
นิตยสารรายสองเดือน 
ปีที่ 36 ฉบับที่ 184

กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒
September-October 2019

English issue



ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพในวิชาชีพ
    ของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
    ที่จ�าเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
    ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจากการล่วง
    ละเมิดใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและการ
    การท�ากิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยในการ
    ล่วงละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจต่อผู้รายงาน
    การล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูกตอบโต้

ROTARIAN CODE OF CONDUCT

As a Rotarian, I will :

1)  Act with integrity and high ethical standards in    
    my personal and professional life
2)  Deal fairly with others and treat them and their 
    occupations with respect
3)  Use my professional skills through Rotary to 
    mentor young people, help those with special 
    needs, and improve people’s quality of life in   
    my community and in the world
4)  Avoid behavior that reflects adversely on Rotary   
    or other Rotarians
5) Help maintain a harassment-free environment 
     in Rotary meetings, events, and activities, report 
    any suspected harassment, and help ensure 
    non-retaliation to those individuals that report 
    harassment

ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน

     “เป็นหนึง่” เป็นรางวลัประจ�าปีของโรตารสีากลภาค 3450 
ทีจ่ะมอบให้แก่ผูท้ีป่ฏบิตัตินเป็นผูอ้ทุศิตนช่วยเหลือผูอ้ืน่ ตาม
ค�าขวัญของโรตารีที่ว่า “บริการเหนือตนเอง” ผู้ชนะเลิศจะได้
รบัรางวลั 100,000 เหรียญสหรฐั รางวลัท่ี 2 จ�านวน 2 รางวลัๆ 
ละ 50,000 เหรียญ และรางวลัส�าหรบัสโมสรโรตารท่ีีสนับสนนุ
ผู้ชนะเลิศ 5,000 เหรียญ
     ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้
     • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 
     • ไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ 
       • ผูส้มัครต้องท�ากิจกรรมเพือ่เพือ่นมนษุย์มาอย่างน้อย 2 ปี 
    • สมาชิกสโมสรโรตารี ครอบครัวโรตารี หรือพนักงาน
ของโรตารีไม่มีสิทธิสมัคร
      ผู้สมัครเข้าชิงรางวัลจะต้องแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาใน
การบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือเพื่อนมนุษย์ในชุมชน และเป็นผู้ที่
อุทิศตนในการช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าตนเอง
    หากท่านมีบุคคลที่ต้องการเสนอชื่อให้ได้รับการพิจารณา
โปรดปรึกษากบัสโมสรเพือ่การเสนอชือ่ หากต้องการค�าแนะน�า 
ความช่วยเหลอื เพือ่ให้ผ่านกระบวนการคดัเลอืก กรณุาตดิต่อ 
อน.แครอล ซึง่จะสามารถให้ข้อแนะน�าขัน้ตอนในการเสนอชือ่
ผู้เข้าแข่งขัน
      ต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และ
จะมกีารตัดสนิในระหว่างเดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม ซึง่
จะมีงานเลี้ยงฉลองและมอบรางวัลในช่วงหลังจากนั้น
     โปรดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อ
เข้าชิงรางวัล หากต้องการเอกสารการสนับสนุนจากสโมสร 
หรือต้องการค�าแนะน�าเบื้องต้น กรุณาเขียนจดหมายมาที่ 
อน.แครอล เอคอสตา (สโมสโรตารีแม่จัน) cacostatravel@
gmail.com
      ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.theonerotary3450.org

The One “เป็นหนึ่ง”  คืออะไร  
ใครจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

 คุณจะได้รับการเสนอชื่อหรือไม่
ท�าอย่างไรที่จะท�าให้ได้รับการเสนอชื่อ



สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รัก

 ขณะนี้ในสหรัฐอเมริกาฤดูร้อนใกล้จะสิ้นสุดลง ส�าหรับ
ครอบครัวมาโลนีย์ของเรา ทุกๆ ฤดูร้อนจะปิดฉากลงด้วยการกลับไป
บ้านของผมทีเ่มืองริดจ์เวย์ มลรฐัอลิลนิอยส์ เพือ่ร่วมงานวนัป๊อบคอร์น
ประจ�าปี และผมได้รบัเกียรตใิห้ท�าหน้าที ่“ราชาป็อบคอร์น” -- พธิกีร
ส�าหรับงานในวันนั้น
 แต่ถึงจะไม่ใช่ฤดูกาลอะไร ทุกๆ ครอบครัวก็จะมีประเพณี
ของตนเอง ผมจึงใคร่อยากจะขอแนะน�าประเพณีใหม่อันหนึ่งส�าหรับ
ครอบครัวท่าน คือหาโอกาสแนะน�าครอบครัวของท่านกับโรตารี 
ครอบครัวผมมีธรรมเนียมหนึ่ง ที่จะต้องน�าบรรดาลูกสาวและหลาน
ชายของเราไปร่วมการประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรตารีสากล ในการ
ประชุมใหญ่ปี 2020 ที่เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย จะเป็นวิธีที่ดีวิเศษ
มากส�าหรบัการแนะน�าบตุรหลานของท่านให้รูจ้กัความเป็นสากลของ
โรตารี พวกเราก�าลังวางแผนงานต่างๆ เป็นพิเศษส�าหรับครอบครัว 
เพื่อให้ทุกคนได้สนุกสนานกัน 
 ช่วงเวลาใดก็ตามจะเป็นสิ่งพิเศษมากเมื่อท่านน�าสมาชิกใน
ครอบครัวไปร่วมกจิกรรมในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตาร ีหรอื
ไปช่วยกันระดมหาทุนก็ตาม ซึ่งผมคิดว่าบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับ
การร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัโรตารใีนสโมสรของท่าน เร่ืองนีแ้น่นอน
มากว่าเป็นหนึ่งในเรื่องแรกๆ ที่ผมตั้งใจไว้ส�าหรับปีนี้ คือจะต้องท�าให้
กิจกรรมส่วนใหญ่ของโรตารีเหมาะสมที่สุดส�าหรับสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว 
 พวกเราจะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ประการหน่ึงว่าโรตารี
จะต้องไม่แข่งขันกับครอบครัวแต่ควรต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน และ
เราไม่ควรคาดหวงัว่าสมาชกิครอบครวัของเราจะต้องมาเลอืกเอางาน
ใดระหว่างสองงานนี้ นั่นหมายถึงว่า ให้เราคาดหวังในเรื่องที่เป็นจริง 
ให้พิจารณาก�าหนดตารางเวลาของเรา และให้การต้อนรับเด็กๆ ทุก
คนในงานทุกระดับของโรตารีด้วย 

 บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวซึ่งโรตารีต้องการให้
เข้ามาอยู่ในองค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์ที่มีพลังของเราในศตวรรษที่ ๒๑ 
คือบุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากที่สุด เราต้องไม่ท�าให้
สมาชิกหนุ่มสาวเหล่าน้ีทอดทิ้งครอบครัวของเขา โดยจัดงานในเวลา
กลางคืนหรือช่วงสุดสัปดาห์ที่เด็กๆ ของเขาไม่อยากมาร่วมงาน 
 นานมากแล้วที่เราได้ปิดประตูส�าหรับเด็กๆ หรือบางครั้ง
คู่สมรสด้วย มิให้เขามาร่วมงานโรตารี ท�าไมเราจึงสูญเสียโอกาสดีๆ 
เหล่าน้ีไปด้วย? ทุกโอกาสที่เราควรต้องส่งต่อของขวัญของโรตารีให้
แก่คนหนุ่มสาว คือส่ิงที่เราต้องใช้ในโอกาสนั้นถ้าหากว่าเราต้องการ
ให้โรตารีเจริญเติบโต และแน่ใจได้ว่าคนรุ่นใหม่ต่อไปจะมีส่วนร่วมใน
ภารกิจของเราโดยเต็มก�าลังด้วย 
 ฉะนัน้ ขอให้เราเปิดประตบู้านของเราให้ทกุคนได้สนกุสนาน
กัน ให้โอกาสบุตรหลานของเราได้เรียนรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์แรคท์             
โรทาแรคท์หรอืสมาชิกภาพในโรตารมีากขึน้ ขอให้ท่านเร่ิมต้นทีละเลก็
ทลีะน้อยหากท่านต้องการ เช่นจดัประชมุรปูแบบทีเ่ป็นเวลาครอบครวั
มากขึ้น แต่โปรดพิจารณาด้วยว่าท่านสามารถจัดได้ต่อเนื่องไปแบบนี้
นานเป็นปีได้หรือไม่ด้วย
  การน�าบตุรหลานเข้ามาร่วมงานโรตาร ีมใิช่เป็นเรือ่งน่ายนิดี
เท่านัน้ แต่เป็นการเปิดโลกทศัน์ส�าหรับพวกเขาด้วย โปรดท�าให้ปีทีน่่า
ประทบัใจ ปีนีเ้ป็นปีส�าหรบัครอบครวัของท่านและเป็นปีทีจ่ะลมืไม่ลง
ส�าหรับการขยายครอบครัวโรตารีเพิ่มออกไปด้วย เพราะว่า “โรตารี
เชื่อมสัมพันธ์โลก”

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย ์กันยายน ๒๕๖๒
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ประธานโรตารีสากลมาร์ค มาโลนีย์และภริยาเกย์ พร้อมกับกรรมการ
โปลิโอพลัส โรตารีสากล คารอล แพนแด็ค (ถือธงโปลิโอพลัส) ไปร่วม
งานประจ�าปีแข่งขันปีนสะพานข้ามอ่าวซิดนีย์และระดมทุนโปลิโอ โดย
มีการท�าลายสถิติโลก 2 ประการ 
(1) มีธงชาติผู้เข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด 278 ประเทศ 
(2) จ�านวนผู้ร่วมแข่งขันปีนสะพานซิดนีย์มากที่สุดในวันเดียว 340 คน

สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รัก

 การรณรงค์กวาดล้างโปลิโอท่ีย่ังยืน ตลอดระยะเวลา
ยาวนานของโรตารเีป็นหวัข้อทีส่�าคญัขององค์กรเรามาหลายทศวรรษ 
เราจึงมสีทิธิภู์มใิจในทกุสิง่ทีเ่ราประสบผลส�าเรจ็ตลอดหลายปีทีผ่่านมา
 ความก้าวหน้าของเราเป็นเรื่องจริง และสมควรจดจ�าด้วย 
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ โปลิโอแพร่ระบาดอยู่ใน ๑๒๕ ประเทศมีผู้ป่วยราย
ใหม่เกิดขึ้นในโลกปีละ ๒๕๐,๐๐๐ คน และตั้งแต่ปีนั้นมา โรตารีและ
หุน้ส่วนโครงการรณรงค์ขจัดโปลโิอในโลกของเรา ได้ท�าให้การระบาด
ของโปลิโอลดจ�านวนลงมากกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ มีการหยอดวัคซีน
ป้องกันไวรัสโปลโิอแก่เดก็มากกว่า ๒.๕ พนัล้านคน และป้องกนัผู้ป่วย
อัมพาตได้ถึง ๑๘ ล้านราย 
 หลายปีทีผ่่านมา โรตารีได้ช่วยให้ประเทศแล้วประเทศเล่า ได้
ย้ายแถวไปอยูใ่นกลุม่ประเทศปลอดโปลโิอ รวมถงึประเทศอนิเดยี ซึง่
เมือ่เรว็ๆ นีห้ลายคนเหน็ว่าไม่น่าเป็นไปได้ เชือ้ไวรสัโปลโิอมอียู ่๓ ชนดิ 
ชนดิที ่๒ ถูกกวาดล้างไปแล้ว และชนดิที ่๓ ใกล้จะได้รบัการรบัรองว่า
ถกูกวาดล้างต่อไปในไม่ช้านี ้และประเทศไนจเีรยี กไ็ม่มรีายงานผูป่้วย
โปลโิอมาเกอืบสามปีแล้ว หากว่าแนวโน้มยงัเป็นเช่นนีอ้ยู ่เรากจ็ะเหลือ
ไวรัสโปลิโอร้ายชนิดที่ ๑ อีกเพียงหนึ่งชนิดอยู่ในส่วนหนึ่งของโลกคือ 
ประเทศอัฟกานิสถานและประเทศปากีสถานเท่านั้น
 ในดนิแดนอฟักานสิถานและปากสีถานยงัมปัีญหาใหญ่ๆ อกี
หลายประการทีร่อให้จดัการซึง่เราก็ยงัคงมองในด้านดีเสมอ ดงันัน้ ขอ
ให้เราพิจารณาผลส�าเร็จท่ีผ่านมาของเรา เราไม่มีเวลามาคิดท้อถอย
หรอืคดิว่างานนีเ้ป็นไปไม่ได้ เราจะต้องพชิติโปลโิอให้หมดสิน้ไปตลอด
กาล ขอให้เราเพียงแต่ยืนหยัดและกล้าหาญเท่านั้น วันโปลิโอโลกใน
เดอืนนีเ้ป็นเวลาส�าหรบัโรแทเรยีนท่ัวโลกจะต้องก้าวออกมาพร้อมกนั 
พจิารณาผลงานความก้าวหน้าทีเ่ราสร้างไว้ในการต่อสูกั้บโปลโิอ และ
วางแผนพิชิตโปลิโอไปตลอดกาล สิ่งที่ส�าคัญคือ การลงมือท�า เพราะ
เรายังมีงานส�าคัญที่จะต้องกระท�าต่อไป 
 

 ในปีนี้ เราต้องการทราบว่า มีสโมสรโรตารีในโลกมากที่สุด
เท่าใดที่จะจัดงานวันโปลิโอโลกเท่าที่ท�าได้ ท่านต้องการแนวคิดหรือ
ไม่? ขอให้ลองจดังานปาร์ตีร้ะหว่างมติรสหายและสมาชกิสโมสร คอย
ชมความก้าวหน้าของการถ่ายทอดสดออนไลน์ Rotary’s Online 
Global Update หรือจัดการประชุมพิเศษส�าหรับวันโปลิโอโลก        
จัดงานระดมทุนเพื่อขจัดโปลิโอ โปรดระลึกด้วยว่าเงินทุกบาททุก          
ดอลลาร์ที่เราหามาได้นั้น จะได้รับเงินสมทบในอัตรา ๒ ต่อ ๑ จาก
มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์
 เมือ่ท่านได้ก�าหนดจดังานแล้ว โปรดลงทะเบยีนแจ้งไปท่ีเวบ็ 
endpolio.org/register-your-event และขอให้ท่านโปรโมทงานนี้
โดยใช้เครื่องมือใน World Polio Day toolkit จากเว็บ endpolio.
org/world-polio-day
 โปรดบันทึกในปฏิทินของท่าน คอยติดตามรายการ 
Rotary’s World Polio Day Online Global Update ในวันที่ ๒๔ 
ตุลาคมนี้ ซึ่งปีนี้เราจะจัดรายการของเราลงในเฟสบุ๊ค ทุกๆ โซนเวลา
พร้อมกนัทัว่โลกด้วย โปรดเยีย่มหน้า Facebook ของโรตารสีากล เพือ่
ตอบรับ RSVP รายการนี้ในภูมิภาคของท่านด้วย และอย่าลืมติดตาม
งานวันโปลิโอนี้ทางส่ือสังคมออนไลน์และแบ่งปันกันในเครือข่ายของ
ท่านด้วย 
 เมื่อได้บรรลุเป้าหมายของเราแล้วเมื่อใด โปลิโอจะกลาย
เป็นโรคร้ายล�าดับที่สองของมนุษยชาติที่ถูกกวาดล้างจากโลกนี้และ
โรตารีก็ควรต้องได้รับการยกย่องจากนานาชาติ แต่สิ่งที่ส�าคัญมากที่
สุดก็คื การที่เด็กๆ ในโลกจะไม่ต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสร้ายที่ท�าให้เกิด
ทุพพลภาพอีกต่อไป โรตารีต้องสานต่อการเชื่อมสัมพันธ์โลกในความ
พยายามขจดัโปลโิอต่อไป ดงันัน้ ขอให้เราท�างานนีใ้ห้เสรจ็ส้ินไปเพราะ
งานนี้ขึ้นอยู่กับเราด้วย

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย ์ตุลาคม ๒๕๖๒



สารประธานทรัสตี

หนี่ห่าว ครับมิตรโรแทเรียน

  ผมคิดว่าหลายท่านก�าลังเตรียมแผนการเดินทางไปประชุม
ใหญ่โรตารสีากลทีจ่ะมาถงึกนัแล้ว โดยเฉพาะมติรโรแทเรยีนทีอ่ยูใ่กล้
มหาสมุทรแปซิฟิคจะต้องมีความต่ืนเต้นกันมากเป็นพิเศษ ปีหน้าเรา
จะจัดประชุมกันที่เกาะฮาวายอันสวยงาม ผมทราบดีว่าทุกๆ คนต่าง
กระหายที่จะเดินทางไปเกาะสวรรค์แห่งนี้
  ฉะนั้น โปรดตีมือ (กี๊ฟมีไฟว์) กับผม ด้วยการลงทะเบียน
เข้าประชุมที่เมืองโฮโนลูลู ฮาวาย หากท่านยังมิได้ด�าเนินการ และ
โปรดเตรียมวางแผนไปช่วยมูลนิธิโรตารีให้ก้าวถึงระดับความสูงใหม่
ในปี ๒๐๑๙-๒๐๒๐ พวกเราก�าลังเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ทุกแห่งหน และ
ทั้งหมดนั้นล้วนมาจากท่านทั้งหลาย
  เราขอเตือนความจ�าของท่านเกี่ยวกับความส�าคัญของการ
บริจาคเข้ากองทุนประจ�าปี เงินกองทุนบริจาคน้ีจะท�าให้โลกของเรา
น่าอยู่ยิ่งขึ้น มิเพียงแต่การช่วยขจัดโปลิโอเดี๋ยวนี้และตลอดไปเท่านั้น 
เงนิบริจาคของท่านยงัช่วยทนุสนบัสนนุของโรตารีทัว่โลกให้กลายเป็น
จริงไปด้วย 
  บางท่านอาจยังไม่ทราบถึงความส�าคัญของการบริจาคให้
แก่กองทนุถาวรเพือ่ประกนัอนาคตของเรา ผมหวงัว่าท่านจะพจิารณา
สร้างต�านานของท่านเอง โดยการมอบของขวัญแก่กองทุนถาวร
นี้ แนวคิดของทุนนี้ง่ายๆ แต่มีพลังมาก กองทุนถาวรของโรตารีจะ
สนับสนุนโปรแกรมของมูลนิธิในวันนี้และต่อไปในอนาคตด้วย 
 เราก�าหนดเป้าหมายไว้ที ่๒.๐๒๕ พนัล้านเหรยีญสหรฐัในปี 
๒๐๒๕ และเราจะบรรลถุงึเป้าหมายนัน้ได้กด้็วยการสนบัสนนุของท่าน

ทั้งหลาย เมื่อเราด�าเนินการได้ สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น เมื่อเบิกจ่าย
รายรับจากเงินลงทุนประจ�าปีของกองทุนถาวร มูลนิธิจะมีรายรับอีก
ประมาณ ๑๐๐ ล้านเหรยีญสหรฐัทกุๆ ปีตลอดไป เพือ่ด�าเนนิโครงการ
เปล่ียนแปลงชีวิตและช่วยชีวิตมนุษย์ทุกรูปแบบ ส่ิงน้ีจะเป็นผลงาน
ที่น่าอัศจรรย์ ที่จะสร้างความม่ันคงแก่มูลนิธิของเราต่อไปในอนาคต
ที่ยั่งยืนยาวนาน
  ในเดือนนี้ ผมขอตีมือ (ไฮไฟว์) สองครั้งเป็นพิเศษ ครั้งแรก
ขอมอบให้แก่สโมสรโรตารีไทเปราวด์เทเบิล เมื่อสมาชิกรวบรวมเงิน
บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐเพื่อขจัดโปลิโอในงานพิธีสถาปนา
นายกสโมสร เจฟฟ์ ลิน และไม่กี่วันต่อมาในพิธีฉลองคณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่ ภาค ๓๗๕๐ เกาหลี มีพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ สมาคม 
อาร์ช คลัมภ์ จ�านวน ๖ ท่าน รวมทั้งหมด ๘ ท่าน ผมขอแสดงความ
ยินดีกับผลงานสุดยอดของท่านผู้ว่าการภาคคนใหม่ ยุน-ยัง-จัง มา ณ 
โอกาสนี้ด้วย ความใจดีมีน�้าใจของมิตรโรแทเรียนนั้น ช่วยกันสานต่อ
จุดมุ่งหมายและความชื่นชมยินดีในชีวิตของผมต่อไป ผมหวังว่าท่าน
ทั้งหลายคงจะได้รับไว้เช่นเดียวกันด้วย

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี เค ฮวง กันยายน ๒๕๖๒
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สารประธานทรัสตี

หนีห่าว ครับมิตรโรแทเรียน
 
 วันโปลิโอโลกได้ถูกก�าหนดไว้ในเดือนนี้ และเราก�าลังเผชิญ
หน้ากับการท้าทายครั้งใหญ่ ข่าวจากประเทศอัฟสกานิสถานและ
ปากีสถานท�าให้เราทราบว่าเรายังมีงานที่ต้องท�าอีกมาก ท�าให้เรา
ทราบว่าโปลิโอยังไม่ตายจากโลกอย่างง่ายๆ หรือในเร็ววันนี้ 
 ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องโปลิโอยังท�าให้เราทราบว่า พวกเรายัง
เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ความส�าเร็จจะต้องมาจากความ
มั่นคงของเรา และต้องแสดงว่าเราไม่ได้จ�ากัดเวลาท�างานด้วยความ
พยายามของเรา เราจะต้องท�าไปให้ถึงที่สุด เราจะต้องมีชัยเหนือโรค
ร้ายนี้ เราจะต้องคืนชีวิตให้แก่เด็กๆ และครอบครัว และคืนความหวัง
ให้แก่ชุมชนของเขาด้วย
 พวกเราโชคดีที่มีพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ในการกวาดล้างโปลิโอ
ในโลก รวมถึงมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ ซึ่งยังมอบเงินสมทบให้แก่
ทุนที่ได้รับบริจาคทุกดอลลาร์ ในอัตรา ๒ ต่อ ๑ เราสามารถขจัดเชื้อ
ไวรัสโปลิโอ แบบ ๒ และแบบ ๓ ที่ใกล้จะหมดสิ้นไปในไม่ช้า ขณะนี้
อินเดียปลอดโรคโปลิโอแล้ว และอัฟริกาทั้งหมดจะปลอดโรคโปลิโอ
ในไม่ช้านี้เช่นกัน
 ปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุในการขจดัโปลโิอตลอดกาลกค็อื ท่านทัง้
หลาย ประชาชนในอัฟสกานิสถานและปากีสถานได้เผชิญกับความ

ยากล�าบากอย่างมากในช่วงเวลาทีผ่่านมา และโรคโปลโิอกเ็ป็นปัญหา
ใหญ่อกีประการหนึง่ ส�าหรบัพวกเขาแล้วอาจจะรูส้กึเกนิก�าลงักว่าจะ
รบัได้ แต่ส�าหรบัในฐานะ โรแทเรยีนเราไม่ต้องรู้สกึเช่นนัน้ เราต้องรูส้กึ
ว่าถกูท้าทายและเราต้องลุกขึน้เผชญิสู้ปัญหา ในฐานะทีเ่ราคอืผูท้�างาน 
 มีค�ากล่าวของขงจ้ือว่า “คนที่เป็นคนดี จะไม่ถูกปล่อยให้
ยืนอยู่ตามล�าพัง แต่จะมีเพื่อนๆ ที่เป็นคนดีมาคอยอยู่เป็นเพื่อน” ใน         
โรตารีเราจะเข้าใจค�ากล่าวนี้อย่างดี เมื่อเรากล่าวว่า “บริการเหนือ
ตนเอง” เราจะยืนหยัดในความดี เพราะเราทราบว่าพี่น้องของเราทั่ว
โลกจะมารวมอยู่กับเรา” พวกเรามารวมตัวด้วยกัน เพื่อจะกระท�าสิ่ง
ดีๆ ในโลก
  เราสามารถขจัดโรคร้ายนี้ไปจากโลกตลอดกาล และท่านก็
จะเป็นผูห้นึ่งที่จะลงมอืกระท�าด้วยความมุง่มัน่และความเมตตาอย่าง
ต่อเนื่องของท่าน
 โปรดมีส่วนร่วมในประวัตศิาสตร์ครัง้นี ้โปรดช่วยเราให้ผ่าน
สิ่งท้าทายที่ยากล�าบากสุดท้ายนี้ด้วยกัน และโปรดร่วมบริจาคท่ีเว็บ 
endpolio.org/donate ด้วยกัน

