ�านวยการศูนย์ 
โรตารีฯ	โดยตรงจักขอบคุณยิ่ง		ศูนย์โรตารีฯ	ประสงค์จะท�าท�าเนียบ
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้เพื่อการประกาศเกียรติคุณในความเสียสละด้วย
จิตวิญญาณแห่งการเป็นโรแทเรียนของท่านอันน่าสรรเสริญย่ิงใน
การนี้ด้วย

	 ท้ายนี้	 ขอความร่วมมือจากมวลมิตรโรแทเรียนร่วมพิธีเปิด
ศาลาการุณย์และโครงการบึงแห่งความรัก	จ.สกลนคร	ในวันที่	30-
31	 สิงหาคม	ตามรายละเอียดของพิธีการและกิจกรรมต่างๆ	ตาม
จดหมายเชิญที่ส่งไปยังสโมสรทุกแห่งแล้ว

	 ความร่วมมือของมวลมิตรโรแทเรียนมีคุณค่าและมีความหมาย
ยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของโรตารีในประเทศไทย

	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์)
	 	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

สวนสาธารณะใน 
โครงการแกม้ลงิฯ  
สถานทีพ่กัผอ่น 
แหง่ใหมข่อง 
จ.สกลนคร เริม่
มชีาวบา้นพา
ครอบครวัเขา้มา 
พกัผอ่นแลว้



สโมสรโรตารีบ้านโป่ง 
ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา โครงการสร้างฝายชะลอน�้า ณ สวนป่าสิริกิติ์ 

(แก่งส้มแมว) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
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