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี เค ฮวง ตุลาคม ๒๕๖๒

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



อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

บทบรรณาธิการ

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

 กรมอตุนุยิมวทิยามปีระกาศเตอืนว่า พายรุะดบั 3 (โซนร้อน) “โพดลุ” 
ที่ปกคลุมบริเวณจังหวัดนครพนม ได้อ่อนก�าลังลงเป็นพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) 
ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สร้างความวิตกกังวล
ต่อผู้เดินทาง และผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
 ณ หนองโนนต่าย จงัหวดัสกลนคร กลบัคลาคล�า่ไปด้วยโรแทเรยีนจาก
ทัว่ทกุภาค รวมไปถงึจากต่างประเทศ ด้วยใบหน้าทีย่ิม้แย้มท่ามกลางบรรยากาศ        
มืดครึ้มสลับแดด ลมพัดเย็นสบาย
  พลังแห่งความรักและพลังแห่งศรัทธา ได้น�าพาผู้คนนับร้อยนับพัน
มารวมตวักนั ผูค้นทีไ่ด้ร่วมแรง ร่วมใจสละทรพัย์และเวลา เพือ่ท�าคณุประโยชน์
ช่วยเหลือผู้ที่ยังขาดแคลน เป็นวันแห่งความสุขของการได้เป็นผู้ให้และผู้รับอีก
วันหนึ่งของมวลมิตรทุกท่าน 
 ความสุขจากการได้ให้สิ่งดีๆ แก่ชาวบ้าน ณ หนองโนนต่าย ไม่ว่าจะ
เป็นข้าวของเครื่องใช้ สิ่งจ�าเป็นในชีวิต และที่ส�าคัญที่สุดคือ น�้า 
 น�า้ จากโครงการแก้มลงิหนองโนนต่าย ตามแนวทางพระราชด�าร ิน�า้ 
ที่จะสามารถกักเก็บไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค และใช้ในการด�ารงชีพ
ทางเกษตรกรรมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหน
 ที่ใดมีน�้า ที่นั่นมีชีวิต ในวันนี้เราเห็นผู้คนชาวหนองโนนต่ายและโดย
รอบพื้นที่ของโครงการ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสีสัน และคาดหวังว่าชุมชนโดย
รอบโครงการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากน�้า 
 และท้ายที่สุด ความสุขจากการเป็นผู ้รับ รับค�าขอบคุณและ              
รอยยิม้จากการเป็นผูใ้ห้  ให้น�า้ทีม่าจากพลงัแห่งความรกัและความศรทัธาอย่าง
แท้จริง 

 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช โยธาวุธ 

ลิ้งค์รวมภาพงานเปืดศาลาการุณย์และโครงการบึงแห่งความรัก



นิตยสารโรตารีประเทศไทย
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     อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ปลูกต้นจามจุรีใน
วันเปิดศาลาการุณย์และโครงการบึงแห่งความรัก จ.สกลนคร 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีโรแทเรียนไปร่วมงาน
จ�านวนมาก จามจุรีต้นนี้ เมื่อเติบโตขึ้นจะแผ่กิ่งก้านสาขา
ให้ความร่มเย็นแก่ผู ้ท่ีอยู ่ใต้ร่มเงาเสมือนหน่ึงว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังทรงคุ้มครองปกปักรักษา
ประชาชนชาวไทยอยู่ตลอดไป
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สนเทศโรตารี

	 มลูนธิิโรตารขีองเรามีอาสาสมคัรกลุ่มหนึง่ทีท่�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าแก่โรแทเรยีนในการวางแผน
และด�าเนนิโครงการของมลูนธิโิรตารีใีห้ประสบความส�าเรจ็อยูท่ัว่โลก	เราเรียกคนกลุ่มนีส้ัน้ๆ	ว่า	“คาเด่”	
(Cadre)	ซึง่หลายสโมสรในประเทศไทยคงได้เคยต้อนรบัอาสาสมคัรกลุ่มนีม้าแล้วในการเดนิทางมาตรวจ
เยี่ยมโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ใช้เงินทุนของมูลนิธิโรตารี	 วันน้ีจึงจะขอแนะน�าให้ท่านรู้จักกับอาสา
สมัครกลุ่มนี้ให้มากขึ้น	
	 ท่านอาจจะสงสัยว่าใครสามารถท�าหน้าที่นี้ได้บ้าง	 ค�าตอบก็คือโรแทเรียนที่มีสถานะท่ีดี	 มี
ประสบการณ์กบัมลูนธิโิรตารแีละโรตารสีากล	ตลอดจนมปีระสบการณ์ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาทีส่นใจ
สมัครท�าหน้าที่อาสาสมัคร	สามารถยื่นใบสมัครไปยังมูลนิธิโรตารี	โดยจะมีการพิจารณาจากความรู้และ
ประสบการณ์ทีท่่านมใีนงานของโรตารแีละประสบการณ์ท�างานหรอือาชพีของท่านทีเ่กีย่วข้องกบัจดุเน้น
หกด้านของโรตารี	(Rotary’s	six	area	of	focus)

		 ส�าหรับหน้าที่ของคาเด่	(Cadre)	นั้นกล่าวโดยสรุปคือ	
	 -	การให้ความเห็นทางด้านเทคนิค	(Technical	reviews)	โดยจะท�าหน้าที่ประเมินความเป็น
ไปได้ของโครงการ	ทางด้านเทคนิค	จากการตรวจใบสมัครโครงการและจะต้องเขียนรายงานเสนอความ
เหน็ให้กบัมลูนธิโิรตาร	ีทัง้นี	้จะไม่มกีารเดนิทางไปยงัสถานทีด่�าเนนิโครงการหรอืตดิต่อผูด้�าเนนิโครงการ
แต่อย่างใด
	 -	การตรวจประเมนิโครงการ	(Site	visits)	กรณีนีจ้ะมกีารมอบหมายให้อาสาสมคัรคาเด่(Cadre)	
เดนิทางไปตรวจประเมนิยังสถานทีด่�าเนนิโครงการ	ซึง่มทีัง้การมอบหมายให้เดนิทางไปตรวจประเมนิก่อน
เริ่มโครงการ	ระหว่างด�าเนินโครงการและหลังด�าเนินโครงการ	ขึ้นอยู่กับการมอบหมายจากมูลนิธิโรตารี	
ในกรณีนี้	 ผู้ตรวจประเมินจะเดินทางไปสถานที่ด�าเนินโครงการได้พบกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการ	
ได้พูดคุยหารือและเก็บข้อมูลมาจัดท�ารายงานเสนอมูลนิธิโรตารีในขั้นตอนสุดท้าย
	 -	การตรวจสอบบัญชแีละการเงนิโครงการ	(Audits)	กรณนีีน้บัว่ามคีวามส�าคัญอย่างมาก	เพราะ
เงินทุนของมูลนิธิโรตารีมาจากพวกเราทุกคน	จึงจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล	 ผู้ตรวจประเมินจะดูว่ามีการใช้เงินส�าหรับโครงการตรงกับการวางแผนไว้หรือไม่	 มี
ความถูกต้องเหมาะสมอย่างไร	หลังจากนั้นก็จะท�ารายงานเสนอให้กับมูลนิธิโรตารีต่อไป
		 ในประเทศไทยของเราก็มอีาสาสมคัรคาเด่	(Cadre)	ทีข่ึน้ทะเบยีนไว้แล้วหลายท่าน	ซึง่นอกจาก
หน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว	 หน้าที่อื่นๆที่ส�าคัญก็คือการให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการท�าโครงการ
ของมูลนิธิโรตารีในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม	ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันพบว่ามูลนิธิโรตารียังต้องการ
อาสาสมัครที่จะต้องท�าหน้าที่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่	 หากสนใจท่านยื่นใบสมัครได้
ในช่องทางใน	My	Rotary	หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่	cadre@rotary.org	

	 ท้ายที่สุดนี้คงมีสักวันหนึ่งที่ท่านอาจจะได้ต้อนรับอาสาสมัครคาเด่	 (Cadre)	จากต่างแดนเดิน
ทางมาตรวจประเมนิโครงการของท่านหรอืในวนัหนึง่ท่านอาจได้ท�าหน้าทีท่ีน่่าสนใจด้วย	ขอให้โชคดคีรับ

ผวล.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ 
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

ท�าความรู้จัก
กับที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี 
The Rotary Foundation Cadre of Technical Advisers



โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก
ตอน ก้าวที่เริ่มเดิน

	 รวมเป็นหนึ่ง	ดูจะเป็นค�าที่ได้รับความนิยมในปีโรตารีนี้	 เพราะการเชื่อมสัมพันธ์โลกเป็นเรื่อง
เครือข่ายที่โยงใยโรแทเรียนเข้าด้วยกัน	 	 เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าสโมสรที่มีสมาชิกน้อยคนจะมีความจ�ากัดใน
การท�างานใหญ่	ด้วยคนไม่พอ	แรงไม่พอ	ทรัพยากรอื่นก็ไม่พอ	มีอีกหลายสโมสรมีสมาชิกมากมายแต่ก็
ไม่ได้จดักิจกรรมอะไรมากมายนกั	ด้วยต่างคนต่างคิด	ไม่อาจรวมเป็นหนึง่เพือ่ให้มพีลังในการท�างานใหญ่	
การรวมเป็นหนึ่งจึงเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ	อยู่เสมอ	
	 องักะลงุมกี�าเนดิทีช่วา	(อนิโดนเีซยี)	แพร่หลายไปทัว่โลก	เป็นตวัอย่างทีค่่อนข้างชดัเจนในการ
รวมเป็นหนึง่เดียว	องักะลงุเปน็เครือ่งดนตรีประเภทเครื่องกระทบที่ท�าจากไม้ไผเ่ป็นทอ่นๆ	แขวนไวเ้ป็น
ตับ	ตับละ	2	ท่อน	ใช้ถือคนละ	1	ตับ	เล่นด้วยการเขย่าให้เกิดเสียง	บรรเลงโดยใช้เข่ากระแทก	กระแทก
กระบอกไม้ไผ่เกิดเสียง	 สูง	 ต�่า	 ตามที่เทียบกระบอกเสียงไว้	 จะเล่นให้เป็นเพลงไม่ว่าจะวงเล็กวงใหญ่ก็
ต้องการความเป็นหนึ่งเดียว	
	 เมื่อคนหน้าใหม่ก้าวเข้ามาในสโมสรโรตารี	 เขาจะตัดสินใจเป็นสมาชิกของสโมสรหรือไม่คง
ต้องขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง	 เป็นต้นว่า	 เขาจะคิดอย่างไรกับบรรยากาศของสโมสร	 เป็นมิตร	 อบอุ่น													
แปลกแยก	ฯลฯ	หากสมาชิกสักคนหนึ่งหรืออย่างน้อยผู้พาแขกมาได้สร้างความคุ้นเคย	สร้างความเป็น
มิตร	จนคนมาใหม่รู้สึกว่าตนเองจะรวมเป็นหนึ่งในสโมสรได้	สโมสรคงจะเพิ่มสมาชิกได้	แน่นอนว่าต้อง
มีสักคนหนึ่งที่ก้าวออกมาท�าหน้าที่ประหนึ่งพี่เลี้ยง	สร้างบรรยากาศของการเชิญชวนต่อไป
	 หลายครั้งที่สโมสรต้องออกไปท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน	หากทั้งสโมสรและชุมชนสามารถรวม
เป็นหนึง่ในกจิกรรมนัน้ๆ	กจ็ะสามารถรวมพลงัให้กจิกรรมนัน้ส�าเรจ็ลลุ่วงไป	สมาชกิของทัง้สองฝ่ายกจ็ะ
เริ่มเชื่อมความสัมพันธ์กว้างขึ้นและลึกขึ้นต่อไป	การรวมเป็นหนึ่งนั้นดีแน่ๆ	เพราะหากสมาชิกในสโมสร
สามารถรวมเป็นหนึ่งก็จะรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหน	ก�าลังจะท�าอะไร	จะเดินไปในทิศทางใด	จะสามารถ
รวมกันและเติบโตไปด้วยกัน	แข็งแรงขึ้น	ท�าอะไรๆ	ได้มากขึ้น	ช่วยตนเองได้	ช่วยผู้อื่นได้	มีความพร้อม
ในการบริการเหนือตนมากขึ้น	มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม	เป็นตัวอย่างที่หลายคนอยากท�าตาม
	 ในปีแห่งการเชื่อมสัมพันธ์โลกนี้	 แม้ว่าสมาชิกในหลายสโมสรจะรวมๆ	ห่างๆ	 เลิกๆ	 กลับมา
รวมกันใหม่	 แยกกันออกไปสร้างสโมสรใหม่	 แต่ความส�าคัญในการเชื่อมสัมพันธ์โลกน่าจะขึ้นต้นด้วย
การเชื่อมสัมพันธ์ภายในสโมสร	 ก้าวที่เริ่มเดินเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ	 และก้าวที่เริ่มเดินย่อมเป็นของ												
โรแทเรียนทุกคน

Article : บทความ
อน.ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี 

สโมสรโรตารีพะเยา 
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Aloha Rotary 
อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สโมสรโรตารีบางเขน

 มันเป็นเวลา 8 โมงเช้า บนเกาะโออาฮู ณ ชายหาด      
“วายกีกิ” เริ่มมีความเคลื่อนไหวพลุกพล่านแล้ว ผู้คนเกาะกลุ่มกัน
ใต้ร่มเงาแดดทีท่อดจากอาคารโรงแรมท่ีต้ังอยูร่มิชายหาด ครอบครวั
พาเด็กเล็กสนุกกับการวิ่งไปวิ่งกลับระหว่างชายหาดกับน�้าทะเล 
คู่รักนั่งดื่มกาแฟ นักกีฬากับกระดานโต้คล่ืนสีสันฉูดฉาดก�าลังไถล
ตัวไปในทิศทางท่ีคล่ืนก�าลังก่อตัว พวกนักว่ายน�้าก�าลังว่ายน�้าช้าๆ 
แทรกตัวในฟองคลื่น หรือไม่ก็ว่ายกลับไปมาบริเวณที่น�้าทะเลสงบ
นิ่งด้านหลังเข่ือนหินกันคลื่นที่เรียกกันว่า “ไวกีกิวอลล์” เต็นท์ให้
เช่าแว่นด�าน�้า เรือแคนู กระดานโต้คลื่น และอุปกรณ์เล่นน�้าอื่นๆ 
เริ่มเปิดให้บริการแล้ว เรือคาทามารัน (เรือสองท้อง) ค่อยๆ กลับ
เข้าฝ่ังจากการท่องทะเลยามเช้า แต่ถึงแม้จะมีกิจกรรมบนชายหาด
มากมายขนาดน้ี เสียงที่ฉันได้ยินมาตลอดคงเป็นเพียงเสียงคลื่น
กระทบฝั่งกระดานโต้คลื่นเท่านั้น
 ฉันมากับครอบครัว เป้าหมายคือส�ารวจพื้นที่ก่อนที่จะ
พบกับกลุ่มเพื่อนโรแทเรียนใหม่ๆ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
แถวไชน่าทาวน์ในโฮโนลูลู บีอา-ลูกสาววัยหกขวบของฉันพับขา
กางเกงแบบสี่ส่วนและก�าลังกระโดดโลดเต้นวิ่งลงทะเลไป แต่ก็ไป
ไม่ไกลเกนิ 50 ก้าว เธอกจ็ะหนักลับมาหาฉันกับเกร้ก (สามีของฉัน) 
ก่อนที่จะวิ่งลงไปในทะเลอีกครั้ง เหมือนเชื้อเชิญให้พวกเราลงไปไล่
จบัเธอให้ทนัก่อนท่ีน�า้ทะเลจะลบรอยเท้าบนผืนทรายจนเลือนหาย
ไป
 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาเที่ยวโฮโนลูลู บีอาเคยขอให้เรา
ย้ายบ้านมาอยู่ท่ีนี่ คราวท่ีเรามาเที่ยวเมื่อสามปีก่อน เธอหลงรัก
มหาสมุทรท่ีอบอุ่น ชายหาดสีทองและภูมิอากาศท่ีสมบูรณ์แบบ
ที่สุดของที่น่ี ตอนที่เธอได้ยินว่าเราจะกลับมาเที่ยวที่เกาะโออาฮู
แห่งนี้อีก เธอโผเข้ากอดและรัดขาฉันไว้แน่น บรรจงจูบตรงต้นขา
และตะโกนว่า “แม่เป็นแม่ทีด่ท่ีีสุดในโลกเลย” แม่ท่ีไหนจะไม่ภูมิใจ
การเดินทางครั้งนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อย เพราะครั้งนี้ควบงานที่
เกี่ยวกับการประชุมใหญ่โรตารีสากล 2563 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 
6 - 10 มถินุายนด้วย ผูท้ีท่�าหน้าท่ีไก๊ด์จงึเป็นโรแทเรยีนท้องถิน่ทีจ่ะ
ให้ข้อมลูแบบเจาะลกึในแง่มมุเก่ียวกับเกาะสวรรค์แห่งนี ้ท่ีไม่เป็นท่ี
รู้จักกันทั่วไปนัก ฉันขอให้เขาพาชมโฮโนลูลูตามสถานที่ต่างๆ เล่า
ให้ฟังถึงประวัติท่ีมา และวัฒนธรรม ทุกคนรักชายหาดที่นี่ แต่แง่
มุมอื่นๆ ของฮาวายที่น่าสนใจยังมีอีกมากที่พวกท่านกับครอบครัว
ควรทราบ
 ณ โรงเรยีนเซนต์หลยุส์ในเมอืงโฮโนลลู ูแบรดฟอร์ด อเิค
มาน ูลมู นัง่อยูห่น้าห้องเรยีน นกัเรยีนเกรด 5 ก�าลังตกีลองท่ีท�าจาก
ลูกไม้ที่เรียกว่า “อิปุเฮเก” เด็กน้อยซ้อมร้องเพลงและเต้นระบ�า
ฮาวาย เพื่อเตรียมตัวเล่นในวันแรงงาน เพลงที่ร้องเกี่ยวข้องกับไม้
เลื้อยชนิดหนึ่งชื่อ “โปฮุยฮุย” เป็นประเภทผักบุ้งท้องถิ่นพบเห็น
บนเนินสันทราย นักกีฬาวินเซิร์ฟฮาวายเชื่อว่าหากน�าต้นโปฮุยฮุย
ตบพืน้น�า้ก่อนการแข่งขนั พระเจ้าจะประทานคล่ืนขนาดใหญ่ให้แก่
เขา และในท่อนสดุท้ายของเพลง ลมูเปล่งเสยีงแหลมแบบสแตกคา
โต ในขณะทีก่ลุม่เดก็ชายทีย่นือยูแ่ถวหน้าค่อยๆ ก้มลงทลีะคนและ
กางมือออกประหนึ่งก�าลังลอยตัวไปบนเกลียวคลื่น
 การเต้นฮูล่าอาจแตกต่างจากการเต้นแบบอื่นๆ ท่ีเห็น
ทั่วไป การเต้นฮูล่าไม่ใช่เพียงการเต้นส่ายสะโพกเท่านั้น ยังจะต้อง
ให้สอดคล้องกบัจงัหวะค�าในเนือ้เพลงด้วย และเพือ่เป็นการขอบคุณ
ต่อการแสดงชุดก่อนหน้า แคโน คาซิเมโรร้องและเต้นเป็นเพลงที่

ด้านใต้ของเกาะโออาฮู เทือกเขาไดมอนด์เฮดด้านหลังของชายหาดไวกีกิและมหาสมุทรแปซิฟิค



ฮัลโหล โฮโนลูลู 
เมืองจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี 2563 อยากจะรู้จักบ้านเมืองนี้ให้ดี 

ก็คงต้องให้โรแทเรียนกับโรทาแรคเทอร์เจ้าบ้านพาเที่ยว
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สองซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับไตรภาคของเปเล่ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟและพระ
เพลงิของฮาวาย มอืของเธอเคล่ือนไหวอย่างอ่อนช้อยขึน้ๆ ลงๆ เพือ่คารวะต่อทัง้
ภเูขาและท้องทะเล ซึง่คาซเิมโรเป็นชาวพืน้เมอืงฮาวายเช่นเดยีวกับลูม และเป็นผู้
เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ได้ผ่านการฝึกอบรมการเต้นฮูล่าตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เธอ
จะเป็นผู้จัดกิจกรรมโปรแกรมบันเทิงในการประชุมใหญ่ที่ฮอนโนลูลู แถมยังจะ
เอาโชว์ของพี่ชายที่เป็นนักร้องและนักดนตรีชื่อ โรเบิร์ต คาซิเมโรที่เคยร่วมร้อง
เพลงกับโรแลนด์ พี่ชายอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว มาขับกล่อมในในช่วง “ฉาก
ส�าคัญในการแสดงดนตรีฮาวาย”
 ชั้นเรียนที่มีบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮาวายที่สอนกันเดี๋ยวนี้แตก
ต่างหน้ามอืเป็นหลงัมอืกบัสมยัทีล่มูกบัคาซเิมโรเป็นเดก็ การเรยีนภาษาฮาวายถกู
ยกเลิกตั้งแต่ปี พ.ศ.2439 หรือสามปีหลังจากที่ราชอาณาจักรฮาวายถูกผนวกให้
เป็นส่วนหน่ึงของประเทศสหรฐัอเมรกิา คนพ้ืนเมอืงถกูโน้มน้าวให้ค่อยๆ ยอมรับ
วถิอีเมรกินัชน และประเพณวีฒันธรรมของชาวฮาวายถูกมองเป็นของล้าสมัยและ
แปลกประหลาด “ผมเกลียดเพลงฮาวาย เกลียดการเต้นฮูล่า เกลียดทุกสิ่งที่เป็น
ฮาวาย” ลมูกล่าว “มนัเหมอืนเป็นปมด้อย ท่ีผมไม่อยากแสดงความเป็นตวัตนของ
คนฮาวายให้ใครเห็น เพราะผมกลัวเพื่อนๆ จะรังเกียจที่จะคบด้วย”
 จนกระทัง่ตอนทีไ่ด้เข้าเรยีนในมหาวทิยาลยั มชีัน้เรยีนในวชิาชาตพินัธุ์
ศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวและมุ่งศึกษาในสาขาฮาวายเท่านั้น การเรียนในชั้นเรียนนี้

ท�าให้ลูมได้กลับมาซึมซับเอาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเขาคืนมา วัฒนธรรมฮาวายได้
รับการปลุกฟื้นคืนชีพอีกคร้ังช่วงทศวรรษท่ี 1970 ด้วยความพยายามของกลุ่ม
คนแบบลูมและคาซิเมโรที่ต้องการให้ภาษา เพลงและศิลปะท้องถิ่นได้รับความ
สนใจ ส่งผลให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2521 ท่ีก�าหนดให้โปรแกรมการ
เรียนวฒันธรรมฮาวายคือวชิาบงัคับ และได้ก�าหนดให้ภาษาฮาวาเอยีนเป็นภาษา
ประจ�าชาติด้วย
 เมื่อชั้นเรียนฮูลาเลิก ลูมและคาซิเมโรพาฉันไปท่ีพระราชวังฤดูร้อน
สมเด็จพระราชินีเอ็มม่า ที่นี่อากาศบริสุทธิ์ แตกต่างจากอากาศที่เจือฝุ่นในเมือง 
บนเกาะเล็กๆ แห่งน้ี ดูเหมือนทุกคนรู้จักกัน และเราเพ่ิงรู้ความจริงว่าหนึ่งใน
ไกด์ทัวร์ของเราคือลูกชายของโรแทเรียนพาว ฮานา นายกรับเลือกของสโมสร
ฮอนโนลลู ูและทัง้สองยงัเป็นสมาชกิของสโมสรแห่งนีด้้วย ในบรรดาของส�าคญัที่
น�ามาแสดงได้แก่ ผ้าคลมุขนนกสแีดงของพระเจ้าคาเมฮาเมฮามหาราช ผูร้วบรวม
เกาะต่างๆ เข้าเป็นราชอาณาจักรฮาวายในศตวรรษที่ 19 ที่ฮาวายเราจะไม่พบ
สัตว์ขนาดใหญ่ หรือแร่ธาตุส�าคัญๆ หรือแม้แต่อัญมณี ดังนั้น ขนนกจึงบ่งบอก
ถึงความมั่งคั่งและอ�านาจ และพรานล่านกจึงมีความส�าคัญต่อราชวงศ์เป็นอย่าง
ยิ่ง” ลูมอธิบาย “คนฮาวายไม่ฆ่านก พวกเขาจะเอาน�้าผึ้งป้ายตามต้นไม้เพื่อล่อ
นก เมื่อจับนกได้พวกเขาจะเอาแต่ขนที่สวยงามของมัน”
 วฒันธรรมฮาวายนัน้ ยอมรบักนัเป็นค่านยิมหลกัของชาวเกาะฮาวาย 

(วนตามเข็มนาฬิกา)

- ตัวอย่างหนึ่งของวิถีชีวิต
แบบอโลฮ่า 

- เรือถีบเตรียมตัวออกทะเล 
- นักเต้นระบ�าฮูล่าก�าลัง

บอกเล่านิทานที่วกวน



ลูมช้ีให้เห็นว่า ค่านิยมเหล่านั้นมีความเกี่ยวโยงกับหลักการ “บริการเหนือตน” 
ของโรตารี เช่นแนวความคิดของ “โอฮาน่า” หรือครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญไม่
ว่าจะเป็นครอบครวัทางสายเลอืด หรอืครอบครวัในทีท่�างาน หรอืแม้แต่ครอบครวั
เพือ่นบ้าน ซึง่มคีวามส�าคญัเทียบเท่า “ฮา อะฮาอา” หรอืความอ่อนน้อมถ่อมตน 
และแน่นอน “อโลฮ่า” ซึง่คนทัว่ไปรูจ้กักนัว่าเป็นค�าทกัทายของชาวฮาวายท่ีเป็น
ได้ทั้งสวัสดีและลาก่อน แต่ค�าว่า “อโลฮ่า” มีความหมายกว้างกว่านั้น เพราะมัน
มีความหมายครอบคลุมถึง ความรัก สันติภาพ ความห่วงใย และความส�านึกใน
บุญคุณ มันเป็นค�าที่รวมศูนย์ทุกส่ิงทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนฮาวาย 
และจิตวิญญานอโลฮ่า มีความหมายถึง “คุณลักษณะนิสัยที่แสดงออกถึงความ
งดงาม อบอุ่น และจริงใจของคนฮาวาย” ซึ่งได้บรรจุในกฎหมายของฮาวายว่า 
“มีชีวิตอย่างอโลฮ่า คือ สิ่งที่เราพูดถึงอยู่ตลอดเวลา” คาซิเมโรกล่าว “มันไม่ใช่
แค่ค�าที่พิมพ์ไว้บนเสื้อยืด แต่มันมาจากใจ”
 ชายหาดฮาวายนัน้เป็นสถานทีท่ีช่่างงดงามเหลอืเกนิ ทีน่ีไ่ด้รบัเลอืกให้
เป็นฉากในรายการทีวีและภาพยนตร์หลายเรื่อง ซึ่งโทนี่และโจ เกเดียนดูเหมือน
จะรู้เบื้องหลังทุกเรื่องเป็นอย่างดี ในขณะที่รถของเราแล่นผ่านทางภาคตะวัน
ออกของเกาะโออาฮู พ่อ-ลูกซึ่งทั้งคู่เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีวายกีกิ สร้างความ
ประทับใจแก่พวกเราด้วยบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความรู้แทบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมป๊อปของฮาวาย เขาสองคนสามารถระบุสถานที่ๆ ถ่ายท�าภาพยนตร์

ดังๆ เช่น แม็กนั่ม นักสืบระห�่าขวางนรก (Magnum P.I.) หรือมือปราบฮาวาย 
(Hawaii Five-O) และแม้แต่ชายหาดท่ีมชีือ่เสยีงโด่งดงัจากภาพยนตร์อมตะเร่ือง 
“นิรันดร์” (From Here to Eternity) เราได้เห็นบ้านของทอม เซลเล็ค ได้เห็น
บ้านเดอะเรียลเวิร์ลด์ บ้านฮาวาย และโรงเรียนมัธยมของบรูโน มาร์ส
 ทัวร์ของเรามาถึงจุดที่ตื่นเต้นที่สุดตอนที่รถแล่นเข้าไปในบริเวณป่า
เมืองร้อน แล้ววกวนขึ้นทางลาดชันจนถึงยอดเขา “ทันทาลูส” ที่เราได้ชื่นชมกับ
ทศันยีภาพของเกาะได้กว้างถงึ 270 องศา (เราขึน้มาทีน่ีด้่วยรถยนต์ ในขณะทีน่กั
ท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความตื่นเต้นของความชันถนนมักใช้วิธีปั่นจักรยานขึ้น
มา) จากสวนสาธารณะ “ปูอู อุอาลาคาอา” (Pu‘u ‘Ualaka‘a) เราสามารถมอง
ไปไกลถงึเทอืกเขาไดมอนด์เฮด (แนวเทอืกเขาหวัเพชร) สสุานพนัช์โบวล์เครเตอร์ 
(เป็นปากปล่องภูเขาไฟท่ีตายแล้ว) และตัวเมืองฮอนโนลูลู ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ 
“แชด” (แสดงโดยเอลวิส เพรสลีย์) กับ “เมลลี” (แสดงโดย โจแอน แบล็คแมน) 
มาปิคนิคกันในภาพยนตร์เร่ืองบลูฮาวาย พอถึงเวลารับประทานอาหารกลาง
วัน เราจึงตรงเข้าเมืองเพื่อลองชิม Poke ซึ่งเป็นอาหารทะเลหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า                                  
ปรุงรส เวลาสั่งอย่าลืมว่า Poke เป็นเสียงสัมผัสเหมือน OK 
 เราปิดท้ายวันนี้ด้วยการรับประทานอาหารอีกหนึ่งมื้อๆ นี้รวมเอา
อาหารกับกิจกรรมบันเทิงเข้าด้วยกัน เพราะ “ลัว” เป็นมากกว่าแค่ทานอาหาร
หน่ึงมื้อ ชาวฮาวายเอ้ียนจัดปาร์ตี้ลัวส�าหรับวันส�าคัญๆ เช่น วันเกิด หรือวัน
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ครบรอบ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศอาจจัดเป็นปาร์ตี้หอยเผา         
(แคลมเบค) หรือบาร์บีคิว งานลัวท่ีเราไปกันนั้น จัดขึ้นที่พาราไดซ์โคฟ ภายใน       
รีสอร์ตโคโอลิน่า ในเมืองคาโปเล ตอนท่ีพวกเราไปถึง ชายสองคนก�าลังช่วยกัน
ยกหมูย่างทั้งตัวออกจากอีมู (เตาย่างหลุมบนพื้นดินที่คลุมด้วยหินและกลบด้วย
ใบกล้วย) เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศมื้ออาหารแบบนี้ เราจึงเตะรองเท้าแตะของ
พวกเราออก แล้วย่องลงเรือแคนูที่ยึดด้วยทุ่นลอยสองข้างเพื่อไม่ให้มันโคลงเคลง
เวลาออกทะเลที่มีคลื่นตีแรง หลังจากพายออกจากฝั่งสักเล็กน้อย พวกเราก็หยุด
เรือเพื่อคอยชมพระอาทิตย์ค่อยๆ ลับหายที่ขอบน�้าทะเล
 กลบัมาทีฝ่ั่ง ใต้ท้องฟ้ายามโพล้เพล้และแสงนวลจากดวงจันทร์ เรารับ
ประทานอาหารหลากหลายเมนูซึ่งรวมถึง หมูคะลัวเลิศรส (คะลัวหมายถึงวิธีการ
ย่างหมูในเตาอบใต้ดิน) และ “ปอย” อาหารจานเด็ดสีม่วงที่ท�าจากเผือก พิธีกร
ของงานสอบถามผู้ร่วมงานว่ามีใครฉลองวันส�าคัญเช่น วันเกิด วันครบรอบ หรือ
ใครเป็นคู่ที่มาด่ืมน�้าผึ้งพระจันทร์บ้าง จากนั้นจึงให้แขกมีส่วนร่วมในการออกมา
เต้นฮุล่า  บีอาอาสาออกไปเต้นด้วยกับพวกเคอิกิ (เด็กๆ ) คนอื่นๆ แต่ละท่ามี
ความหมายเช่น ท่าเหมือนยกชามปอยขึ้นก็แทน “การเคล่ือนไหวของน�้าทะเล” 
และ “ท่าเหวี่ยงเบ็ดตกปลาและหมุนรังเบ็ดดึงเชือกกลับ” จากนั้นกลองตีรัวเพื่อ
ต้อนรบัการแสดงนกัพ่นไฟ ซึง่เป็นการแสดงท่ีเรยีกเสียงเชยีร์จากผู้ชมได้เป็นอย่าง

ดีโดยเฉพาะตอนที่เหวี่ยงและหมุนท่อนฟืนท่ามกลางค�่าคืนอันแสนวิเศษ
 ทีพิ่พิธภณัฑ์ศลิปฮอนโนลลู ูฉนัอยูก่บัทน่ีาและคริสทน่ีา บยุ สองพีน้่อง
ฝาแฝดท่ีเรียนชีววิทยาด้วยกันท่ีมหาวิทยาลัยฮาวาย และตั้งใจท่ีจะไปเรียนต่อ
แพทย์ศาสตร์ และทั้งคู่ยังเป็นนายกสโมสรร่วมที่สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัย
ฮาวาย วิทยาเขตมาโน ซึ่งพวกเขามาร่วมเป็นสมาชิกด้วย หลังจากเป็นอินเทอร์
แรคท์มาก่อนตอนเรยีนมธัยมปลาย พีน้่อง “บยุ” คูน่ีเ้ป็นคูแ่ฝดทีเ่ป็นเหมอืนกนัยิง่
กว่าคูแ่ฝดไหนๆ ทีฉ่นัเคยพบเห็นหรอืได้ยนิมา เขาแต่งตวัสดี�าเหมอืนกนัท้ังคู ่พูดก็
เกือบพร้อมกัน แล้วยังใช้ค�าๆ เดียวกันด้วย บางทีฉันรู้สึกเหมือนว่าก�าลังฟังวิทยุส
เตริโออยู่ “ฉันชอบที่นี่ที่มันเงียบสงบดี” ทีน่าพูดเกือบกระซิบ ในขณะที่เธอก�าลัง
ส�ารวจดสูิง่ของมค่ีาท่ีจดัแสดงในห้องซึง่เป็นร่องรอยศิลปแนวพุทธศิลป “และการ
จัดแสงก็ดูดี” คริสทีน่ากล่าวปิดท้าย “ที่นี่เงียบขนาดคุณจะได้ยินความคิดของตัว
เองเลย”
 สองพี่น้องต้องการพาฉันมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะพวกเขาชอบมา
ที่นี่กับเพื่อนๆ และจากที่ฉันเดินชมสถานที่ตามห้องต่างๆ ก็พบว่าวัตถุที่เป็นหลัก
ฐานทางประวตัศิาสตร์ถกูน�าแสดงเป็นจ�านวนน้อยกว่าวตัถสุิง่ของทีเ่ป็นงานศลิปะ
ฮาวายแนวใหม่ พี่น้องบุยชอบดูห้องจัดแสดงภาพวาดเป็นพิเศษ ที่นั่นมีภาพเขียน 
JUXTAPOSITION (ความขัดแย้งของวัตถุสองสิ่งในภาพเดียวกัน) ที่แสดงแนว

เต่าทะเลสีเขียว เราเรียกมันว่า “โฮนู” เป็น
สัญลักษณ์แห่งความโชคดี และเป็นตัวแทนบน
โลโก้ของการประชุมใหญ่โรตารีสากล 2563 ด้วย



ศลิปะแบบโบราณกบัแบบใหม่ พืน้ท่ีว่างระหว่างอาคารได้ถกูจัดให้เป็นลานแสดง
ศลิปกรรมกลางแจ้ง เช่น ลานเมดเิตอร์เรเนยีน ก็มีบ่อน�า้พแุละพืน้กระเบือ้งตลอด
จนก�าแพงลวดลายแบบเมดิเตอร์เรเนยีน ลานจีนมบ่ีอน�า้เลีย้งปลาแฟนซคีาร์ป ซึง่
เป็นจุดที่ดึงนักท่องเที่ยวให้เพลิดเพลินอยู่นอกอาคารเป็นเวลานาน
 หลงัจากนัน้ พีน้่องบุยพาฉนัไปชมงานศลิปะแถวคาคาอะโก ซึง่เดมิเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมที่อยู่ห่างจากวายกีกิเพียง 2 ไมล์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นที่ขาย
คราฟท์เบียร์ ร้านกาแฟ ภัตตาคาร และที่มีชื่อเสียงที่สุดคือศิลปกรรมบนก�าแพง
ที่มีทั้งแบบเสมือนจริงไปจนถึงภาพการ์ตูน “สัตว์ประหลาดอโลฮ่า” บนนถนนมี
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเซลฟี่กัน ท�าให้เราอดไม่ได้ที่จะเซลฟีด้วย
 เราต้องเบียดเสียดกับนักท่องเท่ียวขณะท่ีฟังเสียงตามสาย และต้อง
ค่อยๆ เคลือ่นตวัผ่านนทิรรศการทีศ่นูย์นกัท่องเทีย่วท่ีอนสุรณ์สถานแห่งชาตเิพิร์ล
ฮาร์เบอร์ แต่พอเรามาถึงจุดที่เป็นชายฝัง่ทะเล มองไปข้างหน้าเห็นอนุสรณส์ถาน
ยูเอสเอสแอริโซน่า ฉันถึงกับต้องหยุด ถอดหูฟังออก แล้วยืนปิดตา ปิดการรับรู้
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกชั่วขณะหน่ึง เวลาน้ีฉันต้องการชั่วขณะหนึ่งแห่งการระลึก
ถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้
 ที่นี่น่าจะเป็นจุดเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดบนเกาะโออาฮู 
คือมีมากถึงสองล้านคนต่อปี แต่ถึงแม้จะมีคนแปลกหน้าอยู่ที่นี่มากมาย คุณก็
อาจรู้สึกขนลุกได้กับการย�้าเตือนของความเศร้าสลดที่เกิดจากสงคราม
 แต่มันก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของความปรองดอง อันเป็นที่มาของ
การจดคู่มิตรระหว่างสโมสรโรตารีเพิร์ลฮาร์เบอร์ กับสโมสรโรตารีฮิโรชิมาแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2525 ด้วยความพยายามท่ีจะเปล่ียนบาดแผลจาก
สงครามไปเป็นความร่วมมือกันเพื่อสันติภาพ โรแทเรียนจากทั้งสองสโมสรแลก
เปลี่ยนการเยี่ยมเยือนกันที่จุดอนุสรณ์สถานแห่งนี้และที่ฮิโรชิมาทุกปีเพื่อชื่นชม
กับต้นไม้แห่งสันติภาพที่พวกเขาร่วมกันปลูก 
 อนสุรณ์สถานยเูอสเอสแอริสโซน่าตัง้ลอยอยูเ่หนอืเรอืรบทีอ่ปัปางอยู่
เบื้องล่างซึ่งถูกโจมตีโดยปราศจากการเตรียมตัวและจมลงภายในเวลาเก้านาที
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2484 ตอนที่ครอบครัวของฉันเข้าเยี่ยมชมนั้นสถานที่แห่งนี้
ปิดเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม แต่ภายในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2562 ก็จะกลับมาเปิดให้
บรกิารตามปกต ิตอนนัน้นกัท่องเทีย่วจะสามารถเข้าเยีย่มชมภายในห้องโถงยาวที่
ลอยอยูเ่หนอืซากเรอืทีอ่ปัปางไปพร้อมกับชวิีตทหารสหรฐัฯกว่าพนันายทีไ่ม่ยอม
ทิ้งเรือไป
 ฉันไม่ม่ันใจนกัว่าลูกสาวตวัเล็กของเราจะเข้าใจความเป็นไปของสถาน
ที่แห่งนี้หรือไม่ แต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็มีผลต่อความรู้สึกของบีอาอยู่บ้าง เพราะตอน
ที่เราเดินออกจากอนุสรณ์สถาน เธอยกมือทาบที่หน้าอกด้านซ้าย
 บีอากรีดร้องเสียงแหลมเมื่อคลื่นลูกใหญ่กระทบมาที่โขดหินตรงที่
เธอยืนอยู่ สายน�้ากระเซ็นถูกเราเมื่อปลายคล่ืนกระทบฝั่ง “นั่นมันใหญ่ทีเดียว 
นะคะ” เธอตะโกนเสียงดังตามหลังลูกคล่ืน “ตามผมมาทางนี้ครับ” ตอนนี้                          
เดล กรนี ประธานคณะกรรมการเจ้าภาพจดัการประชมุใหญ่ 2563 ชีไ้ปทีเ่ต่าทะเล
สีเขียวที่อยู่ใต้น�้าที่มีประกายสะท้อนจากแสงอาทิตย์กระทบคลื่น พวกเราตื่นเต้น
กนัทกุคนทีไ่ด้เหน็รวมท้ังฉนัด้วยทีอ่ดไม่ได้ทีจ่ะกรดีร้องออกมาเมือ่ได้เหน็ขาทีเ่ป็น
เหมือนพายหรือหัวโผล่ขึ้นมา “ขอยอมเป็นเด็กสักวันนะครับ” กรีนกล่าวยอมรับ
 ฝ่ังทะเลด้านเหนอืของเกาะโออาฮคูอืชายหาดแลนอิาเกยี มกัจะเรียก
ว่าชายหาดเต่า เพราะพวกเต่าทะเลสเีขยีวมกัมาหาอาหารแถวน้ี เขาเรยีกเต่าพวก
นี้ว่า “โฮนู” แต่ละตัวยาว 3 – 4 ฟุตและหนักขนาด 200 ถึง 500 ปอนด์ หาก
ท่านมาร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลท่านต้องได้เห็นมันแน่นอน เพราะมันเป็นถึง
พระเอกบนโลโก้ของการประชุมนี้ด้วย 
 เรามาถึงครึง่ทางของทวัร์รอบเกาะ โดยมกีรนีพาเทีย่ว เขาเป็นสมาชิก
สโมสรโรตารีดาวน์ทาวน์โฮโนลูลู เขามากับแฟนชื่อไดแอนน่า โดแอนซึ่งเป็น
สมาชิกสโมสรโรตารีฮอนโนลูลูพอฮาน่า ตอนที่พวกเขามารับเราตอนเช้าวันนี้        
กรีนกับโดแอนทักทายเราด้วยการจูบที่แก้มทั้งสองข้าง แล้วคล้องพวงมาลัยที่คอ
แก่พวกเรา นี่เป็นพิธีการต้อนรับแขกที่เราพบตลอดการเดินทางในฮาวาย ชาว
ฮาวายมักจะมอบพวงมาลัยกันในหลายๆ โอกาสเช่น การต้อนรับแขก การแสดง
ความขอบคุณ หรอืเวลาไปแสดงความยนิดกัีบคนอืน่ “เป็นวถิอีโลฮ่าของพวกเรา” 
กรนีกล่าว และว่าพวกเราสามารถหาซือ้พวงมาลยัได้จากร้านในย่านชาวจนีและที่

สนามบิน ส่วนประกอบของพวงมาลัยอาจเป็นดอกไม้ หรือเมล็ดถั่ว เปลือกหอย 
หรอื แม้แต่ธนบตัร กรนีบอกว่าคณะกรรมการเจ้าภาพงานประชมุฮอนโนลูลู ก�าลัง
วางแผนกันว่าจะจัดให้มีการท�าพวงมาลัยธนบัตรใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้ธนบัตร
จากประเทศผู้เข้ามาร่วมประชุม แล้วน�าเงินทั้งหมดที่ได้มอบให้แก่โครงการหยุด
โปลิโอ (End Polio Now)
 ตอนที่แล่นรถออกจากฮอนโนลูลู กรีนอธิบายว่าในฮาวายเราไม่ใช้ค�า
ว่า “ตะวันออก” หรือ “ตะวันตก” เพราะนั่นเป็นค�าที่ใช้ส�าหรับคนที่อยู่บนแผ่น
ดนิใหญ่ แต่ทีน่ีเ่ราบอกทศิทางกนัด้วยค�าว่าไปทาง “ไดมอนด์เฮด” หรอืทางตะวัน
ออก และไปทาง “เอว่า” หรือตะวันตก (ค�าว่า เอว่ามาจากค�า “ชายหาดเอว่า”) 
และใช้ค�าว่า “มอก้า” แทนค�าว่าเส้นทางภูเขา และค�าว่า “มาไก” ทางไปทะเล
 ตลอดเส้นทางท่ีเราผ่านไปฉนัเหน็ชายหาดสวยๆ หลายแห่งทีฉ่นัไม่อาจ
หาศัพท์บอกสีของน�้าทะเลได้ มันคือสีน�้าทะเลที่เคลือบด้วยแสงระยิบระยับ เมื่อ
ตอนรถแล่นผ่านจุดด�าน�้าที่อ่าวฮานอมา “ว้าว ดูแสงสะท้อนที่น�้าทะเลโน่นสิคะ” 
บอีากล่าวด้วยความตืน่เต้น  ความงดงามของท้องทะเลยงัมใีห้เหน็เป็นส ีเทอร์คอย
ซ์ (น�้าเงินเขียว) เหมือนบลูฮาวาเอียนค๊อกเทลตรงแซนดี้บีชพาร์ค ที่มีชื่อเสียงใน
ด้านความสวยงามและค่อนข้างอันตรายส�าหรับการเล่นบอดีเ้สร์ิฟ (วนิเสร์ิฟแบบ
ใช้ล�าตวัโต้คลืน่แทนกระดาน) ตอนท่ีเราไปถงึประภาคารโมคพูอุ ู(บนหบุเขาท่ีลาด
ชัน) ซึ่งสามารถเดินเข้าถึงได้โดยผ่านเส้นทางเดินที่สร้างไว้ จากจุดนั้นมองเห็นสี
น�้าทะเลอีกแบบซึ่งฉันต้องขอความเห็นว่ามันควรเรียกว่าอะไร “เซอรูลีนเป็นไง”    
เกรกน�าเสนอ
 เราหลงไหลภเูขาโคโอเลาทีเ่ด่นตระหงานอยูร่ะหว่างชายหาดสองแห่ง 
ลกัษณะโป่งออกของแนวเขาแนวตัง้คล้ายนิว้ทัง้ห้าปกคลมุด้วยหญ้าเขียวขจ ีก่อน
อาหารกลางวันเล็กน้อยซ่ึงเป็นช่วงเท่ียงวัน แสงแดดท่ีสาดส่องไปท่ีภูเขามีส่วน
ท�าให้ภาพที่เห็นแลดูคล้ายภาพสองมิติที่ใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์ (ความ
จริงที่นี่เป็นจุดที่ใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เร่ืองจูราสสิคพาร์ค และอีกหลายเรื่อง) 
แม้แต่กรนีเองยงัเหมอืนต้องมนต์ขลงั หยดุพดูกลางประโยคถงึสามครัง้เพือ่ชืน่ชม
กบัภาพทีเ่หน็ระหว่างทางทีขั่บรถ “มนัสวยมาก ใช่ไหมครับ” เขากล่าวด้วยความ
ตืน่เต้น จากนัน้เราขับรถผ่านท่ีจอดรถทีม่ข้ีอความเขียนไว้ว่า “อโลฮ่าคอืวถิชีวีติ” 
ซึ่งเป็นถ้อยค�าที่พิสูจน์แล้วจากผู้คนที่เราได้พบเจอตลอดการเดินทางครั้งนี้
 หลังจากกลับบ้านมาใช้ชีวิตปกติที่วิสคอนซินแล้ว ที่โรงเรียนอนุบาล   
บอีาต้องส่งการบ้านเป็นบนัทกึประจ�าวนัเรือ่งทีเ่ธอไปเทีย่วมา ครัง้นีเ้ธอไม่ได้เขยีน
แค่เรื่องชายหาดหรือทะเล หรือภูมิอากาศที่เธอโปรดปราน แต่เธอเขียนเกี่ยวกับ
ห้วงเวลาทีเ่ราอยูด้่วยกนักบัเดลและไดอาน่า ขนาดเดก็หกขวบยงัเข้าถงึความรูส้กึ
นั้นได้ เมื่อท่านมาที่โฮโนลูลู ท่านชื่นชอบธรรมชาติที่นี่มากเท่าใด ท่านจะยิ่งชื่น
ชอบผู้คนที่ท่านพบเห็นในที่ประชุมใหญ่โรตารีสากลมากเท่านั้น

ไปค้นหาวิถีอโลฮ่ากันในโฮโนลูลู
ลงทะเบียนเข้างานประชุมใหญ่โรตารีสากล 2563       

ตอนนี้ประหยัดถึง 200 เหรียญ ส�าหรับโรแทเรียนจะ
เหลือเพียง 450 เหรียญ และโรทาแรคเทอร์เพียง 120 

เหรียญ แต่ต้องก่อนวันที่ 15 ธันวาคมนี้เท่านั้น ไปที่เว็บไซต์ 
riconvention.org คุณยังสามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าประชุมได้ รวมทั้งสามารถดู
และร่วมแชร์คลิปวีดิโอแนะน�าการประชุมใหญ่โรตารีด้วย

โอกาสดีๆ ส�าหรับการสัมผัสกับวัฒนธรรมฮาวายที่      
คณะกรรมการเจ้าภาพจัดงานประชุมฮอนโนลูลู จัดเตรียม
ไว้ให้ท่าน ซึ่งรวมถึงคอนเสิร์ต ณ หอศิลปะวายกีกิเชลล์ 
กิจกรรมเดินตอนเช้าเพื่อสันติภาพ โครงการสร้างบ่อปลา

โบราณ และร่วมรับประทานกับโรแทเรียนฮาวาย 
รายละเอียดเพิ่มเติม เปิดดูที่ rotaryhonolulu2020.org
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Chairs’ Circle
อีกหน่ึงหน้าประวัติศาสตร์ของโรตารีในประเทศไทย ส�าหรับการบริจาคให้
กับมูลนิธิโรตารีในระดับที่สูงขึ้น ในฐานะสมาชิกชมรม อาร์ช คลัมภ์ (Arch 
Klumph Society) ระดับ Chairs’ Circle (500,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

Arch Klumph Society

อน. อาโนด์ เวอสทราเทอะ
สโมสรโรตารีป่าตองบีช ภาค 3330

เกี่ยวกับคุณอาโนด์
 ผมเกิดที่เมืองไนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม เม่ือวันที่ 24 
กนัยายน พ.ศ. 2503 เป็นน้องคนสดุท้องในพีน้่อง 3 คน และเป็นเรือ่ง
เศร้าที่คุณพ่อและพี่ชายของผมได้เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน  
 คุณพ่อผม ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานศาลฎีกา 
ส่วนพี่ชายผมเป็นพนักงานขายอิสระ คุณแม่ของผมยังมีชีวิตอยู่ และ
ด�าเนินชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขในกรุงบรัสเซลส์ โดยมีพี่
สาวและครอบครัวของเธอดูแลคุณแม่ผมเป็นอย่างดี ผมเข้าเรียน
ที่โรงเรียนประถมศึกษาในบ้านเกิดของผม และจากนั้นก็ย้ายไปอยู่
โรงเรียนประจ�าในกรุงบรัสเซลส์ และเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิคท่ีนั่น 
ก่อนเข้าเป็นนักเรียนทหารด้วยวัยหนุ่มตอนอายุ 17 ปี หลังจากเป็น
ทหารมา 15 ปี ซึ่งระหวา่งนั้นผมได้ถกูส่งไปประจ�าทีป่ระเทศเยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา และกรีซ ผมได้มีการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงครั้ง  
ยิ่งใหญ่ โดยการย้ายไปอยู่ประเทศเขตร้อน บนเกาะที่น่ารัก ด้วยผู้คน
ทีมี่รอยยิม้ทีอ่่อนโยน และทีน่ีป่ระเทศไทย ทีผ่มอยูต้ั่งแต่ปี พ.ศ. 2535 
ผมมาครั้งแรกเพื่อมาเยี่ยมพี่สาว ซึ่งในเวลานั้นท�ารีสอร์ทบนเกาะพีพี 
ท�าให้ผมรู้สึกหลงรักประเทศน้ี และผู้คนของประเทศน้ีในทันทีทันใด 
หลังจาก 27 ปีในเกาะภูเก็ต ผมยังคงอยู่ท่ีน่ีและไม่เคยเสียใจแม้แต่
นาทีเดียว ขอบคุณที่ท�าให้ผมรู้สึกดีและมีความสุขในบ้านใหม่ของผม
ทีน่ี ่ความรู้ภาษาไทยของผมก็ยงัคงไม่ดีเลย แต่ผมก็สามารถช่วยเหลอื
ตนเองได้ อย่างไรก็ดี ผมพูดภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และดัตช์
ได้อย่างดี

ท�าไมถงึมาร่วมกบัโรตาร ีและอะไรทีท่�าให้คณุประทบัใจในโรตาร ี?
 เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพราะคุณพ่อ พี่ชาย คุณลุง และญาติๆ 
ของผมทั้งหมดเป็นโรแทเรียนมาหลายปี ดังน้ันผมเกิดมาเพื่อเป็น                                  
โรแทเรียน ผมมีความยินดีมาก ท่ีได้เข้าเป็นสมาชิกก่อต้ังของสโมสร
โรตารีป่าตองบีช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 นับตั้งแต่นั้นมา ผมได้ท�าหน้าที่
ในต�าแหน่งท่ีหลากหลาย จากปฏิคมสโมสร อุปนายกสโมสร และ
นายกรับเลือก จนกระท่ังเป็นนายกสโมสรในปี 2548-49 และต่อ
มาในปี 2554-55 ผมมีความยินดีท่ีได้ช่วย ผวภ.อรชร สายสีทอง 

ท�าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ดูแลสโมสรพูดภาษาอังกฤษ (มีสโมสร                          
โรตารป่ีาตองบชี เกาะสมยุ และรอยลัหวัหนิ) ผมได้ให้ความส�าคัญกบั
การบรจิาคให้มลูนธิโิรตารีในระดบัสโมสรมาเป็นเวลาหลายปี และเป็น
ผู้ทีม่คีวามเชือ่มัน่เป็นอย่างมากในมลูนธิโิรตาร ีซึง่เป็น “ธนาคาร” ของ
โรตารีสากล ที่ท�าให้โครงการจ�านวนมากมายมีความเป็นไปได้ ด้วยมี
การสนับสนุนด้านการเงิน เราต้องการสมาชิกที่มีความรู้ ทุ่มเทเวลา 
แต่ต้องช่วยกันหาทุนบริจาค เพื่อให้โครงการเพื่อมนุษยชาติทั้งหลาย
เกิดขึ้นได้

อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการบรจิาครายใหญ่ให้กบัมูลนิธโิรตาร ีใน
ฐานะสมาชิกชมรม อาร์ช คลัมภ์ ระดับ Chairs’ Circle ในยอด
รวมถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
          ผมมีความสุขและภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บริจาคหลาย
คร้ัง (Multiple Paul Harris Fellow) ผู ้อุปถัมภ์กองทุนถาวร 
(Benefactor) และสมาชิกชมรมผู้บริจาคผลประโยชน์ (Bequest 
Society) เป็นส่ิงที่น่ายินดีและมีความสุขยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการ
บริจาคให้มูลนิธิโรตารี ซึ่งตอนที่ผมได้รับการยกย่องเป็นผู้บริจาคราย
ใหญ่ ระดบั 4 (Major Donor Level 4) และสมาชกิชมรม อาร์ช คลมัภ์ 
(Arch C. Klumph Society) ระดับ Trustee Circle ที่ได้บริจาค
เงินมาแล้วกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผมมีความสุขมากยิ่งขึ้นที่
ตัวเองได้มีส่วนร่วมไปถึงผู้บริจาคในระดับที่สูงขึ้น ได้รับการยกย่อง
เป็น สมาชิกชมรม อาร์ช คลัมภ์ (Arch C. Klumph Society) ระดับ 
Chairs’ Circle ด้วยจ�านวนเงนิบรจิาครวม 500,000 ดอลลาร์สหรฐั ซึง่
รวมถึงการบริจาคเข้ากองทุนถาวรของมูลนิธิโรตารี 50,000 ดอลลาร์
สหรฐั ในชือ่กองทนุของผมเอง “กองทนุถาวร อาโนด์ เวอสทราเทอะ”

คุณท�าอย่างไรถึงได้เป็นคนที่มีน�้าใจ และใจบุญอย่างมากมาย
 ผมเชื่อถือในโรตารี โดยเฉพาะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผม
มีความมุ่งมั่นในการบริจาคให้มูลนิธิโรตารี เพื่อการสร้างความแตก
ต่างที่ดีขึ้นให้กับคนจ�านวนมากมายที่ด้อยโอกาส โดยผ่านโครงการ
และโปรแกรมของโรตารี ที่มีความหมายอย่างมากมาย มาร่วมกัน                 
“ท�าความดีในโลก” กันเถอะ!

คุณจะมีโอกาสเห็นตัวเองมีส่วนร่วมในโรตารีมากขึ้นในฐานะ            
ผู้บริจาคในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตหรือไม่?
 ผมไม่สามารถคาดการณ์ข้อผูกพนัในอนาคตได้ หากมคีวาม
เป็นไปได้ใด ๆ ผมอาจจะพิจารณาครับ

ระดับการยกย่องชมรม อาร์ช คลัมภ์ 
     (Arch Klumph Society recognition levels)
     Trustees Circle: 250,000 – 499,999 เหรียญ
     Chair’s Circle: 500,000 – 999,999 เหรียญ
     Foundation Circle: 1,000,000 – 2,499,999 เหรียญ
     Platinum Trustees Circle: 2,500,000 – 4,999,999 เหรียญ
     Platinum Chair’s Circle: 5,000,000 - 9,999,999 เหรียญ
     Platinum Foundation Circle: 10,000,000 ขึ้นไป



Our District

จากซ้ายไปขวา - ผวภ.กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย ภาค 3360, ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ภาค 3350, ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ภาค 3340, ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ภาค 3330

บรรณาธิการบริหาร
อน.วาณิช โยธาวุธ       (สโมสรโรตารีแม่สาย) 

บรรณาธิการผู้ช่วย 
อผภ.จุฑาทิพย์  ธรรมศิริพงษ์      (สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์)
รทร.เดียร์ราห์  พิบูลย์วัฒนวงษ ์   (สโมสรโรตารีหมากแข้ง )
ผชภ.ตรอง  แสงสว่างวัฒนะ      (สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ)
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เราเท่าเทียมกัน & We’re equal
อน.จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่

“สิ่งที่สวยงามและดีที่สุดในโลกนี้ไม่สามารถสัมผัส
หรือมองเห็นได้ แต่ต้องรับรู้ได้ด้วยใจ” 

      เป็นประโยคทองของเฮเลน เคลเลอร์ นักประพันธ์
ที่ตาบอดและหูหนวก เฮเลน เคลเลอร์เป็นชาวอเมริกัน
ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1880-1968 เธอได้เขียนหนังสือ
ออกมาหลายเล่ม เช่น The world I live in, Light in 
My darkness, Midstream: My later life, Out of 
the dark และอีกหลายๆ เล่ม แม้ว่าเฮเลนจะจากไป
นานหลายปีแล้ว แต่เรื่องราวและความสามารถของเธอ
ยังเป็นที่ประจักษ์อยู่จนถึงปัจจุบัน
         เมื่อนิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับนี้ได้วางธีม
เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมที่โรตารีได้สนับสนุนหรือจัดท�าโครงการบริการที่
เกี่ยวข้องอยู่บ้างแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เราจะเห็นว่ามีผู้พิการได้แสดงความสามารถ
และแสดงออกให้สังคมได้รับรู้และสนับสนุนสิทธิขั้นพื้น
ฐานรวมถึงการให้โอกาสแก่พวกเขา เพื่อให้อยู่ในสังคม
ร่วมกับคนปกติได้อย่างปกติสุข กองบรรณาธิการฯ จึง
ได้ไปพบกับผู้พิการในหลายด้านว่าเขามีบทบาทและได้
รับโอกาสจากสังคมอย่างไร รวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทางสังคมที่พวกเขาได้รับหรือต้องการให้สังคมตระหนัก
และเราควรจะปฏิบัติต่อคนพิการอย่างไร

ด�าเกิง มุ่งธัญญา
       ด�าเกิง มุ่งธัญญา หรือครูไอซ์ เป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่ก�าเนิด จบการศึกษา
จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันครูไอซ์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ ครูไอซ์เป็นแบบอย่างของผู้พิการที่ตั้งใจเรียนหนังสือ
จนสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ใช้โควต้าพิเศษและเรียนจบปริญญาตรีด้วย
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ได้รับการบรรจุเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษา ผลงานการสอนของครูไอซ์ได้รับการยอมรับจากครู นักเรียน และผู้
ปกครอง ซึง่ครไูอซ์กล่าวว่าเป็นโอกาสทีส่งัคมได้ให้แก่ผูพ้กิารและยอมรบัในความสามารถ
ของเขา เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่สังคมตีความว่าผู้พิการคือคนไร้ความสามารถ แต่
กว่าทีค่รไูอซ์จะมายนืจดุนีไ้ด้เขาต้องทุม่เทมากเป็นสองเท่า การทีค่รไูอซ์มองไม่เหน็นักเรยีน
เขาจะใช้วธิใีห้นกัเรยีนอดัเสยีงแนะน�าตวัเองเพือ่เอาไปฟังและจ�าเสยีงนกัเรยีนแต่ละคนให้
ได้ ในด้านการสอนเขาเขียนกระดานไม่ได้ แต่ใช้เนื้อหาใส่พาวเวอร์พอยต์ รวมถึงรูปภาพ
และวีดีโอ  ถ้าเนื้อหาเป็นตัวอักษรเบรลล์เขาก็สามารถน�ามาวางแผนการสอนได้ทันที                      
ครูไอซ์กล่าวว่า “ถ้าไม่มีอักษรเบรลล์ ผมก็สามารถอ่านได้โดยใช้โปรแกรม NVDA ซึ่งเป็น
โปรแกรมอ่านจอภาพครับ ที่น้ีแบ่งเป็น 2 กรณีนะครับ ถ้ามีไฟล์หนังสือที่จะสอนผมก็
อ่านในคอมพิวเตอร์และท�าสื่อการสอนได้เลย แต่ถ้ามาเป็นเล่มๆ ผมก็จะต้อง Scan ลง
คอมพิวเตอร์แล้วแปลงให้เป็นตวัอกัษรทีอ่่านได้ก่อนครบัถงึจะเอาเนือ้หาไปท�าเป็นสือ่การ
สอนได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะท�าเป็น PowerPoint เมื่อท�า PowerPoint เสร็จจึงจดประเด็น
ส�าคัญเป็นอักษรเบรลล์ เพื่อใช้อ่านตอนสอนอีกทีครับ ทั้งนี้ หนังสือที่ใช้ผมก็จะส่งไปพิมพ์
เป็นอักษรเบรลล์เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นครับ”
       เมื่อถามถึงโอกาสที่ครูไอซ์ได้รับจากการที่ตนเองพิการมองไม่เห็น ครูไอซ์ตอบว่าได้
รับโอกาสตัง้แต่ตอนเรียนหนงัสอื เริม่แรกเรียนหนงัสอืชัน้ประถมทีโ่รงเรียนสอนคนตาบอด 
ตอนนั้นก็มีคนมาบริจาคของ มาเลี้ยงอาหารท่ีโรงเรียน พอมาถึงชั้นมัธยมไม่มีโรงเรียน
สอนคนตาบอดจึงได้รับโอกาสเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้
ให้โควต้ารับคนพิการเข้าเรียนฟรีปีละ 2 คน โดยจัดห้องเรียนให้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียน
ปกติ ซึ่งจะมีครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมาช่วยท�าอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนที่พิการ
ทางสายตาทุกคนที่นี่ หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้สอบเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอบแอดมิทชั่นเข้าไปตามปกติ ได้รับโอกาสจากอาจารย์ที่
สนับสนุนด้านการเรียน เช่น ปกติอาจารย์จะแจกชีทให้กับนิสิตทั่วไปแต่กับนิสิตที่ตาบอด
อาจารย์จะให้เป็นไฟล์จากคอมพิวเตอร์ซึง่สามารถน�าไปแปลงอักษรได้ ตอนทีฝึ่กสอนกไ็ด้
รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยง เมื่อเรียนจบได้สอบบรรจุแข่งขัน มีเจ้าหน้าท่ี
มาอ่านข้อสอบให้ เมื่อประกาศผลสอบแล้วได้รับการบรรจุเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ                      
สิ่งที่ท้าทายคือการท�าให้นักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจในการสอนของเขา โดยเริ่มแรกทาง
โรงเรียนให้สอนชั้นมัธยมต้น พอขึ้นเทอมใหม่ก็ได้รับมอบหมายให้สอนชั้นมัธยมปลาย ได้
รับการยอมรบัจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านการสอนของเขาเชน่เดียวกับครูทั่วไป                                                                                               
ครูไอซ์บอกว่า “เมื่อได้รับโอกาสมากขึ้นเราก็ต้องท�าให้ดีมากขึ้น เมื่อคนยอมรับความ
สามารถของเราก็รู้สึกอบอุ่น” ปัจจุบันครูไอซ์ได้รับโอกาสให้เป็นผู้ประกาศเวลาสอบโดย
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ที่คอยพิมพ์ก�าหนดเวลาที่จะประกาศให้ และ

ผู้พิการ:
โอกาสและสิทธิพื้นฐาน      

ทางสังคม

 ด�าเกิง มุ่งธัญญา ‘ครูไอซ์’ ผู้พิการทางสายตาตั้งแต่ก�าเนิด  วริภรณ์ ทองจ�านงค์ ‘น้องกวาง’ ผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่ก�าเนิด



ประชาสมัพนัธ์เสยีงตามสายของโรงเรยีน ซ่ึงครไูอซ์รูสึ้กชอบและภูมิใจท่ีได้รบัมอบ
หมายให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ แม้ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวหลายขั้นตอนมากกว่าคนปกติ 
ครไูอซ์กล่าวว่ารูส้กึดใีจและขอบคุณผู้บรหิารโรงเรยีน หวัหน้าหมวด และคณุครูทกุ
ท่านทีไ่ด้สนบัสนนุให้มีวนันี ้“ถึงผมจะมบีางอย่างท่ีท�าไม่ได้ แต่โรงเรียนกไ็ม่ได้เอา
มาเป็นตัวขวางกั้น แต่ก็ดึงสิ่งที่ผมท�าได้และส่งเสริมให้ได้ท�าครับ”
       ด้วยความที่เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาและมีความเพียร ครูไอซ์ได้เข้าเรียน
หลกัสตูรการเป็นโค้ชมอือาชพี ซึง่ขณะนีไ้ด้สอบจบหลกัสตูรโค้ชระดบักลาง (PCC) 
ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ก�าลังอยู่ระหว่างการเก็บชั่วโมงการโค้ชและสอบวัด
ระดับต่อไป และโอกาสนี้ครูไอซ์ได้รับทุนฟูลไบร์ทไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม 2563
       สิง่ท่ีครไูอซ์อยากฝากถึงสงัคมคอื ขอให้จัดท�าและดแูลทางเดนิหรอืฟตุบาทให้
เรยีบเพือ่ทีค่นพกิารสามารถเดนิได้ และคนปกติก็ควรเคารพกฎจราจรเพราะเคย
ข้ามถนนทีม่สีญัญานไฟจราจรส�าหรับกดปุ่มข้ามถนน โดยไฟด้านรถท่ีมาจะเป็นไฟ
แดงแต่ทีเ่คยเจอคอื คนขบัรถไม่หยดุแม้จะมีสัญญานไฟแดงในขณะท่ีคนเดนิข้าม 
ซึง่คนตาบอดมองไม่เห็นรถทีขั่บมา ท�าให้เฉยีดอนัตรายอยูห่ลายครัง้ รวมทัง้ไม่ควร
น�ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขึ้นไปจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 

วริภรณ์ ทองจ�านงค์
       วริภรณ์ ทองจ�านงค์ หรือน้องกวาง เป็นผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่ก�าเนิด 
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ซึ่งเป็นโรงเรียนสอน
คนหูหนวก น้องกวางพักอยู่ที่หอพักของโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ คนหูหนวกด้วย
กัน น้องกวางเป็นเด็กเรียนเก่งได้เกรดเฉลี่ย 3.8 มีความสามารถพิเศษหลายด้าน 
อาทิ วาดภาพ ร�าไทย ท�าขนม และเล่นกีฬา ซ่ึงเคยเป็นนักกีฬาว่ายน�้าผู้พิการ
ได้รับเหรียญทองในระดับชาติ ตอนน้ีก�าลังสนุกกับการเล่นแบดมินตัน ซึ่งการ
สื่อสารกับน้องกวางได้สื่อสารผ่านล่ามภาษามือ ท�าให้ได้ทราบว่าน้องกวางได้รับ
ทนุจากองค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศของญีปุ่น่ (JICA) เพือ่ไปแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2562 โดยน้องกวางจะไป
แสดงร�าไทยและวาดภาพลายไทยบนกระเป๋า 
       เมื่อถามถึงโอกาสที่น้องกวางได้รับจากสังคม น้องกวางตอบว่าได้รับโอกาส
ในการเรยีนหนงัสอื ได้รบัทนุการศึกษา ได้รบัการรกัษาพยาบาลฟร ีมีเบ้ียยงัชพีคน
พกิารเดอืนละ 800 บาท เดินทางด้วยรถไฟฟร ีมล่ีามภาษามอืให้ ได้ดูข่าวโทรทศัน์
ทีม่ล่ีามภาษามอืแสดงทีจ่อด้านล่าง แต่ก็อยากให้มีเพิม่มากขึน้ อยากดขู่าวกฬีาที่
มีล่ามภาษามือ หรืออย่างน้อยก็ควรมีค�าบรรยายสรุปภาษาไทยด้านล่างจอด้วย
       ความใฝ่ฝันของน้องกวางคืออยากไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เพราะทีน่ัน่มมีหาวทิยาลยัส�าหรบัคนหหูนวกโดยเฉพาะ เขาสามารถ
เลอืกเรยีนด้านเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมได้ ถ้าเรยีนในประเทศไทยจะเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยที่มีล่ามภาษามือที่จ�ากัด ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนน้อยและล่ามก็มีน้อย 
อาจารย์ของน้องกวางกล่าวเสรมิว่าปัจจุบนัคนหหูนวกจะได้เรยีนวชิาท่ีไม่ซบัซ้อน 

เช่น วิชาคหกรรม นาฎศิลป์ และวาดภาพ เป็นต้น ซึ่งเด็กที่เรียนเก่งอยากเรียน
สาขาวิชาที่เขาสนใจเช่นเดียวกับเด็กปกติ
       สิ่งที่น้องกวางอยากฝากไว้กับสังคมคืออยากให้คนปกติเข้าใจคนหูหนวก
มากข้ึน ด้วยข้อจ�ากัดในด้านการสื่อสาร อยากให้มีคนกลางในการประสานงาน
ให้เพราะบางครั้งมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน แม้กระทั่งคนในครอบครัวเองก็ไม่
เข้าใจ ตอนนี้อยู่ในโรงเรียนเมื่อมีปัญหามีคุณครูคอยช่วยเหลือ แต่ถ้าหากเรียน
จบไปแล้วจะปรึกษาใคร

วรพล เอกชัยไพบูลย์
      วรพล เอกชัยไพบูลย์ หรือต๋อง เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว การได้ยินและ
สือ่ความ คอืขาลบีเดนิกะเผลกคล้ายกบัคนทีเ่ป็นโปลโิอ ต๋องเรยีนจบสาขาบริหาร
ทรพัยากรมนษุย์ จากคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เข้าเรียนด้วยโควต้าของมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดรับนักศึกษาพิการมาเรียนกับ
นักศึกษาปกติปีละ 15-20 คน โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
สิง่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้กิาร ซึง่ต๋องใช้ไม้เท้าเป็นอปุกรณ์ช่วยเหลอืในการ
พยุงตัวเวลาเดิน การเดินทางไปไหนมาไหนของต๋องจะใช้รถสาธารณะ เช่น ตอน
เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ก็จะเดินทางด้วยรถตู้ อยู่ในกรุงเทพฯ ก็
จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า แท็กซี่และรถจักรยานยนต์ หลังจากเรียนจบมาได้ปีกว่า
ต๋องได้รับบรรจุเข้าท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส�านักงาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2562 
       ต๋องกล่าวถึงโอกาสที่ได้รับจากสังคมคือได้รับโอกาสในการเรียนร่วมกับคน
ปกติ คุณครูได้ให้ความเมตตาเอาใจใส่ในการสอนและดูแลมากกว่านักเรียนปกติ 
เพือ่นๆ ยอมรบัและปฏบิตัต่ิอตนเองเหมอืนคนปกต ิและโอกาสท่ีได้รบัการยอมรบั
เข้าท�างาน ท�าให้มีงานท�ามีเงินเลี้ยงตัวเอง
       สิ่งที่อยากฝากถึงสังคมคือ 
            1) การศกึษา เปิดโอกาสให้ผูพ้กิารเข้าเรยีนร่วมกบัคนปกตใิห้มากขึน้ เพราะ
เมือ่เขามคีวามรูช่้วยเหลอืตนเอง จะท�าให้เป็นภาระกับครอบครวัและสงัคมน้อยลง 
       2) สาธารณูปโภค จัดสาธารณูปโภคพื้นฐานให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
เช่น ลิฟท์ท่ีรถไฟฟ้าบางสถานีมีการล็อคโดยให้ติดต่อท่ีช่องขายต๋ัวซ่ึงอยู่ชั้นบน
สถานีไม่สามารถติดต่อได้ และลิฟท์บางแห่งจะอยู่บนเกาะกลางถนนท�าให้คน
พิการไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้
         3) การปฏิบัติของบุคคล ขอให้ปฏิบัติตามกฎและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและ
กัน ต๋องกล่าวว่าจากการใช้รถสาธารณะที่ทุกวันนี้ไม่สามารถขึ้นรถเมล์ได้ เพราะ
คนขับรถเมล์จะจอดป้ายและออกรถค่อนข้างเร็วท�าให้เป็นอุปสรรคในการขึ้นลง
ส�าหรับผูพิ้การ อยากให้คนขบัรถเมล์ใจเยน็ๆ รวมไปถงึผูที้ใ่ช้รถไฟฟ้าทีค่วรมนี�า้ใจ
สละที่นั่งให้ผู้พิการ เด็กและคนชรา เพราะปัจจุบันหลายคนจะท�าเป็นมองไม่เห็น
ด้วยการนั่งเล่นโทรศัพท์หรือนั่งหลับ เป็นต้น

 วริภรณ์ ทองจ�านงค์ ‘น้องกวาง’ ผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่ก�าเนิด  วรพล เอกชัยไพบูลย์ ‘ต๋อง’ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  ปริศนา ขันแก้ว ‘ลูกหนู’ ผู้พิการทางร่างกายจากอุบัติเหตุ
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เราเท่ากัน & We’re equal
ผู้พิการ : โอกาส และ สิทธิพื้นฐานทางสังคม

ปริศนา ขันแก้ว
       ปริศนา ขันแก้ว หรือลูกหนู เป็นผู้พิการทางร่างกาย ถูกรถชนเมื่อตอนอายุ 
7 ขวบบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถเดินได้ ท�าให้ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นตั้งแต่ตอนนั้น
เป็นต้นมา ครอบครวัของลกูหนูอยูท่ีจั่งหวัดภเูกต็แต่เมือ่พกิารลกูหนไูด้ย้ายมาอยู่
ที่สถานสงเคราะห์ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เรียนชั้นประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียน
ศรีสังวาลย์ เรยีนชั้นมัธยมปลายท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าเรียนโดยใช้                                                                                                            
โควต้าคนพิการท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พักอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัย ระหว่างเรียนชอบท�ากิจกรรม 
ออกค่ายอาสาพัฒนาด้วยการสอนหนังสือให้น้อง หาทุนในการสร้างอาคารให้
โรงเรียนชาวเขา และเล่นกีฬาโดยเป็นนักกีฬาฟันดาบคนพิการ ปัจจุบันลูกหนู
เรียนจบปริญญาตรีแล้วและก�าลังอยู่ในระหว่างการหางานท�า ซึ่งในช่วงที่เรียน
ได้เคยฝึกงานกับสถานโีทรทัศน์ไทยพบีเีอส ดงันัน้ความใฝ่ฝันของลูกหนคูอืการท�า
รายการสารคดีที่เกี่ยวกับคนพิการ รายการเรียลิตี้ รายการทอล์คโชว์ ไปติดตาม
การใช้ชีวิตของพวกเขา เพ่ือปลูกฝังคนรุ่นใหม่ว่าคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตร่วม
กับคนปกติได้ 
       โอกาสที่ลูกหนูได้รับจากสังคมคือการที่ได้มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์ ได้เรียน
หนังสอื ได้ท�าอะไรด้วยตวัเอง ได้ไปเท่ียว ได้ท�างาน part time เพือ่เกบ็เงินเพราะ
ในการเดนิทางลกูหนไูปไหนมาไหนด้วยรถแทก็ซีเ่ป็นส่วนใหญ่จงึเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทางทีค่่อนข้างสงู ปัจจบุนัรถเมล์ทีว่ิง่มาทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จะเป็น
รถเมล์ชานต�า่ท่ีมีสญัญลกัษณ์ของคนพกิาร (รถเมล์สฟ้ีา) ท�าให้สามารถพยงุรถเข็น
ขึ้นรถเมล์เดินทางไปไหนๆ ได้สะดวกขึ้น แต่รถเมล์ประเภทนี้ก็ยังมีจ�านวนน้อย
       ลูกหนูกล่าวว่าการที่คนพิการเรียกร้องให้สังคมเปิดโอกาสให้นั้น คนพิการ
ก็ต้องออกมาใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติเพื่อสังคมจะได้ปรับตัว เช่น คนพิการเรียก
ร้องให้มีรถเมล์ชานต�่าให้มากขึ้น คนพิการก็ต้องออกมาใช้  และสิ่งที่ลูกหนูอยาก
ฝากถึงสังคมคือ
      1. ปรับ Mindset ของคนทั่วไปว่าคนพิการสามารถท�างานได้ ช่วยเหลือ
ตนเองได้ ถ้าให้โอกาส เปิดใจยอมรับ
         2. จัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่คนพิการ ฟุตบาตควรจะเรียบและมี
ทางลาดส�าหรับรถเข็นคนพิการ ลูกหนูกล่าวว่าเคยไปฝึกงานที่ห้วยขวาง ตอนนั้น
เขาท�าฟตุบาตอยูน่านพืน้ไม่เรยีบท�าให้ต้องใช้พลังงานในการเขน็รถเขน็ไปฝึกงาน
ทุกวัน ท�าให้เหนื่อยมากกับการเดินทาง  การออกแบบก่อสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐานส�าหรับคนพิการควรเป็นอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly design ไม่ใช ่
Universal design เพราะเคยไปเข้าห้องน�้าคนพิการซึ่งอยู่ในส่วนของห้องน�้า
ผู้ชาย ซึ่งไม่เหมาะส�าหรับผู้พิการหญิงที่จะเข้าไปใช้ได้
     3. สิ่งอ�านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ส�าหรับผู้พิการควรใช้งานได้จริง เช่น 
ลิฟท์สามารถใช้งานได้จริง รถเมล์ชานต�่าบางคันที่มีสติ๊กเกอร์สัญญลักษณ์รถ
เข็นส�าหรับคนพิการติดอยู่ก็จริง แต่ไม่สามารถน�ารถเข็นขึ้นไปได้ ลูกหนูกล่าว

ว่าถ้าไม่สามารถเอารถเข็นขึ้นรถเมล์คันนั้นได้ เจ้าหน้าที่ควรเอาสติ๊กเกอร์ที่มี                             
สัญญลักษณ์รถเข็นออก ไม่ควรติดไว้ให้คนพิการที่ใช้รถเข็นเข้าใจผิด
      ท้ิงท้ายจากลูกหนูบอกว่าหน่วยงานที่มีบริการเกี่ยวข้องกับคนพิการ ถ้า
อบรมพนักงานอยากให้เชิญพวกหนูไปให้ข้อมูลด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อผู้พิการ
ได้ถูกต้อง เพราะเคยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมี รปภ.มาช่วยยกรถเข็นเข้าไปในรถ แต่เขา
ท�าไม่ถูกวิธีท�าให้ล้อรถตกลงไปในช่องว่างระหว่างรถกับชานชาลา และอีกครั้ง
หนึ่งเคยบอกว่าไม่ต้องช่วยเพราะหนูจะยกรถเข็นเข้าเองแต่เขาก็ยังอยากจะช่วย
เลยถูกประตูหนีบทั้งคู่

คีริน เตชะวงศ์ธรรม
      คีริน เตชะวงศ์ธรรม หรือทราย เป็นผู้พิการทางสายตาที่สูญเสียการมอง
เห็นอย่างสิ้นเชิงเมื่อายุ 13 ปีจากเน้ืองอกในสมอง จบปริญญาตรีด้านจิตวิทยา
จาก Hendrix College ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อ
สองปีที่แล้วทรายได้รับสุนัขน�าทางชื่อลูเตอร์จากองค์กรฝึกสุนัขน�าทางส�าหรับ
ผู้พิการทางสายตา (Guiding Eyes for the Blind) รัฐนิวยอร์ก ซึ่งลูเตอร์เป็น
สุนัขน�าทางและสัตว์เลี้ยงตัวแรกของทราย หลังจากได้ลูเตอร์มาท้ังทรายและลู
เตอร์ได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ด้วยกัน ไปเรียนหนังสือ ไปในเมือง ไปต่างรัฐเช่น 
นิวยอร์ก บอสตัน โอเรกอน ซีแอตเติล นิวออร์ลีน และลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
หลงัจากจบการศกึษาทรายพาลเูตอร์กลบัมาประเทศไทยเพือ่ใช้ชวีติตามปกต ิแต่
พบกับอุปสรรคหลายอย่างในการน�าสุนัขน�าทางเข้าไปในสถานที่ต่างๆ เนื่องจาก
ประเทศไทยตอนนีย้งัไม่มสีนุขัน�าทาง คนส่วนใหญ่ไม่ทราบกฎหมายว่าสนัุขน�าทาง
เป็นเครื่องมือของคนพิการที่สามารถน�าเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ ไม่ใช่เป็นเพียง
สัตว์เลี้ยงที่ห้ามน�าเข้าไป
       ทรายและครอบครัวจึงได้เผยแพร่เรื่องราวของสุนัขน�าทางของผู้พิการทาง
สายตา เพ่ือให้สังคมรับรู้ และให้หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้
เข้าใจและอนุญาตให้ผู้พิการทางสายตาน�าสุนัขน�าทางเข้าไปในสถานที่นั้นๆ ได้ 
ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งและภาคเอกชนเข้าใจถึงกฎหมายและอนุญาต
ให้ทรายน�าสุนัขน�าทางเข้าไปได้ หน่วยงานแรกๆ เช่น กรุงเทพมหานครที่อนุญาต
ให้น�าสุนัขน�าทางเข้าไปในสวนสาธารณะได้ ห้างสรรพสินค้าเครือเซ็นทรัล                    
รถไฟฟ้าบทีเีอส และอ่ืนๆ ทีท่ยอยตามมา เมือ่ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ
ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้มีพระบรมราชา
นุญาตให้ทรายและครอบครัวเข้าเฝ้าเพื่อพระราชทานก�าลังใจ พร้อมทั้งมีรับส่ัง
ให้กรมการสัตว์ทหารบกศึกษาแนวทางการจัดฝึกให้มีสุนัขน�าทางส�าหรับผู้พิการ
สายตาขึน้ในประเทศไทย ซึง่เป็นพระมหากรณุาธคิณุแก่ทรายและครอบครัว รวม
ถึงผู้พิการทางสายตาคนอื่นๆ ด้วย
       ส�าหรับโอกาสที่ทรายได้รับจากทางสังคมคือ การที่ได้มีโอกาสพบเจอบุคคล
และผู้บริหารองค์กรหลายแห่งที่ให้โอกาสทรายได้แสดงความสามารถและเรียนรู้



สิง่ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนและคณุครทูีร่่วมฤด ีทีแ่ม้ไม่เคยสอนนกัเรยีนตาบอด
มาก่อน ก็พร้อมที่จะให้โอกาสทรายได้เรียนไปกับคนอื่นๆ จนจบมัธยมปลาย 
และครูคนอื่นๆที่สอนทรายด้านคอมพิวเตอร์ เปียโน มวยไทย อักษรเบรล์ล และ
การป้องกันตัว เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีประชาชนจ�านวนมากที่ติดตามและให้
ก�าลังใจทรายกับลูเตอร์ ซึ่งทรายบอกว่าการที่มีคนเชื่อในตัวเรานั้นมีความหมาย
มากกว่าที่ใครๆ คิด

 
      สิ่งที่ทรายอยากฝากไว้กับสังคมคือ
        1. อยากให้มองสิทธิผู้พิการเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติ (Human right) 
ไม่ใช่สทิธิพิ์เศษ ในเชงิปฏิบตักิคื็อ เมือ่ภาครัฐ องค์กร หรือบุคคลคิดออกแบบหรอื
สร้างโครงสร้าง สินค้า หรือโอกาสขึ้นมา ก็ควรนึกถึงการเข้าถึงโครงสร้าง สินค้า 
หรือโอกาสนั้นๆ ไม่ใช่แค่ส�าหรับคนส่วนใหญ่ แต่ส�าหรับกลุ่มคนทุกส่วน รวมถึง
กลุ่มคนพิการ ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะมาสร้างทางลาดเพ่ิมเติมส�าหรับผู้ใช้รถ
เข็นส�าหรับอาคารหรือทางเท้าทหีลงัเมือ่มเีวลาหรือมคีนมาร้องเรียน กข็อให้คดิถงึ
รายละเอียดตรงนี้ตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่แรก
       2. อยากให้ปฏบัิตต่ิอคนพิการด้วยความเสมอภาค นัน่รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็นและความต้องการของคนพิการ การเคารพการตัดสินใจของเขา และการ
ให้โอกาสเขาได้แสดงศกัยภาพและความสามารถโดยไม่ปิดกัน้เพยีงเพราะเขาเป็น
คนพิการ ซึ่งบางครั้งเขาอาจยังนึกไม่ออกในทันท่วงทีถึงการที่จะท�างานปกติ ขอ
ให้ตระหนักว่านึกไม่ออก ไม่ได้แปลว่าท�าไม่ได้
     3. สุดท้าย อยากสนับสนุนให้คนทั่วไปกล้าเข้าไปพูดคุยท�าความรู้จักกับคน
พิการ ท�าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและความสามารถของเขา คนมักจะกลัวว่าจะ
ท�าตัวไม่ถูก เดี๋ยวจะพูดหรือท�าอะไรผิดที่จะไปท�าให้คนพิการไม่พอใจหรือเสียใจ 
แต่ถ้าไม่ลองหรือไม่เปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับคนพิการ เขาก็จะไม่มีทางรู้
ว่าวิธีที่ถูกคืออย่างไร แต่หากเขาเปิดรับการเรียนรู้ตรงนี้เขาจะพบว่าคนพิการนั้น
คิดหรือท�าเหมือนกันกับคนทั่วไป
      

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระบรมราชูปถัมป์
ผู ้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร. 
ปนัดดา วงค์จันตา ผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนเศรษฐเสถียรเกี่ยวกับข้อมูล
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรว่ามี
นักเรียนที่หูหนวกจ�านวน 170 คน 
เป็นชาย 40 คน หญิง 130 คน มี
นักเรียนอยู่ประจ�าโดยพักที่หอพัก
ของโรงเรียนซึ่งเป็นหญิงล้วนจ�านวน 
89 คน เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่6 ข้อมูลของโรงเรยีน

สอนคนหูหนวกทั่วประเทศไทยมีจ�านวน 21 โรงเรียน สัดส่วนของครูกับจ�านวน
นักเรียนคือ 1:6 ต่อห้องเรียน ปัจจุบันมีครูจ�านวน 32 คนรวมฝ่ายบริหาร ที่นี่จะมี
ล่ามภาษามอื ซ่ึงครทูีม่าสอนจะเป็นครสูอนตามหลักสูตร เช่น ครสูอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เมื่อมาสอนที่นี่ก็จะสอนผ่านล่าม แต่ครูก็มาฝึกเรียน
ภาษามอืเพือ่ให้สามารถสือ่สารกับนกัเรยีนได้  ต่อค�าถามท่ีว่ามีการเรยีนการสอน
ภาษามือท่ีสถาบันใด ดร. ปนัดดาตอบว่าเดิมเคยมีหลักสูตรการสอนภาษามือที่
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว มีแต่หลักสูตรล่าม
ชุมชนของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ซึง่ยงัไม่แพร่หลายมาถงึผู้ปกครอง
ของนกัเรยีน เพราะถ้าผูป้กครองได้มาเรยีนภาษามือจะท�าให้สามารถส่ือสารและ
สอนบตุรหลานท่ีพกิารหูหนวกได้ง่าย ท�าให้เกดิการเรยีนรูแ้ละเข้าใจซึง่กนัและกนั 
ไม่อย่างนัน้แล้วเด็กวยัแรกเกดิถงึอาย ุ5 ปีก่อนมาเข้าโรงเรยีนไม่ได้รบัการพัฒนาที่
เหมาะสมจากครอบครัวจะท�าให้การเรียนรู้ของเด็กไม่เกิดขึ้น การพัฒนาด้านสติ
ปัญญาช่วงเริ่มต้นที่ส�าคัญของชีวิตก็จะหายไป
      นักเรียนที่สอบเข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. และมหาวิทยาลัยบางแห่งจะ
มีล่ามภาษามือ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นักเรียนจะเลือกเรียนวิชา
คหกรรม นักเรียนบางคนไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไม่มีล่ามก็จะใช้วิธีอ่านริมฝีปาก 
ซึ่งวิชาที่เลือกเรียนจะเป็นการออกแบบดีไซน์ วิจิตรศิลป์ ท่ีจริงตามกฎหมายใน
สถานศึกษาสังกัด สกอ.จะต้องมีล่ามสนับสนุนจากศูนย์ Disability Student 

Support (DSS) แต่กฎหมายในเมืองไทยยังไม่ค่อยใช้อย่างทั่วถึง 
         จ�านวนผู้พิการหูหนวกทั่วประเทศมีจ�านวน 4,000 กว่าคน อัตราของคน
ปกติกับผู้พิการหูหนวกคือคนปกติจ�านวน 1,000 คนจะหูหนวก 3 คน (ความ
ชุก) เกิดจากพันธุกรรม 90 % และที่เหลือเกิดจากประสาทหูเสื่อม ซึ่งอัตราคน
พิการหูหนวกต่อคนพิการทั้งหมดคือ 19 % เป็นอันดับสองรองจากคนพิการทาง
ด้านร่างกาย การพิการหูหนวกสามารถเกิดขึ้นได้กับคนปกติหากว่าอยู่ในสถาน
ที่ที่เสียงดังมากเป็นระยะเวลานานๆ หรือรับประทานอาหารที่ท�าลายประสาทหู 
คนปกติก็ควรระมัดระวังป้องกันไว้

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
        เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรจิตอาสาในการอบรมพัฒนา
ผูพิ้การทีเ่รียนจบแล้วเพ่ือเตรียมตวัเข้าสมัภาษณ์งาน ท�าให้ได้เหน็ศกัยภาพของผู้
พกิารทัง้ด้านแนวคิดและการแสดงออก รวมไปถงึการท�างานของมลูนธินิวัตกรรม
ทางสังคมท่ีได้สนับสนุนคนพิการให้มีงานท�า ท้ังการจัดอบรมและฝึกงานให้กับ
น้องๆ รวมไปถึงการประสานงานกบัหน่วยงาน องค์กรทีต้่องการจ้างคนพกิารให้ไป
ท�างานทีส่ถานประกอบการ หรือองค์กรจ้างงานคนพิการแต่ให้ท�างานทีส่�านกังาน
ของมลูนิธฯิ โดยมเีจ้าหน้าท่ีของมลูนิธฯิ ดแูลและส่งงานให้กบัหน่วยงานนัน้ๆ ตาม
ช่องทางทีก่�าหนด หรอือกีประการหนึง่คอืสถานประกอบการจ้างงานคนพกิารแต่
ส่งคนพิการให้ไปท�างานทีภ่มูลิ�าเนาของตนเอง อาท ิเช่นโรงพยาบาลในชมุชน ทาง
เจ้าหน้าทีม่ลูนธิฯิ จะเป็นผูป้ระสานงานพร้อมทัง้ส่งรายงานไปยงักรมพัฒนาสงัคม
และสวัสดิการในเรื่องของการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย โดยสถานประกอบ
การที่มีพนักงานทุก 100 คนจะต้องจ้างงานคนพิการจ�านวน 1 คน หากสถาน
ประกอบการนั้นไม่จ้างงานคนพิการจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการในอัตรา
ค่าจ้างข้ันต�า่ตามจ�านวนคนพิการทีก่�าหนด ซึง่การทีม่ลูนิธนิวตักรรมทางสงัคมได้
ท�าให้คนพิการมีงานท�า สถานประกอบการได้จ้างงานและส่งคนพิการไปท�างานใน
ชุมชน เป็นเรื่องดีๆ ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
      บทสรุปส่งท้าย
       “สิง่ทีส่วยงามและดทีีส่ดุในโลกนี ้ไม่สามารถสมัผัสหรอืมองเหน็ได้ แต่ต้อง
รับรู้ได้ด้วยใจ” การที่เราได้รับรู้เรื่องราวของผู้พิการด้วยใจในครั้งนี้ จะท�าให้
เรามีความพยายามเพิ่มขึ้นในการให้โอกาสและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในโลกใบนี้
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โครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค 3340 โรตารีสากล
(Rotary International District 3340 “Library for Kids and 
Family Project”) 
     มีข้อมูลจากการส�ารวจที่น่าตกใจปรากฏในส่ือต่างๆ ว่า อัตรา
การอ่านหนังสือของคนไทยโดยเฉล่ียเพียงปีละ 8 บรรทัดเท่านั้น เกือบ
จะต�่าที่สุดในเอเชีย และไอคิวเฉล่ียของเด็กไทยก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่า                                                                                                
แพ้กระทั่งประเทศเวียดนามทั้งที่การศึกษาถือเป็นหัวใจในการพัฒนา
มนุษย์และเป็นอาวุธที่ส�าคัญท่ีสุดที่ใช้เพื่อต่อสู้กับความยากจน 
  โครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัวของภาค 3340 ก็ใช้แนวคิด 
“เราต้องเริ่มต้นที่จุดก�าเนิด” นั่นคือตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ จากสโมสร
โรตารีแก่นคูน ภาค 3340 ได้ร่วมโครงการของสโมสรโรตารีบางรัก ภาค 
3350 ในการมอบหนังสือส�าหรับเด็กให้กับชุมชมในจังหวัดขอนแก่นและ
มหาสารคาม ส่ิงที่ได้พบจากโครงการคือความกระตือรือร้นของชุมชนที่
ต้องการที่จะพัฒนาลูกหลาน ในขณะเดียวกันก็ได้พบถึงความขาดแคลน
ปัจจัยต่างๆ ท่ีจะใช้ในการพัฒนาเด็กๆ ในศูนย์เด็กปฐมวัยรวมถึงโรงเรียน
ต่างๆ จากส่ิงที่ได้พบในชุมชนและเห็นถึงความจ�าเป็นที่เร่งด่วน อผภ.
สมชายได้เสนอโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัวไปยังสโมสร     
โรตารีเกียวโตนอร์ธอีสท์ ภาค 2650 ประเทศญี่ปุ่น คู่มิตรของสโมสร                                                                                   
โรตารีแก่นคูนและได้รับการตอบรับด้วยความสนใจอย่างมากพร้อม
ด�าเนินการส�ารวจข้อเท็จจริงทุกฝ่าย 

“Kindness is the 
language 

which the deaf 
can hear and the 
blind can see” 

ความเมตตา
คือ

ภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน 
และคนตาบอดมองเห็น

 โครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค 3340 โรตารีสากล Rotary International District 3340 “Library for Kids and Family Project”

GLOBAL GRANT PROJECT

อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ สโมสรโรตารีแก่นคูน



    ต้นปี พ.ศ. 2550 อผภ.สมชาย ได้น�าเสนอ “โครงการห้อง
สมุดเพ่ือเด็กและครอบครัว” ต่อภาค 3340 โรตารีสากล โดยมีเป้า
หมายเพื่อจัดหาหนังสือเด็กท่ีดีท่ีสุดท้ังจากในและต่างประเทศ เพื่อ
มอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
และได้รับการอนุมัติให้เป็นโครงการของภาค 3340 โครงการได้รับ
การสนับสนุนจากมิตรโรแทเรียนประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ
สโมสรในภาค 3340 และได้ท�าโครงการทุนสมทบ 3 โครงการ 
มูลค่า 1.6 ล้านบาท โดยสามารถมอบหนังสือจ�านวน 10,000 เล่ม 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชน และโรงเรียน
รวม 20 แห่งในภาค 3340
       ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการด�าเนินการโครงการน้ีอย่างต่อ
เนื่อง โดยมีสโมสรในภาค 3340 สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 
10 สโมสร และได้รับการสนับสนุนจากมิตรโรแทเรียนประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น และได้ท�าโครงการทุนสมทบ 
4 โครงการ มูลค่า 2.6 ล้านบาท โดยสามารถมอบหนังสือจ�านวน 
15,000 เล่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชน 
สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า โรงเรียนสอนคนพิการ และโรงเรียนทั่วไป ใน
ภาค 3340 รวม 40 แห่ง 
     ผลจากโครงการน้ี สร้างการเรียนรู้และความสนใจหนังสือ
มากขึ้นในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ชุมชนท่ีได้รับมอบโครงการ
นี้ต่างชื่นชมและมีความสุขที่ได้เห็นถึงประโยชน์ของการมีหนังสือไว้

ให้เด็กๆ ได้พัฒนาสมอง โดยเฉพาะการเล่านิทานจากหนังสือของ
ครู หรือผู้ใหญ่ ผู้ดูแล ให้เด็กฟัง เด็กจะเรียนรู้และมีพัฒนาการทาง
สมอง โดยธรรมชาติเด็กทุกคนกระหายที่จะฟังนิทานหรือดูหนังสือ
อยู่แล้ว หากมีการฝึกให้เขารักการอ่านตั้งแต่เล็ก นิสัยนี้จะติดตัวเขา
ตลอดไป การรักการอ่านจะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทุกอย่าง 
   ประเทศที่มีพัฒนาการที่ดีทางการศึกษาจะเน้นการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยมาก เพราะนี่คือการสร้างพื้นฐานที่ดีของเยาวชน ซึ่งจะ
เติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติสืบต่อไป โครงการห้องสมุดเพ่ือ
เด็กและครอบครัวจึงน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวโรแทเรียนสามารถท่ีจะ
ร่วมมือกันท�าเพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนของเรา พัฒนาเด็กๆ 
ของเรา สร้างชาติของเรา เราจะต้องเร่ิมพัฒนาจากจุดก�าเนิด....... 
จุดก�าเนิดต่างๆ ของการศึกษาอยู่ ณ ที่ใด เราก็จะต้องเริ่มต้นตรงจุด
นั้น……เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติสืบไป 

  ณ พ.ศ. 2562 โครงการได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวม          
9 ครั้ง ได้มอบห้องสมุดแล้ว 600 แห่ง หนังสือ 155,000 เล่ม อบรม
บุคคลากร 1,000 ท่าน มีเด็กๆ ที่ได้รับประโยชน์กว่า 200,000 คน

 โครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค 3340 โรตารีสากล Rotary International District 3340 “Library for Kids and Family Project”
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อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

	 มิตรโรแทเรียนและผู้ติดตามอ่านนิตยสารโรตารี
ประเทศไทย	 ดิฉันและทีมงานต่างมีความรู้สึกถึงประโยชน์ที่			
โรแทเรียนและผู้อ่านที่สนใจเรื่องราวของผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
เหล่านี้ท�าอะไรกันอยู่	 จากโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 เช่น	
ปลูกป่าชายเลน	 หรือโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส	
การมอบเครือ่งมอืการแพทย์ให้กบัโรงพยาบาลต่างๆ	การมอบ
เคร่ืองใช้ในชวีติประจ�าวนั	ซึง่ทกุๆ	โครงการส่วนมากโรแทเรยีน
ตอบสนองความต้องการของชุมชน	 และที่ส�าคัญปรารถนาที่
จะเห็นชุมชนและสังคมถูกพัฒนาทุกๆ	ด้านตาม	6	 เรื่องหลัก
ทีโ่รตารสีากลได้มอบหมายให้โรแทเรยีนทัว่โลกค�านงึถงึสงัคม	
หรือชุมชนที่มีสโมสรโรตารีอยู่ในชุมชนนั้น
	 	 	 	 	 	 	 โรตารีก่อก�าเนิดมาถึงปีที่	 115	 หากพวกเราน�าเรื่อง
ราวความมีน�้าใจ	 การช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกัน	 ด้วยระยะทาง
ของเวลาและเงิน	 คงมากมายมหาศาล	 พวกเราภูมิใจที่เป็น														
โรแทเรียน	 ดิฉันอยากจะฝากท่านผู้อ่านว่าองค์กรโรตารียังมี
การพฒันาต่อยอดไปเรือ่ยๆ	และทนัสมยัข้ึนมากจนถ้าใครเว้น
ว่างสัก	6	เดือน	หรือ	1	ปี	จะค่อนข้างตามไม่ทัน	
	 	 	 	 	 ดังนั้น	 ดิฉันขอขอบคุณท่านโรแทเรียนท่ีสนใจติดตาม
นิตยสารและให้ความร่วมมือในทุกๆ	 คอลัมน์	 เราจะไปด้วย
กันค่ะ

	 เมือ่สงครามโลกครัง้ที	่2	สงบลง	ผูค้นทัว่โลกได้บทเรยีนทีไ่ม่อาจลมื	พวก
เราคอืคนกลุม่นีค้อืคนทีเ่กดิในช่วงปี	พ.ศ.	2489-2507	ทีเ่ราเรยีกว่า	Gen-B	(Baby	
Boomer)	หรือมีอายุราว	55	ปีขึ้นไป	คนเหล่านี้็เมื่อมีครอบครัว	จะค�านึงถึงความ
อดทน	ประหยัด	ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายและมีลูกเป็น	Gen-X	ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะ
อายุประมาณ	33-47	ปี	
	 วนันีดิ้ฉนัได้มโีอกาสมาร่วมประชมุประจ�าสปัดาห์ของสโมสรโรตารีพระ
ปฐมเจดีย์	 ซึ่งมีในวันศุกร์ตอนเที่ยงเป็นประจ�า	 พอหลังประชุมเสร็จเราก็มานั่งดื่ม
กาแฟพูดคุยถึงเรื่อง	อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต	 เรา	5	คน	คุยกันว่า	“เมื่อสมัยก่อน”	
ถึงสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์	ตอนนี้มีอายุ	31	ปี	มีสมาชิก	2	ท่านเริ่มเป็นสมาชิก
เมื่อปี	2532	ตอนนี้สมาชิก	2	ท่านมีอายุ	62	ปี	ส่วนอีก	3	ท่านรวมดิฉันด้วยอายุ
อยู่ที่	58	และ	55	ปี	
	 เรามองสมาชกิสโมสรต่างๆ	รวมทัง้สโมสรท่ีเราอยูแ่ล้ว	รูส้กึถงึความแตก
ต่างระหว่าง	Gen-B	และ	Gen-X	มีความต่างที่การเรียนรู้และความอดทน	ผู้ที่อยู่
ใน	Gen-B	จะบอกว่าในการมาประชมุในระดบัสโมสรทกุครัง้จะมคีวามรูด้้านต่างๆ	
จากการรบัฟังการสนเทศโรตาร	ีและการบรรยายจากกรู	ูทัง้ทางโรตารแีละจากผูน้�า
ในองค์กรอืน่ๆ	เสมอ	การออกงานแต่ละครัง้จะมมีติรภาพทีรู่จั้กกบัเจ้าของธุรกจิตวั
จริง	แลกเปลี่ยนข้อคิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	(หมายถึงการแนะน�าด้วยความ
จริงใจ)	
	 แต่ตอนนีพ้วกเรา	Gen-B	มกัจะถกูมองว่าเป็นป้า	เป็นลงุ	เป็นคณุปูค่ณุย่า	
คุณตาคุณยาย	 เหมือนตามโลกไม่ทัน	การประชุมมีเนื้อหาน้อยลง	ให้ไปศึกษาเอง
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ต้องเก่งเรื่อง	IT	ต้องรู้จักค�าว่า	Online	พวกเราสรุปตัวเองว่า	
Gen-X	ที่อยู่ในวัย	30	กว่าๆ	ต้องการค�าปรึกษาไหมนะ	หรือพวกเขาชอบทดลอง
ท�าหรือการท้าทายต่อเรื่องราวใหม่ๆ	 และก�าลังจะมองว่าพวก	Gen-B	 ควรจะอยู่
บ้านเลี้ยงหลาน	ถ้าหากเป็นอย่างนี้	สมาชิกโรตารีก�าลังจะหายไป	หายไป	
	 พวกเราวิเคราะห์จากการที่สมาชิกลดลงเรื่อยๆ	จากสโมสรก็ดี	 หรือใน
ระดับภาค	และระดับโลก	น่ากลัวและน่าใจหาย	แต่ก็คิดว่าพวกเรา	Gen-B	ยังคง
ใช้ความอดทนในทุกๆ	เรื่อง	และใช้ความประหยัดแต่เพิ่มความพยายามที่จะเรียน
รู้เรื่อง	IT	ให้มีความรู้	สู้ชนรุ่นใหม่	Gen-X	เพื่อเราต้องอยู่ให้ได้	เพราะรุ่น	Gen-X	
และ	Gen-Y	คือ	ลูกๆ	หลานๆ	ของพวกเราและบางท่านก็ก�าลังเลี้ยง	Gen-Z	อยู่	
	 สรุปว่าพวกเราทั้ง	5	คน	ต่างหัวเราะชอบใจว่า	พวกเรา	Gen-B	ปรับตัว
เองได้เสมอ	 เพราะเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสงครามโลกครั้งที่	 2	และเรายัง
อยู่มาจนทุกวันนี้ได้เพราะพวก	Gen-B	มีความอดทน	กล้า	ขยัน	มีมานะ	ใฝ่เรียนรู้				
สู้	สู้	ค่ะ
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บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล
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GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
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“โรแทเรียนบริการชุมชนด้วยหัวใจ ร่วมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน”
         สมาชิกโรตารี จิตอาสาและครอบครัว จาก 11 สโมสร                 
โรตารีใน จ.สงขลา และ จ.สตูล ร่วมใจตอบแทนคุณแผ่นดินด้วย
หัวใจแห่งการให้บริการผู้อื่นเหนือตน แก่กองทัพนักว่ิงจ�านวนกว่า 
30,000 คน ที่มาร่วมว่ิงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน อย่างท่ีเรียกว่ามืด
ฟ้ามัวดิน ด้วยการสนับสนุนน�้าดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมด้วย
ระดมก�าลงัสมาชิกโรตารร่ีวมแรงเกบ็และคัดแยกขยะหลงัจากกจิกรรม
แล้วเสร็จ อีกทั้งเติมงบประมาณส�าหรับอุปกรณ์การแพทย์ศูนย์ผ่าตัด
หัวใจจ�านวนเงิน 24,000 บาท ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม                
ติณสูลานนท์ จ.สงขลา
 กิจกรรม “วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โครงการ 99 ปี 
ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จัดโดยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2562 เป็นการร�าลึกถึงคุณงามความดีต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ สานต่อเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการ
สร้างศนูย์ผ่าตัดหวัใจโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ทีม่จี�านวนผูป่้วยที่
เข้ารับการตรวจรักษามากถึง 50,000 รายต่อปี ในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยหัวใจ
รุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณ 500 – 800 ราย
ต่อปี ศนูย์ผ่าตดัหวัใจแห่งนีม้คีวามเป็นเลศิระดบัปลกูถ่ายหวัใจได้เป็น
แห่งแรกในภาคใต้ ทีน่อกจากเพ่ิมโอกาสการมชีวีติใหม่ให้กบัผูป่้วยแล้ว 
ยงัลดการสญูเสยีชวีติและทพุพลภาพจากการเข้าถงึการรกัษาทีช้่าเกนิ
ไป อีกทั้งเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย และฝึกอบรมผู้เช่ียวชาญด้านโรค
หัวใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยใน 14 จังหวัดภาค
ใต้ รวมถึงผู้ป่วยจากภูมิภาคอื่น เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ยึด
มัน่ตามพระราชปณธิานของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม
พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และ
การให้บรกิารชุมชนด้วยหวัใจ “บรกิารผูอ้ืน่เหนือตน” ของโรแทเรยีน 
… People of Action

“โรแทเรียนบริการชุมชนด้วยหัวใจ ร่วมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน” โดัาาา

 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ชื่อบัญชี 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ 
 บัญชีออมทรัพย์ 641-0-19590-0

“มุ่งมั่นท�าด้วยจิตที่คิดจะให้ ด้วยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธา
เหงื่อที่ริน เหงื่อที่ไหล คุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา เป็นพลังน�าพาสู่ความสุขใจ
มุ่งมั่นท�าด้วยจิตที่คิดท�าดี ปรารถนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใส
ช่วยกันท�าเพื่อส่วนรวม เท่าที่มีเท่าที่ท�าไหว น�าสายธารน�้าใจไหลไปทั่วแดน”
          Cr.ชวัลย์วิทย์ ยิ่งยศเสนี 

24 สิงหาคม 2562

โดย อน.รัชดา  เทพนาวา
  สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

เครดิตภาพ: ไทยรัฐ 
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D.3330
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ร่วมกับสโมสร          
อินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ท�าโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ	
“ตัดผมชาย”	พร้อมทั้งปรับปรุงห้องตัดผม	

และมอบอุปกรณ์ตัดผมเพื่อใช้ในโรงเรียน	ณ	
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

สโมสรโรตารีส�าโรงร่วมกับสโมสรโรตารี
สมุทรปราการ สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย 

สโมสรโรตารีเอราวัณ 
สโมสรโรตารีเทพารักษ์ สโมสรโรตารีลัดหลวง 

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ 
สโมสรโรตารีบางบ่อ สโมสรโรตารีบางพลี 

สโมสรโรตารีพระประแดง และ 
สโมสรอินเทอร์แรคท์คลองกระทุ่มราษฎรอุทิศ 

ร่วมท�ากิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	
ปลูกต้นโกงกาง	1,500	ต้น	ติดต่อกันมาเป็นปีที่	
8	ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	ณ	

สถานตากอากาศบางปู	จ.สมุทรปราการ

สโมสรโรตารีส�าโรง
มอบแว่นตาและวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียน	

และชุมชนต่อเนื่องมา	30	ปี

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง 
ท�ากิจกรรมร่วมกับอ�าเภอบ้านโป่ง	เทศบาล	

อบต.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และประชาชน
ในงานฉลองครบรอบ	123	ปี	เมืองคนงาม

บ้านโป่ง	3	วัน	โดยประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ภาพลักษณ์โรตารีด้วยป้ายขนาดใหญ่ที่สื่อถึง

กิจกรรมต่างๆ	และแจกน�้า	แจกถุงผ้า	เล่นเกม	
จ�าหน่ายเสื้อโรตารี	เพื่อรณรงค์หา

รายได้สมทบกิจกรรมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	
ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง	



สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
จดัท�าโครงการมอบหนงัสอืให้กบัเยาวชนจ�านวน	
5	โรงเรียน	

สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี	 ร่วมกับชุมชน
ในจังหวัดและมิตรโรแทเรียนปลูกป่าชายเลน	ณ	
ต.ท่าซัก	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ 
ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	ในเรือนจ�าจังหวัด
กระบี่	 สอนอาชีพปักผ้าคลุมผม	 (ภาษามุสลิม
เรียก	ฮิญาบ)	ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง

สโมสรโรตารีนครปฐม 
จดัโครงการอบรมจรยิธรรม	ปลกูฝังค่านิยม	เดก็ดี	
กตัญญู	สามัคคี	ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐม
วทิยาลยัจ�านวน	3,600	คน	โดยผ่านการบรรยาย
ธรรมะจากพระมหาสมปอง	ตาลปุตโต	
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รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 เริม่ต้นปีโรตาร	ี2562-2563	ด้วยเรือ่งราวทีน่่าสนใจ
อีกครั้งค่ะ	ในปีนี้	ภาค	3340	มีนายกใหม่ไฟแรงหลายสโมสร	
ซึง่ต่างกม็ุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะท�าโครงการระดบั	Global	Grant	แทบ
ทุกสโมสร	แต่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	ต้องรอติดตามใน
ปีนี้ค่ะ	ผู้ว่าการภาค	3340	ปีนี้	ผวภ.มารวย	จินตบัณฑิตวงษ์	
ท่านเป็นชาวบัวใหญ่	 จ.นครราชสีมา	 ท่ีมีความทุ่มเทอย่าง
มาก	ท่านออกตัวแรงตั้งแต่ก่อนเริ่มปีโรตารีของท่าน	โดยการ	
เตรยีมทมีงานและนายกรบัเลอืก	ส่งเสรมิให้ทกุสโมสรร่วมการ
ประชุมส�าคญัเพือ่เตรยีมทมีแบบทีเ่รยีกว่า	ขอให้มา	ขาดเหลอื
อะไรท่านจะเตมิเตม็ให้	จงึท�าให้การท�างานแต่ละสโมสรในภาค	
3340	ปีนี้ค่อนข้างคึกคักตั้งแต่เริ่มต้นปี
	 อย่างไรก็ดี	 ในเริ่มปีโรตารีน้ี	 ภาค	 3340	 มีภารกิจ
ส�าคัญของชาวโรตารีประเทศไทย	 ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
เปิดศาลาและโครงการบึงแห่งความรัก	ณ	 หนองโนนต่าย	 ท่ี	
อ.อากาศอ�านวย	 จ.สกลนคร	 อันเป็นโครงการแห่งความภาค
ภูมิใจส�าคัญของชาวโรแทเรียนในประเทศไทย	ภายใต้แนวคิด
ที่จุดประกายโดย	ฯพณฯ	พิชัย	รัตตกุล	ที่เราได้ช่วยกันสานต่อ	
ลงทุน	ลงแรง	สร้างให้เกิดขึ้นจนส�าเร็จ	หลายท่านที่ได้ไปร่วม
งานในวันที่	 30-31	 สิงหาคม	 2562	 ท่านจะได้เห็นภาพรวม
ผลผลิตนั้นแล้วและคงรู้สึกภูมิใจไม่น้อย

	 ขอบคุณและพบกันใหม่ค่ะ

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

นยก.วิเชียร พุกโฉมงาม นายกก่อตั้ง 
สโมสรโรตารีศิลปาคม 
 ในช่วงเวลาที่ผมเกิด เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดแล้วไม่
นานนกั นบัว่าโชคดทีีค่ณุพ่อ-คุณแม่ ไม่ได้ตัง้ช่ือผมตามเหตกุารณ์เหมอืนเด็ก
หลายคนในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็น “สันติ” “ศรีสงบ” “มิตรภาพ” หรืออะไร
ก็ตามที่เกี่ยวกับการสงบสุขที่กลับมาอีกครั้งหลังสงคราม ผมโตมาในอ�าเภอ
เล็กๆ ของจังหวัดอุดรธานีกับพี่-น้องอีกหลายคน ต้องบอกว่าบ้านเกิดเรา
เป็นแหล่งฐานทัพส�าคัญของอเมริกา ในสมัยสงครามผมได้รู้จักชาวต่างชาติ
หลายคนซึง่อาจเป็นผลพลอยได้ ทีส่�าคญัผมได้รูจั้ก “โรตารี” โดยการแนะน�า
จากผูใ้หญ่ทีน่บัถอื ผมได้ศกึษาแนวทางของโรตารอีย่างถ่องแท้ ท�าให้ผมรูส้กึ
ว่า คนที่บ้านผมยังมีผู้ที่ด้อยโอกาสในเรื่องต่างๆ มากมายไม่ต่างจากประเทศ 
อื่นๆในโลก โดยเฉพาะชนบทที่ไกลจากเมืองหลวงอย่าง จ.อุดรธานี 
 ผมโชคดีที่มีชีวิตไม่ล�าบากนักเมื่อเทียบกับคนอื่น ผมโชคดีมี
ครอบครัวที่รักกันและมีความสุข ผมโชคดีที่มีสังคมแวดล้อมที่เรียบง่าย มี
อาหารและน�้าที่สะอาด มีเสื้อผ้าดีๆ ใส่ มีบ้านของตนเองและไปพบหมอได้
เมื่อป่วย แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ 
 ผมเข้าสู่เส้นทางของโรตารี กว่า 30 ปี ผมมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสกว่าผม ผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นสโมสร
โรตารีศิลปาคม ซึ่งแม้จะเป็นสโมสรเล็กๆ ของภาค 3340 แต่ผมก็ภูมิใจที่
สโมสรน้ีมีบทบาทส�าคัญอยู่ไม่น้อยในการได้ช่วยเหลือผู้คนท้องถิ่น สมกับท่ี
ผมตัง้ใจ กค็งจะไม่มอีะไรทีจ่ะดไีปกว่าการได้ท�าความดฝีากไว้บนโลก ส�าหรบั
ผมแล้ว ผมเป็นคนอายุไม่น้อยคนหนึ่งที่เห็นความล�าบากมาก็มากโดยเฉพาะ
ความล�าบากที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ความขาดแคลน ความ
หวิโหย ผมอยากให้ความด้อยโอกาสหรอืความล�าบากเหล่านีบ้รรเทา เบาบาง 
มน้ีอยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ ผมเป็นโรแทเรยีนมาตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมาของ
ผม ผมเชื่อว่า “โรตารี” จะเป็นองค์กรส�าคัญองค์กรหนึ่งที่ขจัดโรคร้าย และ
ความด้อยโอกาสได้แบบยั่งยืนที่สุด

Gen-B Baby Boomer

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-B Baby Boomer



โครงการเปลี่ยนอนาคตให้สดใส
 โครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ในจังหวัด
อดุรธานขีองสโมสรโรตารีหมากแข้ง ได้ด�าเนนิมากว่า 6 ปี เป็นโครงการ
ที่ใช้ทุนบริหารจัดการปีละกว่า 4 แสนบาท เพื่อปฏิบัติการส่งเสริมเด็ก
ขยนั กตญัญแูละรกัเรยีนแต่ยากไร้ ด้อยโอกาสในเรือ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ฐานะ ไร้พ่อ – แม่ หรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสทางการ
ศึกษา น�าไปสู่การมีอนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สโมสรฯ ได้คัดเลือกเด็ก
เหล่านี้ในท้องถ่ินตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ
เรียน ส่งเสริมกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโรงเรียนของเด็กที่จะส่ง
ผลต่อเดก็ ก่อนทีจ่ะมอบทนุการศกึษาให้เดก็ เม่ือเด็กได้รบัการพจิารณา
จากการลงพื้นที่ส�ารวจของสโมสรตามโครงการ
 นางสาวสุมิตรา ราษฎรดี เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ      
โครงการฯ ของสโมสรโรตารีหมากแข้งอย่างมาก เนื่องจากเป็นนักเรียน
ด้อยโอกาสในโครงการทีผ่่านเกณฑ์พจิารณาและได้รบัทนุของสโมสรต่อ
เนื่องมา 3 ปี ประกอบกับการเป็นเด็กรักเรียน เธอกล่าวว่า
 “ดฉินั นางสาวสมุติรา ราษฎรด ีขณะนีก้�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั
ชัน้ ปวช.1 แผนกพาณชิยกรรม สาขาวชิาการบญัชี ที ่วทิยาลยัเทคโนโลยี
พิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดิฉันได้รับ
ทุนการศึกษาจากสโมสรโรตารีหมากแข้ง ดิฉันได้ใช้เงินทุนการศึกษาที่
ได้รับอย่างประหยัด การได้เป็นนักเรียนในโครงการฯ ของสโมสร ดิฉัน
รู้สึกภาคภูมิใจและขอขอบคุณในโอกาสท่ีได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ได้มี
โอกาสเรียนหนังสือเพื่ออนาคตของตนเอง”

 “ดิฉันไม่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเพื่อนๆ ดิฉันไม่มีพ่อ
และแม่ มีเพียงป้าที่เล้ียงดูดิฉันมาตั้งแต่จ�าความได้ เป็นความสุขเดียว
ทีไ่ด้รบัต้ังแต่วยัเดก็จนปัจจบุนั ท่านเป็นทัง้พ่อและแม่ทีค่อยดแูล อบรม
สั่งสอน ท่านเมตตา มอบความรัก และมอบทุกๆ อย่างให้แก่ดิฉัน คุณ
ป้าเป็นพ่อในงานวันพ่อ และเป็นแม่ในงานวันแม่ที่โรงเรียน ซึ่งดิฉันไม่
เคยได้เจอตัวจริงท่านทั้ง 2 เลย คุณป้าท�างานอย่างหนัก เพราะอยาก
ให้ดิฉันได้เรียนหนังสือ หากไม่มีคุณป้าก็จะไม่มีดิฉันในวันนี้”
 “คุณครูวนิดา สมใจ เป็นอีกท่านที่ท�าให้ดิฉันรู้สึกโชคดีที่ได้มี
โอกาสมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านนาค�าหลวง รู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอ
เพื่อนๆ ที่น่ารักและคุณครูท่ีใจดีทุกคน คุณครูวนิดาเปรียบเสมือนแม่
คนที ่2 ของดฉินั คณุครวูนดิาไม่ได้สอนแค่ในบทเรียน แต่กิจวตัรประจ�า
วันต่างๆ ท่านก็ให้พวกเราเรียนรู้มากมาย และคุณครูวนิดาก็เป็นบุคคล
ที่ท�าดิฉันได้พบกับท่านวัชราภรณ์ พาน้อย ประธานโครงการฯ ของ
สโมสรโรตารีหมากแข้ง ท�าให้ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง จน
ในทีสุ่ดได้รบัทนุการศึกษาต่อเนือ่งจนจบปรญิญาตร ีดฉัินรูส้กึโชคดทีีไ่ด้
รับโอกาสนี้ ที่ดิฉันมีวันนี้ได้ก็เพราะได้รับความเมตตาจากสโมสรโรตารี 
ท�าให้คุณภาพชีวิตของดิฉันดีขึ้น ดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือ 
เป็นเด็กดีของคุณป้า และครู อาจารย์ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ให้มากท่ีสุด เมื่อใดที่ดิฉันส�าเร็จการศึกษาและได้ประกอบอาชีพตามท่ี
ดิฉันได้ตั้งใจไว้ ดิฉันจะขอเป็นหนึ่งในสมาชิกของสโมสรโรตารี เพื่อช่วย
เหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป”

โครงการเปลี่ยนอนาคตให้สดใส
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D.3340
Activities กิจกรรม

        กิจกรรมใน 2 เดือนแรกของปีโรตารี
นี้ สโมสรในภาค 3340 ต่างก็มุ่งเน้นการท�า
โครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ วัยเรียน และ
โรงเรียนเป็นส�าคัญ เนื่องจากเป็นช่วงต้นเทอม
ของการเปิดภาคเรียนแรก เด็กๆ ด้อยโอกาส
ในพื้นที่ชนบทจะขาดแคลนอย่างมากในเรื่อง
ของทุนการศึกษา เพื่อน�ามาเป็นค่าอาหาร               
ค่าเดินทาง ซื้ออุปกรณ์การเรียน หรืออื่นๆ เพื่อ
ไปสู่เส้นทางการศึกษาที่จะประสบความส�าเร็จ 
หลายสโมสรจงึได้จดัโครงการมอบทนุการศกึษา 
และอุปรกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา แก่เด็กๆ               
ไม่ว่าจะเป็นสโมสรโรตารีแหลมฉบับ สโมสร                   
โรตารีน�้าพอง สโมสรโรตารีขอนแก่น สโมสร
โรตารีมุกดาหาร สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดและ
สโมสรโรตารีหมากแข้ง แต่อย่างไรก็ดี เราก็ยัง
ไม่ทิ้งผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่
มคีวามพกิารและยากจน ได้มกีารมอบสิง่จ�าเป็น
ในการด�ารงชพีและปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยัให้เหมาะ
สมเหล่านี้ ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการท�า
โครงการดีๆ อื่นๆ อีกมากมายที่หลายๆ สโมสร
ในภาค 3340 ก�าลังด�าเนินการเขียนโครงการให้
ได้ระดับ Global Grant เพื่อที่โครงการนั้นๆ จะ
ได้ช่วยผู้คนในระดับมหภาคต่อไป 

สโมสรโรตารีเขาสอยดาวร่วมกับ
สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหารคู่มิตร
ได้ไปบริจาคเครื่องนุ่งห่มพร้อมเงิน 
5,000 บาทให้ผู้ที่ถูกบ้านไฟไหม้ ที่ 

อ.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี

สโมสรโรตารีท่าเรือตราด 
น�าโดย นย.อุเทน กองสมัคร อผช. ศศิธร 

ขาวคม นยล.สมพร.ไกรสมุทร และสมาชิก 
ออกเยี่ยมและมอบแพมเพิสพร้อมของใช้ที่

จ�าเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงจ�านวน 3 ราย ที่              
ต.วังกระแจะ ต.หนองคันทรง และ ต.ท่าตะเภา 

จ.ตราด

สโมสรโรตารีน�้าพองร่วมกับ
สโมสรโรตารีลุมพินี 

มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียน
หนองกุงดิ่ง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น



สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร
น�าโดย นย.มณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส 
พร้อมด้วยสมาชิก ได้รับมอบเงินจาก
ผู้ใหญ่ใจบุญ ไปมอบทุนการศึกษาให้
นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ใน
เขตพื้นที่อ�าเภอเมืองมุกดาหารและ 
อ�าเภอค�าชะอี จ�านวน 85 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 
บาท ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
โดย นย.มงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล 
พร้อมสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรม “น�้า
พระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค” เลี้ยง
อาหารผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจ�าจังหวัด
ร้อยเอ็ด และได้เยี่ยมเยียนและมอบ
หนังสือแปลภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านยางกู่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

สโมสรโรตารีหมากแข้ง จัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ให้แก่
นักเรียนที่ด้อยโอกาส ผลการเรียนตั้ง 
2.5 ขึ้นไปในจังหวัดอุดรธานี จ�านวน  
90 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 4,000 บาท 80 
ทุน ทุนละ 8,000 บาท จ�านวน 10 ทุน 
รวมเงินทุนที่มอบ 400,000 บาทต่อปี 
ซึ่งได้มอบเงินมากกว่า1,600,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีถุงรักสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้รับทุน บรรจุอาหารแห้ง มาม่า 
ปลากระป๋อง และเครื่องเขียน และ
บรรยายเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การ
ใช้โฟม พร้อมกันนี้รับเกียรติจากคุณ        
นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทย
เวิลด์ และรองมิสเวิลด์ 2018 มาสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ที่รับทุนด้วย
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

ผชภ.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มิตรโรแทเรียนทุกท่านคะ
	 จากข้อมลูสมาชิกโรตารีทัว่โลกของเรา	ปัจจบุนัยงัอยู่
ที่	1	ล้าน	2	แสนคน	ใน	529	ภาค	35,950	สโมสร	ในกว่า	200	
ประเทศ	สมาชิกมีทุกเพศ	ทุกวัย	คละกันไป	ทางบรรณาธิการ
หลักของเรา	เห็นถึงความส�าคัญของโรแทเรียนจากรุ่นสู่รุ่น	จึง
ประสงค์จะให้มีแนวคิดของโรแทเรียนแต่ละรุ่นมาเล่าสู่กันฟัง		
									ฉบับนี้เรามาเริ่มที่ยุค	Baby	Boomer	หรือ	Gen	B	
กันก่อนค่ะ	(คือผู้ที่เกิดระหว่าง	พ.ศ.2489	–	2507	ซึ่งน่าจะ
มีจ�านวนมากที่สุดในสังคมยุคปัจจุบัน	 ส่วนใหญ่จะเป็นคนที	่
“อนุรักษ์นิยม”	 เคารพกฎเกณฑ์	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	
อดทน	 ชอบความมั่นคง	 รู้คุณค่าของเงิน	 ทุ่มเทให้กับงานที่
ท�าให้ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้น	มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง	และไม่ค่อย
ถนัดเรื่องของเทคโนโลยี่	เป็นต้น)	
	 	 ลองอ่านความคิดเห็นเฉพาะตัวของโรแทเรียนท้ัง
ชายและหญิงวัยนั้นของเราดูนะคะ	
	 ส่วนภาพกิจกรรมอื่นๆ	 นอกเหนือจากกิจกรรม
ทั่วไปแล้ว	ฉบับนี้ขอน�าเสนอในเรื่องของน้องๆ	อินเทอร์แรคท์	
และโครงการบริการอาชีพ	 ซึ่งมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป	
ติดตามอ่านสกู๊ปสั้นๆ	กันได้เลยค่ะ

อผภ.เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์ 
สโมสรโรตารียานนาวา
ความแตกต่างระหว่างคนรุน่ Baby Boom กบัในยคุปัจจบุนั 
ผมมองว่าคนรุน่ใหม่เขาไม่ค่อยเกบ็เงนิ แต่คนสมยัก่อนจะไม่
กล้าใช้เงิน หรือบางอย่างที่เราไม่ใช้จ่าย คนรุ่นนี้จะใช้ เรื่อง
การท�างาน สมยัก่อนนีเ่รากท็�าได้ นัน่เรากท็�าได้ เริม่จากศนูย์
เลยกย็งัได้ แล้วค่อยๆ หาเพ่ิมไป แต่คนรุ่นใหม่อาจจะคดิว่า
มันต้องหาความสมบูรณ์ก่อน ให้มีความพร้อมมากกว่านี้ 
ถ้าพดูถงึเรือ่งของโรตาร ีสมยัก่อนเวลาผมเข้าไปร่วมประชมุ

ใดๆ ก็ตาม จะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจ ได้รับความรู้ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพราะเมื่อก่อนเรา
จะติดป้ายช่ือกันแบบที่คุณติดมาในวันนี้แหละ ท�าให้เราทักทายกันได้ ย่ิงเมื่อรู้ประเภท
อาชีพ ก็เป็นบทสนทนากันต่อไปได้ 
 เมือ่ก่อนเขาจะเน้นคะแนนการประชมุ เรากเ็พียรท�าคะแนน 100% จากคนที่
ไม่เคยเป็นแบบนั้น พอท�าได้ก็เป็นความภาคภูมิใจ ซึ่งสมัยนี้ความภูมิใจนั้นหายไป ดูเป็น
เรื่องธรรมดา ดูว่าทุกอย่างลดลงไป ท�าอะไรง่ายๆ ไม่เน้นเรื่องท�าคะแนนการประชุม เรื่อง
การติดป้ายชื่อ ขอให้สังเกตดูว่าสิ่งที่คงทนเป็นร้อยๆ ปีได้นั้น ล้วนมีพิธีการทั้งสิ้น อะไรที่
ง่ายๆ ก็จะละลายหายไปได้ไว เพราะมันไม่มีทรงตั้งอยู่ ยกตัวอย่างศาสนาคริสต์เขาอยู่มา
ได้ยาวนาน เพราะมพิีธกีารศกัดิส์ทิธิใ์ห้ยดึถอืปฏบิติั อสิลามกย็ิง่เคร่งใหญ่เพราะมีระเบยีบ
ที่เข้มงวดมาก ซึ่งถ้าเราเอาไปเปรียบกับพวกท่ีอยู่ได้ไม่นานในสมัยก่อนเช่นพวกฮิปปี้ไม่
เท่าไรก็สลายไปแล้ว
 จงึน่าเป็นห่วงองค์กรโรตาร ีถ้าสมยันีเ้ราหนัมาท�าอะไรง่ายๆ ไม่อยากให้ละลาย
หายไป อยากให้หันกลับมามีระเบียบกันแบบเมื่อก่อน เช่น การไปร่วมประชุมกับสโมสร
อ่ืนแต่ละคร้ัง มันดขูลงั เพราะความมรีะเบยีบ มพิีธีการ ท�าให้เราต้องเคารพสถานที ่แต่ถ้า
เราไปที่ไหนที่ลวกๆ ง่ายๆ เราก็จะท�าตัวง่ายๆไปด้วย หรือการติดป้ายชื่อ อาจจะดูยุ่งยาก
หน่อย แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรท�า ตอนผมไปญี่ปุ่น ครู่เดียวผมก็คุยกับคนนับสิบได้แล้ว เพราะรู้
ชื่อ รู้อาชีพเขา อย่าไปคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย เพราะสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้แหละที่จะประกอบ
กันเป็นแสงสว่าง ถึงแม้จะดับไปบ้างเป็นบางดวงแต่ก็จะยังคงความสว่างอยู่ได้

อน.สุวิมล พีรพัฒน์ดิษฐ์ 
สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก
องค์กรโรตารีประกอบไปด้วยหลาย generations การ
เชื่อมสัมพันธ์กันตามคติพจน์ “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก” 
ให้กลมกลืนในด้านความคิด เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ น�า
ไปสู่การบ�าเพ็ญประโยชน์จึงเป็นเรื่องจ�าเป็น คนวัย baby 
boomer จึงต้องมีการปรับตัว ปรับทัศนคติ ให้เข้ากับกลุ่ม
อื่นๆ ให้ได้ ไม่อนุรักษ์นิยมหรือเคร่งครัดในขนบธรรมเนียม
ประเพณีเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นคนน่าเบื่อของเด็ก        

ยุคใหม่ เพราะแม้แต่โรตารีสากลยังมีการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ยืดหยุ่นตลอดมา เช่น 
การประชุมเพื่อทดแทนจะไม่จ�ากัดช่วงเวลา 14 วัน ก่อนหรือหลังการประชุมสโมสรอีก
ต่อไป โรแทเรียนสามารถประชุมทดแทนได้ตลอดภายใน 1 ปีโรตารีนั้น แต่พื้นฐานและ
วัฒนธรรมองค์กรของแต่ละสโมสร ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ไม่เหมือนกัน จึงต้องหาจุดที่
เหมาะสมและไม่ขัดต่อธรรมนูญของโรตารีสากล ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องร่วมกันหาสาเหตวุ่า
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท�าไมสมาชิกของโรตารีจึงยังอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนคน
 เรามศีนูย์โรตารฯี เป็นบ้านหลงัแรกของพวกเรา ถึงเวลาหรอืยงัทีเ่ราจะร่วมกัน
สร้างบ้านหลังที่สองเพื่อเป็นที่ประชุมประจ�าสัปดาห์ พบปะสังสรรค์ จัดงานสถาปนา ไม่
ต้องพ่ึงพาแต่โรงแรม ฝันให้ไกล ไปให้ถึง สกัวนัคงเป็นจริงข้ึนมาได้ เพราะเร่ืองการบรจิาค
ให้โรตารีสากล ประเทศไทยยังสร้างประวัติศาสตร์การบริจาคมาหลายปีแล้ว 

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-B Baby Boomer



 เมื่อพูดถึงค�าว่า ผู้ด้อยโอกาส นิยามกว้างๆ คือคนที่อยู่ใน
สภาวะยากล�าบาก จ�าเป็นท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือ มักจะหมาย
ถงึผูท่ี้ได้รบัผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม การศึกษา สาธารณสขุ 
การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ รวมไปถึงผู้
ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ 
 กิจกรรมของโรตารีเอง ก็มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ได้รับโอกาสนั้นๆ เพื่อสามารถจะด�ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้
อื่น การพัฒนาด้านอาชีพ จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีหลายสโมสรน�ามาด�าเนิน
การอย่างต่อเนื่อง ขอยกมาเป็นตัวอย่างคือ สโมสรโรตารีกรุงเทพบาง
ล�าพู ในพระอุปถัมภ์ฯ
 เริ่มจากที่ อน.นิตยา ลักษณวิศิษฐ์ นายกสโมสรปี 2547 
– 2548 ท่านประสงค์จะพัฒนาต่อยอดอาหารไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
สมุนไพรธรรมชาติ เป็นอาหารต้านโรคให้คนไทยหันมาทานกันมาก

ขึน้ เพือ่เป็นการช่วยให้เกดิความสมดุลย์ในกลุม่เกษตรอนิทรย์ีระหว่าง
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคด้วย จงึได้เริม่สอนสตูรอาหารพืน้บ้าน เพือ่ประหยดั
รายจ่าย ท�ารบัประทานกนัเองในครอบครวั หรอืเริม่ท�าเป็นธรุกิจเลก็ๆ 
ลงทนุไม่มาก พึง่พาตนเองได้ จนปัจจบุนักลายมาเป็นกจิกรรมหลกัของ
สโมสรและระดบัภาคไปแล้ว เนือ่งจากมสีโมสรอ่ืนๆ ให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการด้วย และภาค 3350 ก็ให้การสนับสนุนท�าเป็น District 
Grant ในปีนี้
 เท่าที่ผ่านมา ทางสโมสรฯ ได้สอนให้ท�าอาหารหลากหลาย
ชนดิในชมุชนเขตต่างๆ และตามโรงเรยีน และใช้วธิใีห้รุน่พีม่าช่วยสอน
รุ่นน้อง รวมทั้งสอนให้ท�าบัญชีแบบง่ายๆ ด้วย คือให้รู้จักวิธีคิดต้นทุน
และตัง้ราคาขาย เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัมหีน่วยงานและสโมสรโรตารี
ในภาคอืน่ตดิต่อให้ไปช่วยสอนด้วย ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในเดอืนกันยายน
คือที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และโรงเรียนอุดมรังสี จ.อุทัยธานี

โครงการฝึกอาชีพส�าหรับผู้ด้อยโอกาส
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D.3350
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
มองเห็นความส�าคัญของการเท่าเทียมทางสังคม
ของผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย จึงได้เชิญน้อง

ทราย ผู้พิการทางสายตาและลูเตอร์-สุนัขน�า
ทางจากสหรัฐอเมริกา บรรยายเรื่อง 

“ร่วมเปลี่ยนมุมมองสังคมไทยต่อผู้พิการ” ณ  
ภัตตาคารจรินทร์ทิพย์ เมื่อวันอังคารที่ 

6 สิงหาคม 2562 
  

สโมสรโรตารีพระพุทธบาท 
ท�ากิจกรรมบริการชุมชนร่วมกับ กศน.

พระพุทธบาท สอนและตัดผมฟรีให้กับประชาชน
ทั่วไปในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน จนถึงเดือน

มิถุนายน 2563 ณ ที่ท�าการสโมสรฯ ต.พุกร่าง 
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

สโมสรโรตารีวัดสิงห์ 
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รถดับเพลิงให้กับ 

อบต.วังหมัน และหม้อไร้สารตะกั่วให้ชุมชน เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ทรัพย์มณีรีสอร์ท 

อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

การประชุมผู้ว่าการภาคพบนายกสโมสร
 ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค 

ครั้งที่ 1 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถนนสีลม
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนและผู้อ่านทุกท่าน	
 
	 ส�าหรับนิตยสารโรตารีประเทศไทย	 ฉบับ
เดือนกันยายน-ตุลาคมน้ี	 ถือเป็นช่วงฤดูแห่งการ															
เยี่ยมเยียนสโมสรต่างๆ	 ของท่านผู้ว่าการภาคของ
ภาคต่างๆ	 ในฉบับนี้นอกจากกิจกรรมดีๆ	 ของหลาย
สโมสรในภาค	3360	ได้จดัท�าขึน้อย่างต่อเนือ่งแล้วนัน้	
มีการน�าเสนอโครงการเด่นที่เป็นโครงการเกี่ยวกับผู้
ด้อยโอกาสของสโมสรโรตารลี�าปาง	ซึง่เป็นโครงการที่
ท�าอย่างต่อเนือ่งและเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครบั	
	 และในส่วนของบทความพิเศษ	 ผมได้มี
โอกาสสัมภาษณ์	อผภ.นิธิ	สูงสว่าง	เพื่อน�าเสนอให้ผู้
อ่านทุกท่านได้เห็นมุมมองของโรแทเรียนในยุคสมัย
ต่างๆ	 เริ่มต้นที่ยุค	 Baby	 Boomer	 หวังว่าแนวคิด
และมุมมองต่างๆ	 เหล่าน้ีจะท�าให้เกิดมุมมองและ
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับมิตรโรแทเรียนทุกท่าน	
ตลอดจนผู้อ่านทุกคน	
	 ช ่วงนี้ เข ้าสู ่ฤดูฝนแล ้ว	 ขอให ้ทุกท ่าน
รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ	 อย่าลืมออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันของตนเองครับ

อผภ.นิธิ สูงสว่าง
สโมสรโรตารีน่าน
         ชีวิตผมในองค์กร Rotary  27 ปี ผ่านไปในพริบตา แต่เดิมผมเป็นคนขี้อาย พูดน้อย สายตาสั้น 
มีรอยยิม้ให้ผูค้นทัว่ไปเสมอ เมือ่โรตารแีอนน์ของผมย้ายจากราชบรุมีาอยูจ่งัหวดัน่าน เวลาเราไปนอก
บ้านด้วยกัน เธอเหน็ผมยิม้ให้คนท่ัวไปบ่อยๆ เธอพูดกบัผมเบาๆ ว่า รู้จกัคนเยอะจงัแจกย้ิมตลอดทาง 
ผมยิ้มข�าข�าในค�าถามและค�าตอบของเธอเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์เดิมอีกหลายครั้ง เธอยังสงสัย แกล้ง
ถามอีก เสียงดังขึ้นนิดหน่อย รู้จักสาวทั่วเมืองน่านเลยหรือ ยิ้มให้คนทั่วตลาด ยิ้มทุกสี่แยก ยิ้มให้ไฟ
แดง ยิ้มทั่วเมืองเลย ผมหัวเราะและบอกตามตรงว่า คนสายตาสั้นเกรงว่าจะเสียมารยาทไม่ทักทาย
คนรู้จักเพราะสายตาไม่ดี จึงยิ้มให้ก่อนกับทุกคน “ยิ้มเสมอทุกโอกาส” เป็นหนึ่งทัศนคติแบบพ้ืนๆ 
ในชีวิตวัยหนุ่มของผม ชีวิตเรียบง่าย                                                                                          
        ผมไม่ทราบว่าผมเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเมื่อใด แต่แน่ชัดว่าผมเป็นโรแทเรียน
หนุ่มน้อยที่โตขึ้นเป็นโรแทเรียน หนุ่มใหญ่และก้าวสู่โรแทเรียนสูงวัยในโรตารี ซึมซับหมื่นเร่ืองราว
เรื่อยๆ จากการร่วมประชุมประจ�าสัปดาห์ การเรียนรู้จากประสบการณ์พบปะผู้ทรงคุณวุฒิหลาก
หลายในงานโรตารี การร่วมประชุมภาค การร่วมงานร่วมกิจกรรมร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ เรียนรู้
จากระเบียบแบบแผนขององค์กรโรตารี รวมถึงเรียนรู้จากผู้น�าภาค ผู้น�าสโมสร เพื่อนโรแทเรียน 
จากการเป็นสมาชิก เป็นกรรมการ เป็นนายก เป็นผู้ว่าการภาค และเป็นอดีตผู้น�า เรียนรู้จากการ
ร่วมงานร่วมกิจกรรมร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ หลายคร้ังหลังมอบโครงการบางโครงการ เช่นเพื่อดูแล                                                       
ผู้ป่วย เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์ พยาบาล และครอบครัวผู้ป่วยระยะท้าย จะรู้สึกสุขใจในทันที 
รู้สึกโชคดี และรอบคอบที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจากการพบเห็นผู้ป่วยติดเตียงมากมาย โดย
ส่วนตัวนับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้นอกโรตารีและเป็นการฝึกฝนตนเอง รู้สึกไม่ใช่หนุ่มน้อย
คนเดิม ชีวิตไม่เรียบง่ายเหมือนเดิม มีเร่ืองยากๆ หนักๆ มีสีสันและมีความร่ืนรมย์ทางใจอย่างยิ่ง 
โรตารีเพิ่มเติมชีวิตเข้มข้นที่มีคุณค่าเป็นความทรงจ�าที่ใจเรียกว่า ROTARY PRECIOUS MOMENT                                                                                                                                           
           ปัจจุบันโรตารีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว โรตารีท�าให้โรแทเรียนมองโลกในแง่บวก รู้จัก
เสียสละ ด้วยการบริการเหนอืตนเอง #doinggoodintheworld เพ่ือเดก็พิเศษ เพ่ือชุมชน เพือ่ผูด้้อย
โอกาส เพ่ือผูป่้วยยากไร้ เพ่ือมนุษยธรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมถึงเพ่ือลดความขัดแย้งและมมีติรภาพ
ต่อเพือ่นร่วมองค์กรด้วยไมตรจีติแห่งโรตาร ีทัง้ในสโมสร ในภาค ต่างภาค ต่างประเทศและเพือ่นมนษุย์           
โรแทเรียนต่างคนต่างล้วนคิด ล้วนออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนของตน มุ่งมั่นท�าต่อเนื่อง
ให้ส�าเร็จ โครงการอาจเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง แต่จุดประสงค์เดียวกันคือคิดดี ปฏิบัติดี เป็นคนดี 
มีน�้าใจและแบ่งปัน ล้วนเป็นทัศนคติที่ยึดถือในองค์กรของเรา มีบางอย่างที่ท�าส�าเร็จ มีบางอย่างท่ี
เพียงท�าเสร็จ แต่ไม่มีที่ล้มเหลว เพราะเมื่อพบอุปสรรคอาจจากความคิดเห็นแตกต่าง วิธีท�างานแตก
ต่าง วัยต่าง หรือปัญหาอื่นใด ซึ่งอาจเกิดข้อข้ดข้องขัดแย้งเพียงคิดไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้ ทีม
งานยังคงด�าเนินงานให้ส�าเร็จได้ อาจเหนื่อยกว่าเดิมสักหน่อยแต่เป้าหมายเดียวกันยังคงเหมือนเดิม 
       ทีมงานนิตยสารโรตารีให้หัวข้อ “ทัศนคติ การใช้ชีวิต ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข มุมมอง                
โรตารีในอนาคต” ส่วนตัวผมคิดว่า “คนเรามีชีวิตเฉลี่ยแค่สองหมื่นกว่าวันเท่าน้ัน วันรักกันร่วม
ท�าความดีด้วยกันไม่ได้ยืนยงเป็นหมื่นปี งานในโรตารีเป็นจิตอาสา กายอาสา ได้รวมพลังท�าความดี
กับเพ่ือนโรตารีทีม่ใีจเดยีวกนัในสโมสร ต่างสโมสร ต่างภาค ต่างประเทศ ต่างภาษา และหน่วยงานใน
ชุมชนเพื่อเพื่อนมนุษย์ ผ่านมูลนิธิโรตารีสากล คือเรื่องสุดวิเศษ สิ่งขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่อง
ติดขัดเล็กน้อย หินหนักไหม หากหนักก็วางลงเสีย จะคิดอื่นใดไกลไปท�าไมเล่า  ”

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-B Baby Boomer

Gen-B Baby Boomer



 สภาพสังคมในปัจจุบันประเทศไทยก�าลังมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งสูงวัย
ทัง้นี ้ผูส้งูอายจุ�านวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ ถกูทอดทิง้ให้อยูต่ามล�าพงัหรอื
อยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน โดยบุตรหลานวัยท�างานต้อง ด้ินรน
ออกไปท�างานนอกพืน้ทีเ่พราะสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนัเกดิการชะลอตวั ค่า
ครองชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท�าให้
บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ บางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุด�าเนิน
ชีวิตอยู่เพียงล�าพังด้วยเบี้ยยังชีพเท่านั้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการหลายรายในสังคม
มีโรคประจ�าตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง ไม่มีโอกาสออกมาท�ากิจกรรมร่วม
กับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดก�าลังใจที่จะ
ด�าเนินชีวิต 
 สโมสรโรตารีล�าปางจึงได้จัดท�าโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาน้ันโดยได้เริ่มด�าเนินการลงพื้นท่ีชุมชน
ก�าแพงเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง เพื่อเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งมอบเครื่อง
อปุโภคและบรโิภคให้กบัผูป่้วยตดิเตยีงจ�านวน 5 ราย ท้ังนี ้ได้พดูคยุเพือ่สร้าง
ขวัญก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลต่อไป

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
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D.3360
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีพิษณุโลก
จัดกิจกรรม	 12	 สิงหาพาแม่มาวิ่ง	 Together	
run	 Phitsanulok	 2019	 ทานอาหารมังสวิรัติ
และปล่อยปลามหากุศล	 โดย	 ผวภ.กมลศักดิ์	
เป็นประธาน	และอผภ.รุ่งรานี	เป็นประธานร่วม	
มีผู้ร่วมกิจกรรม	3,000	คน	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	 โดยน�ารายได้จากการจัดกิจกรรม
เพื่อ	1.เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์ทารกแรก
เกิดโรงพยาบาลพุทธชินราช	 2.ช่วยเหลือผู้ป่วย
ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง	3.ช่วยเหลือการศึกษา
ของเด็กในชนบท	
...................................................
สโมสรโรตารีศิลาอาสน์
จัดกิจกรรมเลี้ยงขนมเด็กนักเรียน	 เเละมอบ												
ดิกชันนารีฉบับแปลอังกฤษ-ไทย	 พร้อมชุด
อุปกรณ์การแปรงฟันเเละดูเเลรักษาช่องปาก
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอยท่าเสา	 เนื่อง
ในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกในสโมสรด้วย
บรรยากาศที่ชื่นมื่นเเละอบอุ่นเป็นอย่างมาก
...................................................
โครงการ Zero to winner โรตารีภาค 3360 
จัดขึ้นส�าหรับติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
6	 ในจังหวัดแพร่	 เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิต																				
โอเน็ต	 โดยการสนับสนุนจาก	 ผวภ.กมลศักดิ์					
วิสิฐสกุลชัย	 และอผภ.นิธิ	 สูงสว่าง	 ซึ่งโครงการ
นี้ได้รับการดูแลและประสานงานโดยสโมสร
โรตารีในจังหวัดแพร่ทั้ง	4	สโมสร	ได้แก่	สโมสร
โรตารีแพร่	 สโมสรโรตารีเวียงโกศัย	 สโมสร																																																								
โรตารีสอง	 และสโมสรโรตารีร ้องกวาง	 ได้
รับความสนใจจากนักเรียน	 730	 คน	 จาก	
11	 โรงเรียนในจังหวัดแพร่	 โดยโครงการนี้ได้
ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 ณ	 หอประชุมโรงเรียน																															
พิริยาลัย	จ.แพร่
...................................................
สโมสรโรตารีเวียงโกศัย
ร่วมกับสโมสรโรตารีหมิงสง	 ประเทศไต้หวัน	
มอบเครื่องไตเทียมจ�านวน	 4	 เครื่องมูลค่า	
1,798,000บาท	 ให้แก่โรงพยาบาลแพร่	 ตาม
โครงการ	Global	Grant#1986730





40  กันยายน-ตุลาคม 2562

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย
Lake of Love

พิธีเปิดศาลาการุณย์ 
และโครงการบึงแห่งความรัก

The Lake of Love
ในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริฯ ณ หนองโนนต่าย จังหวัดสกลนคร



 “เมือ่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราชเสด็จสู่สวรรคาลัย เหล่าพสกนิกรแสนวิปโยคโศกอาลัยใน
ความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ สมาชกิสโมสรโรตารน้ีอมศริะกราน กราบแทบ
พระยุคลบาท ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้เป็นองค์อุปถัมภ์
ของสโมสรโรตารใีนประเทศไทย และเหน็พ้องในการแสดงออกถงึความ
รักความอาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับกรมชลประทานสานต่อ                        
พระราชปณิธานในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริฯ ณ                                                                              
หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ต�าบลโพนงาม อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัด
สกลนคร ระยะที ่1 โดยใช้งบประมาณจากสโมสรโรตารแีละงบประมาณ
ของกรมชลประทาน

 นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ “บึงแห่งความ
รัก” หรือ “The Lake of Love” โดยใช้งบประมาณของสโมสรโรตารี
เพือ่การก่อสร้างศาลาการณุย์ (ศาลา 9 เหลีย่ม) อาคารบ�าบดัน�า้ ห้องน�า้
และห้องเครื่อง สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม ลานจอดรถ ถนนภายใน
โครงการ และศาลาท่าน�้า รวมทั้งสวนสาธารณะในพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อให้
เป็นสาธารณประโยชน์สืบไป”
 ข้อความที่เขียนไว้ที่ป้ายหน้าทางเข้าโครงการ อธิบายความ
อันเป็นที่มาของงานพิธีในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้อย่างดียิ่ง
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Lake of Love
โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

  ในวันที่ 30 สิงหาคม ก่อนวันพิธีเปิด หลังจากลมและฝน
จากพายทุีพ่าดผ่านมายงัภาคอสีานเริม่จางหายไปอย่างน่าอศัจรรย์ใน      
ช่วงบ่าย อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ประธานโครงการ
พร้อมด้วยมติรโรแทเรยีนจาก 4 ภาค และผูน้�าชมุชน ได้มาร่วมพธิสีวด
ถอดสวดถอนทีศ่าลาการณุย์ จากนัน้เป็นพธิมีอบรถจกัรยาน 200 คนั
ที่ได้รับจากมูลนิธิ Bicycle Parking Facilities Provision ประเทศ
ญี่ปุ่น ผ่านสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ และรถวีลแชร์ 50 คัน ที่ได้รับ
จากคณะกรรมการกอล์ฟการกุศลโรตารีเอเซีย ครั้งที่ 1 (ภาค 3350) 
ด้วยรอยยิ้มของทั้งเด็กและผู้ปกครอง ทั้งผู้ให้และผู้รับ

 พิธีเปิดศาลาการุณย์ เริ่มขึ้นในตอนเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 
หลังฝนที่โปรยปรายมาท้ังคืนหยุดลง ท�าให้อากาศอ�านวยสมชื่อของ
อ�าเภอแห่งนี้ โรแทเรียนจาก 4 ภาคประมาณ 400 คน ชาวบ้าน
และผู้น�าท้องถิ่นอีกราว 400 คนมาร่วมงาน เมื่อพระสงฆ์เร่ิมเจริญ
พระพุทธมนต์ ในบัดนั้นก็เป็นที่อัศจรรย์ ฟ้าเปิด พระอาทิตย์ฉายแสง 
แดดจ้า เป็นมงคลอย่างแท้จริง หลังจากนั้นอดีตประธานโรตารีสากล                  
พชิยั  รตัตกลุ และนายนพดล  ไพฑรูย์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร
ได้กล่าวเปิดงาน และดึงผ้าแพรเปิดป้ายศาลาการุณย์ ด้วยความยินดี
ของผู้เข้าร่วมงาน หลังจากนั้นเป็นพิธีปลูกต้นจามจุรีเป็นที่ระลึกท่ี                                                           
วงเวียนหน้าศาลา ซึ่งทุกคนก็ได้ซาบซึ้งกับภาพประทับใจที่ ท่านพิชัย
ได้กอดจบูต้นจามจรุต้ีนนีด้้วยความรกั เพือ่ให้เตบิโตเป็นร่มเงาใหญ่ให้
สวนสาธารณะแห่งนี้ 



          หลังจากเสร็จพิธี ทุกคนรวมถึงชาวบ้านก็ได้รับประทานอาหาร
กลางวันเป็นโต๊ะจีนที่อร่อยที่สุดของหลายๆ คน เพราะท�าด้วยใจจาก  
ผูว่้าการภาค 3340 มารวย จนิตบัณฑติวงศ์ อิม่สบายกนัแล้ว เป็นเวลา
ของการเดินชมโครงการ เบิกบานใจไปกับรอยยิ้ม เสียงตะโกนเรียก
หากัน หัวเราะให้กัน ด้วยความสนุกสนานของเด็กๆ ในสนามเด็กเล่น 
เลือกซื้อผ้าครามและผลิตภัณฑ์ของชุมชน อีกกิจกรรมหน่ึงที่ทุกคน
รอคอยก็คือ การแข่งเรือยาว 10 ฝีพาย ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 8 ทีม ต่าง
สนุกสนานจากเสียงเชียร์และเสียงพากย์ที่คึกคัก นอกจากนี้ ยังมีมุม
บริการนวดแผนไทย เต็นท์บริการท�าแว่นสายตาและแจกสิ่งของจาก
โรแทเรียนภาคต่างๆ 
         ช่วงเย็น มีการแสดงโปงลาง การแสดงของชุมชน เยาวชน 
รวมถงึการเดนิแฟชัน่ผ้าครามของผูน้�าท้องถิน่ทีง่ดงามและได้รบัความ
สนใจอย่างยิ่ง มาถึงไฮไลท์ช่วงกลางคืน เป็นการเปิดการแสดงแสงสี

โดยท่านพชิยัได้ปล่อยนกไฟบนิไปเปิดดวงไฟประดบัรมิบงึให้สว่างไสว                
พลุหลากสีสันถูกจุดขึ้นเหนือท้องฟ้าบึงแห่งความรัก นับเป็นภาพ
ประทับใจที่สุดอีกครั้งในงานก่อนที่จะลาจากกัน
  
       งานพิธีเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไมตรีจิต 
ทุกคนต่างมีความสุขในสวนสาธารณะและบริเวณโดยรอบ บางคนที่
เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก อาจเข้าใจเพียงว่าโรตารีมาท�าสวนสาธารณะ
ให้ แต่แก้มลิงเก็บกักน�้าอันเป็นที่มาของโครงการต่างหากที่จะเป็น
ประโยชน์และความสุขของชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว ส�าหรับสวน
สาธารณะ ศาลาการุณย์ อาคารบ�าบัดน�้า สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม 
ศาลาท่าน�้า จะเป็นส่วนเสริมให้บริเวณแห่งน้ีมีชีวิตชีวา สร้างรายได้ 
และสร้างสรรค์ชุมชนและเยาวชน จากกิจกรรมหรือการท่องเที่ยว ให้
ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre in Thailand

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,398 (2,327) 1,465 (1,401) 2,937 (2,821) 1,423 (1,370) 8,223 (7,919)
สโมสร 102 (102) 66 (66) 113 (113) 67 (67) 348 (348)

ตัวเลขโรตารี ข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

สารจากประธาน

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

	 หนึ่งในวันส�าคัญของเดือนกันยายนโดยเฉพาะของโรตารีใน 

ประเทศไทย	คือ	วันที่	14	กันยายน	ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพล

เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน	 (พระนามเดิม	

“พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร”)	พระราชโอรสองค์ท่ี	35	ของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระองค์ทรงก่อต้ังสโมสรโรตารี

กรุงเทพ	ซึ่งเป็นสโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทย	พระองค์ทรงสร้าง

พระกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศไทยนานัปการ	ทรง

เป็นพระบิดาแห่งการรถไฟไทย	อดีตจเรทหารช่าง	 อดีตผู้บัญชาการ

กรมรถไฟหลวง	อดีตเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม	และ

ทรงริเริ่มการค้นหาปิโตรเลียมในประเทศสยามเป็นครั้งแรก	 ศูนย	์																																																																																				

โรตารีในประเทศไทยร่วมกับผู้ว่าการภาค	ผู้น�าสโมสร	และมวลมิตร											

โรแทเรียนได้เป็นตัวแทนของมวลมิตรโรแทเรียนในประเทศไทย	 เข้า

ร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลาพร้อมกับบรรดาเหล่าทหารสื่อสาร	ณ	

ค่ายก�าแพงเพชรอัครโยธิน	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	เพื่อน้อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานตอบ

สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการบ�าเพ็ญประโยชน์เหนือ

ตนเองตามอุดมการณ์ของโรตารีสืบไป

	 อีกวันหนึ่งที่พวกเรามวลมิตรโรแทเรียนในประเทศไทย	ถือว่าเป็น

วันหนึ่งที่มีความหมายยิ่งท่ีมวลมิตรจากนานาสโมสรและจากหลายๆ	

พื้นที่ในประเทศไทย	มาร่วมกันกราบอวยพรท่าน	พิชัย	 รัตตกุล	อดีต

ประธานโรตารีสากลคนแรกของประเทศไทย	ในวันคล้ายวันเกิดของ

ท่านในวันที่	16	กันยายน	ณ	วัดโพธิ์แมนคุณาราม	ในนามศูนย์โรตารีใน

ประเทศไทยขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและดลบันดาลให้ท่าน	พิชัย	

รัตตกุล	เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยจงทุกประการ

																													ในช่วงเดอืนกนัยายน	หลายพืน้ทีใ่นประเทศไทยได้รบั	อทิธพิลจาก	พาย ุ

โพดุลและจากลมมรสุมต่างๆ	อีกหลายครั้ง	 เป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติจาก

อุทกภัยประชาชนเดือดร้อนกันมากมาย	 โดยเฉพาะในเขตอีสานและ

ภาคเหนือ	 เช่น	ขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์และอุบลราชธานี	 รวมทั้ง

อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	ฯลฯ			ในการนี้	คณะกรรมการกองทุน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉับพลันของศูนย์โรตารีฯ	 ได้อนุมัติเงินช่วย

เหลือสนับสนุนการด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านผู้ว่าการภาค	

ผู้น�าภาคและโรแทเรียนในท้องถิ่น	 นับแต่ได้รับทราบความเดือดร้อน

ที่เกิดขึ้นในระยะแรก	ต่อมามีสโมสรและภาคต่างๆ	 ได้ร่วมกันบริจาค

เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเน่ืองไปยังผู้ประสานงาน

ของภาคที่เกิดภัยพิบัติ	น�้าใจของมวลมิตรโรแทเรียนทั่วประเทศครั้งนี้

เป็นที่ประทับใจยิ่ง	 	ขอขอบคุณทุกๆ	ท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดโดยเฉพาะผู้ท่ีลง

ปฏิบัติการในพื้นที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยวิธีต่างๆ

	 ศูนย์โรตารีฯ	ได้พยายามปรับงานบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ให้มวล

มิตรโรแทเรียนได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับกิจกรรม

ของโรตารีในด้านต่างๆ	โดยปรับเว็บไซต์และการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม

ต่างๆ	 ของมวลมิตรโรแทเรียนจากสโมสรต่างๆ	 ทาง	 Facebook	

ข้อมูลต่างๆ	จะจัดท�าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้มวลมิตร																												

โรแทเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น	

นิตยสารโรตารีจะมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน

	 ท้ายนี้	ขอขอบคุณที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ	และ

มวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลาย	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของศูนย์โรตารีใน

ประเทศไทยท่ีร่วมมือร่วมใจท�างานอย่างแข็งขันเพื่อการพัฒนากิจกรรม

ของโรตารีในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนตาม

อุดมการณ์ของโรตารีโดยเสมอมา

	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์)

	 	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย



โครงการรถเข็นเพื่อผู้พิการ สโมสรโรตารีแพร่ 
มอบรถเข็นแก่ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาศที่จ�าเป็นต้องใช้ โดยจะออกประเมินผู้รับรถเข็นในขณะที่ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่างๆ ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง และน�าทีมสมาชิกไปมอบพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าด้าน

สุขภาพและการใช้รถเข็นด้วย

มาร่วมมือกัน

เปลี่ยนแปลง



24 ตุลาคม วันโปลิโอโลก
 โรตารีเป็นแนวหน้าในการขจัดโปลิโอ มาตั้งแต่ปี คศ.1985 

ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็กๆ กว่า 2,500 ล้านคน และสามารถลดจ�านวนผู้ป่วยโปลิโอลงได้ถึง 

99.9% งานต่อสู้กับโรคร้ายนี้ จะไม่หยุดยั้งจนกว่าโปลิโอจะหมดสิ้นไปตลอดกาล

ร่วมบริจาคได้ที่ : rotary.org/donate


